
Abem - Rede Solidária do 
Medicamento
Programa já conta com 59 
beneficiários nas localidades 
abrangidas pelo protocolo assinado 
entre o Municipio e a Dignitude.

Trabalhos de 
Repavimentação

A Câmara Municipal avançou, no segun-
do semestre deste ano, com a obra de 
repavimentação de ruas da cidade de 
Moura.

Pág. 31

Pág. 9

Caminhos Municipais e 
não Municipais
8 anos depois os trabalhos de 
reparação foram retomados

Desenvolvimento Turístico
Foi assinado o contrato de 
financiamento do projeto “CONTEN-
DA NATUR”, bem como o Calendário 
Anual de Eventos 2018, da E.R.T. 
Alentejo/Ribatejo.

Arranque do novo ano 
letivo 2018/2019

Presidente da Câmara Municipal de 
Moura entregou fichas de 
atividades a alunos do 2º ciclo em 
Moura e em Amareleja.

Pág. 3

Pág. 29 Pág. 25
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// Ficha Técnica
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// SUMÁRIO
nesta edição...

// PROGRAMA MUNICIPAL 
DE APOIO À NATALIDADE E 
ADOÇÃO

Pág. 8

MOURA // Editorial

// MUNICÍPIO DISTINGUIU 
ATLETAS

Pág. 14

// FERIADO MUNICIPAL

Pág. 23

// REPARAÇÃO DE 
CAMINHOS MUNICIPAIS E 
NÃO MUNICIPAIS

Pág. 29

// REPAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS EM MOURA

Pág. 31

“Gostaria de realçar o 
empenhamento dos funcionários 
da Câmara Municipal de Moura e 
dos Autarcas de Freguesia: pelo 
seu compromisso para com o mu-
nicípio

No momento em que 
viramos a página do 

primeiro ano de 
mandato, importa 

fazer uma 
retrospetiva do 

trabalho iniciado por 
este executivo 

camarário. 

Que opções 
fomos to-
mando nos 
últimos me-
ses, e que 

caminho pretendemos percorrer 
ao vosso lado nos mais variados 

domínios da nossa missão.
Gostaria de realçar o empenhamento 
dos funcionários da Câmara Municipal 
de Moura e dos Autarcas de Freguesia: 
pelo seu compromisso para com o muni-
cípio, cooperando com o executivo ca-
marário na resolução de problemas e no 
traçar do caminho a seguir. 
Nas páginas deste Boletim fica espelha-
do o caminho já percorrido e uma série 
de compromissos honrados. Mas, o fu-
turo escreve-se com as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2019, ins-
trumento estruturante que temos vindo 
a preparar em diálogo com os partidos, 
serviços municipais, freguesias, para que 
seja o espelho das necessidades de todo 
o concelho. O processo continuado de 
descentralização de competências que 

temos vindo a assumir desde o início do 
mandato, será mais um contributo da 
Câmara Municipal de Moura para a cres-
cente afirmação das Juntas de Freguesia 
no seu território. Queremos Freguesias 
fortes com autonomia para trabalhar em 
prol das populações do concelho, tendo 
na figura da Câmara um parceiro que 
cumpre as suas obrigações financeiras 
para com as Juntas.
A política deste executivo é a política 
do bem-estar das pessoas que vivem no 
concelho de Moura, colocando os inte-
resses dos munícipes acima de todos os 
outros, sejam eles quais forem.

Um forte abraço, 
Álvaro Azedo

// Pelouros

Presidente da 
Câmara

- Relações institucionais e 
cooperação externa;
- Energia e iluminação pública;
- Obras municipais;
- Proteção civil e defesa da 
floresta;
- Ambiente e saneamento 
básico;
- Juventude e tempos livres;
- Serviços urbanos e espaços 
verdes;
- Assuntos jurídicos e conten-
cioso;
- Mobilidade, trânsito e rede 
viária;
- Comunicação,imagem e 
relações públicas;
- Equipamento rural e urbano;
- Apoio e cooperação com as 
freguesias;
- Serviço médico veterinário.

Vereador Manuel 
Martinho Franco 
Lavaredas Bio

- Planeamento, ordenamento 
do território e urbanismo;
- Promoção do investimento e 
empreendedorismo;
- Turismo e economia local;
- Fundos estruturais;
- Agricultura e desenvolvimen-
to rural;
- Mercados e feiras.

Vereadora Lurdes 
da Conceição 
Pé-Curto Balola

- Ação social;
- Educação;
- Cultura;
- Desporto;
- Habitação social;
- Associativismo;
- Património histórico;
- Transportes.

Vereador José 
Francisco Calado 
Banha

- Administração e recursos 
humanos;
- Finanças e património;
- Modernização administrativa, 
qualidade e tecnologias da 
informação e comunicação;
- Auditoria e controlo interno.
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8Oferta de manuais 
escolares aos alunos dos 
5.º e 6.º ano de escolari-
dade.

// ARRANQUE DO NOVO ANO LETIVO 2018/2019

Presidente da Câmara Municipal 
de Moura entregou fichas de 
atividades a alunos do 2º ciclo

MOURA // Educação

O Presidente da Câmara 
Municipal, Álvaro Azedo, 

acompanhou o arranque do 
novo ano letivo na 

Escola Básica do 2.º e 3.º 
ciclo, sede do 

Agrupamento de Escolas de 
Moura e na Escola 

Básica Integrada de 
Amareleja.

Em Moura, no dia 14 de se-
tembro, o autarca assistiu 
à sessão inaugural do novo 
ano letivo 2018/2019, que 
contou com um momento 

musical a cargo de vários alunos, ten-
do de seguida procedido à oferta das 
Fichas de Atividades aos estudantes do 
2.º ciclo do ensino básico. Em Amareleja  
a entrega dos Livros de Fichas decorreu 
no dia 17.
Recorde-se que este foi um apoio apro-
vado pela Câmara Municipal de Moura, 
que representou um investimento de 
20.263,30 euros e beneficiou 317 alunos.
Na mensagem deixada aos encarrega-
dos de educação, o Presidente do Mu-
nicípio referiu que esta é uma medida 
importante para as famílias, que são 
também contribuintes, pagam os seus 
impostos e por isso devem beneficiar 
deste tipo de apoios. Outra das mensa-
gens transmitidas pelo autarca teve a ver 
com as suas preocupações relativamen-
te ao estado de conservação do edifício 
que alberga a Escola Básica do 2º e 3º 
ciclos de Moura. Trata-se de um estabe-
lecimento que necessita de obras de re-
qualificação, estando a Câmara Munici-
pal a trabalhar em conjunto com a tutela, 
para que a intervenção seja concretizada 
em breve.
Ao final da manhã, Álvaro Azedo reuniu 
ainda com o corpo docente da Escola 
Profissional de Moura, para lhes dar as 
boas vindas e desejar o maior sucesso 
para o novo ano letivo que agora se ini-
cia.

// Momento musical pelos alunos da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de Moura

// Presidente da Câmara Municipal de Moura procede à entrega de fichas escolares aos alunos do 2.º ciclo de Moura
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MOURA // Educação

// IV ENCONTRO DA CPCJ MOURA 

“A criança como sujeito de direitos: 
Prática e compromissos para o sucesso”

O Dia Internacional das Cida-
des Educadoras foi assinalado 
a 30 de novembro.
Sendo membro da Associa-
ção Internacional das Cidades 
Educadoras (AICE), a Câmara 
Municipal de Moura associou-
se às comemorações desta 
efeméride.
De acordo com as estratégias 
definidas para a Valorização 
do Ensino e a Carta das Cida-
des Educadoras, os conceitos 
de comunidade educativa 
e de cidades educadoras 
assumem uma nova visão 
da Educação e uma respon-
sabilização de todos como 
educadores.
Pais, professores, auxilia-
res técnicos de educação, 
autarcas, agentes culturais e 
desportivos e sociedade em 
geral, são chamados a intervir 
de forma mais ativa e res-
ponsável num processo que 
se quer democrático, justo e 
participado.
Ao reconhecer a importância 
da Educação, o Município 
de Moura promove meios de 
comunicação e de participa-
ção entre toda a comunidade 
educativa, assim como na 
valorização de projetos e 
atividades, fatores facilitado-
res do relacionamento inter-
institucional e conjugação de 
recursos educativos.
Neste Dia Internacional das 
Cidades Educadoras foi des-
tacado o papel de todos os 
serviços e colaboradores da 
autarquia no processo educa-
tivo, uma vez que, de forma 
direta ou indireta, contribuem 
para mais e melhor educação 
e desempenham um papel 
ativo no concelho.

Porque todos educamos 
mais!

Câmara 
Municipal 
assinalou o Dia 
Internacional 
das Cidades 
Educadoras

// Curtas

O IV Encontro da CPCJ 
de Moura contou com a 
presença de um painel 
de oradores de exce-
lência que abordaram 

temas como: “A educação para o suces-

so da criança”, “Mesa redonda: Prática e 
compromissos para o sucesso do nosso 
concelho” (de onde se destaca a apre-
sentação do PE Sim – Plano Educativo 
para o Sucesso e Inovação em Moura, 
promovido pela Câmara de Moura), 
“Projeto INCLU-ED, Agrupamento Es-
colas de Serpa”, “Justiça restaurativa 
na promoção e proteção” ou “Animar: 
Igualdade de género e diálogo intercul-
tural: O desafio para as novas gerações”.
Houve ainda lugar a um momento musi-
cal a cargo do Grupo Coral Sete e Picos 
(Escola do Sete e Meio) que antecedeu 
a sessão de abertura onde intervieram 
Diamantina Escoval, Presidente da CPCJ 
de Moura; Álvaro Azedo, Presidente da 
Câmara Municipal de Moura e Teresa 
Espirito Santo, em representação da 
CNPDPCJ.
O objetivo deste encontro foi a promo-

ção de saberes e práticas que possam 
prevenir ou combater as causas que 
potenciam riscos e a melhor forma de 
combater o problema é impedir que 
aconteça.
O encontro “A criança como sujeito de 
direitos: Prática e compromissos para o 
sucesso” teve como parceiros a Câma-
ra Municipal de Moura, a COMOIPREL, 
Terra Gente - Contrato Local de Desen-
volvimento Social 3G de Moura, Animar 
- Associação Portuguesa para o Desen-
volvimento Local, a Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Promoção 
das Crianças e Jovens, Criativos do Bair-
ro, Atira-te de Cabeça, Rádio Planície, 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do Sete-e-Meio, 
Agrupamento de Escolas de Serpa e 
Gráfica Mourense.

// Auditório da COMOIPREL

A 5 de setembro o 
Auditório da COMOIPREL 
acolheu o IV Encontro de 

Educação da CPCJ de 
Moura sob o lema “A 

criança como sujeito de 
direitos: Prática e 

compromissos para o 
sucesso”.

A 
primeira reunião de 2018 
do CLAS – Conselho Local 
de Ação Social de Moura 
realizou-se no dia 13 de 
abril, na Sala de Sessões 

do Município de Moura.
Este Conselho é constituído pela Câ-
mara Municipal de Moura, Juntas de 
Freguesia do concelho de Moura, 
IPSS´s, Agrupamento de Escolas de 
Moura, Escola Básica Integrada de 
Amareleja, Escola Secundária e Escola 
Profissional de Moura, IEFP, Centro de 
Saúde de Moura, PSP e GNR, associa-
ções locais e outras entidades do con-
celho de Moura.
Este órgão local de ação social, que 
esteve desativado no ano transato, 
contou com cerca de 30 participantes 
e foi presidido pela Vereadora da Cul-
tura, Educação e Desporto, Lurdes Ba-
lola. Pretende este plenário debruçar-
se sobre as políticas e estratégias de 

intervenção com impacto no concelho 
de Moura.
Para além da votação das atas das reu-
niões anteriores, foi emitido parecer 
favorável à alteração do projeto “Terra 
Gente” (CLDS – Contrato Local de De-
senvolvimento Local) promovido pela 
Comoiprel, assim como parecer favo-
rável à candidatura apresentada pela 
APPACDM de Moura para criação de 
uma Residência Autónoma. Na reunião 
foi ainda aprovada a validação do Diag-
nóstico Social e do PDS – Plano de De-
senvolvimento Social, com o processo 
de atualização destes instrumentos de 
planeamento social até final do ano. A 
nova constituição de Núcleo Executivo 
foi apresentada e votada favoravelmen-
te para dar início a uma nova fase de 
trabalho.
Ainda nesse dia, o CMEM – Conselho 
Municipal de Educação de Moura este-
ve também reunido, tendo os diversos 

// Conselhos de Ação Social e de Educação desenvolvem estratégias

representantes da área da educa-
ção, debatido e aprovado o Plano de 
Transportes Escolares do ano letivo 
2018/2019. Em resultado da dinamiza-
ção e articulação de ações com as en-
tidades que constituem este Conselho 
foram constituídos dois grupos de tra-
balho, um para monitorização da Car-
ta Educativa de Moura e outro para a 
prevenção do consumo de álcool nos 
jovens. Posteriormente, os estabele-
cimentos escolares apresentaram os 
resultados de avaliação dos 1.º e 2.º 
períodos letivos.
A Câmara Municipal de Moura e co-
munidade local mostraram o interesse 
em dinamizar estas estruturas munici-
pais no sentido de envolver todos na 
criação de respostas e na melhoria 
do desenvolvimento social e sucesso 
educativo.
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MOURA // Educação

Plano de Atividades 
Educativas e Culturais

No início do ano letivo 
2018/2019, a Vereadora 
Lurdes Pé-Curto Balola, da 
Câmara Municipal de Moura, 
fez chegar o seu plano de 
atividades educativas e 
culturais aos representantes 
dos docentes das escolas do 
concelho de Moura.
Assim, nas reuniões de 
Conselho Pedagógico dos 
Agrupamentos de Moura e 
Amareleja, da Escola Secun-
dária e da Escola Profissional 
foram apresentadas todas 
as atividades programadas 
para os meses de setembro 
de 2018 a junho de 2019, 
de forma a permitir aos 
responsáveis educativos uma 
posterior escolha daquelas 
que consideram mais apro-
priadas para os níveis etários 
que lecionam.  
A mostra das 61 atividades 
foi fornecida de uma forma 
clara e simples estando 
distribuídas pelas diferentes 
áreas da DEHDS e DCPD, 
nomeadamente o patrimó-
nio, o desporto, a arque-
ologia, o PE Sim (Projeto 
Educativo para o Sucesso 
e Inovação em Moura), o 
social, a cultura, o desporto 
e educação, a ludoteca, a 
biblioteca e a saúde.
A vereadora salientou a im-
portância de um trabalho de 
parceria entre a comunidade 
escolar e a autarquia através 
da participação de crianças 
e jovens em atividades que 
se querem diferenciadoras 
e promotoras do sucesso 
educativo. Fez uma especial 
referência ao PE Sim e ao 
Banco de Voluntariado como 
sendo dois formatos inova-
dores na ação educativa e 
social para este concelho.
Este executivo congratula-se 
pela forma como os Conse-
lhos Pedagógicos receberam 
este plano de atividades 
educativas, ficando agora a 
aguardar resultados da sua 
implementação.

