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COMUNICADO DO EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA 

 
 

Câmara de Moura reuniu com empresas 
de viação que prestam serviço no 
concelho 
 
A CDU fez sair no início desta semana uma nota à comunicação social, na qual expressa a sua posição 
face aos serviços públicos de transporte no concelho de Moura, fazendo uso de um tema tão importante 
para a vida do concelho, para atacar o atual executivo da Câmara Municipal. 
 
Importa esclarecer que, enquanto a CDU exige ou reivindica através de notas enviadas à comunicação 
social, o atual executivo socialista, da Câmara Municipal de Moura, “arregaça as mangas” e cria condições 
para a resolução de problemas e consequente melhoria da qualidade de vida da população do nosso 
concelho.  
 
O serviço prestado pelas empresas de transportes públicos está longe de ser o desejável e tem sido uma 
preocupação deste executivo camarário desde que tomou posse. Prova disso são as reuniões de trabalho 
realizadas, no início do mandato, com a Rodoviária do Alentejo e, no passado dia 26 de setembro, com a 
Barranquense, na qual o Presidente da Câmara manifestou a sua preocupação quanto às avarias 
registadas nas viaturas da empresa e ao futuro próximo da mesma. Nesse encontro a empresa deu 
garantias de que o assunto estava a caminho da resolução total, pelo que nas semanas seguintes seriam 
notadas melhorias no serviço prestado. 
 
Na reunião realizada com a empresa de viação Barranquense, o Presidente do município aproveitou a 
oportunidade para apresentar e discutir o projeto da Gare Rodoviária de Moura (Central Intermodal), num 
processo de auscultação aos operadores, iniciado por este executivo camarário.  
 
No tocante a este projeto também aqui a atual Câmara herdou do anterior mandato alguns problemas que já 
se encontram em fase de resolução, nomeadamente a supressão da proposta de “Hostel” no primeiro andar 
do edifício que irá albergar a Gare Rodoviária (antiga estação da CP), por não ser um serviço público de 
cariz municipal, com custos associados elevados. Outro dos problemas tem a ver com a inexistência de 
peça, no projeto, relativa à zona de parqueamento e espera de transportes coletivos.  
 
O próximo passo a ser dado será no sentido de tornar a reunir com a administração da Rodoviária do 
Alentejo, de forma a apresentar e discutir o projeto da Gare Rodoviária de Moura, reunindo consensos com 
os operadores que servem o concelho. 
 
Convém relembrar, os mais desatentos, que compete à Câmara Municipal de Moura e aos seus 
responsáveis - sem folclore e o frequente “show-off” pré-eleitoral - fazer o que tem sido feito até aqui: 
discutir os problemas do concelho com os seus parceiros e encontrar soluções para que empresas e 
instituições prestem um melhor serviço às nossas populações.  
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