
  

    

       

       

        
             

        
         

     

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

                 

       

 

SÍNTESE INFORMATIVA  | EDIÇÃO: JULHO DE 2022 

23 A 31 JULHO 2022 

museu aberto 

09:30h Visita à escavação arqueológica guiada por 
António Valera 
Local: Herdade dos Perdigões 

Organização: Era Arqueologia 

11:00h Visita à reserva de materiais na Torre do 
Esporão - Palestra: “Entre animismos, 
banquetes e familiaridades: a relação homem / 
animal nos Perdigões” António Valera e Nelson 
Almeida 
Local: Herdade do Esporão 

09:00h Partida de Reguengos de Monsaraz 
Local: Praça da Liberdade 

12:30h Almoço neolítico / atelier de cozinha pré-

sábado dia 23 de julho 

Perdigões – Dia aberto 

22:30h Concerto com Tiago Bettencourt 
Local: Castelo 

18:00h Inauguração da exposição de Manuel 
Cargaleiro 
Local: Igreja de Santiago 

Local: Adro da Igreja Matriz 

22:00h Bailado: “Tristão e Isolda” Companhia de 
Dança Contemporânea de Évora 
Local: Adro da Igreja Matriz 

22:00h Concerto “Singularidades da Guitarra 
Portuguesa: História, Repertório e Técnica” 
Henrique Leitão 

17:00h Abertura ocial do Monsaraz Museu Aberto 
Local: Praça D. Nuno Álvares Pereira 

segunda-feira dia 25 de julho 

21:30h Klang.data Paulo Amendoeira e Bernardo Cruz 
Local: Igreja de Santiago 

terça-feira dia 26 de julho 

histórica, acompanhado de seleção de vinhos 
do Esporão 
Local: Herdade do Esporão 

domingo dia 24 de julho 

16:00h Regresso a Reguengos de Monsaraz 
Local – Herdade dos Perdigões 
(participação gratuita limitada ao número de 
vagas disponíveis. Inscrições para geral@era-
arqueologia.pt) 

22:00h Concerto com Quinteto de Jazz de Lisboa 
Local: Adro da Igreja Matriz 

19:00h Palestra: Dr. Rui Mataloto 
Local: Igreja de Santiago 

19:00h Palestra: Dr. António Valera 
Local: Igreja de Santiago 

19:00h Palestra: A importância da Rede de Judiarias de 
Portugal no setor turístico nacional, Dr. António 
Pita – Presidente da Rede de Judiarias de 
Portugal e Presidente da Câmara Municipal de 
Castelo de Vide 
Local: Igreja de Santiago 

quarta-feira dia 27 de julho 

18:00h Palestra: Os Judeus em Monsaraz, Dr. Duarte Galhós 

quinta-feira dia 28 de julho 

sábado dia 30 de julho 

sexta-feira dia 29 de julho 

22:00h Gala do Cante 
- Buba Espinho 
- Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz 
- Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos 
de Monsaraz 
- José Manuel Farinha e Joana Godinho 
Local: Castelo 

22:00h Concerto pelo Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa 
Local: Adro da Igreja Matriz 

22:00h Concerto pela Banda da Sociedade 
Filarmónica Harmonia Reguenguense 
Local: Castelo 

domingo dia 31 de julho 

22:00h Concerto com Jorge Palma 
Local: Castelo 

19:00h Palestra: Prof. Antónia Conde 
Local: Igreja de Santiago 

19:00h Lançamento do livro “Monsaraz estórias e 
lendas” de Isidro Pinto 
Local: Igreja de Santiago 

AGENDA CULTURAL


12 A 15 AGOSTO 
REGUENGOS DE MONSARAZ 
PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇOESXXVIII Exposição de Atividades Económicas 

EXPO 
REG22 

A Quercus distinguiu pela primeira vez a praia uvial de 
Monsaraz com o galardão de “Qualidade de Ouro”. A praia 
de Monsaraz terá assim hasteada a Bandeira de Praia com 
Qualidade de Ouro 2022 durante a época balnear, que  
decorre de 10 de junho a 18 de setembro. 

Praia Fluvial de Monsaraz recebe 
galardão de “Qualidade ouro” 

A Quercus reconheceu 441 praias com o galardão que atesta 
a qualidade da água balnear, analisada através dos dados 
ociais dos últimos cinco anos para garantir maior rigor e 
segurança aos banhistas. De acordo com os critérios 

denidos este ano para a atribuição da distinção, a qualidade 
da água teve de ser excelente nas épocas balneares de 2017 
a 2020 e as análises realizadas no ano passado tiveram de 
estar em consonância com os valores denidos na Diretiva 
relativa às águas balneares. O último critério de análise é não 
ter acontecido qualquer tipo de ocorrência ou aviso de 
desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática 
balnear ou interdição temporária da praia. 

