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Álvaro Azedo

Se olharmos para cada uma das peças que 

compõem o Boletim podemos constatar o 

dinamismo que os vários serviços desta nossa 

casa vão demonstrando no desenvolvimento de 

iniciativas. Do desporto ao turismo, passando 

por iniciativas de cariz cultural e social, Moura é 

um concelho atrativo, que convida parceiros e 

população a participar ativamente nesta 

caminhada que nos move a todos na defesa e 

projeção da nossa terra.

Com estima, 

Nesta edição de abril do Boletim Municipal 

continuamos a prestar contas do trabalho que a 

Câmara Municipal tem vindo a produzir, nos mais 

diversos quadrantes da atividade autárquica.

Com a aprovação do Orçamento e Plano para o 

ano em curso criam-se agora todas as condições 

para que os projetos em carteira se possam 

desenvolver com toda a naturalidade. Somam-se 

agora os procedimentos relacionados com a 

Igreja Paroquial de Santo Aleixo da Restauração, 

a Requalificação do Jardim de Santa Justa, 

compromissos assumidos e que irão ser 

honrados pelo executivo.

Destacamos desta feita o arranque das obras do 

Centro Escolar dos Bombeiros Voluntários, 

enquadrado na primeira fase da renovação da 

rede escolar de Moura, investimento que mudará 

por completo a vivência de toda a comunidade 

escolar deste estabelecimento de ensino.
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Já teve início a obra de construção do 

novo Centro Escolar dos Bombeiros. 

A empreitada em curso pretende 

remodelar a Escola Básica existente 

naquela zona da cidade, dotando-a 

de um conjunto de valências ideais 

para que alunos, pessoal docente e 

não docente possam desenvolver 

um trabalho de qualidade, tendo em 

conta as exigências e desafios que a 

sociedades de hoje nos coloca.

A  o b r a ,  q u e  r e p r e s e n t a  u m 

investimento previsto de €2.626.998, 

tem um prazo de execução de 18 

meses e contempla a instalação de 

Biblioteca/Ludoteca, 8 salas de 1.º 

ciclo, 2 salas de pré-escolar, refeitório 

e cozinha, sala de atividades, sala 

polivalente, laboratório, 4 gabinetes 

de trabalho, salas de atividades, 

hortas pedagógicas, parque infantil e 

espaços exteriores cobertos e 

descobertos.

Refira-se ainda que, no âmbito do 

Programa Operacional Regional 

Alentejo 2020, esta obra beneficia de 

uma taxa de cofinanciamento de 

8 5 %  d o  v a l o r  e l e g í v e l 

(€1.963.825,30).

O Novo Centro Escolar irá adaptar 

a Escola dos Bombeiros a um 

espaço escolar moderno e que vai 

de encontro às atuais necessidades 

educativas.

O futuro  Centro  Esco lar  dos 

Bombeiros integra a 1.ª fase de 

Renovação da Rede Escolar da 

Cidade. A obra irá adaptar o edifício 

existente e ampliá-lo de modo a 

conferir-lhe os índices de segurança 

adequados e criar espaços fluídos, 

com áreas de aulas, de recreio, de 

trabalho, de permanência e de 

encont ro  ent re  a lunos ,  pa i s , 

docentes e auxiliares, permitindo o 

desenvolvimento da atividade 

educativa e da delineação de um 

percurso escolar de sucesso.
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Leitura para os mais novos no Dia da Comunidade Educativa

Ainda no âmbito do Dia da Comunidade 

Educativa foi transmitido, na Rádio Planície, o 

programa de rádio do Projeto EMMI “Ser 

cidadão”.

O Dia da Comunidade Educativa foi assinalado 

no concelho de Moura, nos dias 25 e 26 de 

janeiro.

A página do Facebook Moura Fica em Casa 

transmitiu a história infantil “Viste a minha 

mãe?”, criada pela Biblioteca Municipal e 

também a história infantil “O Patinho Feio”, 

criada pela Ludoteca Municipal.Debater questões pertinentes ligadas à 

Educação e realizar ações direcionadas à 

comunidade educativa foram os objetivos 

do Dia da Comunidade Educativa, no 

concelho de Moura.

Atendendo à situação epidemiológica que se 

vivia à data, a Câmara Municipal de Moura 

decidiu promover todas as atividades on-line.

Assim, o programa contou com uma ação de 

capacitação, via ZOOM, intitulada “Educar 

para a tolerância e comunicação entre 

culturas”, dirigida a educadores de infância, 

docentes de 1.º Ciclo, técnicos e auxiliares. O 

Moura Compromisso Social / CLDS 4G 

apresentou, também via ZOOM, a sessão 

“Intervenção Sócio Comunitária em contexto 

escolar”. 

Na página de Facebook da Câmara Municipal 

de Moura fo i  d ivulgado o v ídeo da 

Universidade Sénior de Moura, intitulado 

“Aprendizagem ao Longo da Vida”. No mesmo 

sítio foi igualmente apresentada a iniciativa 

“Biblioteca Humana”, pelo Centro Qualifica de 

Moura. 