// Curtas

// PESIM – PLANO EDUCATIVO PARA O SUCESSO E INOVAÇÃO EM MOURA

“Se Podes Sonhar, Podes Concretizar”

A 
campanha destinava-se 
a jovens de 3.º ciclo e 
ensino secundário das 
escolas do concelho de 
Moura, nomeadamen-

te, Escola Profissional de Moura, Escola 
Secundária de Moura e os respetivos 
Agrupamentos de Escolas de Moura e 
Amareleja.
Tiago Castro e Marine Antunes os di-
namizadores desta campanha procura-
ram, através das suas histórias de vida, 
motivar os jovens a empenharem-se no 
seu percurso escolar, mas também sen-
sibilizá-los para a concretização dos seus 
interesses e expetativas. 
Nas sessões de Moura e Amareleja fo-
ram abordadas diversas temáticas, como 
o bullying, a luta contra o preconceito, 
a desmistificação de tabus, o amor-pró-
prio e o bem-estar físico e emocional do 

No âmbito do PE SIM, 
plano promovido pela 

Câmara  Municipal de Mou-
ra, decorreu nos dias 8 e 
9 de Outubro de 2018, a 

campanha “Se Podes 
Sonhar, Podes 

Concretizar”, no 
Cineteatro Caridade de 

Moura e no Pavilhão 
Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de 
Amareleja. 

Maior envolvimento 
com os Agrupamentos de 
Escolas de Moura e Ama-
releja, Escolas Secundária 
e Profissional

//Palestra em Moura (Cine-teatro Caridade) //Palestra em Moura (Cine-teatro Caridade)

//Palestra em Amareleja (Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas)//Palestra em Amareleja (Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas)

O PE Sim insere-se numa estratégia de 
intervenção de combate ao insucesso 
escolar, mobilizando as escolas do con-
celho e toda a comunidade educativa 
que, através de diversas metodologias e 
agentes de participação ativa, poderão 
contribuir para a melhoria do sistema 
educativo, na perspetiva de um territó-
rio educativo não confinado ao espaço 
escola e reconhecendo a educação não 
formal e a multiplicidade dos agentes 
económicos, sociais e educativos.
A Câmara Municipal de Moura é a enti-
dade coordenadora e tem como entida-
des parceiras o Agrupamento de Escolas 
de Moura, Agrupamento de Escolas de 
Amareleja, Escola Secundária de Moura 
e Escola Profissional de Moura.
O PE SIM está estruturado em quatro 
eixos de intervenção, que serão imple-
mentados através de 14 ações:

Eixo 1: Cidadania
- Assembleia Infantil (alunos dos 3.º e 4.º 
anos do 1.º ciclo – 1 turma por escola)
- Forúm Juvenil (jovens dos 13 aos 30 

anos, agentes eduativos e comunitários)
- Voltar à Escola (crianças e jovens das 
escolas, do pré-escolar ao secundário, e 
respetivos pais e encarregados de edu-
cação)

Eixo 2: Educação
- Moura, Cidade Educadora (comunida-
de educativa e local)
- Capacitação e Informação (comunida-
de educativa, mediadores, tutores co-
munitários)
- Moura Challenge (alunos dos 1.º e 2.º 
ciclos)
- Ser Saudável (alunos do pré-escolar e 
1.º ciclo e respetivos pais)
- Pequenos músicos (alunos do pré-es-
colar)
- Sala de Aula do Futuro (comunidade 
educativa do concelho – EBI Amareleja 
e Escola Secundária de Moura)

Eixo 3: Oportunidades
- Workshops Artistícos (alunos do ensino 
básico e secundário)
- Rede de Entidades Solidárias (alunos 
do 3.º ciclo, secundário e superior, co-
munidade local)
- Moura on-tour (alunos do 3.º ciclo e se-
cundário, comunidade educativa)

Eixo 4: Comunicação e avaliação
- Em sintonia (comunidade educativa e 
agentes sociais e educativos)
- A+M (comunidade educativa e agentes 
locais)

O que é o PE SIM

adolescente.
De destacar a forte adesão da comuni-
dade escolar do nosso concelho às qua-
tro palestras realizadas. No total foram 
946 os alunos participantes.
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MOURA // Educação

// CURSOS CEF E PROFISSIONAIS

Dia do Diploma na
Escola Profissional de Moura 

// Fotografia de grupo no Dia do Diploma da Escola Profissional de Moura // Presidente da Câmara Municipal de Moura presente no Dia do Diploma da E.P. de Moura

// Auditório da Comoiprel // Sessão de abertura da cerimónia do Dia do Diploma da Escola Profissional de Moura

// Cerimónia de entrega dos diplomas na Escola Profissional de Moura // Dia do Diploma da Escola Profissional de Moura

No discurso de abertura, 
Paula Ramos, diretora 
da Comoiprel, enti-
dade proprietária da 
Escola Profissional de 

Moura, congratulou todos os estudan-
tes pela conclusão do respetivo curso e 
salientou a importância de levarem con-
sigo as aprendizagens e valores adquiri-
dos na Escola.
Por sua vez, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Moura, Álvaro Azedo, afirmou 

A Escola Profissional 
de Moura entregou no 
dia 10 de outubro, os 

diplomas aos alunos 
que concluíram os 

cursos profissionais de 
ensino secundário, e os

certificados de 
habilitação aos alunos 

do CEF que 
concluíram o 9.º ano.

ser um orgulho poder assistir a este dia 
tão importante na vida dos alunos. O 
autarca lembrou que a Escola Profissio-
nal de Moura é um dos maiores desafios 
do município durante estes quatro anos, 
sendo um dever de todos – Câmara Mu-
nicipal, professores, trabalhadores, alu-
nos, pais e encarregados de educação, 
contribuir para a valorização deste esta-
belecimento escolar. Álvaro Azedo de-
sejou ainda sorte para o futuro daqueles 
que terminaram ali o seu percurso.

Foram entregues diplomas aos alunos 
do Curso de Educação e Formação 
(CEF) de Empregado de Restauração e 
Bar e dos Cursos Profissionais de Ani-
mação Sociocultural e de Informática de 
Gestão.
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MOURA // Educação

// ANO LETIVO 2017/2018

17 alunos distinguidos com o
Prémio Municipal de Mérito Escolar

// Prémios de Mérito Escolar em Amareleja

// Prémios de Mérito Escolar em Moura

Nos dias 11 e 13 de 
outubro a Câmara 

Municipal de Moura 
entregou o 

Prémio Municipal 
de Mérito Escolar, relativo 

ao ano letivo 2017/2018.

A primeira cerimónia de 
entrega dos prémios, 
no dia 11, decorreu na 
Escola Básica Integra-
da de Amareleja, onde 

foram distinguidos cinco alunos daque-
le estabelecimento escolar. No dia 13 
realizou-se evento idêntico no Cine-Te-
atro Caridade, em Moura, onde foram 
premiados 12 alunos da Escola Básica 
com 2.º e 3.º Ciclos de Moura, da Escola 
Secundária e da Escola Profissional de 
Moura. Em ambas as cerimónias houve 
espaço para momentos culturais, com 
poesia, cante, música e dança.
Diretores e representantes dos estabe-
lecimentos escolares congratularam os 
alunos distinguidos e desejaram sorte 
para o futuro, ao mesmo tempo que 
salientaram que estes alunos são um 

exemplo no esforço, dedicação e bom 
comportamento.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Moura, Álvaro Azedo, deixou também 
uma palavra de felicitação a todos os 
vencedores, desejando-lhes um futuro 
cheio de sonhos realizados. O autarca 
agradeceu igualmente a toda a comuni-
dade escolar por criar as condições ne-
cessárias ao sucesso escolar dos alunos. 
Álvaro Azedo explicou ainda que este 
ano o município decidiu não atribuir 
um prémio monetário aos estudantes, 
alocando essa verba para o reforço de 
bolsas de estudo e para a criação de 
bolsas de estudo para o ensino superior 
técnico.
O Prémio Municipal de Mérito Escolar 
reconhece o brilho e o destaque que os 
alunos merecem, pelo esforço realizado 
e os excelentes resultados obtidos du-
rante o ano letivo.

“A Árvore da Escola” é um projeto dinamizado pelos polos da Ludoteca 
e da Biblioteca Municipal, em Amareleja.
Direcionado para a comunidade escolar da Creche Bem-Me-Quer e da 
Escola Básica Integrada de Amareleja, este projeto contou com a parti-
cipação de 170 crianças e com a colaboração da Junta de Freguesia de 
Amareleja.
“A Árvore da Escola” tem uma componente de educação ambiental, 
sensibilizando as crianças para a importância do ambiente, tendo sido 
norteado por três palavras-chave: contar, desenhar e embelezar.

// A Árvore da Escola - AMARELEJA

Três alunos da Escola Secundária de Moura foram recebidos na Câmara Munici-
pal de Moura.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, acompanhado 
pelos vereadores José Banha, Manuel Bio e Lurdes Balola e pelo Presidente da 
Assembleia Municipal de Moura, Francisco Cerejo, recebeu os jovens Duarte 
Infante, Teresa Barroso e Pedro Ferreira, que viram o seu projeto “Steamy” ser 
apurado para a Competição Nacional “A Empresa”.
A Junior Achievement Portugal, com o patrocínio da Embaixada dos Estados 
Unidos da América em Portugal e o apoio da Universidade de Évora, promo-
vem a Feira Ilimitada de Évora, que teve lugar no dia 23 de abril.

A iniciativa, realizada a nível nacional, foi dividida entre várias regiões e permitiu 

que os jovens apresentassem as suas ideias de negócio.

// Empreendedorismo Jovem
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MOURA // Ação Social

// PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO

Apoio já conta com 28 
processos a decorrer

A Câmara 
Municipal de 

Moura tem 
disponível, em 

todo o 
território do 
concelho, o 

Programa 
Municipal de 

Apoio à 
Natalidade e 

Adoção. 

Com este 
p r o g r a m a 
pretende o 
M u n i c í p i o 

assumir um papel ati-
vo no desenvolvimen-
to social do concelho 
estruturando um con-
junto de medidas que 
contribuam para a 
fixação da população 
jovem e apoio à famí-
lia, assim como a valo-
rização das empresas 
locais, estimulando a 
economia.
Este Programa traduz-
se num subsídio pe-
cuniário, com valor 
máximo de 500 euros 
relativos ao nascimen-
to/adoção de cada 
filho, independente-
mente do número de 
filhos existentes no 
agregado familiar.
O valor do reembolso 
é atribuído em duas 
prestações: 

1.ª Prestação, no valor 
de 250 euros, após 
aprovação da candi-
datura e entrega de 
faturas;
2.ª Prestação, seis 
meses após o paga-
mento da primeira 
prestação e entrega 
de faturas relativas ao 
período em questão.
São despesas ele-
gíveis aquelas que 
forem realizadas em 
bens e/ou serviços 

considerados indispensáveis 
ao desenvolvimento da criança, 
tais como consultas médicas, 
medicamentos, vacinas não 
contempladas no Plano Nacio-
nal de Vacinação, artigos de hi-
giene, alimentação, vestuário e 
calçado.
O apoio referido apenas será 
atribuído relativamente a bens 

e serviços adquiridos em em-
presas do concelho.
De referir que a Câmara Muni-
cipal de Moura realizou sessões 
de esclarecimento nas várias 
localidades do concelho, no 
sentido de promover junto da 
população o Programa Muni-
cipal de Apoio à Natalidade e 
Adoção, cuja implementação 

se iniciou a 18 de maio de 2018 
e até ao momento abrangeu 28 
processos.
Os interessados poderão re-
querer este apoio na Câmara 
Municipal de Moura, DEHDS 
– Divisão de Educação, Habi-
tação e Desenvolvimento So-
cial, mediante o preenchimento 
de um formulário próprio e a 

apresentação da documenta-
ção necessária. As candidatu-
ras devem ser apresentadas, 
impreterivelmente, até 90 dias 
após o nascimento / adoção da 
criança.