Assim, a praia de Monsaraz tem este ano hasteada a 
Bandeira Azul, a Bandeira de Praia com Qualidade de Ouro 
2022, a Bandeira de Praia Acessível, a bandeira de Estação 

Vericar a auência às praias próximas, consultando a app 
InfoPraia, preferindo as que estão com um nível de ocupação 
mais baixo, assinaladas a verde, bem como praias vigiadas e 
com controlo da qualidade. 

ATENÇÃO 

Antes de ir à praia 

Náutica de Portugal e a classicação de Praia Saudável por ter 
as devidas normas de segurança e de qualidade do 
ambiente. 

BANDEIRA AZUL 

Qualidade da água na praia:
Análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente - Laboratório de Águas da ARH Alentejo 

Data da 
Colheita Parâmetros Método Resultados Unidades 

Valor 
Referência 

Data da 
Colheita Parâmetros Método Resultados Unidades 

Valor 
Referência 

01/06/2022 

Temperatura Termometria 23º ºC -

Escherichia coli 
ISO 9308-

3:1998-
Microplacas 

SO 7899-
1:1998-

Microplacas 

NMP/100 mL 

NMP/100 mL < 15 (LQ) 

< 15 (LQ) Enterococos 
Intes�nais 

1500 (a) 

500 (a) 

a) Todos os valores se encontram abaixo dos valores de referência 

Época balnear 2022 
De 10/06/2022 a 18/09/2022 
Horário de Vigilância: das 09h00 às 19h00, todos 
os dias durante a época balnear 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 

Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de 
Monsaraz - Coleção Novo Banco 
Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 

Encerra à segunda e terça-feira 

Alentejo Central, Reguengos e Monsaraz 

Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 
18 de julho a 19 de agosto 

Encerra à segunda e terça-feira 

António José Alhinho Ferreira 

Horário: 09h30-12h30 e 14h-17h30 
Monsaraz Medieval - O Sistema Defensivo 

Museu do Fresco 

Biblioteca Municipal 

Sacristia da Igreja de Santiago 
Museu Coleção Vintém 
Instrumentos musicais do mundo 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h30 

1 a 20 de julho 

Encerra ao fim-de-semana 

Fernando Pessoa 
Exposição de Pintura de Patico 

Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 

Igreja de Santiago 

Domingo no Parque 

17 julho - - 10h00 Warrior Training 

Parque da Cidade | Reguengos de Monsaraz 

14 agosto - - 10h00 Ioga Crianças 

31 julho - - 10h00 Cardio Fitness 

24 julho - - 10h30 Fitness Band + Meditação 

07 agosto - - 10h00 Zumba Kids 

21 agosto - - 10h00 Kickboxing Adultos 

28 agosto - - 10h00 Tai Chi Chuan 

Festival Arte(s) em Palco 

Direção Musical Carlos Bia com o Solista Hélio 

Ramalho (trompete) 

Sociedade Filarmónica Corvalense 

Outeiro | 16 de julho | 21h30 
Local: Polidesportivo 

Starman | Night Triathlon 

17 de julho | 00h00 

Local: Portel | Reguengos de Monsaraz | Mourão 

EVENTOS 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Atividades de educação ambiental inseridos no 
programa Bandeira Azul: 

Ÿ Workshop “Recuperação de ecossistemas - o que 
posso fazer”: 18 de agosto 
Ÿ Caminhar para proteger:  18 de setembro 

Ÿ Programa rádio - “2 minutos verdes”: de junho a 
setembro na Unirádio 
Ÿ Noticia Verde: até setembro no Jornal Palavra 
Ÿ Exposição Ecossistemas: 14 de junho (durante toda 
a época balnear) 
Ÿ Limpeza da praia: 6, 12 e 26 de julho 

Ÿ Ocina Reciclagem - 12 de agosto 

Ÿ Passeio de barco - Observação ecossistemas: 29 de 
julho 

Reunião de 8 de junho 2022


Ratificação do Protocolo de Colaboração Programa 

Formação + Próxima celebrado com o Turismo de 

Portugal,I.P. - Ratificado por Unanimidade


Atividades de animação e apoio à família – Ano letivo 

2022/2023 - Aprovado por Unanimidade


Minuta do Protocolo de Cooperação para fornecimento 

de refeições aos refugiados ucranianos a celebrar com 

a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz - Aprovado por Unanimidade


MaisVerão-FériasemCheio-AprovadoporUnanimidade


Reunião de 22 de junho 2022 


Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 

Reguengos de Monsaraz - Aprovado por Unanimidade


Fornecimento de refeições aos alunos das Escolas de

Ensino Básico do 1.º,2.º e 3.º Ciclos (à exceção do 9.º ano

de escolaridade) e Educação Pré-Escolar da Rede Pública

do Concelho de Reguengos de Monsaraz – abertura de

procedimento concursal -AprovadoporUnanimidade
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