25 E 26 DE JANEIRO
DIA DA COMUNIDADE EDUCATIVA ASSINALADO NO CONCELHO



No primeiro trimestre de 2022 destaca-se da 

atividade do Moura-Compromisso Social 

CLDS-4G (POISE – 03 – 4232 SE-000379) a 

promoção de um ciclo de sessões de 

capacitação parental, visando a mediação de 

conflitos familiares, assim como o acesso e 

promoção aos direitos das crianças e jovens. 

Foram destinatários diretos residentes no 

concelho de Moura concretamente, famílias, 

professores, educadores e outros profissionais 

que trabalham com as famílias, crianças e 

jovens. 

Os alunos finalistas dos cursos de Cozinha e 

Pastelaria e de Turismo Rural e Ambiental, da 

Escola Profissional de Moura visitaram a cidade 

de Beja ,  especificamente,  o Inst i tuto 

Politécnico de Beja e o NERBE contactando, in 

loco, com os modos de funcionamento das 

incubadoras de empresas, espaços de 

coworking e algumas startups. Por seu turno, as 

turmas do 12.º ano de Economia e de 

Humanidades, da Escola Secundária de Moura 

rumaram em direção a Montemor-o-Novo, 

onde conheceram o trabalho cooperativo 

artístico, nas Oficinas do Convento e alguns 

espaços alternativos de coworking, na 

Coopera t i va  M inga ,  bem como uma 

cooperativa de usuários, localizada na Herdade 

do Freixo do Meio.

Especialistas em áreas de relevo sobre variadas 

temáticas dinamizaram em regime 'on-line' e 

presencial as seguintes sessões de capacitação 

parental: “Conexão entre Pais e Filhos”; “Gerir 

as emoções”; “Como falar com as nossas 

crianças sobre a guerra?”; “O equilíbrio da 

liberdade: regras e limites”; “Desinformação e 

i n f o r m a ç õ e s  e r r a d a s :  s a b e r  a t u a r ” ; 

“Perturbações do desenvolvimento” e “As 

expressões do bullying”.

Para os mais jovens, nomeadamente, alunos do 

ensino secundário houve um reforço de ações 

direcionadas para o estímulo das suas 

capacidades empreendedoras e o potenciar 

novos negócios no nosso concelho. 

Estas iniciativas tiveram o apoio e parceria da 

Câmara Municipal de Moura, do Agrupamento 

de Escolas de Amareleja, do Agrupamento de 

Escolas de Moura e da Escola Profissional de 

Moura.

O Moura-Compromisso Social CLDS-4G 

iniciou 2022 com um conjunto de atividades 

especialmente direcionadas para os pais.

Procurando formas de parentalidade positivas 

e mais inclusivas, exploraram-se algumas 

temáticas prementes com o propósito de 

capacitar os destinatários de estratégias para 

apoiar, prioritariamente, os agregados 

familiares de baixos rendimentos com crianças 

de aptidões básicas para que, junto dos seus 

filhos, identifiquem problemáticas e apliquem 

estratégias que potenciem as suas capacidades 

escolares e sociais, facilitando as relações com 

os seus pares e adultos.

ATIVIDADES NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2022
MOURA-COMPROMISSO SOCIAL CLDS-4G DÁ DESTAQUE À PARENTALIDADE

BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 93  |  2022  |  p.5 EDUCAÇÃO



176 indivíduos e 83 famílias já foram 

beneficiados pela medida “Prato Quente”, 

que existe desde 9 de março de 2019.

No dia 21 de janeiro, o Presidente do 

município, Álvaro Azedo e a Vereadora Lurdes 

Balola entregaram às entidades parceiras – 

Continente Bom Dia, Intermarché e Centro 

Paroquial, o brasão de Moura, como forma de 

valorizar o trabalho desenvolvido e de 

agradecimento pela colaboração prestada 

durante os três anos de existência da medida.

A Câmara Municipal de Moura homenageou as 

entidades parceiras da medida “Prato Quente”.

O “Prato Quente” iniciou-se a 9 de março de 

2019 e tem como missão o combate à carência 

e ao desperdício alimentar. Diariamente, os 

e x c e d e n t e s  a l i m e n t a r e s  d a q u e l e s 

supermercados são distribuídos por quem 

mais necessita. Para isso, a Câmara Municipal 

de Moura conta com um grupo de voluntários 

e também com a colaboração do Centro 

Paroquial de Moura, local onde é feita a 

entrega dos bens.

Até ao momento, o “Prato Quente” já 

abrangeu 176 indivíduos e 83 famílias, sendo 

que atualmente beneficiam da medida 26 

famílias e 49 indivíduos.

Nove alunos do concelho de Moura foram 

apurados para a fase intermunicipal do 

Concurso Nacional de Leitura.

