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EDITAL COVID-19 N.º 9 

MEDIDAS PREVENTIVAS COM VISTA À CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – 

CANCELAMENTO DE EVENTOS PÚBLICOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ|23 abril 2020 

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em face da atual 

evolução do surto do novo Coronavírus (Covid-19) e com vista à contenção desta infeção, torna 

público as seguintes medidas preventivas:  

 

A) Eventos públicos organizados pelo Município de Reguengos de Monsaraz: 

i) Cancelamento de todos os eventos públicos de cariz cultural, recreativo e desportivo 

organizados pelo Município de Reguengos de Monsaraz até ao próximo dia 1 de julho de 

2020; 

ii) A da edição de 2020 da FIOBAR – Festa Ibérica da Olaria e do Barro, a realizar no 

corrente ano na localidade espanhola de Salvatierra de Los Barros, não se realizará nas 

datas habituais, estando a ser avaliada pelo Ayuntamiento de Salvatierra de Los Barros 

(entidade organizadora da edição de 2020) a sua realização no segundo semestre do ano.  

Caso não seja possível a realização da FIOBAR no decurso do presente ano, a edição de 

2021 terá lugar em Salvatierra de Los Barros, em cumprimento do acordo de realização 

alternada do evento entre as duas autarquias; 

iii) A edição de 2020 da Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto, prevista para o próximo 

mês de julho, não se irá realizar, sendo a mesma reagendada para o ano de 2021. 

 

B) Eventos públicos organizados pelo movimento associativo e por particulares: 

Encontra-se suspensa até ao próximo dia 1 de julho de 2020 a emissão pelo Município de 

Reguengos de Monsaraz de qualquer licença associada à realização de eventos culturais, 

recreativos e desportivos (festas, romarias, provas e manifestações desportivas, etc.) 

promovidos pelo movimento associativo ou por particulares.  

 

As presentes medidas serão reavaliadas sempre que a evolução da situação epidemiológica o 

justifique.  

Agradecemos a compreensão e colaboração e recordamos que a nossa segurança depende 

todos! 
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Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 23 de abril de 2020 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 

Linha de Apoio Municipal Coronavírus (COVID-19) do Município de Reguengos de Monsaraz 
Contactos telefónicos: 968 778 326 e 969 750 445. 
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