// Sessão de Esclarecimento em Moura // Sessão de Esclarecimento em Amareleja

// Sessão de Esclarecimento em Safara // Sessão de Esclarecimento em Sobral da Adiça

// Sessão de Esclarecimento em Póvoa de São Miguel // Material informativo do Programa

Apoio à natalidade 
500 euros por cada 
criança registada no 
concelho.
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MOURA // Ação Social

// PROTOCOLO ASSINADO

C.M. de Moura e Associação Dignitude
garantem medicamentos para todos

Comparticipação de 
medicamentos para 
pensionistas e pessoas 
socialmente vulneráveis

// Implementação do abem - Rede Solidária do Medicamento

// Cartão de beneficiário Abem - Rede Solidária do Medicamento

O protocolo entre a 
Câmara Municipal de 

Moura e a Associação 
Dignitude foi assinado a 7 

de março, na Sala de 
Sessões do município. 

O documento foi o pon-
to de arranque para 
a implementação do 
Abem – Rede Solidária 
do Medicamento nas 

freguesias de Safara, Amareleja, Póvoa 
de São Miguel, Sobral da Adiça e Santo 
Aleixo da Restauração. Moura e Santo 
Amador estão abrangidos pelo Abem, 
no âmbito do protocolo já existente en-
tre a Associação Dignitude e a União de 
Freguesias de Moura e Santo Amador.
O Abem é o primeiro programa solidá-
rio da Associação Dignitude, uma insti-
tuição particular de solidariedade social, 
que nasceu da parceria entre o setor 
social – Cáritas Portuguesa, Plataforma 
Saúde em Diálogo e o setor da saúde 
– Associação Nacional das Farmácias e 
Associação Portuguesa da Indústria Far-
macêutica. Pretende dar resposta aos 

problemas de acesso ao medicamento, 
garantindo que todos os portugueses 
podem comprar os medicamentos com-
participados que lhes são prescritos, be-
neficiando as pessoas que se encontram 
numa situação de carência económica. 

A cada beneficiário é atribuído um car-
tão que lhe permite aceder aos medica-
mentos prescritos em qualquer farmácia 
(aderente) do país, sem mais burocracias 
e com a dignidade que merece.
Através deste protocolo, a Câmara Mu-

nicipal de Moura compromete-
se a divulgar a Rede Solidária 
do Medicamento, a identificar 
os beneficiários e a financiar 
anualmente em 100 euros 
da comparticipação solidária 
Abem, por cada beneficiário 
identificado, sendo que os res-
tantes montantes ficarão a car-
go do Fundo Solidário Abem.
Tendo em conta a realidade 
socioeconómica do concelho, 
com uma população envelhe-
cida e muitas vezes dependen-
te de medicação, o município 
decidiu dar início a esta cola-
boração, por forma a auxiliar 
as pessoas carenciadas a terem 
acesso a todos os medicamen-
tos que necessitam.
O Programa Abem - Rede So-
lidária do Medicamento abran-
ge, nesta altura, no âmbito 
do protocolo assinado entre 
o Município e a Dignitude 30 
agregados familiares, corres-
pondendo a 59 beneficiários 
das freguesias de Safara, Ama-
releja, Póvoa de S. Miguel, 
Santo Aleixo da Restauração e 
Sobral da Adiça.
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MOURA // Ação Social

// FEIRA DE SETEMBRO

Parceria com Delta Cafés 
beneficia IPSS do concelho

Promover a intera-
ção entre as I.P.S.S. e 
a C.M.M.

// Quiosque Delta Cafés explorado pela Fundação São Barnabé

O Parque Municipal 
de Feiras e 

Exposições de 
Moura recebeu, entre 

os dias 6 e 9 a 
tradicional Feira de 

Setembro, que 
juntou a XXXVIII 

Feira do Artesanato 
e VII Salão de Caça e 

Pesca.

O certame, uma 
organização da 
Câmara Muni-
cipal de Moura, 

voltou a contar com o apoio e 
colaboração de várias entida-
des com intervenção no con-
celho e na região. Precisamen-
te no âmbito de uma parceria 
entre o Municipio e a Delta 
Cafés foi instalado, no recin-
to da Feira de Setembro, um 
quiosque de venda de café, 
cujos lucros reverteram para 
uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho.

A Câmara Municipal de Moura enten-
deu atribuir  a exploração desse espaço 
a uma IPSS, tendo para o efeito contac-
tado as Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social locais, no sentido de se 
realizar um sorteio entre estas. O sorteio 
ditou que fosse a Fundação São Barna-
bé a entidade responsável pela explora-

ção do espaço.
Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Moura, Álvaro Azedo, o objetivo pas-
sa por no futuro continuar a fomentar 
este tipo de parcerias, que possibilitem 
beneficiar outras Instituições Particulares 
de Solidariedade Social.

// CASINHA DO PAI NATAL - 2017

Centro Paroquial de Moura
recebeu receita da foto solidária

O Centro Paroquial 
de Moura foi a IPSS 

sorteada para 
receber o valor 

referente à Foto 
Solidária, iniciativa 

que decorreu na 
Casinha do Pai Natal.

O 
donativo, no 
valor total de 
110 euros, foi 
entregue na 
Sala de Ses-

sões da Câmara Municipal de 
Moura, numa cerimónia que 
contou com a presença do Pre-

sidente do município, Álvaro Azedo, da 
Vereadora Lurdes Balola, dos estúdios 
de fotografia participantes e das várias 
IPSS’s do concelho. Foi realizado um sor-
teio para determinar qual a instituição 
que receberia o donativo.
Os três estúdios de fotografia do conce-
lho aliaram-se à Câmara de Moura para 

a Foto Solidária na Casinha do Pai Natal. 
Crianças, famílias, turmas e grupos tira-
vam uma fotografia (dimensão 15x20) na 
Casinha do Pai Natal, pelo valor de 3,5 
euros, dos quais 1 euro reverteu a favor 
de uma IPSS do concelho, neste caso, o 
Centro Paroquial de Moura.

// Presidente da Câmara Municipal de Moura e elementos do Centro Paroquial de Moura

// Outras ações

- Criação de um Banco de Volunta-
riado com intervenção em diversas 
áreas, nomeadamente na concretiza-
ção da medida “Prato Quente”, uma 
ação de intervenção social de aprovei-
tamento de desperdícios alimentares 
e seu encaminhamento para famílias e 
indivíduos carenciados;

- Implementação de medidas inclu-
sivas e comunitárias, tais como o 
acompanhamento de processos de 
Tribunal para trabalho comunitário, 
acompanhamento social de pessoas 
abrangidas pela medida Vida Empre-
go e protocolo de prevenção do trá-
fico humano;

- Dinamização de um conjunto de 
ações na área da saúde, como a sen-
sibilização para a promoção do aleita-
mento materno através de exposição 
itinerante em todas as localidades do 
concelho, debate temático e apadri-
nhamento de árvores, conceção de 
um programa de apoio ao cuidador 
nas áreas do acompanhamento, for-
mação e descanso do cuidador, as-
sim como a criação do Espaço Saúde 
com serviços de acompanhamento 
clínico de famílias, aconselhamento e 
encaminhamento nas áreas da saúde 
mental e prevenção da toxicodepen-
dência;

- Promover a interação entre as 
IPSS´s e a autarquia através da parti-
lha de recursos e logística em diversas 
atividades (Árvore da Partilha, Ateliers 
de Verão, Carnaval das Escolas, Dia da 
Comunidade Educativa, Dia da Crian-
ça, Festas de Natal das IPSS´s, Páscoa 
Sénior, Passeios Culturais Séniores, 
Recepção aos Docentes, Semana da 
Saúde, Semana do Idoso);

- Dinamização de serviços e imple-
mentação de novos programas na 
comunidade:

. AAAF´s - Atividades de Animação e 
Apoio à Família (Associação de Pais 
da EBI de Amareleja) 
. Apoio ao Cuidador
. Atividade Física Sénior
. Atividades Socialmente Úteis (pro-
tocolo com APPACDM de Moura)
. CLAS – Conselho Local de Ação So-
cial (programa Rede Social)
. CMEM – Conselho Municipal de 
Educação de Moura (representação 
de IPSS´s e articulação com o trabalho 
que desenvolvem)
. CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Moura
. NLI – Núcleo Local de Inserção 
(acompanhamento social do RSI - Ren-
dimento Social de Inserção)
. Prato Quente – Apoio alimentar
. Programa de Voluntariado
. Refeições escolares (pré-escolar 
e 1.º ciclo) em diversas localidades e 
IPSS´s envolvidas.



11

Bo
le

tim
 M

un
ic

ip
al

 /
/ 

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
M

ou
ra

 /
/ 

N
ov

em
br

o 
de

 2
01

8

MOURA // Contratos

// ESCOLA DAS CANCELINHAS

Câmara Municipal de Moura e Junta de 
Freguesia de Amareleja assinam Contrato 

Foi celebrado no dia 
20 de julho um 

Contrato de 
Comodato entre a 

Câmara Municipal de 
Moura e a Junta de 

Freguesia de 
Amareleja. 

O documento 
assinado pelo 
Presidente do 
Município, Ál-
varo Azedo, 

e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia, Joaquim Mário Fer-
reira, tem a duração de 25 anos 
e visa transferir para a Junta de 
Freguesia de Amareleja, a ges-
tão da Escola das Cancelinhas, 
nas áreas da cantina e escola. 
Excetuando-se o pavilhão e as 

zonas envolventes.
O imóvel será alvo 
de uma candidatura, 
a submeter junto da 
Comissão de Coor-
denação e Desenvol-
vimento Regional do 
Alentejo, com vista à 
renovação do espaço. 
O projeto será desen-
volvido pela Junta de 
Freguesia de Ama-
releja, com o apoio 
técnico da Câmara 
Municipal de Moura. 
O município suporta-
rá 50% do valor não 
financiado, através da 
referida candidatura, 
ficando os restantes 
50% a cargo da Junta 
de Freguesia de Ama-
releja.

// Assinatura do contrato de comodato entre o Presdiente da C. M. de Moura e Presidente da J. F. de Amareleja

// CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

Câmara de Moura cede instalações
para instalação de equipas ELIP e ETAF 

// Assinatura do contrato de comodato com o Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo

A Câmara Municipal 
de Moura e o 

Centro Infantil 
Nossa Senhora do 

Carmo assinaram um 
contrato de 
comodato.

O documento assi-
nado prevê a ce-
dência de instala-
ções do município, 

localizadas na Estrada Nacional 
255, n.º 6 (antigas instalações 
do projeto CLDS), para o fun-
cionamento da ELIP – Equipa 
Local de Intervenção Precoce 
de Moura e Barrancos e ETAF 
– Equipa Técnica de Acompa-
nhamento Familiar, do Centro 
Infantil.
Estas equipas, que realizam tra-

balho no âmbito da educação, 
da saúde e da ação social jun-
to de crianças e respetivas fa-
mílias, estavam a funcionar em 

instalações precárias que não ti-
nham as condições necessárias 
para prestar esses serviços com 
a qualidade desejável. Nestas 

novas instalações, os técnicos 
têm melhores condições para 
trabalhar e, sobretudo, para re-
ceber as crianças com dificulda-

des motoras, uma vez 
que o espaço situa-se 
no rés-do-chão e tem 
boas acessibilidades.
O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Moura, Álvaro Azedo, 
elogiou o trabalho de-
senvolvido pelos téc-
nicos da ELIP e ETAF, 
realçando que agora 
será prestado ainda 
com maior qualidade, 
devido às melhores 
condições de traba-
lho. O autarca enal-
teceu igualmente o 
trabalho dos técnicos 
do município, da área 
social, que têm conse-
guido identificar e dar 
resposta a este tipo 
de situações.
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MOURA // Desporto

// PROTOCOLO ASSINADO

Andebol regressou ao 
concelho de Moura

Apoio ao Desporto 
Escolar  nos 
Agrupamentos de 
Moura e Amareleja.

A Câmara Municipal 
de Moura assinou 

protocolo para 
dinamização da 

prática de 
andebol no 

concelho.

O d o c u m e n t o 
foi assinado a 
22 de feverei-
ro deste ano, 
sendo parcei-

ros do município os Agrupa-
mentos de Escolas de Moura e 
de Amareleja, a Federação de 
Andebol de Portugal, a Asso-
ciação de Andebol do Algarve 
e o Moura Atlético Clube.
Na cerimónia de assinatura 
do protcolo o Presidente da 
Câmara Municipal de Moura, 
Álvaro Azedo, salientou a im-
portância da prática despor-
tiva para os jovens, não só na 
questão do bem-estar físico 
mas também ao nível do enri-
quecimento pessoal. O autar-
ca agradeceu ainda o envol-
vimento dos parceiros neste 
projeto que traz o andebol de 
volta ao concelho. Já o Vice-
Presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, António 

Augusto Silva, enalteceu o entusiasmo 
da Câmara de Moura neste projeto, lem-
brando os benefícios do desporto para 
os jovens.
A esta assinatura seguiu-se a formação 
para os professores de educação física, 
técnicos de desporto e outros interes-
sados, intitulada “O Ensino do Andebol 
nas Escolas”, no Museu de Joalharia 

Contemporânea Alberto Gordillo, que 
contou com a participação de cerca de 
20 pessoas.
O “Andebol4Kids” chegou às escolas 
com o intuito de desenvolver o gosto 
pela modalidade do andebol junto das 
crianças e jovens, promovendo os valo-
res fundamentais do desporto.
Já em março, na EBI de Amareleja e no 

âmbito do Andebol4kids, os professores 
de Educação Física e os titulares de tur-
ma dinamizaram atividades de iniciação 
ao andebol com os alunos de 3.º e 4.º 
anos de escolaridade. Todos os interve-
nientes deram nota positiva à atividade 
e foram unânimes em desenvolver novas 
ações

// Sessão de assinatura do protocolo na Escola Básica do 1.º Ciclo da Porta Nova

// DESPORTO EM MOURA

Gira Volei reuniu uma centena de atletas

// Gira Volei na Praça Sacadura Cabral

A 5.ª etapa do 
circuito de Voleibol 

ao ar livre – Gira 
Volei realizou-se na 

Praça Sacadura 
Cabral, em Moura.

