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O Bo le t im Mun ic ipa l  te rá  agora  uma 

periodicidade trimestral reforçando os laços 

entre munícipes e Câmara Municipal e dando a 

conhecer o trabalho tão imprescindível, quanto 

vital, que juntos produzimos, em prol do 

concelho de Moura. 

Novos tempos,  os mesmos pr incípios : 

verticalidade, compromisso e respeito pela 

palavra dada para com as nossas gentes e 

parceiros do município de Moura.

Este novo ciclo está repleto de desafios que 

abraçamos desde já com o maior sentido de 

missão. Esta edição do Boletim Municipal é o 

reflexo da dinâmica que implementámos em 

todo o concelho, desenvolvendo obras e 

projetos que não deixam nenhuma das 

freguesias em segundo plano. Estas páginas 

espelham o fruto do trabalho de autarcas, 

funcionários da Câmara, parceiros e comunidade 

em geral, durante o ano 2021. E sentimos, sim, 

muito orgulho no caminho até aqui percorrido. 

Continuaremos a alimentar todos os dias esta 

ligação forte e única que nos une, concretizando 

as aspirações de todos nós em nome do 

concelho de Moura.

Agora é tempo de consolidarmos o labor 

iniciado e darmos amplitude aos projetos 

criados, cumprindo o programa no qual o 

concelho confiou. 

Álvaro Azedo

Um abraço Amigo, 
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O Prémio Municipal de Mérito Cívico é 

uma atividade financiada no âmbito do 

PESIM – Plano Educativo para o Sucesso 

e Inovação em Moura e pretende 

reconhecer o trabalho dos alunos do 2.º 

e 3.º ciclos e secundário, em contexto 

de turma ou grupo, que se distingam 

pela sua participação em projetos 

cívicos e sociais intra ou extra escola. 

A Câmara Municipal de Moura 

entregou os Prémios de Mérito 

Escolar e Cívico, referentes ao ano 

letivo 2020/2021, em Moura e 

Amareleja.

O Prémio Municipal de Mérito Escolar 

tem como objetivo distinguir os alunos 

que melhores resultados obtiveram 

durante o ano letivo, sendo uma forma 

de premiar o esforço realizado.

Este ano foram distinguidos 16 alunos 

com o Prémio de Mérito Escolar e 57 

alunos com o Prémio de Mérito Cívico. 

As cerimónias realizadas em Amareleja, 

na Escola Básica Integrada e em Moura, 

no Cineteatro Caridade, contaram com 

momentos culturais, dinamizados 

pelos alunos das diferentes escolas do 

concelho. 
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27 DE OUTUBRO
RECEÇÃO AOS DOCENTES
DO CONCELHO DE MOURA
A “Receção ao Docente” é uma iniciativa da Câmara Municipal de 

Moura que já faz parte do seu calendário.

No dia 27 de outubro, docentes de todas as escolas do concelho, 

professores de AEC's (Atividades Extra Curriculares) e técnicos dos 

Agrupamentos e do município ligados à área da educação foram 

convidados a participar desta iniciativa que pretende dar as boas-

vindas àqueles que, durante um ano letivo, fazem parte da vida da 

nossa comunidade educativa e, sobretudo, da vida escolar dos nossos 

alunos. Pretende-se igualmente dar a conhecer um pouco do nosso 

concelho e proporcionar momentos de convívio entre os participantes.

Este ano, o programa contou com uma visita ao Lagar de Varas, uma 

degustação de azeite e o percurso “Dá-me uma gotinha de água”. 

Houve ainda um lanche convívio, na Comoiprel, animado pelo DJ 

Luigy.

APOIO AO ESTUDANTE

A Educação continua a ser uma das fortes apostas da Câmara Municipal 

de Moura, por se entender que este é um pilar fundamental da 

sociedade humana e do seu desenvolvimento.

CÂMARA DE MOURA ISENTA 
PAGAMENTO DO PASSE ESCOLAR 

No âmbito da implementação de programas e medidas de 

valorização do ensino na vertente de apoio ao Estudante, que 

favoreçam a equidade educativa e a igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso escolar, a Câmara Municipal de Moura aprovou 

a isenção do pagamento do passe escolar para o ano letivo 

2021/2022.

Com esta medida o Município irá apoiar 46 alunos das várias freguesias 

do concelho, suportando a totalidade do custo do passe escolar a 21 

estudantes (escalão 1) e 50% desse valor a outros 25 jovens (escalão 2). 

No total, a Câmara Municipal de Moura irá investir nesta medida, 

€35.605,70.

ALUNOS DISTINGUIDOS
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR E CÍVICO
ENTREGUES EM MOURA E AMARELEJA



Como resultado da intervenção do projeto, 

foram vários os produtos que foram 

concebidos e/ou adquiridos e que ficarão 

como recursos educativos para a comunidade 

educativa poder usufruir, de entre os quais se 

destacam as duas Salas de Aula do Futuro-

Laboratórios de Aprendizagens, sediadas na 

EBI de Amareleja e na Escola Secundária de 

Moura e respetivos dossiers de metodologias; 

o  l i v ro  “Pequenas  His tór ias ,  Grande 

Imaginação”; o Guia de Tutoria Comunitária; o 

Caderno de Medição Escolar; a agenda “Moura, 

Cidade Educadora; Roteiros e Observatórios 

Temáticos, os quais permitem explorar a fauna, 

flora e locais históricos do concelho; jogos 

didáticos sobre várias temáticas; Kits Musicais; 

folhetos informativos e vídeos promocionais; 

calendários de alimentação saudável; crachá 

de identificação da Rede de Entidades 

Solidárias; Álbum de Experiências (compilação 

de registos fotográficos de atividades).

De referir que todos estes produtos foram 

agregados em “Maletas Pedagógicas” que 

foram entregues aos Agrupamentos de Escolas 

de Moura e de Amareleja e à Escola Profissional 

de Moura e que poderão ser consultadas e 

utilizadas sempre que necessário. As estratégias implementadas visaram 

melhorar o sucesso educativo no concelho, 

intervindo nos vários fatores que determinam 

o acesso às aprendizagens, através de um 

conjunto de ações inovadoras e não 

confinadas ao espaço escola.

O PESIM-Plano Educativo para o Sucesso e 

Inovação em Moura concluiu a sua 

intervenção, junto da comunidade, em 

geral, e da comunidade educativa, em 

particular, no dia 15 de dezembro de 2021. 
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SOBRAL DA ADIÇA
INVESTIMENTO NO 
JARDIM DE INFÂNCIA 

A Educação tem sido uma das principais apostas do atual 

Executivo da Câmara Municipal de Moura, dando cumprimento ao 

que se encontra definido na Carta Educativa de Moura.

Através da disponibilização de um conjunto de medidas, sempre 

articuladas com os representantes da comunidade escolar, o município 

tem progressivamente efetuado melhorias no parque escolar do 

concelho, proporcionando a todos os alunos, professores, auxiliares e 

órgãos diretivos as melhores condições para o desenvolvimento das 

suas funções.

A intervenção representou um investimento de €4.753,95, valor 

totalmente suportado pelo Município de Moura, a que será acrescido o 

valor correspondente à colocação de estores nas respetivas janelas, de 

acordo com o previsto na Carta Educativa do Concelho de Moura.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Moura concluiu a substituição 

das estruturas de janelas e porta do Jardim de Infância de Sobral da 

Adiça que não tinham as mínimas condições e que, agora, garantem o 

bem-estar da comunidade educativa daquele estabelecimento escolar. 