Na segunda fase fizeram parte do júri as 

professoras Maria Eugénia Araújo e 

Ger trudes Abrantes ,  Carmo Cunha, 

coordenadora interconcelhia da Rede de 

Bibliotecas Escolares,  José Oliveira, 

bibliotecário da Biblioteca Municipal Urbano 

Tavares Rodrigues e Lurdes Balola, Vereadora 

da Câmara Municipal de Moura. Ficaram 

apurados três alunos de cada ciclo de ensino 

que irão agora representar o nosso concelho 

na fase intermunicipal, a realizar no dia 21 

abril, em Mértola. Na terceira etapa serão 

então apurados os representantes do 

distrito para a final do Concurso Nacional de 

Leitura.

Realizou-se no dia 25 de fevereiro a 15.ª 

edição do Concurso Nacional de Leitura – 

Fase Municipal, no concelho de Moura.

O objetivo central do Concurso Nacional de 

Leitura é estimular o gosto e os hábitos de 

leitura e melhorar a compreensão leitora. A 

iniciativa tem como destinatários alunos dos 

1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico e alunos do 

ensino secundário.

Esta iniciativa, do Plano Nacional de Leitura, 

decorreu on-line, e, nesta fase, a organização 

esteve a cargo da Câmara Municipal de 

Moura, através da Biblioteca Municipal 

Urbano Tavares Rodrigues e da Rede de 

Bibliotecas Escolares, e teve a participação 

de dezenas de alunos das diferentes escolas 

de todo o concelho.

Numa primeira fase, a fase escolar foram 

apurados 18 alunos, representando os 1.º, 

2.º e 3.º ciclos de ensino.
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APOIO SOCIAL
CÂMARA DE MOURA 
DISTINGUIU PARCEIROS 
DO “PRATO QUENTE” 

PROMOÇÃO DA LEITURA
ALUNOS DO CONCELHO 
CONCORREM AO CONCURSO 
NACIONAL DE LEITURA

Parceiros do Prato Quente distinguidos
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A guerra na Ucrânia tem gerado uma onda 

de solidariedade por todo o Mundo. Moura 

não foi exceção.

O concelho de Moura não foi exceção. 

Em todo este processo estiveram envolvidos 

toda a comunidade escolar da Escola 

Profissional de Moura (na separação e 

empacotamento dos bens); a Cooperativa 

Agrícola de Moura e Barrancos (na cedência 

de caixas de cartão); e no transporte, Manuel 

Coutinho, Monte Sampaio, Centro Paroquial, 

Manuel França, Beirão Bikes, Câmara 

Municipal de Moura, Junta de Freguesia de 

Amareleja, União de Freguesias de Moura e 

Santo Amador e União de Freguesias de Safara 

e Santo Aleixo da Restauração; e claro, toda a 

população do concelho de Moura que 

prontamente respondeu a esta ação solidária.

CAMINHADA SOLIDÁRIA

Nesta caminhada, os participantes podiam 

adquirir uma vela, cujo valor reverteu para as 

vítimas da guerra.

A guerra da Ucrânia iniciada em 24 de 

fevereiro ,  tem gerado uma onda de 

solidariedade por todo o Mundo, para ajudar a 

população daquele país. 

A Escola Profissional de Moura realizou, nos 

dias 2 e 3 de março, uma campanha de recolha 

de bens para serem enviados para a Ucrânia. A 

população respondeu de uma forma muito 

positiva e, em dois dias, foi possível angariar 

bens alimentares, de higiene pessoal, fraldas, 

papas  pa ra  c r i anças ,  águas ,  l e i te s , 

medicamentos e roupa. 

A i n d a  c o m o  f o r m a  d e  d e m o n s t r a r 

solidariedade com o povo ucraniano, 

realizou-se, em todas as localidades do 

concelho, no dia 17 de março, uma Marcha 

Noturna “Pela Paz na Ucrânia”. 

Em termos de peso, não foi possível 

quantificar o total angariado, mas saíram nove 

carrinhas cheias para Grândola, local de onde 

todo o material seguiu, no dia 7 de março, 

para a Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa e, 

depois, para a Ucrânia.

A iniciativa foi uma colaboração da Câmara 

Municipal de Moura com todas as Juntas de 

Freguesia do concelho, IPSS's e Igrejas.

PELA PAZ NA UCRÂNIA
CONCELHO DE MOURA SOLIDÁRIO COM UCRANIANOS
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Sabia que existe na Câmara Municipal de Moura o Balcão da 

Inclusão?

Este Balcão dá resposta a temáticas ligadas à deficiência e à 

incapacidade. Porém o Município considera que pode agregar mais 

qualquer coisa. Assim, a pessoa pode recolher informação nesta área, e 

não precisa ser só a pessoa com capacidade e/ou deficiência, mas todas 

as pessoas que pretendam saber mais sobre estas temáticas, mas depois 

também entendemos que era importante criarmos uma relação muito 

próxima com a Segurança Social, no sentido de termos disponíveis 

documentos que possam logo dar resposta a problemas e necessidades 

que nos chegam. E aí ajudarmos no preenchimento e podermos 

encaminhar a pessoa sem ter que se deslocar a outros espaços do 

Município. Entendemos também que os nossos próprios serviços da 

Câmara podem estar ali representados. Se a pessoa tem dificuldades na 

acessibilidade e na deslocação, nós podemos ter ali documentos e 

informações relacionadas, por exemplo, com concursos, com 

pagamentos ou faturas, com licenças para construção, para obras, 

assuntos que, de uma forma geral, podem ser uma resposta rápida a 

quem nos chega com alguma deficiência ou incapacidade.