A iniciativa, organizada 
pela Câmara Muni-
cipal de Moura, em 

parceria com a Associação de 
Voleibol do Alentejo e Algarve 

(AVAL), serviu de apuramento para os 
encontros nacionais.
Com a participação de cerca de 100 
atletas, dos mais diversos escalões, pro-
venientes das regiões do Alentejo e Al-
garve, o evento trouxe muito movimento 
e dinamismo ao centro da cidade.
O município de Moura aliou-se a este 
evento desportivo, prosseguindo assim 
com a promoção do desporto e o incen-
tivo à prática do mesmo, junto dos mais 
novos.
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MOURA // Desporto

// CULTURA, PATRIMÓNIO E DESPORTO

Passados 12 meses de mandato 
o que importa realçar?

Passado que foi o 
primeiro ano de 
mandato deste 

executivo, é altura de 
fazer um balanço do 

trabalho 
realizado, tendo em 

linha de conta o 
programa eleitoral 

traçado inicialmente.

No que diz respeito à 
Divisão de Cultura, 
Património e Des-
porto é de salientar 

que o programa eleitoral este-
ve sempre presente no traba-
lho diário de forma a assegurar, 
com total empenho, o cumpri-
mento das metas propostas ao 
eleitorado.
Assim, e passados os primeiros 
12 meses de mandato, importa 
realçar que:
1 - No domínio da valorização 
do papel do Ensino no conce-
lho, se destaca o apoio dado ao 
trabalho que os Agrupamentos 
de Moura, Amareleja, Escola 
Secundária e Profissional de 
Moura desenvolveram no âm-
bito do projeto do Desporto 
Escolar, através do acompanha-
mento e presença nas fases na-
cionais ou de apuramento para 
fases internacionais. São disso 
exemplo, a presença em Torres 
Vedras, onde se realizou o apu-
ramento para o Internafional 
School Sport Federation (ISF), 
no qual estiveram presentes as 
equipas masculinas e femininas 
de voleibol da Escola Secundá-
ria. Também em Viseu, onde se 
realizou a fase nacional, estive-
mos presentes para dar o nosso 
apoio à equipa masculina da 
Escola Secundária, que marcou 
presença na final.
Para além da nossa presença 
nos momentos mais importan-
tes, procuramos sempre rece-
ber nos Paços do Concelho e 
agradecer o esforço e dedi-
cação revelados pelos nossos 
alunos e professores nas ativi-
dades promovidas pelo projeto 
do Desporto Escolar.
É de salientar ainda que, no ar-
ranque de mais um ano letivo, 
foram marcadas reuniões nos 
vários Agrupamentos e Esco-
las do concelho com o intuito 
de assegurar que, dentro das 

possibilidades e disponibilida-
des da Câmara, podem sempre 
contar com o apoio deste exe-
cutivo.
2 – No que diz respeito ao con-
tributo para afirmar a presença 
de Moura no Desporto, na Cul-
tura e no Movimento Associati-
vo, importa salientar:

- A requalificação dos equipa-
mentos desportivos existentes 
de forma a melhorar as con-
dições físicas e de bem-estar 
de todos os seus utilizadores. 

Disso é exemplo a obra feita 
na piscina municipal de verão 
com a reabilitação do espaço 
circulante da piscina infantil. No 
pavilhão gimnodesportivo foi 
substituído o sistema de aque-
cimento de águas e respetiva 
canalização.

- Houve junto de todas as 
coletividades e associações do 
concelho a preocupação de ir 
ao encontro das suas neces-
sidades, estabelecendo com 
as suas direções e dirigentes 

acordos verdadeiramente pro-
motores das suas dinâmicas e 
ambições. Assim, foram mar-
cadas várias reuniões, quer nas 
instalações da Câmara, quer 
nas instalações das entidades.

- Quando solicitado, houve 
a deslocação de técnicos da 
autarquia às instalações das 
entidades para verificação de 
problemas e posterior apre-
sentação de soluções. Assim, 
reforçou-se o apoio ao «Rituais 
da Aldeia Clube Futebol de Sa-

fara», na recuperação 
dos balneários e na 
marcação do campo.

- A colaboração 
com Associação de 
Voleibol do Alentejo 
e Algarve na organiza-
ção da Final Four de 
Juvenis Femininos e 
da 5ª etapa de apura-
mento do Circuito Re-
gional de Gira Volei.
3 – No que concerne 
à transformação de 
Moura num Concelho 
mais Inclusivo/Solidá-
rio, salientamos o fac-
to de ter havido sem-
pre a preocupação de 
integrar as IPSS nas 
atividades promovi-
das pelos técnicos da 
autarquia, através de 
convites para que os 
utentes das várias Ins-
tituições pudessem 
usufruir e participar 
nas iniciativas organi-
zadas pelas várias áre-
as desta Divisão.
O trabalho desenvol-
vido durante este ano 
demonstra que, ape-
sar das dificuldades é 
possível cumprir aqui-
lo que foi submetido 
a sufrágio eleitoral, 
tendo existido sem-
pre a preocupação de 
dizer a verdade e pro-
meter, tão somente, 
aquilo que é passível 
de ser realizado.
Temos a perfeita no-
ção de que muito há 
ainda para fazer, pelo 
que iremos continuar 
a trabalhar em prol da 
população, envidan-
do todos os esforços 
para  encontrar as 
melhores e mais ade-
quadas soluções para 
o bem todos. 

// Desporto Escolar: Equipas da Escola Secundária de Moura na final nacional

// Juvenis Masculinos da Escola Secundária de Moura (Voleibol) - 2.º lugar no Nacional de Desporto Escolar
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MOURA // Desporto

// III MANHÃ DOS CAMPEÕES

Município de Moura distinguiu 
atletas do concelho

No âmbito das 
comemorações 

do Feriado Municipal, 
a Câmara 
de Moura 
realizou a 

III Manhã dos 
Campeões.

A 
iniciativa decor-
reu no dia 24 de 
junho, na Mata 
da Piscina Munici-

pal e reuniu várias dezenas de 
atletas mourenses que se têm 
destacado nas modalidades 
e competições em que estão 
envolvidos. Com a iniciativa o 
Município pretendeu destacar 
estes atletas, reconhecendo 
o trabalho que têm vindo a 
desenvolver, bem como a sua 
qualidade que se traduz nos 
bons resultados que têm sido 
alcançados nas diferentes mo-
dalidades. // Fotografia de grupo na III Manhã dos Campeões

// CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA RECEBEU VÁRIOS ATLETAS

// António Pelica, Sociedade Columbófila Mourense // Equipa de juvenis do Moura Atlético Clube // Ciclista Francisco Beirão 

// Atletas de Karaté do Núcleo Sportinguista de Moura // Equipa Sénior Masculinos do Núcleo Sportinguista de Moura // Atletas da Escola Secundária de Moura
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MOURA // Atividades de Verão

// ATELIERS DE VERÃO 2018

ATLs preencheram tempo 
livre de 260 participantes

Programa de Ocupação 
de Tempos Livres para 
adolescentes e jovens

Desde 25 de junho, 260 
crianças e jovens de 
todo o concelho parti-
ciparam nos 20 ateliês 
dinamizados pelo mu-

nicípio.
Pensados com o objetivo de dar res-
posta à ocupação dos tempos livres de 
crianças e jovens do nosso concelho, en-
tre os cinco e os 25 anos, durante o perí-
odo de férias e, em simultâneo, conciliar 
as mesmas com a vida familiar, os Ate-
liers de Verão traduzem-se na realização 
de atividades de caráter lúdico-pedagó-
gico, em diversas áreas, decorrendo em 

turnos quinzenais, que terminaram no 
dia 31 de agosto.
O balanço da edição deste ano dos Ate-
liers de Verão foi muito positivo, desta-
cando-se a forte participação da comu-
nidade e o facto de o município ter dado 
resposta a todos os inscritos. De realçar 
igualmente os passeios efetuados no 
final de cada quinzena, muito participa-
dos e nos quais se pôde constatar a ami-
zade e os laços criados entre as crianças, 
jovens e monitores participantes. 
Igualmente participada foi a Festa Final 
dos Ateliers de Verão, que se realizou no 
dia 31 de agosto, na Piscina Municipal 
de Moura. Crianças, jovens e respetivas 
famílias compareceram à iniciativa que 
contou com a participação de “Os Ama-
relos”, karaoke, exposição de trabalhos 
realizados durante os ateliês, jogos e 
mergulhos.

A Câmara Municipal de 
Moura promoveu os 

Ateliers de Verão neste ano 
de 2018. 

// Manhã Desportiva

// Arqueologia

// Desportos Náuticos na Estrela

// Brincadeira no Meu Bairro

// Fotografia Digital
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MOURA // Atividades de Verão

Noite Branca = 
Projeto coletivo + cidade viva

// 1ª EDIÇÃO DA NOITE BRANCA

Foi no dia 16 de junho 
de 2018 que se 
realizou, em Moura, a 
1ª edição da 
“Noite Branca”, 
promovida pela 
Câmara Municipal de 
Moura, em 
colaboração com a 
comunidade local.

Desde a primeira 
hora, o comércio 
local, as empre-
sas, as associa-
ções desportivas 

e culturais, os artistas e outros 
atores locais foram envolvidos 
no projeto por forma a fomen-
tar a sua participação com uma 
perspetiva crítica, co-responsá-
vel, organizada e com tempo e 
espaço para a sua manifestação 
espontânea.
Esta foi uma noite diferente 
em que a cidade se vestiu de 
branco e as ruas se encheram 
de animação e de milhares de 
pessoas que conviveram e fize-
ram desta noite um momento 
de festa e colaboração.
A equipa que organizou a “Noi-
te Branca” preparou um vasto 
programa de iniciativas “misté-
rio”, como animação musical, 
dança, artes circenses, passa-
gem de modelos, entre outras, 
que iam acontecendo em vários 
pontos da cidade e surpre-
endiam crianças e adultos. O 
comércio local teve um papel 
fundamental já que aderiu ao 
desafio lançado pelo municí-
pio decorando as suas montras 
com temas alusivos ao projeto 
e promovendo também iniciati-
vas próprias. A população parti-
cipou em massa nas atividades 
propostas tendo sido possível 
observar que alguns populares 
confecionaram e utilizaram in-
dumentária própria para esta 
noite.
A “Noite Branca” ficou na me-
mória de muitos mourenses e 
visitantes, tendo superado to-
das as expetativas, as entidades 
e os cidadãos aguardam uma 
nova edição.

// Largo General Humberto Delgado // Largo General Humberto Delgado

// Passagem de Modelos na Rua da República // Praça Sacadura Cabral

// Populares aderiram à iniciativa com criatividade // Animação de Rua

// Atividades no Parque de Estacionamento junto ao Edificio dos Quartéis // Atividades no Parque de Estacionamento junto ao Edificio dos Quartéis
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MOURA // Atividades de Verão

// FIM DA ÉPOCA BALNEAR

Sunset final de verão fechou 
época balnear

Com entrada livre, duran-
te todo o dia, ao final da 
tarde não faltou diversão, 
jogos e música num Sun-
set que se revelou muito 

animado. 
O evento marcou o final da época bal-
near na Piscina Municipal de Moura, 
um espaço muito procurado durante os 
meses de verão, quer pelos munícipes, 
quer por todos aqueles que nos visitam 
e que procuram um espaço refrescante. 
Este equipamento foi também o palco 
para os Ateliers de Verão da Câmara 
de Moura, “Férias a Nadar” e “Noites 

de Sonho”. A União de Freguesias de 
Moura e Santo Amador usou também 
o espaço da mata para a realização de 
acampamentos, no âmbito dos seus 
ATL’s de Verão. Recorde-se ainda que 
a Festa Final dos Ateliers de Verão, do 
município, realizou-se na Piscina Munici-
pal, contando com a participação de 240 
crianças, jovens e suas famílias. 
Entre junho e setembro, 33 500 pesso-
as estiveram na Piscina Municipal, usu-
fruindo daquele espaço, renovado pelos 
serviços municipais e que ofereceu me-
lhores condições aos visitantes. A mata 
da piscina foi igualmente muito procura-
da, local onde os utilizadores puderam 
praticar desporto e jogos (vólei de praia, 
damas, xadrez, ténis de mesa) ou apenas 
descansar no relvado. 

O fim da época 
balnear deste ano foi 

assinalado com a 
realização de um Sunset, 

no dia 15 de setembro, na 
Piscina Municipal de 

Moura. 

// Dj Andy F animou a Sunset Party

// Jovens participaram na iniciativa

// Várias atividades animaram os presentes

// Outra panorâmica da Sunset Party

// Colchões de ar estiveram presentes no final da época balnear
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MOURA // Eventos

XV Olivomoura
9.ª Mostra de Aromas e Sabores

// FEIRA DE MAIO 2018

A tradicional 
Feira de Maio 

realizou-se 
entre os dias 10 
e 13,no Parque 

Municipal de 
Feiras e 

Exposições do 
concelho de 

Moura. 

