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JORNAL PALAVRA

Eleições Legislativas, 6 outubro 2019

Nas eleições europeias as mesas de voto ficaram 

localizadas no Pavilhão Multiusos do Parque de 

Feiras e Exposições. Nas eleições legislativas o 

local será para manter ou as mesas de voto irão 

ficar localizadas num outro espaço? Qual o 

motivo para a escolha desse local?

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM – Nas elei-

ções legislativas marcadas para o próximo dia 6 de 

outubro as mesas de voto na cidade de Reguengos 

de Monsaraz vão ficar localizadas no Pavilhão 

Multiusos do Parque de Feiras de Exposições de 

Reguengos de Monsaraz. Os motivos que levaram à 

escolha do local são os mesmos que estiveram na 

base da concentração dos locais de voto na cidade de 

Reguengos de Monsaraz nas últimas eleições europe-

ias. A abolição do número de eleitor introduzida pela 

Lei n.º 47/2018, de 13 de agosto, e a consequente 

organização dos cadernos eleitorais por ordem alfa-

bética, levou à necessidade de concentração dos 

locais de voto da cidade de Reguengos de Monsaraz 

num único local para não existirem dúvidas quanto 

ao sítio onde cada eleitor exerce o seu direito de voto. 

Atualmente, a organização dos cadernos eleitorais 

por ordem alfabética, originará uma ordenação dos 

cadernos eleitorais em cada ato eleitoral, podendo 

levar a que eleitores não tenham a certeza da mesa 

de voto em que exercerão o seu direito cívico, daí a 

importância da concentração dos locais de voto num 

único local.

Acresce que o Parque de Feiras e Exposições reúne 

todas as condições para acolher o ato eleitoral na 

cidade de Reguengos de Monsaraz, nomeadamente 

ser um local central na cidade e apresentar boas 

zonas de estacionamento e boas acessibilidades, 

inclusive para eleitores com mobilidade reduzida.

Importa agora manter a estabilidade dos locais de 

voto, iniciada nas eleições europeias, para que não 

exista incerteza nos eleitores. Acresce que todas as 

facilidades de transportes criadas e promovidas no 

ato eleitoral anterior serão agora mantidas.

Quantas mesas de voto vão ser instaladas no 

nosso concelho?

Vão ser instaladas 17 mesas de voto no concelho de 

Reguengos de Monsaraz.

O voto eletrónico mantém-se?

A componente de voto eletrónico não estará pre-

sente nas eleições legislativas de outubro de 2019. O 

projeto piloto de voto eletrónico testado nos municí-

pios do Alentejo Central nas eleições europeias foi 

uma experiência que teve autorização da Assembleia 

da República apenas para as eleições europeias. O 

Parlamento encarregou um grupo de trabalho de ela-

borar um relatório final sobre a experiência do pro-

jeto de voto eletrónico, que será entregue à 

Assembleia da República para análise deste órgão. 

Embora a Assembleia da Republica não tenha conce-

dido ao Governo autorização para continuar o teste 

do Voto Eletrónico nestas eleições legislativas, o 

Município de Reguengos de Monsaraz manifestou 

junto das entidades competentes a importância da 

manutenção do projeto de voto eletrónico testado 

nas eleições europeias em eleições futuras, visto o 

acolhimento bastante positivo que esta forma de 

votação teve junto dos eleitores no teste piloto reali-

zado nos municípios do Alentejo Central.

O eleitor deve ser portador de que documenta-

ção?

Com a alteração da legislação do recenseamento elei-

toral, introduzida pela Lei n.º 47/2018, de 13 de 
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agosto, o eleitor passa a ser identificado pelo número 

de identificação civil, pelo que deverá ser portador do 

Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade no 

momento em que se apresenta na mesa de voto 

para votação. Com esta alteração legislativa, a identifi-

cação pelo número de eleitor deixou de existir. 

Como será composta a Mesa de Voto?

Obviamente, nos termos da Lei. A mesa de voto será 

composta pelos seguintes elementos: um presidente 

de mesa, um vice-presidente de mesa e por três 

vogais (um secretário e dois escrutinadores).