De acordo com as técnicas, os serviços mais procurados têm sido no 

âmbito das medidas de prestação social de inclusão (PSI), estatuto do 

cuidador informal, complemento de dependência e dar a conhecer a 

nova forma de atendimento, por videoconferência, para pessoas com 

mobilidade reduzida.

Tlf. 285 250 585 | balcao.inclusao@cm-moura.pt

Segunda-feira a sexta-feira

Este serviço existe desde o dia 7 de julho de 2021 e é um espaço de 

atendimento que tem como missão a informação e mediação 

especializada e acessível às pessoas com deficiência e/ou incapacidade, 

suas famílias, organizações e outros que direta ou indiretamente 

intervêm nesta área. 

No que refere à deficiência e incapacidade são assuntos relacionados 

com acessibilidades e transportes, com emprego e formação 

profissional, com produtos de apoio e ajudas técnicas, com prestações e 

respostas sociais existentes ao nível da tutela e também os benefícios 

fiscais a que têm direito.

E quem se pode dirigir a este Balcão da Inclusão?

Balcão da Inclusão – Edifício da Câmara Municipal de Moura

A Vereadora da Câmara Municipal de Moura, Lurdes Balola, responsável 

pelo Balcão da Inclusão explica como surgiu, o que é e para que serve 

este serviço.

Marta Santos e Hermínia Rôla são as técnicas da Câmara Municipal de 

Moura que fazem o atendimento no Balcão da Inclusão. Ambas 

receberam formação específica, ministrada pelo Instituto Nacional de 

Reabilitação, para poderem realizar estes atendimentos.

Contactos

Horário de funcionamento

Que assuntos podem ser tratados no Balcão da Inclusão?

Como surge a criação do Balcão da Inclusão?

A Câmara Municipal de Moura tem feito um esforço no sentido de chegar 

àqueles que são mais frágeis na comunidade e este Balcão da Inclusão 

vem nesse sentido. Pretende dar um atendimento especializado às 

pessoas com incapacidade e/ou deficiência, sendo que já tínhamos as 

condições físicas criadas para o efeito. Tínhamos uma rampa de acesso a 

um espaço privilegiado e criámos então uma sala individualizada para 

este atendimento, de forma a que as pessoas possam ser atendidas com 

a máxima atenção e que possamos dar respostas às necessidades que 

nos trazem. 

E o que é, exatamente, este Balcão da Inclusão?

Queremos que este Balcão esteja acessível a qualquer pessoa. Ou seja, 

eu, enquanto pessoa que não tem incapacidade ou deficiência, posso ir 

buscar informação para alguém que me é próximo, mas também podem 

ser as próprias pessoas que necessitam desta acessibilidade favorecida e 

que necessitam desta atenção mais especializada para resolver os seus 

problemas.

Freguesias – a técnica Marta Santos desloca-se uma vez por mês às 

freguesias. 

O agendamento pode ser realizado na respetiva Junta de Freguesia.
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José Velez, atualmente a desempenhar funções de Diretor Regional Adjunto 

da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, foi Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Moura, de janeiro de 1994 a janeiro de 1998, bem 

como Vereador, sem regime de permanência, da Câmara Municipal de Moura, 

com o pelouro de Olivicultura, de fevereiro de 1998 a janeiro de 2002.

Desempenhou as funções de Vice-Presidente eleito do Conselho Diretivo da 

Escola Superior Agrária de Beja, de maio de 2005 a setembro de 2008 e de 

Presidente da Escola Superior Agrária de Beja, de setembro de 2008 a abril de 

2009.

A Câmara Municipal de Moura, aproveitando para agradecer o trabalho 

realizado pela anterior Presidente, Paula Cristina Barão Ramos, deseja ao 

Presidente eleito, José Domingos Negreiros Velez, votos de bom e profícuo 

trabalho na condução de tão importante e decisivo órgão para a vida do nosso 

Concelho.

Foi igualmente Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja, de outubro de 

2009 a outubro de 2013.

José Domingos Negreiros Velez foi eleito, no dia 15 de fevereiro, Presidente da 

Assembleia Municipal de Moura, na sequência do pedido de renúncia ao 

mandato apresentado pela anterior Presidente, Paula Cristina Barão Ramos.

José Velez é o novo Presidente da Assembleia Municipal de Moura.
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JOSÉ DOMINGOS NEGREIROS VELEZ 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE MOURA

No dia 9 de março, o Executivo e Técnicos da Câmara Municipal estiveram na freguesia de Safara, onde 

realizaram um conjunto de reuniões de trabalho. Às 14:30 foram realizados atendimentos ao Munícipe 

e, às 17:00, a Casa do Povo de Safara acolheu a Reunião de Câmara.