A iniciativa, destinada a toda a comunidade educativa, teve como 

objetivos promover boas práticas educativas; reconhecer e envolver 

todos os agentes da comunidade educativa e local no reforço do papel 

das Cidades Educadoras e consciencializar sobre a importância da 

educação para a melhoria dos processos educativos. 

A sessão de abertura foi realizada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Moura, Álvaro Azedo. Seguiu-se a apresentação do projeto de 

Mediação Municipal de Moura “Rostos com Esperança”; o projeto 

CLDS4G Moura falou sobre “Responsabilidade Social: Práticas 

Educativas”; e o PESIM apresentou os “Contributos e Desafios” do seu 

projeto. O encerramento do Encontro esteve a cargo da Vereadora da 

Câmara Municipal de Moura, Lurdes Balola.

MOURA, CIDADE EDUCADORA
30 DE NOVEMBRO

No mês de novembro celebra-se o Dia Internacional das Cidades 

Educadoras.

A Câmara Municipal de Moura assinalou a data no dia 30 de novembro 

de 2021, através da realização do Encontro “Moura, Cidade Educadora”, 

no Auditório Miguel Urbano Rodrigues, na Comoiprel.

PLANO EDUCATIVO 
PARA O SUCESSO E INOVAÇÃO EM MOURA
PROJETO PESIM CHEGOU AO FIM



DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE
MUNICÍPIO DE MOURA 

DA INCLUSÃO

Desde o dia 7 de julho de 2021 que a Câmara Municipal de Moura tem 

disponível o Balcão da Inclusão, um espaço de atendimento que tem 

como missão a informação e mediação especializada e acessível às 

pessoas com deficiência e/ou incapacidade, às suas famílias, às 

organizações e outros que direta ou indiretamente intervêm nesta área.

DISPONIBILIZA O BALCÃO 
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Beneficiam deste apoio pessoas com baixos rendimentos e 

economicamente fragilizadas. 

Os contratos celebrados têm um prazo de 10 anos. Findo este período, se 

nenhuma das partes se tiver oposto à sua renovação, o contrato é 

renovado automaticamente, por igual período.

RENDA APOIADA 
MUNICÍPIO DE MOURA 

A Câmara Municipal de Moura assinou, no dia 20 de janeiro de 2021, 

contratos de arrendamento para fim habitacional, em regime de 

renda apoiada.

CELEBROU CONTRATOS 

No total foram firmados 14 contratos relativos a habitações de tipologia 

T1, T2, T3 e T4 no Bairro do Carmo, em Moura. O valor da renda, em regime 

de arrendamento apoiado, resulta da fórmula estipulada na lei e, neste 

caso concreto, permite a aplicação de rendas cujo valor varia entre os 5,50 

euros e os 85,03 euros. 

A atualização dos valores aplicados é efetuada anualmente, de acordo 

com os rendimentos da família.

Este Programa traduz-se num subsídio pecuniário, com valor máximo 

de 500 euros – pagos em duas prestações – relativos ao 

nascimento/adoção de cada filho, independentemente do número 

de filhos existentes no agregado familiar.

Desde o início do Programa Municipal de Apoio à Natalidade e 

Adoção, em 2018, a Câmara Municipal de Moura já apoiou 148 

crianças, tendo investido, nesta medida, um total de €67.500,00.

BENEFICIA 148 CRIANÇAS

Com este programa o Município pretende assumir um papel ativo no 

desenvolvimento social do concelho, estruturando um conjunto de 

medidas de caráter social, mas também de estímulo da economia 

local, que contribuam para a fixação da população jovem e apoio à 

família, assim como de articulação e valorização das empresas locais.

APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO

A Câmara Municipal de Moura disponibilizou em 2018, para todo 

o concelho, o Programa Municipal de Apoio à Natalidade e 

Adoção.

PROGRAMA MUNICIPAL 

Os interessados poderão requerer este apoio junto dos serviços da 

Câmara Municipal de Moura, mediante o preenchimento de 

formulário próprio e a apresentação da documentação necessária. As 

candidaturas devem ser apresentadas, impreterivelmente, até 90 dias 

após o nascimento ou adoção da criança.

São despesas elegíveis, aquelas que forem realizadas em bens e 

serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, 

tais como consultas médicas, medicamentos, vacinas não 

contempladas no Plano Nacional de Vacinação, artigos de higiene, 

alimentação, vestuário e calçado. O apoio apenas será atribuído a 

bens e serviços adquiridos em empresas do concelho de Moura.

Para o efeito, os recursos humanos do município afetos a este 

novo serviço tiveram oportunidade de receber formação 

específica ministrada pelo INR, entidade que prestará igualmente 

acompanhamento técnico e acesso a documentação.

O novo Balcão da Inclusão funciona nos serviços de Educação, 

Habitação e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de 

Moura e disponibiliza informação por telefone, por escrito e 

presencialmente no horário das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h30.

O Balcão resulta de um protocolo de cooperação celebrado com o 

Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), que visa estender ao 

concelho de Moura a rede de Balcões da Inclusão já existente em 

vários pontos do país, designadamente em autarquias e nos 

centros distritais da Segurança Social.

O Município de Moura disponibiliza os recursos humanos e 

materiais, assim como um espaço com condições de 

acessibilidade para assegurar este atendimento.

Acessibilidades e transportes, emprego e formação profissional, 

produtos de apoio e ajudas técnicas, prestações e respostas 

sociais existentes e benefícios fiscais são apenas algumas das 

temáticas em que o Balcão da Inclusão está preparado para 

informar.
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A Câmara Municipal de Moura renovou, em maio 

deste ano, um apoio financeiro à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moura no 

valor de €12.000,00, destinados a suportar as 

despesas com a contratação de dois motoristas pelo 

período de 6 meses, de forma a permitir que esta 

Associação dê resposta e continuidade ao importante 

e extremamente necessário serviço que presta à 

comunidade.

Também em maio de 2021, e à semelhança do que 

aconteceu no ano passado, foi aprovada a atribuição de 

€12.600,00 aos Bombeiros Voluntários de Moura, 

destinados a apoiar as despesas com os elementos que 

integram o DECIR – Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Rurais, pelo período de 6 meses. O DECIR esteve 

ativo entre os meses de maio e outubro de 2021.

BOMBEIROS  VOLUNTÁRIOS DE MOURA

A renovação da atribuição deste apoio financeiro justifica-

se tendo em consideração que a pandemia por COVID-19 

continua ativa, o que implica o cumprimento de regras 

específicas, definidas pela Direção Geral de Saúde, no que 

se refere ao transporte de doentes, o que obriga a uma 

maior logística no sentido de dar resposta a todas as 

solicitações.

APOIO PARA  REFORÇO 
OPERACIONAL

DE EQUIPAMENTOS 

A data escolhida para a entrega dos equipamentos coincidiu com o 74.º aniversário da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Moura, fundada em 15 de 

outubro de 1947.

A aquisição destes equipamentos representou um investimento de €11.739,50.

ENTREGA 

O Município de Moura adquiriu cinco Aparelhos Respiratórios Isolantes de Circuito 

Aberto (ARICA), tendo entregue estes equipamentos à Corporação de Bombeiros 

Voluntários de Moura, no dia 15 de outubro de 2021.

O ARICA é um equipamento utilizado por bombeiros aquando da necessidade de 

intervir em atmosferas potencialmente tóxicas, com baixo teor de oxigénio. É 

concebido e construído para permitir ao seu utilizador respirar o ar proveniente de 

uma garrafa de alta pressão, tratando-se de um dos equipamentos essenciais para a 

sobrevivência de um bombeiro numa situação de risco.



