
de Freguesia de Amareleja, no sentido de naquele 
jardim serem criadas condições para a existência de 
um parque com todas as condições para as crian-
ças. O autarca referiu ainda que é sempre saudável 
ter uma boa relação com as juntas de freguesia, por 
forma a dar resposta às necessidades das popula-
ções.

// PÓVOA DE SÃO MIGUEL E ESTRELA

Município de Moura realizou trabalhos 
de beneficiação na EM517

A intervenção, que teve início em dezem-
bro de 2019 e terminou em fevereiro de 
2020, consistiu em pinturas rodoviárias, 
representando um investimento total de 

36.308,68 euros.
Refira-se que foram também realizados trabalhos de 
limpeza das bermas.
Álvaro Azedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Moura, destacou a importância desta intervenção, 
que confere melhores condições de segurança a 
quem circula nestes troços.

A Câmara Municipal de Moura 
realizou trabalhos de 

beneficiação na Estrada 
Municipal 517, nos troços 

Póvoa de São Miguel – Ponte 
do Alcarrache e Estrela.

// Parque Infantil de Amareleja

// RECOLHA DE RESÍDUOS PORTA-A-PORTA

Gabinete de Apoio PAYT com 
nova localização

Desde o passado dia 24 de fevereiro 
que o Gabinete de Apoio ao projeto 
PAYT tem novas instalações. Localiza-
do no edifício da antiga escola Conde 

Ferreira, na Rua da Estalagem, em Moura, o ga-
binete funciona todos os dias úteis, entre as 9:00 
e as 17:00, de forma ininterrupta. É aqui que os 
munícipes, abrangidos pelo sistema de recolha 

porta-a-porta, poderão levantar e/ou adquirir 
os sacos destinados aos resíduos. O Gabinete 
de Apoio ao PAYT encontra-se munido de uma 
equipa técnica capaz de esclarecer todas as dúvi-
das relacionadas com o projeto, encontrando-se 
ainda disponível uma linha telefónica direta de 
apoio, com o número 925 906 616.

// Trabalhos de pintura rodoviária na EM517

// AMARELEJA

Parque Infantil requalificado

Os trabalhos realizados contemplaram a 
remoção do piso existente e colocação 
de novo, de acordo com a legislação em 
vigor. Foi também removida a maior par-

te dos equipamentos existentes, por não se adequa-
rem às exigências atuais, e instalados novos. 

O Parque Infantil de Amareleja 
foi requalificado, através de 

uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Moura e a Junta 

de Freguesia de Amareleja.

Esta intervenção representou um investimento da 
Câmara Municipal de Moura de 17.678,05 euros e de 
6.197,15 euros da Junta de Freguesia de Amareleja.
O Parque Infantil foi reaberto ao público no passa-
do dia 21 de fevereiro. Na ocasião, Álvaro Azedo, 
Presidente da Câmara Municipal de Moura, desta-
cou o caminho percorrido, em conjunto com a Junta 