Esta é uma das ações de descentralização do Município de Moura que foi agora retomada, após o 

interregno registado nos últimos dois anos, devido à pandemia COVID-19.

Após o interregno devido à pandemia por COVID-19, a Câmara Municipal de Moura retomou as 

ações de descentralização nas freguesias.

A Câmara Municipal de Moura retomou, no início de março, uma nova ronda de reuniões de trabalho 

nas várias freguesias do concelho.

SAFARA
AÇÕES DE DESCENTRALIZAÇÃO NAS FREGUESIAS DO CONCELHO
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Durante um ano, o Centro de Vacinação de Moura funcionou 

ininterruptamente. A vacinação continua agora, no Centro de 

Saúde de Moura.

Por indicação da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo foi 

desativado o Centro de Vacinação de Moura que, entre 24 de fevereiro 

de 2021 e 27 de fevereiro de 2022, funcionou ininterruptamente, esta 

decisão surgiu numa altura em que o concelho tem mais de 85% da 

população vacinada.

A Câmara Municipal de Moura aproveita o ensejo para agradecer 

publicamente a dedicação de médicos, enfermeiros, assistentes 

operacionais, assistentes técnicos, juntas de freguesia (autarcas e 

funcionários), Bombeiros Voluntários de Moura, Cruz Vermelha 

Portuguesa e Serviço Municipal de Proteção Civil, que conjuntamente 

pugnaram pelo bom funcionamento desta resposta na salvaguarda da 

saúde de todos nós, num momento muito difícil da nossa vida 

comunitária.

Desde o dia 28 de fevereiro, o processo de vacinação está a decorrer no 

Centro de Saúde da cidade.

“Ao Diretor do Centro de Saúde e à Presidente do Concelho de 

Administração da ULSBA o nosso profundo reconhecimento pela 

cooperação e pelas respostas encontradas desde o primeiro 

momento.” – referiu Álvaro Azedo, Presidente da Câmara Municipal de 

Moura.

O Centro de Vacinação de Moura iniciou a sua atividade no dia 24 de 

fevereiro de 2021, no Pavilhão Gimnodesportivo de Moura, sendo 

posteriormente transferido para o Parque Municipal de Feiras e 

Exposições do Concelho.

VACINAÇÃO COVID-19
CENTRO DE VACINAÇÃO 
DE MOURA DESATIVADO
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Moura vai contar com mais um espaço verde na cidade, no 

loteamento de Santa Justa.

Já foi publicado em Diário da República o concurso para a 

requalificação da “zona verde pública” do loteamento de Santa Justa.

ESPAÇO PÚBLICO
REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
DE SANTA JUSTA PUBLICADA 
EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

O projeto prevê dotar essa área da cidade de um polidesportivo e de 

espaços de lazer onde se inclui um quiosque com esplanada, um percurso 

ciclável, áreas de relva e sombras, estando garantidas as condições de 

acessibilidade. Refira-se ainda que o projeto de requalificação inclui 

premissas de sustentabilidade, nomeadamente ao nível do 

aproveitamento da nascente existente para a rega dos espaços verdes.

O projeto de requalificação do Jardim de Santa Justa representa um 

investimento previsto de cerca de €332.000,00 e beneficiará de 

financiamento no âmbito do Programa Operacional Regional Alentejo 

2020.



A Igreja de Santo Aleixo da Restauração vai ser alvo de 

intervenção, num investimento de 620.000€.

Foi publicado no dia 29 de março, em Diário da República, o 

anúncio de procedimento relativo à empreitada de 

conservação parcial da Igreja Paroquial de Santo Aleixo da 

Restauração.

A intervenção consiste na recuperação de coberturas, 

recuperação de fachadas e pintura de paredes e tetos 

interiores.

A intervenção representa um investimento previsto de cerca 

de €620.000 e tem um prazo de execução de 365 dias.

Refira-se que, o valor do investimento será suportado pelo 

Programa Alentejo 2020 (FEDER), pela Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças e pela Câmara Municipal de Moura.
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OBRAS
CONSERVAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL 
DE SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO



2. Participação na “FERIE FOR ALLE”, em Herning, na 

Dinamarca, de 24 a 26 de fevereiro;

3. Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em 

Lisboa, de 16 a 20 de março, no stand do município de Moura 

e através de uma apresentação realizada no dia 17 de março, 

no âmbito da Rota Nautical Portugal;

A Estação Náutica de Moura apresenta-se neste momento 

como um projeto em edificação, expansão e promoção. 

1. Participação na NAUTICAMPO, em Lisboa, de 16 a 20 de 

fevereiro;

Através da execução das várias fases que o projeto apresenta, 

a Câmara Municipal de Moura irá criar condições para a 

prática de atividades náuticas por parte dos residentes do 

concelho de Moura, bem como dos visitantes.