O Parque 
de Fei-
ras e 
E x p o -
s i ç õ e s 

do Concelho de Moura 
foi mais uma vez palco da 
Feira de Maio composta, 
este ano, pela XV Olivo-

Moura e pela 9.ª Mostra 
de Aromas e Sabores.
Este evento contou com 
um conjunto de colóquios 
em que a olivicultura e a 
produção de azeite foram 
as temáticas centrais e a 
presença do Sr. Secretário 
de Estado da Agricultura 
foi um facto a registar.
A feira tradicional, as pro-
vas de azeite, os vários 
showcookings, as mostras 
de produtos regionais, 
os concursos e respeti-
vas entregas de prémios, 
pontuaram num certame 
que testemunhou que 
Moura é Terra Mãe do 
Azeite do Alentejo.

// Animação circulante com os ‘’Caprichosos’’

// Boas práticas da economia circular no setor do azeite

// Showcooking com Chef José Carlos Lobito

// Espetáculo ‘’Herman José convida Ana Arrebentinha’’

// Visita do Secretário de Estado da Agricultura

// Espetáculo musical com Celeste Cortez // Espetáculo Musical ‘’Sonido Andaluz’’
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MOURA // Eventos

38.ª Feira do Artesanato e 
7.º Salão de Caça e Pesca

// FEIRA DE SETEMBRO 2018

Realizou-se entre 
6 e 9 de setem-
bro, no Parque 

Municipal de 
Feiras e 

Exposições do 
concelho de 

Moura, mais uma 
edição da 

tradicional Feira 
de Setembro.

O certame in-
cluiu a 38.ª 
Feira do 
Artesanato 

e o 7.º Salão de Caça e 
Pesca.
Os artesãos do concelho 
de Moura estiveram em 
destaque, permitindo aos 
visitantes apreciar e ad-
quirir os seus trabalhos. 
Os recursos cinegéticos 
do nosso território, com 
especial destaque para 
a Herdade da Contenda 
também estiveram em 
evidência na edição de 
2018 da anual Feira de 
Setembro.
No decurso da Feira 
foi também realizada a 
apresentação do Bloco 
de Rega Moura, Póvoa e 
Amareleja. A sessão con-
tou com a participação de 
Luís Capoulas Santos, Mi-
nistro da Agricultura, Flo-

restas e Desenvolvimento 
Rural; José Salema, Presi-
dente da EDIA – Empresa 
de Desenvolvimento e In-
fraestruturas de Alqueva; 
Álvaro Azedo, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Moura; e de Manuel Bio, 
Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Moura.
O início das obras para a 
concretização deste bloco 
de rega deverão iniciar-se 
na segunda metade de 
2019 e a água deverá es-
tar no terreno no verão 
de 2021, de acordo com o 
cronograma de execução 
apresentado pelo Presi-
dente da EDIA.
A Câmara Municipal de 
Moura entende que este 
é um investimento justo 
e de extrema importância 
para o setor agrícola do 
concelho.
Após a sessão de apre-
sentação, decorreu um 
período de contacto com 
agricultores para serem 
prestados alguns esclare-
cimentos.
A Câmara Municipal de 
Moura decidiu disponibi-
lizar também na sua pá-
gina de internet, na área 
de “Apoio ao Munícipe”, 
o mapa referente ao Blo-
co de Rega Moura, Póvoa 
e Amareleja, que poderá 
ser consultado e descar-
regado.

// Sessão de Inauguração - Momento Musical

// Colóquio FAC ‘’Centro de competências da caça e da biodiversidade’’ 

// Espetáculo Musical ‘’The Lucky Duckies’’

// Visita de Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

// Artesãos ao vivo // Artesãos ao vivo
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MOURA // Eventos

Feira do Livro promoveu o livro 
e a leitura

// 38.ª FEIRA DO LIVRO DE MOURA

A 38.ª Feira do Livro de 
Moura decorreu no mês de 
abril, no Parque 
Municipal de Feiras e 
Exposições do concelho de 
Moura.

Este é um certame de ex-
trema importância para a 
promoção da leitura junto 
dos mais novos, através 
das visitas das escolas à 

Feira, bem como o projeto Padrinhos de 
Leitura, que permite que todas as crian-
ças, do pré-escolar ao 1.º ciclo, possam 
adquirir livros. Este ano, o certame ho-
menageou ainda Artur Correia, falecido 
autor de BD, através de uma exposição 
dos seus trabalhos. O autor já tinha sido 
homenageado em 1994, no Moura BD, 
evento que foi, de resto, por si inspirado. 
A Feira do Livro de Moura caracterizou-
se também por ser um espaço cultural, 
onde foram acontecendo várias iniciati-
vas, como workshops, espetáculos musi-
cais e de humor, teatro e fitness.
Este ano a sessão de inauguração foi 
abrilhantada pela atuação dos grupos 
corais infantis do concelho: Escola de 
Cante de Santo Amador; Grupo Coral 
“Pequenos Cantadores de Modas” da 
Escola Básica Integrada de Amareleja; 
Grupo Coral Infantil da Escola da Porta 
Nova e Grupo Coral Infantil do Sete e 
Meio.
Durante os dias 12 dias de Feira foram 
ainda apresentadas várias obras literá-
rias, com destaque para ‘’Moura Encan-
tada’’ de Jorge Caraça; e ‘’Encontra-te’’ 
de Rita Mendes.
Também Jorge Serafim, humorista e 
contador de histórias baixo Alentejano, 
subiu ao palco da 38.ª Feira do Livro de 
Moura, bem como Aldo Lima que apre-
sentou o seu espectáculo ‘’Aldo Lima 
desde Pequenino’’

// Presidente da Câmara Municipal na Sessão de Inauguração // Momento Musical na Sessão de Inauguração

// Feira do Livro de Moura // Espaço Infantil

// Espaço Ludoteca // Hora do Conto para escolas do concelho - O Lobo Vaidoso

// Jorge Serafim // Espetáculo Stand Up Comedy ‘’Aldo Lima desde Pequenino’’
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MOURA // Eventos

XVI Feira da Vinha e do Vinho
// EM AMARELEJA

A XVI Feira da 
Vinha e do Vinho do 

concelho de Moura 
teve lugar entre 8 e 
10 de dezembro, no 

Pavilhão Municipal 
das Cancelinhas, em 

Amareleja.

O certame, or-
g a n i z a d o 
conjuntamen-
te pela Câ-
mara Munici-

pal de Moura e pela Junta de 
Freguesia de Amareleja, contou 
com a presença do Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desen-
volvimento Rural, Luís Capoulas 
Santos, que aceitou o convite 
endereçado pelo presidente 
do município mourense, Álvaro 

Azedo.
No espaço da XVI Feira da Vi-
nha e do Vinho, os visitantes 
puderam apreciar a gastrono-
mia local, os produtos regio-
nais, bem como o produto em 
destaque no certame: os vinhos 
da região.
O Município esteve presente 
com um stand institucional, 
prestando também apoio à 
organização do colóquio su-
bordinado ao tema “Viticultura 
e Regadio para a sub-região 
Granja-Amareleja”.
A XVI Feira da Vinha e do Vi-
nho cumpriu os seus objetivos, 
que passavam precisamente 
pela promoção do vinho e dos 
produtos regionais, ao mes-
mo tempo que se promoveu 
a dinamização da freguesia de 
Amareleja.

// Pavilhão das Cancelinhas durante a Feira da Vinha e do Vinho

1.º de Dezembro assinalado
em Santo Aleixo da Restauração

// RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA

A Câmara Municipal 
de Moura e a União 

de Freguesias de 
Safara e Santo Aleixo 

da Restauração 
comemoraram o 1.º 

de Dezembro, dia em 
que se assinala a Res-

tauração da 
Independência de 

Portugal, face a 
Espanha, em 1640.

As celebrações 
real izaram-se 
na Praça da 
Restauração e 
incluiram o ha-

bitual içar da Bandeira ao som 
do Hino Nacional, pela banda 
do Círculo Artístico Musical Sa-

farense.
Seguiram-se os discursos pro-
tocolares do Presidente da 
União de Freguesias de Safara 
e Santo Aleixo da Restauração, 
Francisco Candeias, do Histo-
riador, Professor José Chaparro 
e do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Moura, Álvaro Azedo. 
Foram ainda colocadas flores 
junto do monumento de ho-
menagem aos Heróis de Santo 
Aleixo.
Recordamos que o povo de 
Santo Aleixo teve um papel cru-
cial durante as batalhas contra 
os espanhóis, tendo defendido 
a sua terra com bravura.
A coragem dos santoaleixen-
ses está homenageada no mo-
numento situado na Praça dos 
Restauradores naquela fregue-
sia e no Monumento dos Res-
tauradores, em Lisboa.

// Colocação de flores junto do monumento de homenagem aos Heróis de Santo Aleixo 

// Convívio popular
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MOURA // Eventos

Comemorações em todo o Concelho
// DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

A Câmara Municipal 
de Moura assinalou o 
Dia Mundial da 
Criança, celebrado a 
1 de junho, com um 
conjunto de 
iniciativas dirigidas 
aos mais novos.

Neste dia os mais no-
vos divertiram-se com 
as atividades realiza-

das, com destaque para a expo-
sição projeto “Des(cobre) o teu 
corpo” da ULSBA, o kit de ati-
vidades (jogos, pinturas faciais, 
expressão plástica, insufláveis e 
dinâmicas de grupo), a campa-
nha Nariz Vermelho, atividades 
desportivas, a Festa em Família, 
Disco Kid e a Caminhada Lumi-
nosa.

// Atividade Fisica // Jogo de Futebol

// Atividades lúdicas para os mais novos // Campanha Nariz Vermelho

O concelho de Moura celebrou o Dia Internacional do Idoso, no passado 
dia 1 de outubro de 2018.
Para o efeito a Câmara Municipal, em parceria com um vasto leque de 
entidades locais, preparou um programa de iniciativas que visavam come-
morar a data.
O Parque Municipal de Feiras e Exposições do Concelho de Moura foi o 
palco destas atividades entre as quais se destacam o Espaço de Apoio 
Social, Saúde e Bem-estar, a atuação da Tuna da Universidade Sénior de 
Moura e do Grupo Coral Masculino e Feminino do Centro Social de Ama-
releja, o almoço partilhado, a atuação do Grupo de Teatro de Animação 
Moura Encantada com a peça “Hã!? Olarilas!!! Upa!!! Upa!!! Mê Compa-
dre é qu’ sabe”, o Baile da Pinha, com animação musical a cargo do acor-
deonista José Santos e um lanche convívio a encerrar as comemorações.

// Dia Internacional do Idoso

A Câmara Municipal de Moura assinalou as Jornadas Europeias do Pa-
trimónio, promovidas a nível nacional pela Direção Geral do Património 
Cultural, que aconteceram este ano entre 28 e 30 de setembro, sob o 
tema “Partilhar Memórias”.
Neste âmbito foi desenvolvido um conjunto diversificado de atividades 
que pretendiam promover a partilha de memórias e conhecimento para 
que a história se transmita de geração em geração. A atividade “A minha 
vida dá uma história” percorreu as Escolas Básicas do 1º ciclo do conce-
lho. 
Outra das ações foi o Percurso Temático da Água “Do Castello até 
Pisões”, uma parceria entre a Câmara Municipal de Moura e a empresa 
Mineraqua Portugal, detentora da marca Água Castello.

// Jornadas Europeias do Património
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MOURA // Eventos

Feriado Municipal celebrado no 
concelho

// FERIADO MUNICIPAL

O Feriado Municipal do 
concelho de Moura, 

celebrado a 24 de junho, foi 
assinalado com várias 

iniciativas, entre os dias 22 
e 24, em todo o 

concelho.

Este ano o programa de co-
memorações incluiu a rea-
lização do Festival de Mar-
chas Populares; o Mercado 
de Verão com Mostra de 

produtos biológicos e locais; o tradicio-
nal Concurso de Mastros em todo o con-
celho, com associações, coletividades e 
comissões de festas a competirem entre 
si pelo mastro mais bonito; visita às ruas 
floridas; a Atribuição de Medalhas de 
Bons Serviços aos funcionários do Muni-
cípio e das Juntas de Freguesia; a III Ma-
nhã dos Campeões; a exposição “Imagi-
narium Christus”, de Zé Mira, patente ao 
público no Centro Paroquial de Moura e 
o “Festival do Petisco”, organizado pela 
Paróquia de São João Baptista.

// Atribuição de Medalha de Bons Serviços a Funcionários // Entrega de flores à população 

// XVII Marchas Populares // Mercado de Verão

O municipio de Moura promoveu o encontro “Moura – Estratégia de 
Desenvolvimento Local: O Urbano e o Rural”, no início do mês de 
junho. A iníciativa teve lugar no Edifício de Receção ao Turista, no 
Castelo de Moura.
Pretendeu-se refletir e delinear a estratégia de desenvolvimento 
local do concelho de Moura.
Integraram o painel de convidados: arquitetos de reconhecido méri-
to que têm desenvolvido trabalho no território concelhio, nomeada-
mente João Nunes (PROAP), Nuno Lopes (NRL Arquitectos), Tiago 
Mota Saraiva (Ateliermob) e Victor Mestre (VMSA).