CONCELHO DE MOURA 
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS DE INCÊNDIOS

RECEBE EQUIPAMENTOS

Esta candidatura permitiu ao concelho de Moura receber um conjunto 

de recursos ao nível da prevenção de incêndios rurais, de onde se 

destaca a aquisição de cinco kits florestais de primeira intervenção, 

distribuídos pelas Juntas de Freguesia, dois Biotrituradores, 25 painéis 

informativos sobre o risco de incêndio, diverso material de 

sensibilização, estando também contemplada a aquisição de cinco 

equipamentos para pontos de água, a implementar nas zonas de 

maior risco do concelho, nomeadamente na Herdade da Contenda e 

nas Ferrarias.

Esta ação representa um investimento total elegível no valor de 

€927.675,00, que conta com financiamento comunitário de 85% do 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Decorreu no dia 15 de junho do ano transato, em Moura, a 

cerimónia de entrega de equipamentos destinados à Proteção de 

Aglomerados Populacionais, no âmbito da candidatura “Proteção 

contra Riscos de Incêndios – Baixo Alentejo”, promovida pela 

CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do 

Território, João Paulo Catarino, do Presidente da CIMBAL, Jorge Rosa, 

do Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, bem 

como de todos os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho.

Recorde-se que no âmbito da cooperação intermunicipal, a CIMBAL 

havia lançado aos seus municípios o desafio de avançar com uma 

candidatura conjunta denominada “Proteção contra Riscos de 

Incêndios – Baixo Alentejo”, submetida e aprovada pelo ALENTEJO 

2020, que integra as necessidades de investimento dos 13 Municípios 

na área da proteção contra incêndios rurais.
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Moura foi o primeiro concelho, em toda a região do Alentejo, juntando-se a um 

grupo restrito de Município (Albufeira, Portimão, Almada, Lisboa e Espinho), a 

instalar desfibrilhadores automáticos externos (DAEs) que visam garantir a 

segurança dos Munícipes em caso de paragem cardiorrespiratória.  

INSTALAÇÃO DE DESFIBRILHADORES 
PROGRAMA DAE EXPRESS

No concelho de Moura este programa encontra-se a ser implementado em estreita 

articulação entre o Município e as Juntas de Freguesia, estando já instalados os 

equipamentos em Moura, Amareleja e Póvoa de São Miguel.

Em 2021 foi executada a primeira fase de instalação do Programa DAE Express.

Refira-se ainda que, este processo conta com cerca de 50 operacionais capacitados 

a manobrar os desfibrilhadores agora instalados.

O objetivo de um Programa DAE é aumentar a taxa de sobrevivência das vítimas de 

PCR, para valores que poderão chegar até aos 74% nos casos em que a 

desfibrilhação seja administrada nos primeiros 3 minutos após o colapso.

NO CONCELHO DE MOURA
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BALANÇO 2021
ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA 
EM VELOCIDADE CRUZEIRO
A Estação Náutica de Moura tem vindo a concretizar o seu papel de 

desenvolver uma rede de atuação conjunta que agregue, fomente e 

consolide as competências do concelho de Moura no setor da 

Náutica, construindo uma oferta integrada, competitiva e credível 

que promova este destino, fazendo das atividades náuticas um 

motor do desenvolvimento turístico.

Para 2022, a Câmara Municipal de Moura pretende que a Estação 

Náutica de Moura apresente um orçamento próprio.

No próximo ano, o município quer reforçar a cooperação com os 

parceiros, por forma a criar mais dinâmicas, quer para a população do 

concelho, quer para quem nos visita.

Além destas iniciativas, a Câmara Municipal de Moura está também a 

desenvolver projetos da construção da Plataforma Central de Lazer, das 

Áreas de Serviços de Autocaravanas (Núcleo da Barragem e Estrela), da 

Área Recreativa e de Lazer do Núcleo da Barragem de Alqueva (inclui a 

praia fluvial, piscina flutuante, zona de estar periférica, percurso pedonal 

e ciclável, espaços verdes de lazer e estacionamento), do Centro Náutico 

da EN de Moura – Alqueva e a substituição do cais da Estrela. 

No que toca aos eventos náuticos pretende-se aumentar a proximidade 

com todos os níveis de ensino do concelho de Moura, através dos 

batismos de vela e da realização de ateliers de desportos náuticos, e 

continuar a realizar eventos das mais variadas modalidade – vela, 

canoagem, triatlo, SUP.

Atividades 2021

- Campeonato Regional de Pesca ao Achigã de Margem – 27 de junho

- Campeonato Nacional de Futevolei – 18 e 19 de setembro

- Atividades do Centro de Formação Desportiva de Vela – de 

setembro a novembro

Durante este ano foram igualmente apresentados vários projetos que 

dão suporte às áreas do Turismo e Recreio Náutico, Educação e 

Desporto, nomeadamente: 

Além dos projetos que se encontram a decorrer, pretende-se concluir o 

projeto de edificação da Estação Náutica de Moura – Alqueva. Com uma 

estrutura de apoio, tornar-se-á mais fácil acolher qualquer tipo de 

evento - desportivo, cultural, turístico, náutico ou terrestre e/ou até de 

observação de estrelas.

- Campeonato Nacional de Pesca ao Achigã em Embarcação – 3 e 4 

de julho

- IV Clássico Achigã Cidade de Moura – 4 e 5 de setembro

- I Jogos de Praia de Moura – 1 a 19 de setembro

- Laboratórios de vela – Iniciação ao meio aquático – abril e maio

- Encontro de Escolas de Vela – 30 e 31 de outubro

- Plano de desenvolvimento da oferta turística da Estação Náutica 

de Moura – Alqueva;

- Promoção do turismo náutico;

- IREN da Rede das Estações Náuticas de Portugal;

- 3.º Torneio SB20 Alqueva 2021 – Regata dos Campeões – 19 a 21 de 

novembro.

- IV Regata Odiana – 13 e 14 de novembro

Em 2021, e apesar das restrições existentes devido à COVID-19, foi 

possível desenvolver a maioria das atividades previstas na Agenda 

Náutica 2021 e programar outras para os próximos tempos que 

consolidem este objetivo.

- Batismos de Vela - Nautas por um dia – durante todo o ano 

- Todos à Vela;

- IREN+ da Rede de Estações Náuticas do Alentejo.
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Com o título, “Herdade da Contenda – A tale of resilience for 

Nature”, a Herdade da Contenda foi a representante de Portugal 

no Landscape Award of the Council of Europe.

HERDADE DA CONTENDA

Numa mensagem dirigida aos representantes permanentes de 

Portugal no Conselho da Europa, Maguelonne Déjeant-Pons, 

Secretária Executiva da Convenção Europeia da Paisagem, confirmou a 

receção do projeto português.

Protocolo com o Fundo Ambiental e ICNF

A execução deste protocolo é considerada uma excelente 

oportunidade para a valorização do património natural e melhoria das 

condições de visitação da Herdade da Contenda.

HERDADE DA CONTENDA NA EUROPA
A visita iniciou-se pela assinatura do protocolo relativo à “Gestão de 

habitats e espécies ameaçadas e melhoria das condições de visitação 

no Perímetro Florestal da Contenda”. Este protocolo, estabelecido 

entre o Fundo Ambiental, a Herdade da Contenda e o Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas, IP, concede um apoio até ao 

limite de 400 mil euros para a realização de várias ações, ao nível da 

recuperação e valorização de habitats, conservação de espécies 

ameaçadas, prevenção estrutural, visitação, comunicação, vigilância e 

monitorização e ainda sensibilização e educação ambiental. 

O Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos 

Fernandes, acompanhado pelo Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, 

João Paulo Catarino, visitou, no dia 21 de maio de 2021, a 

Herdade da Contenda, no concelho de Moura.