Projetos em curso

1. Encontra-se em execução a empreitada de construção das 

Áreas de Serviços de Autocaravanas da Aldeia da Estrela e 

Barragem de Alqueva, adjudicada à empresa Madforall – 

Construção de Infraestruturas de Madeira, Ld.ª, no valor de 

190.987,01€ (acresce IVA à taxa em vigor), cofinanciada no 

âmbito do Programa Valorizar (Turismo de Portugal);

A expansão e promoção apresentam-se em consonância, 

uma vez que o município está a apostar na promoção do 

projeto, no mercado nacional e europeu, através da 

participação em feiras turísticas e reuniões com promotores e 

jornalistas turísticos.

2. A EDIA publicou em Diário da República, no dia 14 de 

dezembro de 2021, o anúncio de concurso público da 

empreitada de construção da Plataforma Central de Lazer e 

Respetivos Espaços Exteriores, em Alqueva, com um valor 

base de 550.000,00€ (valor a que acresce o IVA à taxa em 

vigor), cofinanciado no âmbito do Programa Valorizar 

(Turismo de Portugal), sendo responsabilidade da Câmara 

Municipal de Moura um valor máximo até 220.8395,00€ (valor 

a que acresce o IVA à taxa em vigor);

3. Foi publicado em Diário da República, no passado dia 15 de 

março, o anúncio do concurso público referente à empreitada 

de construção da Praia Fluvial de Moura, com um valor base 

de 1.322.897,02€ (valor a que acresce o IVA à taxa em vigor), 

cofinanciada no âmbito do Programa Operacional Regional 

do Alentejo 2020 (FEDER).

Atividades de promoção do projeto

4. Participação na sessão de apresentação das Estações 

Náuticas do Alentejo a promotores e jornalistas turísticos 

suecos, em Estocolmo, na residência oficial da Sr.ª 

Embaixadora de Portugal da Suécia, Sara Martins, que se 

realizou no dia 22 de março.
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ESTAÇÃO NÁUTICA 
DE MOURA – ALQUEVA 

Apresentação da Estação Náutica na BTL

Participação na NAUTICAMPO, em Lisboa

Promoção europeia, na Dinamarca

Apresentação da Estação Náutica na Suécia
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O Andebol reuniu 80 atletas da 

modalidade, durante um fim-de-

semana, em Moura.

A promoção da prática desportiva no 

concelho de Moura assume um papel 

preponderante, pelo que a divulgação de 

um leque diversificado de modalidades, 

especialmente junto dos mais jovens, é 

uma aposta do Município.

O evento reuniu cerca de 80 atletas das 

seleções regionais de Lisboa, Setúbal, 

Algarve e Açores.

Através de uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Moura, a Associação de 

Andebol do Algarve e o Moura Atlético 

Clube, o Pavilhão Gimnodesportivo 

Romana Ângelo, em Moura, recebeu nos 

dias 5 e 6 de março, um torneio de 

andebol, na categoria sub-16 masculinos.

A Alentejana voltou a passar pelo concelho 

de Moura, na sua 39.ª edição.

A segunda etapa da Volta ao Alentejo em 

Bicicleta teve passagem pelo concelho de 

Moura.

No dia 17 de março, a segunda etapa da 

Alentejana”, ligou Beja a Portel, num total de 

187,7 km, entrou em Moura pela Estrada 

Nacional 255 ( junto ao Mourasol), passando 

pela Rua do Matadouro, Estrada de Amareleja 

e seguindo com destino à Póvoa de São 

Miguel.

A Volta ao Alentejo em Bicicleta, que cumpre 

este ano a sua 39.ª edição, decorreu entre 16 e 

20 de março, dividiu-se em cinco etapas, num 

total de 724 quilómetros.

ANDEBOL
80 ATLETAS DISPUTARAM 
TORNEIO EM MOURA 

CICLISMO
VOLTA AO ALENTEJO 
EM BICICLETA PASSOU 
PELO CONCELHO DE MOURA
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É o regresso, aos poucos, à normalidade.

Ainda condicionadas pela pandemia por COVID 19, as 

escolas não se juntaram, como habitualmente, optando 

cada uma por desfilar na sua zona e/ou freguesia. O tema foi 

livre e, como tal, as crianças deram asas à sua imaginação e 

vestiram os fatos das suas personagens favoritas. 

Unicórnios, ninjas, super-heróis, fadas, princesas, palhaços, 

índios e cowboys, coloriram as ruas do nosso concelho.

Os desfiles de Carnaval voltaram a sair à rua. 

As ruas do concelho de Moura encheram-se de cor e 

alegria no Carnaval das Escolas.

CARNAVAL DAS ESCOLAS
DESFILES EM TODO O CONCELHO



Está concluída a colocação da primeira 

fase da sinalização turística inteligente no 

concelho de Moura.

Nesta 1.ª fase foram adquiridos 12 

e lementos  de  s ina lé t i ca  tur í s t i ca 

interpretativa (totens), destinados às 

localidades de Moura, Santo Amador, 

Safara, Aldeia da Estrela, Amareleja e Santo 

Aleixo da Restauração, estando prevista a 

aquisição de mais dois, numa 2.ª fase, para 

Sobral da Adiça e Póvoa de São Miguel.

