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Disponibilizados tablets com acesso à internet a alunos do concelho

Sabendo-se que existem diferentes respostas 
educativas, mediante os níveis de ensino em 
que o aluno se encontra, as escolas desen-

volveram planos adequados à sua realidade. As es-
colas garantem o acesso às plataformas digitais de 
ensino, que proporcionam o acompanhamento dos 
alunos desde o 1.º ciclo ao secundário.
O Município de Moura, por seu turno, disponibili-
zou na Escola Secundária 15 tablets com teclado e 
acesso à internet. Na Básica Integrada de Amareleja 

A Câmara Municipal de 
Moura reuniu com os 

diretores dos Agrupamentos 
de Moura, Amareleja e da 

Escola Profissional com o 
objetivo de encontrar 

soluções para o ensino à 
distâcia no concelho. 

// OBRAS

Reabilitação de arruamentos avança no concelho

Na primeira fase será reabilitada a Rua do 
Areeiro, em Moura, cujos trabalhos arran-
caram no passado dia 6 de maio.

A segunda fase corresponde à reabilitação de pa-
vimento e substituição da rede de águas na Rua 
Catarina Eufémia, em Sobral da Adiça.
Numa terceira fase serão reabilitados pavimentos 
em Amareleja (Rua da República, no troço entre a 
Rua Gonçalo Garcia e o Largo General Humberto 
Delgado; Rua 25 de Abril; Rua Dr. Aresta Branco; 
Praceta Dr. Agostinho Caro Quintiliano e Estrada 
da Bracieira, entre a Rua da Igreja e a EN 385), 
Póvoa de São Miguel (Rua de São Miguel, troço 
urbano da EN 386; Rua do Poço do Alto da Vila, 
entre a Rua do Alto da Vila e a Linha de Água e a 
Rua do Lagar), Santo Amador (Travessa do Forno) 
e em Moura (Rua das Hortas).

Nestas três primeiras fases, que representam um in-
vestimento previsto de 345 mil euros, a intervenção 
consiste no reforço do pavimento existente, através 
da colocação de uma camada de desgaste em betão 
betuminoso.
Por último, avançará o recalcetamento do Bairro 25 
de Abril, em Moura, que prevê a colocação de calça-

A Câmara Municipal de 
Moura vai avançar com a 

reabilitação de arruamentos 
no concelho, que será 

concretizada em 4 fases. 

Intervenção na 
Escola de Santo 
Aleixo da 
Restauração

Aexistência de anomalias estruturais locali-
zadas nos pórticos do alpendre, com fen-
dilhação a evoluir, levou a Câmara Muni-

cipal de Moura a avançar com esta intervenção, 
que compreende a execução de micro estacas. 
A obra, que representa um investimento de 
26.754,40 euros, tem um prazo de execução de 
30 dias.

Teve início no dia 20 de abril, 
a “Empreitada de 

Consolidação dos Solos de 
Fundação dos Pórticos do 

Alpendre da Escola de Santo 
Aleixo da Restauração”.

foram entregues outros 15 equipamentos idênticos e 
na Escola Profissional de Moura, 11 alunos finalistas, 
que se encontram a preparar as suas Provas de Ap-
tidão Pedagógica, foram beneficiários deste apoio 
tecnológico.
Todo o trabalho de levantamento de necessidades foi 
realizado, junto dos alunos, pelos respetivos estabe-
lecimentos de ensino, que posteriormente transmiti-
ram ao Município as carências encontradas.
Para dar resposta a todas as situações sinalizadas, 
a autarquia recorreu a equipamentos disponíveis nas 
Salas de Aula do Futuro e avançou, também, para a 
aquisição de novos tablets. 
Saliente-se que este apoio, atribuído pela Câmara 
Municipal de Moura, no âmbito da atual situação de 
emergência que se vive, representa um investimento 
na ordem dos 10 mil euros.
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da em cubo de granito.
O Município de Moura continua, assim, a cumprir os 
compromissos assumidos e a executar obras impor-
tantes para o concelho, que permitem a melhoria da 
qualidade de vida da população.

// Repavimentação de ruas