Nas eleições de maio foram disponibilizados auto-

carros para os eleitores se deslocar para o local 

das mesas de voto. Este serviço também será dis-

ponibilizado nas eleições de 6 de outubro? Como 

irá funcionar?

O serviço público de transporte no dia das eleições, 

disponibilizado pelo Município, irá funcionar na 

cidade de Reguengos de Monsaraz como nas anteri-

ores eleições europeias. Será definido um circuito 

urbano, com paragens devidamente assinaladas em 

vários pontos da cidade e com a indicação dos horá-

rios dos transportes. O circuito será brevemente 

divulgado, sendo expectável a manutenção dos locais 

de paragem das eleições europeias.

Quais os locais e horários das mesas de voto nas 

restantes localidades do concelho?

As mesas de voto nas restantes localidades do con-

celho funcionarão nos locais habituais e nos horários 

previstos, nomeadamente das 8h às 19h (horário 

para o exercício do direito de voto pelo eleitor):

Freguesia de Corval

Secção de voto n.º 1 - Sala de Reuniões da Junta de 

Freguesia de Corval, Rua da Aula n.º 2-B, São Pedro do 

Corval, 7200-118 CORVAL

Secção de voto n.º 2 - Centro de Recreio e Convívio 

Maria Gabriela Leónidas - St.º Ant.º do Baldio, Largo 

de Santo António, n.º 13, Santo António do Baldio, 

7200-082 CORVAL

Secção de voto n.º 3 - Centro Rural e Recreativo do 

Carrapatelo, Rua Nossa Senhora da Esperança, 

Carrapatelo, 7200-081 CORVAL

Freguesia de Monsaraz

Secção de voto n.º 1 - Posto de Turismo de 

Monsaraz, Rua Direita, s/n, Monsaraz, 7200-175 

MONSARAZ

Secção de voto n.º 2 - Casa do Cante , Rua da Fonte, 

Telheiro, 7200-181 MONSARAZ

Secção de voto n.º 3 - Centro de Convívio de Outeiro, 

Largo da Orada,Outeiro,7200-179 MONSARAZ

Secção de voto n.º 4 - Centro de Convívio de Barrada, 

Largo Senhora da Conceição, Barrada, 7200-171 

MONSARAZ

Secção de voto n.º 5 - Centro de Recreio Popular de 

Motrinos, Rua Justino Godinho, n.º 15, Motrinos, 

7200-177 MONSARAZ

Freguesia de Reguengos de Monsaraz

Secção de voto n.º 1 - Pavilhão Multiusos do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE 

MONSARAZ

Secção de voto n.º 2 - Pavilhão Multiusos do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE 

MONSARAZ

Secção de voto n.º 3 - Pavilhão Multiusos do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE 

MONSARAZ

Secção de voto n.º 4 - Pavilhão Multiusos do Parque 

de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

Rua dos Mendes, 7200-302 REGUENGOS DE 

MONSARAZ
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Secção de voto n.º 5 - Centro Cultural Caridadense - 

Caridade, Largo do Café, nº 5, Caridade, 7200-221 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Secção de voto n.º 6 - Escola Básica de Perolivas , Rua 

da Escola, Perolivas, 7200-457 REGUENGOS DE 

MONSARAZ

Freguesia de União das Freguesias de Campo e 

Campinho

Secção de voto n.º 1 - Espaço Cultural, Rua do 

Guadiana, n.º 22,Campinho, 7200-527 CAMPINHO

Secção de voto n.º 2 - Sede da Junta de Freguesia de 

Campo, Rua da Defesa, n.º 2,São Marcos do Campo, 

7200-072 CAMPO RMZ

Secção de voto n.º 3 - Sede Dark Sky Alqueva – 

Antiga Escola Primária da Cumeada, Rua Nossa 

Senhora da Conceição, Cumeada, 7200 – 071 Camp 

RMZ

Ano letivo 2019/2020

No dia 13 de setembro as escolas do concelho têm 

as condições de funcionamento reunidas para 

que o Agrupamento de escolas possa acolher os 

alunos e professores?

Sim, todas as escolas do concelho terão as condições 

de funcionamento reunidas para que os alunos 

possam ser acolhidos da melhor forma no dia 13 de 

setembro. 