O concelho de Moura está dotado de 

sinalização turística inteligente que 

p e r m i t e  a o  v i s i t a n t e  m a i s 

conhecimento sobre o local onde se 

encontra.

As localizações dos totens são as 

aprovadas pela Direção Regional de 

Cultura do Alentejo e no concelho de 

Moura encontram-se nos seguintes locais: 

em Moura - Castelo, Mouraria, Quartéis, 

Igreja de São Francisco, Matadouro, Igreja 

de São João Batista (assim que concluídas 

as obras); em Santo Amador - Moinho 

( junto à Igreja); em Safara - Igreja Matriz, 

Largo das Ameias; em Amareleja - Torre do 

Relógio; em Santo Aleixo da Restauração - 

Praça da Restauração; na Aldeia da Estrela - 

Largo da Igreja.

Esta sinalética, que oferece informação 

s o b re  c a d a  l o c a l  a o s  v i s i t a n te s , 

promovendo, assim, o nosso Património, 

foi adquirida pela Câmara Municipal de 

Moura, num investimento de 27 795,48 

euros ,  no âmbito da candidatura 

“Aquisição de Sinalização Turística 

Inteligente no âmbito do Modelo de 

Sinalização Turística dos Municípios 

Transfronteiriços do Lago Alqueva”, 

p r o m o v i d a  p e l a  A s s o c i a ç ã o 

Transfronteiriça dos Municípios do Lago 

Alqueva (ATLA) em parceria com os 

respetivos Municípios. 

Os equipamentos têm incorporado um 

beacon ligado à aplicação INVENTRIP 

(https://inventrip.com/moura/) para 

acesso a informação complementar, além 

da que existe na própria estrutura.

BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 93  |  2022  |  p.16 TURISMO

TURISMO
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTELIGENTE PROMOVE PATRIMÓNIO DO CONCELHO
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Também a Estação Náutica de Moura – 

Alqueva esteve em destaque na Bolsa de 

Turismo de Lisboa, através da Rede das 

Estações Náuticas de Portugal, sob a 

denominação “Rota Náutica Portugal”. O 

evento contou com cinco momentos 

regionais, com o objetivo de percorrer, num 

só dia, todas as estações náuticas do país. A 

EN de Moura – Alqueva foi apresentada no 

dia 17, no Auditório do Espaço ERT Alentejo 

/ Ribatejo.

O concelho de Moura marcou presença 

na 33.ª edição da Bolsa de Turismo de 

Lisboa.

Integrada no pavilhão da Entidade Regional 

de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a 

presença de Moura na BTL 2022 (stand 

BA06) teve como propósito a promoção do 

Azeite de Moura DOP – através da parceria 

com a Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos – bem como a ativação da marca 

territorial “Moura Terra Mãe do Azeite do 

Alentejo” e a promoção turística do 

concelho.

De 16 a 20 de março, o Município de Moura 

marcou presença na BTL – Bolsa de Turismo 

de Lisboa – Travel Market, que cumpriu este 

ano a sua 33.ª edição.

O Percurso Temático da Água compreende 

uma distância de cerca de 3km, possui um 

grau de dificuldade fácil e tem como ponto 

de partida o Castelo de Moura, local da 

primeira unidade de exploração da marca. 

Na unidade de Pisões realiza-se uma visita 

ao Museu Castello.

A iniciativa, que já teve edições anteriores, é 

organizada pela Câmara Municipal de 

Moura em parceria com a marca "Água 

Castello".

O percurso “Do Castello até Pisões” dá a 

conhecer o valor do elemento “água” no 

nosso território.

Realizou-se no dia 27 de fevereiro, mais 

uma edição do Percurso Temático da Água 

“Do Castello até Pisões”. 

Recorde-se que a marca “Água Castello” 

celebra em 2022 os seus 123 anos de 

existência. O percurso “Do Castello até 

Pisões” resultou da assinatura, em 2020, de 

um protocolo entre a Câmara Municipal de 

Moura e a Mineraqua Portugal, empresa do 

Grupo Central de Cervejas. Trata-se de uma 

atividade inserida na estratégia de 

desenvolvimento local, em que se pretende 

valorizar o ativo territorial “Água” nas suas 

diversas dimensões enquanto património 

natural, cultural e paisagístico.

Pretende-se igualmente dar a conhecer a 

importância histórica da marca Castello na 

v ivência da c idade,  preser vando a 

“memória” e potenciando esse “passado” 

como oferta cultural e turística.

16 A 20 DE MARÇO
MOURA NA BOLSA DE 
TURISMO DE LISBOA

PERCURSO PEDESTRE
DO CASTELLO ATÉ PISÕES
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A Herdade da Contenda concluiu recentemente um conjunto de 4 estruturas de 

observação de paisagens e habitat. As estruturas incluem dois miradouros de paisagem 

(na proximidade do Monte do Pássaro – Cerro do Cachimbo), uma estrutura de 

interpretação ribeirinha, na margem da Ribeira do Murtigão e uma estrutura de 

interpretação/observatório dos abutres.