Após a realização da sessão a comitiva deslocou-se até ao mirante 

(posto de vigia) para uma melhor perceção da paisagem da Contenda, 

que lhe valeu a atribuição do Prémio Nacional de Paisagem de 2020.

O protocolo foi outorgado por Alexandra Carvalho (Diretora do Fundo 

Ambiental), Manuel Bio (Presidente do Conselho de Administração da 

Herdade da Contenda) e Olga Martins (Diretora Regional de 

Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo).

Todo o processo irá permitiu auferir uma maior visibilidade e 

reconhecimento à propriedade municipal e ao concelho de Moura, 

tendo a Herdade da Contenda recebido uma Menção Honrosa.

A Landscape Award Alliance do Conselho da Europa reúne os 

exemplos de excelência apresentados pelos Estados Membros no 

âmbito da Convenção Europeia da Paisagem.

A candidatura foi enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

no dia 26 de janeiro de 2021, ao Conselho da Europa. O processo de 

candidatura ao prémio foi elaborado pela Direção Geral do Território 

(DGT) com o apoio da Herdade da Contenda, E.M.

A sessão contou ainda com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Moura, Álvaro Azedo, de elementos do Executivo 

municipal (José Banha e Lurdes Balola), da Presidente da Assembleia 

Municipal de Moura (Paula Ramos), do Deputado e Presidente da 

Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República (Pedro do 

Carmo), do Presidente da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo 

(Francisco Candeias) e do Presidente da Assembleia Geral da 

Contenda (Valdemiro Correia).



SAFARA

A intervenção teve por objetivo conferir àquele espaço 

uma arquitetura urbana, onde os espaços verdes 

assumissem especial importância. Também o problema 

do escoamento de águas pluviais foi solucionado.

O Largo das Ameias, agora totalmente requalificado, 

inclui também um caminho em grelha de betão com 

gravilha mármore, uma zona de estacionamento, uma 

zona de relvado e um novo coletor de águas.

LARGO DAS AMEIAS 

A obra incluiu ainda a ampliação do espaço junto à 

Ermida, bem como a limpeza e repavimentação em pedra 

negra.

REQUALIFICAÇÃO DO 

Esta obra, que se insere na estratégia municipal de 

requalificação de espaços público, foi totalmente 

suportada pela Câmara Municipal de Moura, tendo 

representado um investimento total de €153.878,16.

O Largo das Ameias, em Safara, foi requalificado no 

início de 2021.

A comissão organizadora e científica conta com entidades dos dois países, 

nomeadamente municípios, universidades, direções regionais e autonómicas. 

CONVENTO DO CARMO
MUNICÍPIO DE MOURA PRESENTE 
EM ENCONTRO DE ARQUEOLOGIA NO ALGARVE

A Câmara Municipal de Moura e a empresa de arqueologia Arqueohoje, 

Lda. estiveram presentes no XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste 

Peninsular que, este ano, se realizou em Loulé. 

Estes encontros de arqueologia, ibéricos, pretendem promover o 

conhecimento dos diversos projetos de investigação que estão a ser 

desenvolvidos neste território, o sudoeste peninsular.

Foi apresentada uma comunicação conjunta com o título “Convento do Carmo 

de Moura: dados preliminares das sondagens arqueológicas de diagnóstico”, 

da autoria de Vanessa Gaspar, Rute Palmeirão Silva e Patrícia Simão.

Atualmente, as equipas estão novamente em campo a dar seguimento aos 

trabalhos arqueológicos e antropológicos, em estreita articulação com a 

equipa responsável pelo Projeto de Reabilitação e Requalificação do Convento 

do Carmo e a sua transformação em unidade hoteleira.

Este trabalho de investigação arqueológica vai ao encontro das diretrizes da 

Direção Geral do Património Cultural, pretende prevenir e minimizar eventuais 

impactos patrimoniais que a obra possa provocar num imóvel cuja data de 

construção remonta a meados do século XIII.

A participação no Encontro pretendeu dar a conhecer à comunidade ciêntífica, 

o resultado da 1.ª fase de trabalhos arqueológicos, desenvolvidos entre maio e 

julho deste ano e promover o conhecimento histórico de Moura e do 

Convento de Nossa Senhora do Carmo, o primeiro convento da Ordem 

Carmelita, a ser fundado em Portugal.
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OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

Durante a execução dos trabalhos, devido ao facto das condições estruturais 

do edifício estarem consideravelmente mais degradadas do que o previsto 

em projeto, houve a necessidade de efetuar a reformulação do mesmo, ao 

nível do reforço estrutural, com a execução de novos tirantes. 

Está concluída a empreitada de requalificação do edifício classificado 

“Ex-Grémio da Lavoura – Centro Documental da Oliveira”.

Com esta a intervenção, o Município de Moura pretendeu salvaguardar o 

edifício, adquirido em 1999 e qualificar a sua presença urbana através de uma 

intervenção de substituição de cobertura e de intervenção nas fachadas, 

incluindo paramentos e vãos.

Este edifício, localizado na Praça Gago Coutinho, em Moura, está classificado 

pela Direção Geral do Património Cultural como Conjunto de Interesse 

Público com ZEP (Zona Especial de Proteção), constituindo um expressivo 

exemplar da arquitetura do final de Oitocentos, dotado de pátio ajardinado, 

salas com pinturas murais e diversos elementos estruturais e ornamentais de 

grande interesse.

A intervenção beneficiou de uma taxa de cofinanciamento de 85% sobre o 

investimento elegível (€537.228,27), no âmbito do Programa Alentejo 2020.

EDIFÍCIO DO EX-GRÉMIO DA LAVOURA 
REABILITADO

Em suma, esta empreitada incluiu uma intervenção imprescindível no que 

toca ao reforço estrutural do edifício, bem como do lanternim, pois 

apresentava um elevado estado de degradação. Não menos importante foi a 

impermeabilização dos terraços e o revestimento dos mesmos com tijoleira 

cerâmica.

A requalificação do edifício do Ex-Grémio da Lavoura representou um 

investimento total de €684.337,13.
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1,4 MILHÕES DE EUROS
ÁREA DE ACOLHIMENTO 
EMPRESARIAL EM AMARELEJA

A Área de Acolhimento Empresarial de Amareleja representa um 

investimento total de €1.465.876,12, valor que contempla a 

criação de 22 lotes afetos a espaços de atividades económicas.

Esta primeira fase prevê a realização de todas as obras referentes à 

implementação das infraestruturas, designadamente os 

arruamentos (vias e estacionamentos) de acesso aos lotes e 

correspondentes infraestruturas de saneamento básico, 

eletricidade e telecomunicações.

Nesta altura decorrem os trabalhos de movimento de terras para 

implantação de arruamentos.

Em Amareleja está a decorrer a obra de urbanização da UP4, 

referente à instalação da Área de Acolhimento Empresarial. 

A Área de Acolhimento Empresarial de Amareleja representa um 

investimento crucial para a vila de Amareleja, bem como para 

todo o concelho e beneficia de uma taxa de cofinanciamento 

FEDER de 85%, no âmbito do programa Alentejo 2020.



EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 

Já tiveram início os trabalhos referentes à empreitada de 

reabilitação da Igreja de São João Baptista, em Moura.

O investimento total é de €614.594,06, valor suportado pelo Programa 

Alentejo 2020 (FEDER), pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pela 

Câmara Municipal de Moura.

A intervenção de reabilitação e conservação, que agora se inicia, resulta 

da assinatura do protocolo de colaboração assinado, em setembro de 

2020, entre a Câmara Municipal de Moura, a Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Fábrica da Igreja 

de São João Baptista de Moura.A obra, que tem um prazo de execução de 300 dias, visa recuperar a 

cobertura do imóvel, bem como a fachada e pintura de paredes e tetos 

interiores.

imóvel classificado como monumento nacional, desde 13 de junho de 

1932.

IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA

A igreja de São João Baptista, mandada edificar por D. Manuel I, é um 

TEVE INÍCIO EM DEZEMBRO
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SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO
PARQUE DA ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO
A Câmara Municipal de Moura, em parceria com a União de Freguesias 

de Safara e Santo Aleixo da Restauração encontra-se a realizar obras 

de requalificação do espaço envolvente da Ermida de Santo António. 

A obra em curso permitirá a valorização paisagística da área envolvente à 

Ermida e contempla a limpeza de toda a área, a plantação de espécies 

vegetais, a instalação de equipamentos para a prática desportiva ao ar livre 

e a instalação de mobiliário urbano compatível com a realização de 

atividades de lazer. Esta intervenção representa um investimento total de 

€107.167,22, suportando o Município de Moura €96.917,88 e a União de 

Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração €10.249,34. 

Refira-se ainda que o Parque da Ermida de Santo António foi alvo de uma 

candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, a qual foi 

aprovada e permitiu o financiamento de 50% do investimento elegível.
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A empreitada de Ligação entre a Rua das Hortas e a Rua 

do Areeiro, em Moura, teve início no dia 15 de 

novembro, último.

A obra, que consiste na execução de um arruamento com um 

perfil transversal de 5 metros para a faixa de rodagem, berma 

de 0,5 metros e passeio com 1 metro de largura, em betão 

betuminoso, tem um prazo de duração de 120 dias e um 

orçamento de €183.669,07, valor totalmente suportado pelo 

orçamento municipal.

Atendendo à topografia do terreno, e por forma a permitir 

uma ligação o mais suave possível, procurou-se um 

equilíbrio entre as escavações e aterros, havendo a 

necessidade de executar alguns muros de suporte em betão 

armado.

LIGAÇÃO RUA DAS HORTAS 

Esta obra vem dar resposta a um anseio já antigo dos 

moradores, pois permite a circulação automóvel sem haver a 

necessidade de manobras de inversão de marcha, bem 

como o acesso do TU (transporte urbano) a estas duas ruas, 

melhorando assim a qualidade de vida dos que ali moram.

E RUA DO AREEIRO

MOURA

Refira-se ainda que esta é uma solução consensualizada 

entre a população e a Câmara Municipal de Moura.

SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
REABILITAÇÃO 

E DE PAVIMENTOS 
REDE DE ESGOTOS 

NO CENTRO DA CIDADE

Com esta intervenção serão resolvidos problemas 

tanto ao nível do coletor de esgotos, como da 

circulação pedonal e automóvel, que passarão a 

fazer-se com maior conforto.

Tr a t a - s e  de  um a  ob ra  de  s aneam ento  e 

pavimentação, num arruamento estrutural da cidade 

de Moura e que representa um investimento de 

€237.493,67.

A Câmara Municipal de Moura deu início, no dia 2 

de novembro, à empreitada de remodelação da 

rede de esgotos e pavimentação da Rua da Latôa, 

Rua Manuel Mendes, Largo Diogo de Oliveira e 

Rua do Cordovil, em Moura.

Os trabalhos incluem a substituição de sargetas por 

sumidouros, demolição de coletores, execução de 

novos ramais domiciliários, levantamento do 

pavimento existente em calçada irregular e aplicação 

de calçada de cubo de granito.

OBRAS E INVESTIMENTOS



A Câmara Municipal de Moura procedeu à 

Empreitada de Reabilitação de Pavimentos, no 

Concelho de Moura.

PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS 
NO CONCELHO

Tratou-se de uma nova fase de pavimentação e 

arruamentos, cujo investimento foi de €186.760,99.

Em Moura foi intervencionada a Avenida da Salúquia 

(troço final até ao Bairro 25 de Abril) e o Cruzamento 

da Barca. Em Santo Amador foi beneficiado o 

Caminho dos Bispos, Rua dos Bispos e a Estrada 

Municipal 517 - Caminho do Rio. Em Safara foram 

requalificadas a Rua 1.º de Maio e a Rua da Parreira. 

O pavimento da Rua da Ponte e da Rua do 

Ribeirinho, em Santo Aleixo da Restauração foi 

igualmente reabilitado.

Esta nova fase de requalificação e arruamentos 

contemplou, em Amareleja, a Rua da República 

(troço entre a Rua 1.º de Maio e a Rua Gonçalo 

Garcia), Rua do Poço do Chorão e o Caminho do 

Morgado. 
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Rua da República | Amareleja

Rua da Ponte | Santo Aleixo da Restauração

Caminho dos Bispos | Santo Amador

Cruzamento da Barca | Moura

Rua da Parreira | Safara



Esta estrada, também conhecida como Rua da Amareleja, faz a 

ligação entre Moura e o Alto Alentejo, sendo uma das entradas 

principais na cidade e pretendeu-se, por isso, requalificar esta 

zona, criando um espaço mais urbano e seguro.

A requalificação da Estrada Nacional 255 já está concluída, 

tendo sido inaugurada no dia 10 de dezembro de 2021.

DA ESTRADA DE AMARELEJA

A empreitada contemplou a construção de uma via pedonal, que 

se desenvolve entre a “Brecha do Jardim” e a Ponte do 

Coronheiro, numa extensão de cerca de 1km. Ao longo da via foi 

realizada a estabilização de taludes; recolocada toda a sinalética; 

realizada a pavimentação da berma em betão, permitindo que as 

pessoas possam realizar caminhadas e que, ao mesmo tempo, 

tenham acesso às quintas existentes nesta zona da cidade. Foi 

igualmente melhorado o parque de merendas existente junto ao 

Moscão, Junto ao posto de abastecimento de combustível foi 

criado um alargamento que permite a existência de uma vista 

panorâmica.

MOURA

A empreitada de requalificação da Estrada Nacional 255 

representou um investimento total de €809.857,10. 

A intervenção, cujo valor do investimento elegível é de 

€647.483,13, beneficiou de uma taxa de cofinanciamento de 85%, 

no âmbito do Programa Alentejo2020.

REQUALIFICAÇÃO 
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ARRUAMENTOS 
BAIRRO 25 DE ABRIL

Os trabalhos realizados consistiram no 

levantamento do pavimento existente, tendo o 

mesmo sido substituído por calçada em cubo 

de granito. Foram ainda substituídos os lancis, 

bem como as caixas da rede de esgotos e 

sarjetas.

Recorde-se que, nesta zona da cidade foram 

também realizadas obras de beneficiação nos 

largos do Bairro 25 de Abril, no âmbito da 

estratégia de desenvolvimento local, que 

assenta em vários pilares, entre os quais a 

requalificação do espaço público.

Em 2021 foi realizada a empreitada de 

reabilitação da Rua do Bairro 25 de Abril, em 

Moura.

Esta intervenção representou um investimento 

total de €177.039,98, valor totalmente 

suportado pelo orçamento municipal.

A obra traduz-se numa significativa melhoria ao 

nível da circulação de veículos e pessoas 

naquela zona da cidade, dando cumprimento a 

um dos anseios, já antigos, da população.

Esta intervenção representou um investimento de €46.713,01, totalmente suportado pelo orçamento municipal.

ESPAÇOS EXTERIORES 
RIO DA RODA E RUA DOS LAMEIRÕES

Em síntese, a intervenção consistiu no melhoramento do passeio com pavimentação em calçada e uma faixa em lajetas de betão na zona central para 

facilitar a mobilidades pedonal. Foi também implantada uma travessia pedonal e realizada plantação de árvores de arruamento em caldeira.

