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Comunicado 

 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz vem confirmar que a Policia Judiciária efetuou 

hoje buscas no edifício dos Paços do Concelho, no âmbito de uma investigação da Procuradoria 

Europeia relacionada com o evento denominado Water World Forum For Life; 

 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz informa que o evento Water World Forum For Life 

decorreu de 3 a 6 de junho de 2021, durante o anterior mandato municipal, presidido por José 

Calixto, do Partido Socialista. Este evento foi comparticipado por fundos provenientes do FEDER, 

tendo a autarquia recebido enquanto entidade promotora o valor de 880.621,00 euros; 

 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz prestou toda a colaboração à Polícia Judiciária 

durante as suas diligências efetuadas no edifício dos Paços do Concelho e dará todos os 

esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pelas autoridades competentes. 

   

 

 

 

Reguengos de Monsaraz, 9 de março de 2023 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 
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