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Introdução: 

 

Aproveitando os muitos quilómetros de margens do maior lago artificial da Europa no 

Concelho de Reguengos de Monsaraz, o Município deu início, por volta de 2009/2010, à 

construção e ao desenvolvimento de um centro de lazer náutico em espaço rural, na freguesia 

de Monsaraz, surgindo, assim, o Centro Náutico de Monsaraz, constituído por bar/restaurante, 

rampa de varadouro, ancoradouro, instalações sanitárias e duches públicos, parque infantil e 

zona de merendas. 

  

O presente projeto visa criar a Praia Fluvial de Monsaraz, situando-a precisamente no Centro 

Náutico de Monsaraz, numa zona interior longe do mar e aliando as ofertas já existentes e 

atrás descritas, à primeira praia fluvial da albufeira de Alqueva, dotando-a, logo no ano de 

inauguração, do galardão Bandeira Azul. Assim, a primeira praia fluvial com Bandeira Azul da 

albufeira de Alqueva irá dispor de instalações sanitárias e duches públicos diretamente 

associadas a este espaço, posto para os nadadores salvadores, posto de primeiros socorros, 

rampas de acesso ao plano de água para utilizadores com dificuldades de mobilidade, bem 

como de estacionamento para cerca de 100 lugares e ainda para pessoas com mobilidade 

reduzida. Deste modo, esta infraestrutura irá, ainda, ser candidatada aos programas Praia 

Acessível e Praia Saudável, dispondo para isso de todas as condições para a sua aceitação. 

  

Na zona de praia, irá dispor de um espaço relvado adjacente ao estacionamento que fará a 

ligação ao espaço do areal que dará aceso ao plano de água. Naquela zona relvada, a praia irá 

dispor de uma torre de vigilância, prevendo-se a sua utilização diária por parte de centenas de 

utentes quer locais quer flutuantes, nacionais e estrangeiros. 

  

 Projeto: 

 

O projeto terá duas componentes diferenciadas, uma de terraplanagem e modelação do 

terreno e uma segunda fase de infraestruturação da área e a construção de blocos de Wc´s e 

apoio à praia. 

Assim sendo, a obra consiste numa primeira fase na remoção e entivação dos 1050 m3 de 

terras a retirar na área de implantação da praia fluvial de Monsaraz. Para além destas também 

se executarão 3000 m2 de terraplanagem para a criação de uma bolsa de estacionamento de 

mais 100 lugares. De seguida processar-se-á a construção com meios toros de madeira os 

limites exteriores máximos da praia e finalmente a delimitação da área de prado com a área de 

areia.  

Irão ser construídas as infraestruturas de abastecimento, rega e esgoto que darão apoio aos 

módulos pré-fabricados a colocar na zona de entrada da praia e que serão constituídos por: 1 

módulo WC´s para homens, mulheres e mobilidade condicionada; e 1 módulo de apoio de 

praia com posto médico wc interno + arrumos. Colocar-se-á um chuveiro duplo com lava pés. 

A plataforma desde o estacionamento até à zona de entrada da praia estará em saibro 
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nivelado, com inclinações diminutas ou nulas, entrando-se na zona de apoio de praia em deck, 

com 57 m2, ao mesmo nível que o caminho e que garantirá o fácil acesso a todos quer para 

duches, casas de banho, posto médico e acesso à linha de água pois será construída dessa 

plataforma um caminho em deck de 15 m e posteriormente a colocação de uma passadeira 

amovível facilmente instalada em qualquer superfície plana ou inclinada sobre areia, lama ou 

neve. Permite desde acessos pedestres, a carrinhos de bebé, bicicletas e cadeiras de rodas até 

reboques e atrelados de barcos, ambulâncias, garantindo-se o acesso ao espelho de água a 

todos os banhistas. Colocar-se-ão 9 guarda- sois em madeira e tabuas para garantir algum 

sombreamento aos banhistas. Serão colocadas novas luminárias, novos pontos de luz e de 

ligação de luz para toda a infraestrutura. 

 

Após todos estes trabalhos far-se-ão os trabalhos de colocação de terra vegetal e de plantação 

de prado, num total de 650 m2, para além da colocação de todos os tubos de rega, gotejadores 

e aspersores de modo a garantir a qualidade desta primeira plataforma da praia fluvial de 

Monsaraz. Os últimos trabalhos serão a colocação do posto de socorros/ vigilância, os mastros 

para as bandeiras e a sinalética. 

 

 Plano de Obras: 

 

Trabalhos a Realizar 1 ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
Movimentos de Terra x x x  

Pavimentos e 
Revestimentos 

 x x x 

Equipamentos   x x 

Abastecimento de Água, 
Saneamento e Rega 

x  x  

Eletricidade x  x  

Trabalhos Finais   x x 

 

O prazo de execução da obra será de 30 dias, num valor base de 147.800,46€ + iva 
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