Os espaços exteriores do Loteamento do Rio da Roda e Rua dos Lameirões, em Moura, foram requalificados em 2021.

A intervenção pretendeu criar melhores condições de segurança ao nível da mobilidade pedonal e melhorar a segurança da circulação rodoviária.
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Em Safara, a Rua de Santa Ana e a Travessa 

do Calvário foram alvo de remodelação da 

rede de águas e de repavimentação.

A obra representou um investimento total de 

€131.431,74.

E REPAVIMENTAÇÃO
DA REDE DE ÁGUAS
REMODELAÇÃO 

A empreitada contemplou os trabalhos de 

levantamento de calçada, remodelação da rede 

de águas e repavimentação das referidas vias.

Com esta intervenção, a Câmara Municipal de 

Moura pretendeu resolver os problemas 

existentes ao nível de roturas e falta de pressão 

no abastecimento de água à população.

SAFARA

A intervenção realizada contemplou a execução do pavimento a toda a largura do canal, a construção de uma passagem hidráulica galgável e a 

limpeza e regularização do troço não pavimentado.

A Câmara Municipal de Moura procedeu à limpeza e regularização do Barranco dos Barranquinhos, em Amareleja.

Trata-se de uma linha de água com uma grande bacia de contribuição o que leva a que na época das chuvas tenha um caudal significativo.

BARRANCO DOS BARRANQUINHOS

Esta obra, totalmente suportada pelo Município de Moura, representou um investimento de € 79.774,94.

AMARELEJA
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O Pavilhão Gimnodesportivo de Moura dá resposta a oito 

associações do concelho, possibilitando a prática de 

várias modalidades desportivas, entre elas o Futsal, 

Boccia, Patinagem Artística, Hóquei em Patins, Andebol, 

Voleibol, Karaté e Aulas de Grupo. O Agrupamento de 

Escolas de Moura e a Escola Profissional de Moura 

utilizam também este equipamento desportivo para a 

prática do Desporto Escolar e o desenvolvimento de 

aulas curriculares.

MELHORIAS NO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO
O Município de Moura procedeu à renovação do 

sistema de iluminação do Pavilhão Gimnodesportivo. 

O anterior sistema, que se encontrava obsoleto, foi agora 

substituído por iluminação LED por forma a garantir uma 

melhor luminosidade do espaço e maior eficiência ao 

nível do consumo energético.

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Além da renovação do sistema de iluminação foi também 

melhorada a zona de entrada de atletas e dos ginásios, 

bem como as bancadas. A reabilitação destas instalações 

desportivas através da modernização deste espaço, com 

um investimento orçamentado em cerca de €35.000,00, 

visa melhorar as condições da prática desportiva para 

todos os seus utilizadores.

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO 

O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Juiz 

Desembargador Antero Luís esteve em Moura, no dia 2 de dezembro, com o 

intuito de se proceder à assinatura do contrato de cooperação 

interadministrativo para obras de reabilitação da Esquadra da Polícia de 

Segurança Pública de Moura.

O documento, firmado entre o Governante e o Presidente da Câmara Municipal de 

Moura, Álvaro Azedo, visa definir os direitos e obrigações das Partes, no âmbito da 

colaboração institucional, tendo em vista assegurar as obras de reabilitação da 

esquadra da PSP de Moura, passando a Polícia de Segurança Pública a dispor de 

um local ajustado à sua atividade, dotado de condições de funcionalidade e 

operacionalidade.

EM MOURA

Após a assinatura do contrato interadministrativo a Câmara Municipal de Moura 

está em condições de lançar os procedimentos de empreitada e respetiva 

execução das obras de reabilitação, cujo investimento previsto deverá ultrapassar 

o meio milhão de euros.

O Município, ciente da necessidade de Moura estar dotada de instalações 

adequadas ao bom exercício de funções dos operacionais da Polícia de Segurança 

Pública, decidiu ser parte da solução colaborando na prossecução deste objetivo.

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA ESQUADRA DA PSP

E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 
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TRANSPORTES 
CÂMARA DE MOURA 
INAUGUROU O TERMINAL RODOVIÁRIO

Foi inaugurado, no dia 10 de dezembro, o Terminal Rodoviário de Moura, que 

passa a estar localizado no edifício da antiga Estação de Caminho-de-Ferro.

Tratou-se de um investimento total de €650.535,70 que, para além da valorização do 

edifício, no sentido de o reverter do estado de degradação em que se encontrava, 

pretendeu criar condições de incentivo a uma maior utilização de meios de 

transporte coletivos e promover a intermodalidade entre diferentes meios de 

transporte.

O novo Terminal Rodoviário de Moura, uma reivindicação já antiga da população, 

torna-se assim realidade e vem colmatar uma necessidade há muito identificada. 

Moura não dispunha, até à data, de um local onde os utilizadores de transportes 

coletivos, como por exemplo os estudantes das freguesias rurais, pudessem aguardar 

com o mínimo de conforto o transporte que os leva de regresso a casa.

O projeto de arquitetura é da autoria do arquiteto Vitor Mestre e a obra foi executada 

por uma empresa local, a RAIG – Construções, Lda.

O edifício do novo Terminal Rodoviário é composto por uma sala de espera, 

receção/bilheteira, sala de operadores, cafetaria e sanitários. No primeiro andar ficará 

instalada a Rádio e Jornal “A Planície”. No edifício é possível encontrar várias peças e 

elementos, cedidos pela IP Património, ligados à ferrovia, que foram recuperados 

pelo artista mourense Francisco Hermenegildo e que se encontram expostos no local.

O dia da inauguração ficou também marcado pelo lançamento do livro “Memórias 

Soltas do Ramal de Moura”, de Ivan Valério. Trata-se de uma obra que pretende 

perpetuar a história do Ramal, permitindo que as gerações mais novas possam viajar 

no tempo e conhecer a história da ferrovia na nossa região.

Refira-se que o Terminal Rodoviário de Moura foi alvo de uma candidatura ao 

Programa Operacional Regional do Alentejo – Alentejo 2020, tendo beneficiado de 

cofinanciamento FEDER à taxa de 85%.
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
COM QUATRO PROJETOS APROVADOS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Foram quatro os projetos aprovados no âmbito do Orçamento Participativo de Moura que este 

ano teve como área de ação a Educação e a Juventude.

Depois da votação, que decorreu entre 19 de julho e 13 de agosto, e considerando a dotação orçamental 

do Orçamento Participativo, que estava fixada nos 15 mil euros, foi possível contemplar quatro projetos 

que serão agora executados.

São eles – o Projeto “HomeLab”, do Agrupamento de Escolas de Moura, com um valor total de 

investimento de 4702,77 euros; o equipamento para a sala do curso de Técnico de Auxiliar de Saúde, da 

Escola Profissional de Moura, com um investimento de 3316,82 euros; o parque infantil, do Agrupamento 

de Escolas de Amareleja, com um investimento de 4284,56 euros; e o Ensino Musical – Aquisição de 

instrumento, da Sociedade Filarmónica União Musical Amarelejense, com um investimento de 2300 

euros.

No dia 18 de novembro, a Câmara Municipal de Moura deu início à entrega de materiais e equipamentos 

às entidades promotoras dos projetos vencedores. O Município entregou à Sociedade Filarmónica União 

Musical Amarelejense um instrumento musical, designadamente tímpanos, com o intuito de continuar a 

apostar na formação musical.

BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 93  |  2022  |  p.20 PROJETOS



BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 93  |  2022  |  p.21 SERVIÇOS MUNICIPAIS

A Marca Entidade Empregadora Inclusiva é atribuída de 2 em 2 anos, 

MARCA ENTIDADE EMPREGADORA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA 
DISTINGUIDA

INCLUSIVA 2021

A Câmara Municipal de Moura foi distinguida com a Marca 

Entidade Empregadora Inclusiva 2021.