Haverá, inclusivamente, uma receção especifica-

mente preparada para os alunos de 5º ano na Escola 

Básica António Gião. No âmbito do Projeto + Sucesso, 

concretamente de uma atividade desenvolvida no 

ano letivo transato, designada “Laboratório de Ideias” 

(integrada na ação Solucion'Arte), as turmas de 3º 

ciclo foram desafiadas a apresentar ideias promo-

toras da melhoria do contexto escolar, incentivando o 

trabalho em equipa. As ideias apresentadas por cada 

turma foram submetidas a votação no seio da comu-

nidade escolar e a ideia vencedora foi a apresentada 

pela turma 7ºC – “1 Padrinho 1 Protetor”. Esta ideia 

tem como objetivo o apadrinhamento dos alunos do 

5º ano de escolaridade na nova escola, visando um 

acolhimento positivo. Para o dia 13 de setembro, dia 

da apresentação, está preparado um momento con-

vívio para o referido acolhimento e respetivo apadri-

nhamento, que será dinamizado pela equipa do “Pro-

jeto + Sucesso”. Também os pais podem assistir a 

este momento de “boas vindas”. Toda a ação está 

devidamente articulada com o Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz, que é o parceiro 

de excelência da autarquia na implementação do 

“Projeto + Sucesso”.

Quantos auxiliares o Município contratou para 

este ano letivo 2019/2020?

É importante sublinhar que durante o ano de 2019, 

por via do Programa de Regularização Extraordinária 

dos Vínculos Precários na Administração Pública 

(PREVPAP), 59 novos profissionais integraram os 

mapas de pessoal do Município. Destes 59 profissio-

nais, 10 (assistentes operacionais) foram diretamente 

afetos à área da Educação, com o objetivo de melho-

rar, cada vez mais, os contextos onde estudam as cri-

anças e os jovens do concelho. Para o ano letivo 

2019/2020 a autarquia conta colocar 65 assistentes 

operacionais nos estabelecimentos de educação e 

ensino que são da competência do Município. Se nos 

apoiássemos apenas no ratio de assistentes operaci-

onais que a Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setem-

bro, define para escolas com as características das do 

concelho de Reguengos de Monsaraz, colocaríamos 

exatamente 43 profissionais. No entanto, no ano 

letivo 2019/2020, a autarquia vai colocar mais 22 

assistentes operacionais nas escolas do que o 

número previsto pelo cálculo definido em portaria. 

Até agora, tivemos sempre por base as características 

de cada uma das escolas do agrupamento e particu-

larmente a especificidade dos alunos (relembramos 

que temos duas Unidades Especializadas para Apoio 

à Inclusão de Alunos com Multideficiência). 

Manteremos, obviamente, a nossa conduta no 

mesmo sentido. A análise detalhada que fazemos, 

reflete-se posteriormente não apenas no número de 
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assistentes operacionais que colocamos, mas acima 

de tudo no perfil de cada um destes profissionais.

PALAVRA tem conhecimento que durante os 

meses de verão as escolas do concelho sofreram 

obras de melhoramento e manutenção. Estas 

obras estarão concluídas até ao inicio das aulas?

Sim, vão estar concluídas até ao início das aulas no 

dia 13 de setembro. 

Esta tem sido uma vossa questão recorrente sempre 

que existem obras nas escolas (o que tem acontecido 

nas maioria das férias anuais de verão) e a nossa res-

posta também; é que a “janela de oportunidade” para 

estas intervenções é curta e, obviamente, as obras ter-

minam imediatamente antes do início dos anos leti-

vos.

Onde e que tipo de intervenção foram realizadas?

Primeiro, é importante referir que estas intervenções, 

na sua grande maioria, integram a Empreitada de "Re-

qualificação das Escolas Básicas e Jardins de Infância 

do Concelho de Reguengos de Monsaraz" e que este 

investimento tem o valor total de cerca de 145 mil 

euros, comparticipados em 85% pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER). É igualmente 

de sublinhar, que os 15% da comparticipação naci-

onal estão devidamente enquadrados num contrato 

de empréstimo no âmbito da linha BEI PT 2020 (taxa 

de juro negativa), com visto concedido pelo Tribunal 

de Contas

As intervenções realizadas aconteceram em escolas 

de 1º ciclo e em jardins-de-infância e tratam-se de alte-

rações de natureza estrutural, sobretudo ao nível das 

coberturas, das caixilharias, dos pisos e a substituição 

das janelas e portas (caixilharias), assim como do 

aperfeiçoamento das zonas de refeição e casas de 

banho. Os projetos de arquitetura foram todos elabo-

rados em contexto de equipa de trabalho, constituída 

por técnicos do Município de Reguengos de 

Monsaraz e da Direção de Serviços da Região 

Alentejo da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE). 