// Estratégia de Desenvolvimento Local: O urbano e o rural

A Câmara Municipal de Moura assinalou o Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios, celebrado a 18 de abril, com a atividade “Castelo de Moura e Bairro 
da Mouraria – visita guiada”.
Nesta iniciativa a equipa de arqueologia do município partilhou, com os cerca 
de 200 participantes, entre público escolar e a comunidade em geral, o seu 
conhecimento sobre a história do Castelo, as escavações arqueológicas, a 
Mouraria e a Casa dos Poços, tendo sido ainda realizado um desenho a agua-
rela de um dos sítios visitados.
O objetivo da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
(DIMS), promovido pelo ICOMOS Internacional foi a sensibilização das comu-
nidades para a valorização do seu património. Este ano, o tema da iniciativa 
foi o “Património Cultural: de geração para geração”.

// Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
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MOURA // Investimento e Turismo

Nova empresa instalada no 
CAM de Moura

// PRIMEIRO ESCRITÓRIO OCUPADO

Estratégia concelhia de 
promoção de empresas 
em feiras e certames de 
âmbito nacional.

Um novo 
contrato para 

a instalação de 
uma empresa 
no Centro de 

Acolhimento a 
Microempre-

sas de Moura 
(CAMM) foi 

assinado a 23 
de fevereiro.

Trata-se da 
P ro G e s -
team En-
gineering 
Lda, uma 

empresa de serviços 
de engenharia na área 
da construção civil, 
que atua nos setores 
público e privado.
O contrato, assinado 
entre o Presidente do 
Conselho de Admi-
nistração da Lógica, 
empresa municipal, 
Álvaro Azedo, e o re-
presentante da em-
presa, Milton Gualdi-
no, prevê a instalação 

da ProGesteam, durante 12 me-
ses, num espaço de escritório 
do CAMM.
Durante a cerimónia de assi-
natura, Álvaro Azedo salientou 
a obrigação do município em 
apoiar os jovens empreende-
dores, especialmente tendo à 
disposição um espaço como o 

Centro de Acolhimento a Mi-
croempresas de Moura. O edil 
mourense lembrou ainda que 
este deve ser apenas um espa-
ço de passagem, uma vez que 
a ideia é que as empresas pos-
sam crescer e ter capacidade 
para se fixarem em sítio próprio.
Milton Gualdino agradeceu a 

oportunidade de se instalar no 
CAMM, considerando este lo-
cal um apoio para a empresa 
poder expandir o seu negócio. 
O empresário, natural de Santo 
Aleixo da Restauração, espe-
ra poder ser um exemplo para 
outros jovens empreendedores 
do concelho que desejem aqui 

fixar-se.
Marcaram também presença na 
assinatura do contrato, José Ve-
lez, diretor regional adjunto da 
Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Alentejo; Francisco 
Cerejo, Presidente da Assem-
bleia Municipal de Moura; re-
presentantes da Águas Públicas 
do Alentejo e da Câmara de 
Portel; Noel Farinho, diretor do 
Centro de Emprego de Moura; 
outros membros da ProGeste-
am e Francisco Canudo Sena, 
presidente da União de Fregue-
sias de Moura e Santo Amador.
Gerido e dinamizado pela Câ-
mara Municipal de Moura e 
pela empresa municipal Lógi-
ca, o CAMM, infraestrutura de 
acolhimento e incubação de 
empresas, apoia a instalação de 
empresas sediadas no conce-
lho. É uma infraestrutura que se 
destina sobretudo à instalação 
de novas empresas, facilitando 
o início de vida dos negócios 
nascentes através da cedência 
do espaço a custo zero, durante 
os primeiros 12 meses.

// Assinatura do contrato

Entre os dias 27 de abril e 1 de maio, o Município de Moura esteve presente 
na 35.ª Ovibeja a par de todos os outros municípios do Baixo Alentejo repre-
sentados na CIMBAL – Comissão Intermunicipal do Baixo Alentejo.
Neste certame, Moura deu destaque aos produtos da Herdade da Contenda, 
nomeadamente, ao mel e aos vinhos e azeites da região.
Para além de provas de vinhos e azeites dinamizadas pelos nossos produtores 
locais no dia 28 de Abril, houve ainda lugar para a música através da atuação 
do grupo da Amareleja “Os Canalhas”. 

// Participação na 35.ª Ovibeja

O Município de Moura marcou presença na BTL 2018 entre os dias 
28 de Fevereiro e 4 de março. A divulgação da marca “Moura Terra 
Mãe do Azeite do Alentejo” foi o mote para esta participação. Para 
além da mostra e da degustação de vários produtos locais que tanto 
dignificam o concelho de Moura pela sua reconhecida qualidade, 
foram também realizadas, no dia 1 de março, provas comentadas de 
azeite da região de Moura e provas de vinhos produzidos no conce-
lho. Estas iniciativas contaram com o apoio do CEPAAL – Centro de 
Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo e de inúmeros produto-
res do concelho de Moura que colaboraram na organização desta 
representação do Município em tão conceituado certame.

// Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2018
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MOURA // Investimento e Turismo

CONTENDA NATUR e evento 
náutico dinamizam turismo

// DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Plano Integrado de 
Gestão da Contenda 
para criar valências 
sustentáveis.

Foi assinado no dia 23 
de julho o 

contrato de 
financiamento do 

projeto 
“CONTENDA 

NATUR”, bem como 
o Calendário Anual 

de Eventos 2018, da 
E.R.T. 

Alentejo/Ribatejo.

Marcaram pre-
sença na 
ce r imón ia , 
realizada na 
Sala de Ses-

sões da Câmara Municipal de 
Moura, o Presidente do Municí-
pio, Álvaro Azedo, os Vereado-
res, a Secretária de Estado do 
Turismo Ana Mendes Godinho, 
o Presidente da Turismo do 
Alentejo, António Ceia da Silva 
e o Presidente da Assembleia 
Municipal de Moura, Francis-
co Cerejo. Estiveram também 
presentes representantes do 
Turismo de Portugal, da CCDR 
Alentejo, presidentes de juntas 
de freguesia, empresários turís-
ticos e trabalhadores da Câma-
ra de Moura.
O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Moura, Álvaro Azedo, 
agradeceu o envolvimento de 
todos os trabalhadores do mu-
nicípio na realização do projeto 
CONTENDA NATUR, que con-

sidera ser um ponto de viragem 
para o concelho de Moura rela-
tivamente ao desenvolvimento 
turístico.
Esta valorização dos técnicos 
foi também realçada pelo Vere-
ador Manuel Bio, que tem a seu 
cargo o pelouro do Turismo. O 
autarca frisou que o CONTEN-
DA NATUR é um passo impor-
tante na estratégia de desen-
volvimento do município para 
os próximos anos com o obje-
tivo da valorização turística do 
território – através da natureza, 
mas também pela proximidade 
que temos da água.

A Secretária de Estado do Tu-
rismo, Ana Mendes Godinho, 
mostrou-se muito satisfeita por 
assinar este contrato de finan-
ciamento, considerando que 
o mesmo é uma prova de que 
as coisas acontecem, não ficam 
só no papel. A governante des-
tacou a importância do CON-
TENDA NATUR para diferenciar 
o concelho de Moura em ter-
mos turísticos, o que irá con-
tribuir para o desenvolvimento 
económico do nosso território. 
Ana Mendes Godinho realçou 
igualmente o trabalho realiza-
do pela Câmara Municipal de 

Moura neste projeto.
No mesmo dia foi também as-
sinado o Calendário Anual de 
Eventos 2018, da E.R.T. Alente-
jo/Ribatejo, e destacou-se um 
evento, uma prova náutica, a 
realizar no concelho de Mou-
ra, conforme adiantou António 
Ceia da Silva. O Presidente da 
Turismo do Alentejo lembrou 
que a região alentejana é a que 
mais tem crescido nos últimos 
anos, fruto da envolvência de 
todos os agentes e na diferen-
ciação do território: “o Alente-
jo não é só praia, é natureza, é 
gastronomia, é descanso, são 

as pessoas. E é para 
esta diferenciação 
que o CONTENDA 
NATUR irá contribuir”, 
afirmou Ceia da Silva, 
elogiando também o 
trabalho dos técnicos 
da Câmara de Mou-
ra, a assertividade e 
o dinamismo do Pre-
sidente do município, 
Álvaro Azedo, que 
permite a concretiza-
ção destes projetos.

// Assinatura do contrato de financiamento

Foi assinado no 
passado dia 31 de 
Julho, o Protocolo 
de Cooperação e 
Parceria do Vinho 
da Talha como for-
ma de materializar 
a execução do pro-
jeto de valorização 
patrimonial deste 
vinho. Neste senti-
do, o Município de 
Moura, associado 
a outros vinte e 
dois municípios 
alentejanos, firmou 
a sua vontade em 
dar continuidade a 
um processo ante-
riormente iniciado 
e que envolve a 
preparação do 
processo da candi-
datura do Vinho de 
Talha a Património 
Cultural Imaterial 
da Humanidade.

Assinatura do 
Protocolo de 
Cooperação 
e Parceria do 
Vinho de 
Talha

// Curtas

// O Projeto

O CONTENDA NATUR – Plano Integrado de Desenvolvimento 
Turístico da Herdade da Contenda foi aprovado pelo Turismo 
de Portugal, I.P.
O projeto, apresentado ao PROGRAMA VALORIZAR - Linha de 
Apoio à Valorização Turística do Interior, pela empresa municipal 
Herdade da Contenda, tem um investimento total de 372 559,15 
euros, que são cofinanciados em 90% pelo Turismo de Portugal, 
I.P.
São objetivos do CONTENDA NATUR a qualificação do território 
como destino turístico diferenciado; a preservação e valorização 
económica sustentável dos recursos naturais; a dinamização atra-
vés do turismo da economia local; a preservação da autenticidade 
local e compatibilização da mesma com a atividade turística; a 
promoção da atividade turística e do turismo como fator de coe-

são social.
Através deste projeto a empresa municipal Herdade da Conten-
da pretende criar o Centro Contenda Natur (a instalar no edifício 
“Casa dos Guardas” - Núcleo de Vale Malhão), que servirá como 
apoio às atividades turísticas e como um polo de informação tu-
rística sobre a Herdade. Serão também realizados percursos in-
terpretativos (pedestres e motorizado), tendo em vista o desen-
volvimento da atividade turística da Herdade da Contenda, o site 
da empresa será reestruturado, o caminho principal no interior da 
Herdade será requalificado, será instalada uma vedação em parte 
do perímetro exterior da mesma e serão adquiridos equipamen-
tos e uma viatura.
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MOURA // Investimento e Turismo

Herdade da Contenda, Rede 
Natura e ZPE são preocupações 
da Câmara de Moura

// VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS

O Secretário de 
Estado das 

Florestas e do 
Desenvolvimento 

Rural, Miguel 
Freitas, esteve no 

concelho de 
Moura, a 30 de 

maio.

O governante, 
a c o m p a -
nhado pelo 

Diretor Regional de 
Agricultura, Francisco 
Murteira, e do Diretor 
do Departamento de 
Conservação da Na-
tureza e Florestas do 
Alentejo, Pedro Rocha 
visitou o concelho de 
Moura, a convite do 
Presidente da Câmara 
de Moura, Álvaro Aze-
do, com o objetivo de 
conhecer a Herdade 
da Contenda.
O executivo do mu-
nicípio sensibilizou o 
Secretário de Estado 
das Florestas para 

questões relacionadas com a 
área florestal, com a Zona de 
ccaça Nacional, com os apoios 
do Estado à Herdade da Con-
tenda, com a renegociação da 
concessão da exploração da-
quele perímetro florestal no 
segundo semestre de 2018, 
com o efetivo caprino e ovi-
no, questionando que futuro e 
obrigações no novo período de 
concessão. O Presidente da Câ-
mara Municipal inquiriu ainda o 
governante sobre a Rede Na-
tura 2000 e a Zona de Proteção 
Especial, nomeadamente sobre 
quais os mecanismos de com-
pensação previstos para estes 
territórios, na nova Política Agrí-
cola Comum.
Estas matérias vão ser expostas 
num documento que o muni-
cípio irá entregar ao Ministério 
da Agricultura, dando conta 
das suas preocupações e das 
suas pretensões, relativamente 
à Herdade da Contenda e aos 
territórios afetados pela Rede 
Natura 2000 e Zona de Prote-
ção Especial.

// Visita à Herdade da Contenda

// Visita à Herdade da Contenda

Construção de Degraus na Rua Manuel 
Menor Batista, em Sobral da Adiça

Reformular os degraus irregulares e inclinados exis-
tentes em parte do arruamento, de forma a melhorar 
a mobilidade para os moradores e outros no acesso 
às habitações, dando resposta às solicitações da po-
pulação.

Custo c/ IVA: 13.463,11  €

// Projeto Concluído

Reabilitação do Edifício do Estádio Municipal

Esta intervenção tem como objetivo resolver os proble-
mas de infiltrações que ocorrem na pala superior e na 
bancada. Para tal é proposta a reabilitação estrutural des-
tes elementos e a sua impermeabilização.

Custo c/ IVA: 101.412,06  €

// Projeto Concluído

Reabilitação do Edifício da Escola das Cancelinhas, 
em Amareleja

Esta intervenção prevê a substituição de toda a cobertura, re-
paração de portas interiores e exteriores, revisão da instalação 
elétrica, reparação de pavimentos e paredes.