A cerimónia de atribuição da Marca, da responsabilidade do Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, decorreu no dia 30 de novembro, 

nas instalações da Alfândega do Porto, tendo contado com a presença 

da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana 

Sofia Antunes.

nos anos ímpares, destinando-se a promover o reconhecimento e 

distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas, 

desenvolvidas por entidades empregadoras, relativamente às pessoas 

com deficiência e incapacidade.

Presente na cerimónia, para receber a Marca Entidade Empregadora 

Inclusiva 2021, esteve o Vice-presidente da Câmara Municipal de 

Moura, José Banha.

No caso concreto de Moura, estas práticas encontram-se 

implementadas em vários serviços e equipamentos municipais como 

piscinas, oficinas, posto de turismo, biblioteca, escolas, entre outros, 

destacando-se a figura do tutor comunitário que realiza o 

acompanhamento diário e de proximidade. Refira-se ainda que, nos 

últimos dois anos (2019-2020), o Município integrou cerca de uma 

centena de pessoas no âmbito destas práticas.

QUALIDADE EXEMPLAR DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO

A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

entregou, no dia 15 de novembro, em Lisboa, os selos de 

qualidade aos serviços de águas, referentes aos anos de 2020 

(avaliação de 2019) e 2021 (avaliação de 2020).

Esta iniciativa, que conta anualmente com a participação de um amplo 

júri representativo do setor, visa distinguir as entidades gestoras que 

se destacaram pelo seu bom desempenho atribuindo-lhes o Selo da 

Qualidade do Serviço, em diferentes categorias na vertente águas.

Moura foi um dos dois municípios no Baixo Alentejo a ser distinguido 

com o Selo ERSAR 2021, na categoria “Qualidade Exemplar de Água 

para Consumo Humano”.

Para Álvaro Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura, este “é 

um momento de satisfação, mas também de agradecimento aos 

técnicos e equipa operacional pelo trabalho competente que 

produzem todos os dias em nome do concelho”.

COM O SELO ERSAR 2021
MUNICÍPIO DE MOURA DISTINGUIDO
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I JOGOS DE PRAIA 
1 A 19 DE SETEMBRO

A Câmara Municipal de Moura promoveu, entre os 

dias 1 e 19 de setembro de 2021, os “I Jogos de Praia 

Cidade de Moura”.

Para a realização deste evento foi construído o Estádio 

“Intermarché Move Moura”, que apresentou como 

principal objetivo a promoção da prática  desportiva, 

associada às modalidades desportivas desenvolvidas 

pelo Movimento Associativo do Concelho e que podem 

ser praticadas na praia.

CIDADE DE MOURA

Durante o evento, decorreram várias atividades, 

nomeadamente, torneio de Futebol de Praia, Andebol de 

Praia, Voleibol de Praia, Ténis de Praia, Futevolei, Cross 

Games e Aulas de Grupo, ao final da tarde e início da noite. 

Inserida nos “I Jogos de Praia Cidade de Moura”, realizou-

se também a VI etapa do Campeonato Nacional de 

Futevólei.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de 

Moura e pela Federação Nacional de Futevólei, trouxe a 

Moura os principais atletas da modalidade, que 

disputaram, nesta penúltima prova do Campeonato, os 

melhores lugares do pódio. 



EXPOSIÇÃO “TERRITÓRIO DE ALQUEVA:
MUSEU MUNICIPAL  | ANTIGO MATADOURO

DA TRANSFORMAÇÃO À MODERNIDADE”

Quem visita hoje o Alentejo depara-se com alterações profundas 

que não se esperariam que fossem tão significativas. O elemento 

que alavanca este processo de transformação é Alqueva. Com este 

projeto observa-se um antes e um depois em vários domínios, 

com destaque para a componente agrícola. 

A exposição “Território de Alqueva: da transformação à 

modernidade” está patente até 1 de maio de 2022.

Foi inaugurada, na sala de exposições temporárias do Museu 

Municipal de Moura (antigo Matadouro), em novembro, a 

exposição “Território de Alqueva: da transformação à 

modernidade”.

Suportada por uma componente fortemente visual (fotografia, 

vídeo e cartografia), esta exposição, criada pelo Museu da Luz, 

leva o visitante a percorrer as profundas transformações que estão 

a acontecer no território do Alqueva, com especial enfoque nos 

concelhos de Mourão e Moura.
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PINTURA
EXPOSIÇÃO COLETIVA NA 

A sessão de abertura ao público contou com a 

presença dos três artistas.

GALERIA DO ESPÍRITO SANTO

A Galeria do Espírito Santo, em Moura, 

recebeu, entre 4 de setembro e 1 de outubro, 

uma Exposição Coletiva de pintura, onde 

participaram os artistas Ana Rita Janeiro, 

Alberto Ventinhas Pé-Curto e Carlos Ganhão.

A exposição mostrou um conjunto de obras que 

retratam paisagens, tradições, monumentos e o 

quotidiano da região Alentejo.



Esta parceria, entre o Município e o clube mourense, tem por 

objetivo a regularização urbanística das intervenções que ao 

longo do tempo foram realizadas no complexo desportivo, 

sem o necessário controlo prévio municipal. O objetivo passa 

agora por dotar aquele equipamento de autorização de 

utilização para a atividade desportiva.

REFORÇAM COLABORAÇÃO

A Câmara Municipal de Moura e o Moura Atlético Clube 

assinaram, em fevereiro de 2021, um protocolo de 

colaboração.

No âmbito deste protocolo o Município de Moura 

compromete-se a elaborar e aprovar o projeto de legalização 

do complexo desportivo, facultar os documentos ao clube e 

emitir o alvará de autorização de utilização para atividades 

desportivas.

DESPORTO
MUNICÍPIO DE MOURA E MOURA  A. C. 

As comemorações iniciaram-se a 1 de outubro, 

numa parceria com a Sociedade Filarmónica União 

Musical Amarelejense, com uma homenagem a 

Domingos Monteiro Filipe, conhecido como Mestre 

Parola. Neste âmbito, foi feito o descerramento de 

uma placa evocativa, na sede da SFUMA e esteve 

patente a exposição “A Obra do Mestre Parola”, na 

Torre do Relógio de Amareleja, local que foi palco 

para a atuação da Banda da Sociedade Filarmónica 

União Musical Amarelejense.

1 A 3 DE OUTUBRO

No dia 2 de outubro, no Cineteatro Caridade, em 

Moura, houve um concerto de homenagem a 

Amália Rodrigues com o Grupo “Vox Angelis”. 

Já no dia 3, a Câmara Municipal de Moura 

homenageou as quatro bandas filarmónicas do 

concelho, com a entrega de placas comemorativas 

do Dia Mundial da Música a cada uma delas: banda 

do Círculo Artístico Musical Safarense, banda da 

S o c i e d a d e  F i l a r m ó n i c a  U n i ã o  M u s i c a l 

Amarelejense, banda do Centro Recreativo 

Amadores de Música “Os Leões” e banda da 

Sociedade Filarmónica União Mourense “Os 

Amarelos”. No mesmo dia, as bandas fizeram 

arruadas pelas freguesias do concelho.

NO CONCELHO DE MOURA
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Em outubro, a Câmara Municipal de Moura 

celebrou o Dia Mundial da Música com um 

conjunto de iniciativas em todo o concelho.
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Face às restrições daquela altura, devido à pandemia por COVID-19, o 

programa contemplou a divulgação, nas redes sociais do município, de um 

conjunto de vídeos que estabeleceram o paralelo entre o antes e o depois 

da “Revolução dos Cravos”. Houve também mensagens à população, 

através de vídeos, do Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro 

Azedo, e dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho.