Além destas obras estruturais, a Câmara Municipal 

realizou ações de melhoria em todos espaços, assim 

como aproveitou para planear a realização de futuras 

intervenções, enquadradas em projetos do 

Agrupamento de Escolas, e sempre com o objetivo 

final de melhorar os espaços para o dia-a-dia da 

nossa comunidade educativa.

Outubro - mês da Musica

O Município terá iniciativas sobre o mês da 

música?

A Câmara Municipal vai realizar no mês de outubro 

quatro concertos na cidade, que irão decorrer no 

Auditório Municipal e no Pavilhão Multiusos do 

Parque de Feiras e Exposições, celebrando o mês da 

música e envolvendo agentes culturais locais, em 

vários momentos e de diferentes sonoridades.

Qual o programa?

Os concertos inseridos no Outubro Mês da Musica 

realizam-se a 5, 12, 19 e 26 de Outubro e será divul-

gada nos próximos dias a programação completa.

Semana Europeia da Mobilidade

Qual o programa desta semana?

O dia 21 de setembro “Hoje Vou de Bicicleta” tem 

como objetivo sensibilizar a população e as autori-

dades para a necessidade de reduzir o tráfego rodo-

viário dentro das cidades, de forma a aumentar a qua-

lidade de vida e garantir a sustentabilidade dos 

recursos naturais, optando por alternativas de trans-

porte menos poluentes como o transporte público e 

as bicicletas. Para o evento “Hoje Vou de Bicicleta” as 

autarquias do Alentejo vão definir um circuito para o 

qual vão convidar os munícipes a participar, sendo 

que, no caso de Reguengos de Monsaraz, o percurso 

será coincidente com o traçado da futura ciclovia da 

cidade, permitindo assim que os munícipes se vão 
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familiarizando com esta alternativa de mobilidade 

que respeita o ambiente.  

A caminhada sem lixo, já divulgada, assenta em 

que objetivos?

No dia 22 de setembro, pelas 9h30, com início na 

Praia Fluvial de Monsaraz realiza-se a “Caminhada 

sem Lixo”, que tem como objetivo a sensibilização da 

população relativamente às questões ambientais 

associadas à prática do exercício físico e promover o 

movimento cívico relacionado com as questões ambi-

entais como forma de chamar a atenção para a “pe-

gada” que cada um de nós deixa. 

BIBLIORODAS

O nosso jornal tomou conhecimento que, o 

Projeto +Sucesso, no próximo ano letivo irá ter 

uma biblioteca ambulante por todo o concelho de 

Reguengos de Monsaraz.

No que consiste a atividade “bibliorodas”?

Quais os locais e horários da “biblioradas”?

Com esta atividade a equipa do +sucesso será 

reforçada?

Relativamente ao início do ano letivo quais são as 

atividades que o +sucesso irá realizar? 

Para o primeiro dia de aulas têm alguma ativi-

dade prevista?

Questões respondidas diretamente pelo Projeto +Su-

cesso

O que é a BIBLIORODAS

O Projeto + Sucesso foi desenhado de forma a articu-

lar-se e complementar as medidas previstas no 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

(PNPSE) criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº23/2016, de 11 de abril. Para o efeito, foi 

integrado no Plano da Ação Estratégico do 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz 

que desenvolve medidas de caráter pedagógico e de 

gestão do currículo. A medida 6, corresponde ao 

Projeto + Sucesso que se caracteriza pelo desenvolvi-

mento de ações de intervenção direta com as famí-

lias.

Numa perspetiva de assegurar os meios necessários 

ao desenvolvimento dos trabalhos, a Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz candidatou o 

projecto “+Sucesso” ao Programa Operacional 

Regional do Alentejo, através da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central.