Custo estimado c/ IVA: 100.000  €

// Projeto em Execução

- Encontro “Moura - 
Estratégia de 
Desenvolvimento Local: O 
Urbano e o Rural”

- Estudo Prévio
Centro Náutico Alqueva / 
Moura
Plataforma Central de Lazer: 
Cafetaria, Esplanada, Opera-
dores Turísticos;
Centro Náutico;
Área de Serviço de Autocara-
vanas (ASA);
Praia Fluvial;
Piscina Flutuante.

- Estudo Prévio
Áreas de Serviço de 
Autocaravanas
Espaços ASA: Estrela, Ama-
releja, Núcleo da Barragem, 
Barca / Entre as Águas;
Estação de serviço;
Espaços de estacionamento;
Acessos restritos a autocara-
vanas.

- Praças de Touros
Levantamento das praças 
de touros das freguesias de 
Amareleja, Póvoa de São Mi-
guel e Sobral da Adiça para 
legalização dos recintos.

- Projeto
Rampa de Acesso ao 
Centro Social de Amareleja
Criação de condições de 
acesso a pessoas com mobi-
lidade condicionada;
Rampa exterior na zona da 
entrada principal;
Pavimentos antiderrapantes;
Guardas de proteção.

- Estudo Prévio
Posto de Vigia e Observa-
ção de aves (Amareleja)
Posto polivalente de obser-
vação no Baldio das Ferra-
rias.

- Projeto de 
Enquadramento 
Paisagístico do Centro de 
Compostagem de 
Resíduos da Amareleja 
Integração do terreiro na pai-
sagem através da utilização 
de material vegetal.

Ações 
desenvolvidas

// Planear e Projetar
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MOURA // Candidaturas

- Projeto de Requalificação 
da Piscina Municipal de 
Moura
Criação de acesso ao espaço 
inferior do tanque principal;
Consolidação da estrutura 
do tanque principal;
Repavimentação do espaço 
envolvente ao plano de água 
(piscina principal);
Aplicação de novo revesti-
mento final, no interior dos 
tanques (adultos e crianças);
Instalação de elevador 
hidráulico para pessoas com 
mobilidade condicionada. 

- Estudo Prévio
Projeto de Alterações 
COMOIPREL
Alteração da zona de confe-
ção/ampliação;
Adaptações pontuais ao 
regime de acessibilidades;
Muro perimetral de segu-
rança.

- Projeto de Execução 
Espaço Público envolvente 
ao Museu Municipal de 
Moura
Melhorar a mobilidade 
pedonal;
Plantação de árvores, arbus-
tos e relva;
Implantação de equipamen-
to para a prática de exercício 
físico;
Reabilitação estrutural do 
Pontão do Matadouro.

- Projeto de Execução
Rua dos Ourives e Rua do 
Poço - Moura
Pavimentação em calçada de 
pedra irregular (reutilização 
da existente);
Faixa central e de lajedo em 
granito amarelo;
Melhoramento da iluminação 
pública e do sistema de dre-
nagem de águas pluviais.

- Projeto de Execução
Espaços Exteriores - 
Loteamento do Rio da 
Roda e Rua dos 
Lameirões - Moura
Melhoramento do pavimento 
existente e novo desenho do 
espaço verde existente.                                                                                                                                  

Ações 
desenvolvidas

// Planear e Projetar

PARQUE DA ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO

Candidatura apresentada em parceria com a União de 
Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração, com 
vista à valorização paisagística da área envolvente à Ermi-
da de Santo António, em Santo Aleixo da Restauração, de 
forma a valorizar quer o património construído, quer o pa-
trimónio paisagístico existente. 

Montante Elegível: 108.433,00 euros
Cofinanciamento: 54.216,50 euros

// CANDIDATURAS APRESENTADAS

// PDR2020 - Valorização de Aldeias

CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS 2018 
1.º TORNEIO SB20 ALQUEVA 2018

Programação do evento 1.º Torneio SB20 Alqueva 2018, a 
realizar de 16 a 18 de novembro, inserido em candidatura 
apresentada pela Turismo do Alentejo, ERT.

Montante Elegível: 55.555,42 euros
Cofinanciamento: 49.999,88 euros

// Valorizar – Turismo de Portugal

CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRU-
TURAS PARA O AUTOCARAVANISMO DO ALENTEJO E 
RIBATEJO – CRIAÇÃO DE ÁREAS DE SERVIÇOS (ASA)

Apresentação de candidatura para desenvolvimento de 
redes de oferta de infraestruturas de apoio ao autocara-
vanismo.

Montante Elegível: 303.382,50 euros
Cofinanciamento: 212.367,75 euros

// Valorizar – Turismo de Portugal

REABILITAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE MOURA

Tendo em vista a melhoria das condições da piscina mu-
nicipal, foi apresentada uma candidatura para reabilitação 
da estrutura existente, aplicação de novo revestimento in-
terior dos tanques, repavimentação do espaço envolvente 
ao tanque principal, introdução de caleiras e instalação de 
elevador de transferência hidráulico.

Montante Elegível: 298.953,01 euros
Cofinanciamento: 179.371,81 euros

// BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais



28
Bo

le
tim

 M
un

ic
ip

al
 /

/ 
C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

M
ou

ra
 /

/ 
N

ov
em

br
o 

de
 2

01
8

MOURA // Candidaturas

// CANDIDATURAS APRESENTADAS

PROJETO DE MEDIADORES MUNICIPAIS E 
INTERMUNICIPAIS

Foi apresentada candidatura que pretende con-
tribuir para o processo de capacitação das comu-
nidades ciganas, promovendo a inclusão desta 
comunidade através da participação cívica e da 
criação de redes de trabalho entre instituições. 

Montante Elegível: 295.926,82 euros
Cofinanciamento: 251.537,80 euros

// POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

ESTAÇÃO NAUTICA LAGO DE ALQUEVA - 
MOURA

Apresentação de candidatura no sentido de ser 
desenvolvida uma rede de atuação conjunta que 
agregue, fomente e consolide as competências 
do concelho de Moura no setor da atividade náu-
tica, construindo uma oferta integrada que pro-
mova este destino turístico. 
Regulamento para a certificação de Estações 
Náuticas de Portugal – promovido pela Fórum 
Oceano, Associação da Economia do Mar.

// Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar

CONTENDA NATUR - PLANO INTEGRADO DE 
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA HERDADE 
DA CONTENDA

Elaboração da candidatura promovida pela Her-
dade da Contenda, E.M., tendo em vista o desen-
volvimento de um conjunto de atividades, infra-
estruturas e serviços que promovam a valorização 
do património de recursos endógenos e desen-
volvimento de novos serviços turísticos.

Montante Elegível: 295.146,65 euros
Cofinanciamento: 265.631,99 euros

// Valorizar – Turismo de Portugal

// Sessões de Esclarecimento
PROJETO PORTA20 

Workshop de sensi-
bilização/informação 
para apoio à criação 
de novas empresas 
e empresas recém-
criadas, promovido 
CPPME – Confedera-
ção Portuguesa das 
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 
que teve lugar no dia 
9 de outubro de 2018, 
na Câmara Municipal 
de Moura.

SESSÃO DE 
ESCLARECIMENTO DE 
INCENTIVO 
PORTUGAL2020|IFRRU2020

Sessão de esclarecimento reali-
zada em 7 de fevereiro de 2018, 
sobre instrumentos e incentivos 
financeiros destinados a apoiar 
investimentos do tecido empre-
sarial.

CADEIAS CURTAS E 
MERCADOS LOCAIS | SI 2E
 
Sessão de esclarecimento sobre 
mecanismos de apoio financei-
ro no âmbito da Estratégia de 
Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, realizada em 10 
de outubro de 2018, promovida 
pelo GAL Margem Esquerda do 
Guadiana.

ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL: 
O URBANO E O RURAL 

Encontro entre técnicos e ato-
res locais para reflexão e cons-
trução da estratégia de desen-
volvimento local do concelho 
de Moura, realizado dia 7 de 
junho de 2018.

- Projeto de Execução 
Requalificação Urbana e 
Paisagística da EN 255 - 
Via Pedonal - Moura
Construção de via pedonal;
Melhoramento da seguran-
ça pedonal, da iluminação 
pública e da drenagem das 
águas pluviais;
Requalificação da bica do 
Moscão.

- Estudo Prévio
Instalações Sanitárias 
no Edifício dos Paços do 
Concelho 
Remodelação das instala-
ções sanitárias dos pisos 0 e 
1 do edifício dos Paços do 
Concelho e proposta para 
nova instalação sanitária no 
piso 2.

- Projeto de Execução
Exposição no Antigo 
Matadouro - Execução de 
6 Novas Vitrinas
Com a proposta de uma 
nova exposição para o es-
paço central do Antigo Ma-
tadouro Municipal houve a 
necessidade de acrescentar 
novos módulos expositivos.
A proposta está orçamenta-
da e aprovada.

- Projetos de Execução em
Habitações Municipais 

- Estudo Prévio 
Largo das Ameias - Safara
Reformulação do desenho 
com alteração/melhoramen-
to da drenagem superficial 
de águas pluviais e planta-
ção de árvores.

- Projeto / Obra
Espaço Cidadão de Santo 
Aleixo da Restauração
Adaptação de edifício exis-
tente a espaço do cidadão.
Rampa de acesso.
Nova instalação sanitária 
adaptada a pessoas com 
mobilidade condicionada.
Adaptação de vãos existen-
tes.

Ações 
desenvolvidas

// Planear e Projetar
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MOURA // Obras

- Estudo Prévio
Parque da Ermida de 
Santo António - Santo 
Aleixo da Restauração
Criação de condições 
para parque de merendas, 
espaço de romarias, zona de 
miradouro.

- Igreja de Santo Aleixo da 
Restauração
Projeto de rampa de acesso 
à igreja para cumprimento 
do regime de acessibilida-
des.

- Casa do Povo de Santo 
Aleixo da Restauração
Projeto de alteração do 
edifício para melhoria de 
acessibilidades.

- Herdade da Contenda 
em Santo Aleixo da 
Restauração
Projeto de alteração de 
edifício para instalação de 
Centro de Acolhimento a 
Turistas Ornitológicos. 

- Projeto / Obra
Espaço Cidadão de Santo 
Aleixo da Restauração
Adaptação de edifício exis-
tente a espaço do cidadão.
Rampa de acesso.
Nova instalação sanitária 
adaptada a pessoas com 
mobilidade condicionada.
Adaptação de vãos existen-
tes.

- Estudo Prévio/ Projeto
Casa Mortuária do Sobral 
Espaços exteriores da 
igreja do Sobral/Casa 
Mortuária
Projeto global de arquitetu-
ra e espaços exteriores.
Projeto integrado de relação 
formal/espacial dos dois 
equipamentos.

- Casa do Povo de Sobral 
da Adiça
Projeto de alteração do 
edifício para instalação de 
um estabelecimento de 
restauração e bebidas.

Ações 
desenvolvidas

// Planear e Projetar

Trabalhos de 
reparação retomados

// CAMINHOS MUNICIPAIS E NÃO MUNICIPAIS

Repavimentação de 
estradas e caminhos 
municipais

Estão em curso, 
desde  julho 

deste ano,
os trabalhos de 

reparação dos 
caminhos municipais 
e não municipais no 
concelho de Moura.

As intervenções 
consistem na 
avaliação do 
estado de con-
servação destas 

vias localizadas na área geo-
gráfica do concelho: limpeza 
de bermas, abertura de valetas, 
aplicação, rega e compactação 
de “tout venant”.
Em curso encontram-se as in-
tervenções nas seguintes vias: 
C.M. 517 (Monte Juntos); C. do 
Carrascal / Bem Posta; C. da 
Forca; C. da Redonda (Safara); 
C. das Medinas (Safara).
Refira-se que estas intervenções 
de fundo não eram realizadas 
há mais de 8 anos. 
O atual executivo da Câmara 
Municipal de Moura encetou 
esforços por forma a tornar o 
equipamento, necessário a es-
tes trabalhos, circulável, tendo 
formado uma equipa de cola-
boradores que tem como foco 
a reparação destes caminhos. 
Para além disso foi ainda ne-
cessário reunir consensos com 
as juntas de freguesia, que são 
parceiras do município nestas 
intervenções.
Refira-se que no caso dos ca-
minhos não municipais, as re-
parações serão realizadas em 
colaboração com as juntas de 
freguesia, sendo que estas su-
portarão os seus custos e o Mu-
nicípio cede o equipamento.

// Caminho Municipal 517, entre a Estrada Nacional 255-1 e os “Montes Juntos”

// Estrada Municipal 536

// Estrada Municipal 536
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MOURA // Obras

Piscina Municipal de Moura 
requalificada

// PISCINA MUNICIPAL DE AR LIVRE

A Piscina 
Municipal de 

Moura, espaço 
de eleição para 

a população 
do concelho e 
para todos os 

que nos visitam 
nos meses mais 

quentes, foi 
requalificado 

pelos serviços 
internos da 

Câmara 
Municipal de 

Moura. 

A intervenção 
p r e t e n d e u 
melhorar as 

condições daque-
le equipamento, em 
particular junto do 

tanque infantil, criando um 
espaço de sombra (pérgula), 
substituindo o pavimento en-
volvente ao tanque e amplian-
do a área relvada.
No geral foram ainda realizados 

trabalhos de instalação de novo 
relvado e de novo sistema de 
rega, trabalhos de manutenção, 
nomeadamente pintura, serra-
lharia, carpintaria e eletricidade.
A intervenção decorreu entre os 

meses de janeiro e maio deste 
ano e representou um investi-
mento de aproximadamente 
50.000 euros.