O financiamento é assegurado pelo Fundo Ambiental.

Herdade da Contenda instala estruturas de interpretação da paisagem e reabilita a 

sinalização interna da propriedade.

Estas intervenções visam melhorar as condições de visitação e comunicação no 

Perímetro Florestal da Contenda e foram executadas no âmbito do protocolo 

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

Conservação da Natureza e Florestais, IP, relativo à “Gestão de habitats e espécies 

ameaçadas e melhoria das condições de visitação no Perímetro Florestal da Contenda“. 

Paralelamente, foi reabilitada a sinalização interna da propriedade. O Projeto de 

Sinalização da Herdade da Contenda elaborado pelo Arquiteto Nuno Lecoq e Dimensão 

6, foi implementado pelos Serviços Florestais na primeira década do Séc. XXI. Passados 

cerca de 15 anos da sua execução, verificou-se a necessidade de recuperar e reparar 

várias estruturas, bem como a execução de novas estruturas de sinalização. A intervenção 

desenvolvida pela Herdade da Contenda respeitou integralmente o projeto inicial.

HERDADE DA CONTENDA 
APOSTA NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
DE VISITAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Teatro, comédia e um workshop foram 

as atividades dinamizadas pela Câmara 

Municipal de Moura para assinalar o 

Dia Internacional da Mulher.

O Dia Internacional da Mulher é celebrado 

a 8 de março, servindo para lembrar as 

conquistas sociais, políticas e económicas 

d a s  m u l h e r e s ,  m a s  t a m b é m  a 

discriminação e a violência a que muitas 

delas ainda são submetidas em todo o 

mundo.

No concelho de Moura, a efeméride foi 

assinalada com um conjunto de iniciativas 

organizadas pela Câmara Municipal de 

Moura,

As comemorações iniciaram-se a 7 de 

março, com a realização do Workshop 

Igualdade de Género.

A 8 de março decorreu uma entrega de 

flores à população. 

No dia 12, no Cine-Teatro Caridade 

realizou-se o Teatro Especial Dia da 

Mulher, intitulado “Louca, não como as 

outras”.

Já no dia 19 de março, na Torre do Relógio, 

em Amareleja teve lugar o espetáculo 

“Coisas de Mulheres”, com a comediante 

amarelejense, Ana Arrebentinha.

O Dia do Pai foi assinalado com atividades 

para toda a família.

A Câmara  Mun ic ipa l  de  Moura ,  em 

colaboração com entidades desportivas do 

concelho, assinalou o Dia do Pai, a 19 de 

março.

As atividades, pensadas para os pais poderem 

celebrar com as suas famílias este dia e, ao 

mesmo tempo, promover a prática do 

desporto e hábitos de vida saudáveis, 

decorreram no recinto do Castelo, entre as 

10:00 e as 13:00. Houve ginástica para bebés, 

karaté, ballet, futsal, futebol e btt.

Em Portugal, o Dia do Pai é comemorado no 

dia 19 de março, dia de São José, santo 

popular da igreja católica.

A Câmara Municipal de Moura assinalou o Dia 

de São Valentim, conhecido também como 

Dia dos Namorados, celebrado a 14 de 

fevereiro.

No dia 14 de fevereiro, a partir das 19:00, os 

enamorados puderam disfrutar de um Jantar 

do Dia dos Namorados, num dos restaurantes 

aderentes do concelho, que lhes permitiu 

participar no sorteio de três vouchers, com 

prémios atribuídos, cujo sorteio se realizou 

no dia 15 de fevereiro, em direto, no Facebook 

da Câmara Municipal de Moura.

No dia 13 realizou-se um passeio literário 

pelo centro histórico de Moura, intitulado 

“Formas de falar de Amor”. 

O Dia dos Namorados foi assinalado no 

concelho de Moura com iniciativas 

promovidas pela Câmara Municipal de 

Moura, em colaboração com outras 

entidades.

Entre os dias 12 e 15 de fevereiro, o município 

desenvolveu um conjunto de atividades que 

tiveram como objetivo a celebração do amor, 

ao mesmo tempo que se dinamizou o 

património, a literatura e a restauração no 

concelho de Moura.

O programa iniciou-se no dia 12 com uma 

Hora do Conto “Especial Dia dos Namorados”, 

na Biblioteca Municipal Urbano Tavares 

Rodrigues e respetivos polos. Às 17:00, na 

INOVINTER realizou-se um showcooking de 

comida afrodisíaca. Ainda no dia 12, às 21:00, 

na Biblioteca Municipal Urbano Tavares 

Rodrigues teve lugar uma tertúlia “Entre os 

livros, à conversa” – especial Dia dos 

Namorados. 

8 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
ASSINALADO NO CONCELHO

19 DE MARÇO
DIA DO PAI COM ATIVIDADES PARA PAIS, FILHOS E FAMÍLIAS

12 A 15 DE FEVEREIRO
DIA DOS NAMORADOS 
CELEBRADO NO CONCELHO 
DE MOURA