Engloba cinco ações estruturantes:

l Ação 1. Gabinete de Apoio Multidisciplinar

l Ação 2. Promoção de Literacias

l Ação 3. Orientação Parental

l Ação 4. ConCentra-te 

l Ação 5. Oficina de Expressões

A Ação 2. Promoção de Literacias, desenvolve ativi-

dades descentralizadas de intervenção na comuni-

dade que têm como finalidade principal promover 

uma dinamização cultural através da promoção de 

literacias variadas. Estas, poderão ser desenvolvidas 

em escolas, colectividades, ou outros locais, e em 

espaço aberto. 

As ações em espaço aberto dispõem de dois equipa-

mentos essenciais: os frigoríficos da leitura com a 

ação “Olh'ó livro fresquinho” e a “BIBLIORODAS”, uma 

biblioteca itinerante.

Esta, deslocar-se-á regularmente pelas várias locali-

dades do concelho e desenvolverá ações de caráter 

intergeracional com a comunidade e os alunos do 

nosso Agrupamento de Escolas. Articulará a sua acti-

vidade com a Biblioteca Municipal, com as Bibliotecas 

Escolares e com as Juntas de Freguesia.

Locais e horários da BIBLIORODAS
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As atividades serão desenvolvidas, essencialmente, 

nas freguesias rurais do concelho.

O calendário e horários serão definidos de acordo 

com as necessidades identificadas, mas serão subor-

dinados a duas tipologias de intervenção:

l Atividades durante os períodos lectivos – prefe-

rencialmente articuladas com as escolas;

l Atividades em períodos de interrupções letivas (na-

tal, páscoa, verão) - preferencialmente articuladas 

com as Juntas de Freguesia ou com parceiros que 

manifestem esse interesse.

Reforço da Equipa do Projeto + Sucesso

Esta atividade não implica o reforço da equipa na 

medida em que as necessidades desta natureza 

estavam devidamente identificadas na conceção do 

projeto e foram supridas nos termos propostos.

Atividades de início do ano lectivo / 1º dia de aulas

No âmbito do Projeto Solucion'Arte (sobre o qual, em 

abril, enviamos informação para Palavra), será reali-

zada uma acção de receção aos alunos do 5º ano.

O Projeto Solucion'Arte, tal como referimos anterior-

mente, foi implementado no sentido de contribuir 

para a melhoria do ambiente escolar e de uma 

melhor integração dos alunos. Inclui cinco ações:

1) Emocion'Arte

          a. Intervenientes: 1º ciclo

          b. Objetivo: educação emocional

2) Music'Arte

a. Intervenientes: 6º ano

b. Objetivo: desenvolver processos de 

socialização positiva através da música

3) Laboratório de Ideias

a. Intervenientes: todas as turmas do 7º ano

b. Objetivo: envolver os alunos no processo de 

melhoria do ambiente escolar através da con-

ceção e implementação de plano de inter-

venção

4) Teatro Fórum

a. Intervenientes: todos os alunos do ensino 

secundário, dinamizados pelos alunos do Clube 

de Teatro

b. Objetivo: envolver os alunos no processo de 

mudança face a situações de conflitualidade

A Ação Laboratório de Ideias, no ano letivo transato, 

desenvolveu um projeto com as turmas de 7º ano. 

Todas as turmas participaram e construíram um pro-

jeto que foi votado por todos os alunos da Escola 

António Gião. O projeto que venceu foi “Um padri-

nho, um protector” e tem como finalidade facilitar a 

integração dos alunos que, no ano lectivo que agora 

se inicia, frequentarão o 5º ano, atribuindo-lhes um 

padrinho que os acompanhará e orientará durante 

todo o ano letivo.

Assim, no dia 13 de Setembro, será realizada nesta 

escola uma Festa de Boas Vindas que terá o seguinte 

programa:

10h – Visita guiada à Escola (Pais e Encarregados de 

Educação dos alunos do 5º ano)

11h – Cerimónia de Atribuição de Padrinhos

Durante a actividade será servido um lanche/convívio 

com animação realizada por alunos desta escola: 

dança e música.
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