No dia 24 de abril, Miguel Moura deu um concerto, via Facebook e Youtube, 

foi transmitido o vídeo “Os Cravos da Mudança” e à meia-noite houve 

fogo-de-artifício.

Já no 25 de Abril teve lugar a cerimónia do Içar da Bandeira, que contou 

com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, 

Jorge Seguro Sanches, da Presidente do Concelho de Administração da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Maria da Conceição Margalha, 

do Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1 de Beja, Coronel 

Rodrigues Henriques, e demais autoridades locais.

47 ANOS DE LIBERDADE
25 DE ABRIL

COMEMORADOS NO CONCELHO

O 47.º aniversário do 25 de Abril foi assinalado no concelho de Moura 

com um conjunto de iniciativas on-line, entre 19 e 30 de abril.

O Dia do Combatente é  comemorado 

anualmente a 9 de abril.

DIA DO COMBATENTE
9 DE ABRIL

A Câmara Municipal de Moura, em parceria com o 

Núcleo de Moura da Liga dos Combatentes, 

assinalou esta efeméride que pretende relembrar, 

homenagear e agraciar todos os antigos 

combatentes  pe lo  es forço  pres tado no 

cumprimento do serviço militar.

O Dia do Combatente foi comemorado em Moura, 

no recinto dos Quartéis, com a inauguração de um 

memorial aos Combatentes do concelho de Moura.

ASSINALADO EM MOURA
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10 A 12 DE SETEMBRO
FEIRA DE SETEMBRO

A Feira de Setembro regressou a Moura em 2021. 

Com o tema Moura Rural – Terra Mãe do Azeite do 

Alentejo, o certame, organizado pela Câmara 

Municipal de Moura, em colaboração com outras 

entidades, decorreu no Parque de Feiras e 

Exposições de Moura, entre os dias 10 e 12 de 

setembro.

REGRESSOU A MOURA

A Feira de Setembro deste ano teve como objetivos a 

promoção e divulgação do artesanato e atividades 

tradicionais; a promoção de produtos regionais de 

qualidade e a valorização do património cultural e 

natural do concelho de Moura.

A exposição da entrada do recinto foi este ano 

dedicada ao 50.º aniversário do Real Grupo de 

Forcados Amadores de Moura.

A Feira de Setembro foi adaptada à realidade que o 

país vivia naquela data, devido à pandemia por 

COVID-19, havendo uma feira tradicional, com 

alguns espetáculos musicais, entre os quais se 

destacaram: Miguel & João; Miguel Moura; Nadine; 

José Cid e Quinteto; KANT. 

Todas as  at iv idades da Feira  decorreram 

exclusivamente no recinto exterior, garantindo uma 

maior segurança aos visitantes, ao mesmo tempo 

que ficou salvaguardada a operacionalização do 

Centro de Vacinação de Moura, que dá ainda 

cumprimento ao Plano de Vacinação Covid-19, nos 

Pavilhões de Exposições. 
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1.º DE DEZEMBRO

O 1.º de Dezembro é o dia em que se assinala a 

Restauração da Independência de Portugal, face 

a Espanha, em 1640. 

RESTAURAÇÃO DA 
INDEPENDÊNCIA
EM SANTO ALEIXO DA 
RESTAURAÇÃO

Todos os anos, a Câmara Municipal de Moura e a 

União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da 

Restauração comemoram esta data, em Santo 

Aleixo da Restauração, assinalando a heroicidade 

dos santoaleixenses nas batalhas contra os 

espanhóis.

O programa do 1.º de Dezembro foi assinalado na 

Praça da Restauração, com a receção à banda do 

Círculo Artístico Musical Safarense, seguindo-se o 

Içar da Bandeira. Seguiram-se os discursos do 

Presidente da União de Freguesias de Safara e 

Santo Aleixo da Restauração, Francisco Candeias e 

do Presidente da Câmara Municipal de Moura, 

Álvaro Azedo.  Naquela manhã foi  a inda 

apresentado o livro da autoria de Francisco Carlos 

Machado de Almeida, intitulado “Capitão Martim 

Carrasco”, seguindo-se depois, um convívio 

popular com a atuação do Grupo Coral Feminino 

Associação Sol da Vida.
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ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA
MAGUSTO SÉNIOR NO SÃO MARTINHO

A Câmara Municipal de Moura realizou um Magusto Sénior, na Estação Náutica de Moura – Alqueva, no dia 11 de novembro.

Com o objetivo de celebrar o São Martinho, a iniciativa foi direcionada para a população sénior do concelho de Moura, maior de 60 anos, e incluiu um 

passeio de barco, animação musical e castanhas assadas.



No dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 

Moura, e no dia 6, em Amareleja, foram erguidas a Árvore da Partilha e a 

Nossa Árvore de Natal, respetivamente.

E ILUMINAÇÃO NATALÍCIA

Estas duas iniciativas promovidas pelo município, em colaboração com 

diversas entidades de Moura e Amareleja, promovem valores como a 

inclusão e o desenvolvimento sustentável, sendo elaboradas, todos os 

anos, com materiais recicláveis.

À semelhança dos anos anteriores, o município envolveu o tecido 

económico e social do concelho para proceder ao embelezamento da 

cidade e freguesias rurais, através da colocação de Pinheiros de Natal, cuja 

decoração ficou a cargo de cada entidade. 

E A NOSSA ÁRVORE DE NATAL

Para complementar esta iniciativa, a Câmara Municipal de Moura colocou 

nas ruas do concelho iluminação natalícia.

ÁRVORE DA PARTILHA 

A temática deste ano de 2021 foi: Material descontinuado uma alternativa! 

A Fábrica de Alimentos Guadiana disponibilizou material descontinuado 

que, depois de decorado, enfeitou as árvores. Em Moura, foram utilizadas 

11 214 embalagens e, em Amareleja, 1032 embalagens.

PINHEIROS DE NATAL NO COMÉRCIO LOCAL 

PARTILHA, ENCANTO, LUZ, NO NATAL 2021 
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Também no dia 3 de dezembro foi inaugurado o Castelo Encantado. 

Nesta quadra festiva o recinto do Castelo transformou-se numa "Vila 

Natal" repleta de atividades, que teve como pano de fundo toda a 

magia do espírito de Natal.

Este é um projeto promovido pelo município e pela APPACDM e que 

tem como propósito promover a inclusão de utentes da APPACDM 

em contexto de trabalho. É assinado, anualmente, no dia 3 de 

dezembro, data em que se assinala o Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência.

A Câmara Municipal de Moura e a APPACDM de Moura assinaram a 

renovação dos acordos de colaboração no âmbito do projeto 

“Inclusão para a Vida”.

PROTOCOLOS INCLUSÃO PARA A VIDA

CASTELO ENCANTADO

Este ano,  ficaram integrados em ser viços municipais , 

nomeadamente, a Biblioteca, a Ludoteca e a Piscina Municipal, 

quatro clientes daquela instituição.

A pista de gelo, os insufláveis, o Mercadinho de Natal, o Mercado de 

Natal de Produtores Locais, teatro, música e os já habituais Comboio 

Encantado, Avião dos Sonhos e a casinha do Pai Natal, foram alguns 

dos atrativos da edição deste ano do Castelo Encantado que, embora 

tenha sido forçado a encerrar mais cedo que o previsto, devido à 

pandemia por COVID-19, fez as delícias de miúdos e graúdos.

Árvore da Partilha | Moura Árvore da Partilha | Moura