// Piscina Municipal de Moura após as obras de requalificação

Intervenções em Póvoa de 
São Miguel e Amareleja

// REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO

Durante o mês 
de setembro 

deste ano 
procedeu-se à 

Reabilitação da 
Rede de Água 

de 
Abastecimento 
nos Currais da 

Coutada, em 
Póvoa de São 

Migue.

O objetivo foi 
o de subs-
tituir a rede 

existente, até então a 

funcionar de forma provisória, o 
que originava a constante ocor-
rência de roturas.
Ainda no âmbito da Rede de 
Água foi realizada a ligação da 
Rede de Água de Abastecimen-
to da Rua da Igreja à Rua do 
Pocinho, em Amareleja. Preten-
deu-se com esta intervenção 
aumentar a pressão da água na 
Rua do Pocinho, problema que 
ocorria há vários anos. Também 
neste artéria da vila de Amare-
leja, se procedeu à substituição 
de ramais e reparação de rotu-
ras.

// Intervenção na Rede de Água

Abastecimento de Água 
à Horta do Sarilho e 
Horta Maria do Ó em 
Moura

Estado: Concluída
Início: Fevereiro 2018
Término: Março 2018
Custo c/ IVA: 5.619,06 €

Reparação do Muro da 
Escola do Fojo

Estado: Concluída
Início: Maio 2018
Término: Junho 2018
Custo c/ IVA: 3.806,39 €

Caiação da Muralha 
Nascente do Jardim Dr. 
Santiago

Estado: Concluída
Início: Maio 2018
Término: Maio 2018
Custo c/ IVA: 2.088,20 €

Reparação de 
Pavimentos nas 
Freguesias Rurais
Estado: Concluída
Início: Maio 2018
Término: Junho 2018
Custo c/ IVA: 10.408,08 €

Intervenções no 
Pavimento em Várias 
Zonas da Cidade de 
Moura

Estado: A decorrer
Início: Outubro 2018
Término: Novembro 2018
Custo c/ IVA: 8.561,19 €

Reabilitação do Bairro 
do Carmo, em Moura

Estado: A decorrer
Início: Janeiro 2018
Término: Janeiro 2019
Custo c/ IVA: 477.180,90 €

Reabilitação da 
Torre do Relógio, em 
Amareleja

Estado: A decorrer
Início: Novembro 2017
Término: Outubro 2018
Custo c/ IVA: 486.889,37 €

// Empreitadas
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MOURA // Obras

Instalação de 
Cinzeiros na Cidade de 
Moura

Colocação das brasas, sem 
que haja o perigo de incên-
dios nos contentores de 
Resíduos Urbanos.
Neste Inverno, esta medida 
será alargada às restantes lo-
calidades do concelho, cujas 
juntas decidiram colaborar 
na recolha das cinzas.

Recolha de Monstros 
Domésticos no 
Concelho
Implementação de um novo 
sistema de recolha, porta à 
porta, com separação das 
várias tipologias de resíduos.
Esta medida permitirá, de 
forma legal, reduzir os custos 
de deposição em aterro.

Controlo e Prevenção 
de Legionella

Implementação de plano 
de prevenção e controlo da 
Legionella nos duches das 
Piscinas e Pavilhão Gimno-
desportivo.
Esta ação levou à adoção de 
processos de monitorização 
e desinfeção no Pavilhão 
Gimnodesportivo.

Instalação de 
Recipiente para 
depósito de óleos 
lubrificantes

Protocolo de colaboração 
com a SOGILUB  para de-
pósito de óleos lubrificantes 
produzidos por particulares 
(óleos de viaturas,….)

Implementação de 
Gabinete Técnico de 
Águas e Saneamento

Este gabinete, localizado nas 
Oficinas Municipais, permite 
uma interligação técnica e 
operacional, contribuindo 
para uma articulação inte-
grada dos serviços de águas 
e saneamento.

// Ambiente

Câmara de Moura avança com 
repavimentação de ruas

// INVESTIMENTO DE 95 MIL EUROS

A Câmara Municipal 
avançou, no segundo 
semestre deste ano, 

com a obra de 
repavimentação de 

ruas da cidade de 
Moura.

As artérias alvo 
desta emprei-
tada que já se 
encontra ter-
minada, foram 

a Rua Professor Santa Maria, a 
Rua da Liberdade e a Rua Ca-
pitão Eugénio Aresta, num in-
vestimento total de 95.086,69 
euros.
Verificando-se que estas ruas 
se encontravam em mau esta-
do (fendas, deformações e de-
sagregações), o que colocava 
em causa a segurança dos uti-
lizadores, o município decidiu 
avançar para a sua reabilitação, 
por forma a devolver a seguran-
ça a quem ali passa com a sua 
viatura, bem como aos peões.
A intervenção consistiu na rea-
bilitação estrutural, através da 
remoção do pavimento exis-
tente e colocação de um novo, 
bem como pelo tapamento de 
covas. As passadeiras existen-
tes foram pintadas e o passeio, 
no início da Rua Professor Santa 
Maria, pavimentado.
A obra teve início em julho e 
teve um prazo de execução de 
90 dias.

// Trabalhos de repavimentação // Novo pavimento

// Trabalhos de preparação para aplicação do novo pavimento

// Aquisição de Serviços

Entre junho e outubro deste ano a Câmara Municipal de Moura 
realizou investimentos através da aquisição de equipamentos e 
serviços.
Em junho deste ano procedeu-se à limpeza do Barranco de Vale 
de Juncos, em Amareleja, cujo investimento se fixou nos 5.965 
euros.
Entre os meses de julho e agosto foi realizada a substituição de 
aparelhos de ar condicionado nas escolas, ação que represen-
tou um investimento de 15.940 euros.
Com início em julho e término em setembro deste ano foi concre-
tizada a reabilitação do sistema de aquecimento de água do 
Pavilhão Gimnodesportivo, cujo custo foi de 19.714,37 euros.
No passado mês de outubro foi adquirido um sobrepressor na 
freguesia da Póvoa de São Miguel, o que representou um inves-
timento de 6.921,21 euros.
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MOURA // Obras

Moura participou em reunião 
na DGEG

// PRESERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AQUÍFEROS HIDROMINERAIS

// Estabelecimento Termal de Moura

A Câmara 
Municipal 

participou em 
Lisboa, na 
Direcção-
Geral de 

Energia e 
Geologia, 

numa reunião  
sobre 

Aquíferos 
Hidrominerais

A c r e s c e n t e 
a l t e r a ç ã o 
do tipo de 

exploração agríco-
la que se tem vindo 
a registar nas zonas 
envolventes e dentro 
dos perímetros de 
proteção dos recursos 
hidrominerais existen-
tes no concelho de 
Moura (Pisões-Moura 
e Termas de Moura), 
tem vindo a merecer 
a atenção por parte 

da DGEG - Direcção-Geral de 
Energia e Geologia, tendo em 
conta a preservação e explora-
ção dos aquíferos hidromine-
rais.
A criação de uma plataforma de 
diálogo entre os diferentes or-
ganismos envolvidos e com re-
levância neste contexto é vista 
como importante e necessária, 
de forma a que se possa definir 
uma estratégia concreta que 

permita a preservação dos re-
cursos hidrominerais.
Neste sentido teve lugar uma 
reunião, em Lisboa, no passado 
dia 17 de outubro, na sede da 
DGEG, onde a Câmara Munici-
pal de Moura se fez represen-
tar pelo seu Presidente, Álvaro 
Azedo.
Esta reunião serviu para prepa-
ração da adenda n.º 3 ao con-
trato de concessão das Termas 

de Moura. Refira-se que ainda 
relativamente a este processo 
será realizada uma avaliação do 
estado da captação e proposta 
de medidas de reabilitação da 
mesma. Prevista está também a 
realização de estudo para ela-
boração de projeto piloto para 
o desenvolvimento do Estudo 
médico-hidrológico.

Construção de um Ecocentro 
em Moura

// AMBIENTE

Encontra-se em 
fase de 

execução o 
projeto relativo 

à construção 
do Ecocentro 

em Moura.

O 
E c o c e n t r o 
constitui uma 
área destina-
da ao arma-
z e n a m e n t o 

de várias tipologias de resíduos 
em contentores de grandes di-
mensões, reservados a receber 
separadamente os diversos 
materiais e outros resíduos va-
lorizáveis, tal como previsto nos 

instrumentos legais nacionais 
de gestão nesta matéria (PER-
SU2020).
Trata-se de uma infraestrutu-
ra de extrema importância no 
sentido da valorização dos ma-
teriais recuperáveis presentes 
nos resíduos urbanos e equi-
parados e será uma estrutura 
organizada, construída de raiz, 
contribuindo para uma maior 

satisfação da comunidade local 
e reduzindo os custos inerentes 
ao transporte de resíduos para 
o município e para as empresas 
do concelho.

No âmbito da educação e 
da valorização do ensino, 
bem como das competên-
cias definidas na gestão e 
conservação dos espaços 
escolares dos estabele-
cimentos pré-escolares e 
de 1.º ciclo, assim como 
na gestão do pessoal não 
docente, foram ao longo 
deste ano implementadas 
diversas ações. Estre estas 
acções encontra-se a obra 
de reabilitação do parque 
infantil do JI do Fojo.

Reabilitação 
do Parque 
Infantil do JI 
do Fojo

// Curtas

Campanhas de 
Deteção de Roturas
Em colaboração com o 
EMAS Beja procedeu-se 
a campanhas de deteção 
de roturas em Amareleja e 
Sobral da Adiça, localidades 
estas que apresentam um 
maior nº de roturas.

Melhoria do 
Abastecimento de 
Água a Safara
No início deste Verão, foram 
levadas a cabo as seguintes 
ações:
    - Desobstrução de ramais;
    - Substituição de conta-
dores;
    - Intervenção da AgdA 
no aumento da pressão e 
do caudal no abastecimen-
to a partir do reservatório 
elevado.

Educação Ambiental
• Atividade praticada em 
sala de aula denominada 
“Aromáticas na Sala”;
• Participação no projeto 
Eco Escolas em colaboração 
com o Agrupamento de 
Escolas de Amareleja, no-
meadamente na construção 
da Horta, na elaboração de 
compostores e na entrega 
de algumas variedades de 
aromáticas;
• Construção de compos-
tores domésticos no Viveiro 
Municipal;
• Visita das Escolas ao 
viveiro Municipal com o 
intuito de dar a conhecer o 
espaço a todas as crianças 
do concelho.

// Ambiente
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MOURA // Obras

Câmara de Moura e Agda resolvem 
problemas no abastecimento

// MELHORIA DA ÁGUA NO CONCELHO

A empresa Agda – 
Águas Públicas do 
Alentejo atendeu 

às reivindicações da 
Câmara Municipal de 

Moura e está a 
solucionar os 

problemas 
verificados no 

abastecimento de 
água, no concelho.

O Presidente do 
município de 
Moura, Álva-
ro Azedo, e 
o Presidente 

Executivo do Conselho de Ad-
ministração da AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo, Joaquim 
Marques Ferreira, reuniram no 
passado dia 11 de julho, para 
discutir os problemas relacio-
nados com o abastecimento de 
água à população do concelho. 
No encontro ficou acordada a 
intervenção da empresa relati-
vamente à remoção de dureza 
(calcário) na água fornecida às 
localidades de Safara, Santo 
Aleixo da Restauração, Amare-
leja e Póvoa de São Miguel.
Neste âmbito, a Agda tomou 
já diligências para solucionar 
os problemas apresentados: a 
avaliação técnica sobre a viabi-
lidade das soluções abordadas 
na reunião e a consulta infor-
mal para avaliação de tecnolo-

gias e custos de instalação de 
um sistema de tratamento por 
permuta iónica. Para otimizar o 
processo foram definidos como 
pontos para instalação dos re-
feridos sistemas o Reservatório 
de Safara, que permite efetuar 
o tratamento da água fornecida 
às localidades de Safara e Santo 
Aleixo da Restauração, e a ETA 
do Ardila, que permite efetuar 
o tratamento da água fornecida 
a Amareleja e Póvoa de São Mi-
guel.
Com base na necessidade efe-

tiva de intervenção foi aprova-
da a 19 de julho, a proposta de 
abertura de procedimento, com 
vista à celebração de contrato 
de fornecimento e instalação 
de dois sistemas de descalcifi-
cação para tratamento da água 
que chega ao Reservatório de 
Safara e à ETA do Ardila. O 
custo estimado é de cerca de 
60 mil euros e a empresa pre-
vê que até final de setembro a 
operação esteja concluída.
Face aos problemas de pressão 
que se têm verificado nas con-

dutas da AgdA, do município 
e dos residentes, devido à de-
posição de calcário e conforme 
acordado na reunião entre a 
Câmara de Moura e a empresa, 
foram ainda dadas orientações 
aos técnicos do Sistema Gua-
diana Sul, com particular aten-
ção ao município mourense, 
para instalação de manómetros 
à saída dos reservatórios, e per-
missão de acesso por parte dos 
técnicos do município e/ou jun-
tas de freguesia.
A Agda informou ainda o Pre-

sidente da Câmara 
de Moura sobre o 
abastecimento à po-
pulação do concelho 
pela água de Alque-
va, através do Enxoé, 
adiantando que está 
já em curso um con-
junto de obras, tendo 
em vista o transporte 
de água do Enxoé até 
Moura de onde será 
encaminhada para 
Safara, Santo Aleixo 
da Restauração, Santo 
Amador, Amareleja e 
Póvoa de São Miguel, 
num investimento de 
cerca de nove milhões 
de euros. Durante o 
segundo semestre de 
2020 todas as obras 
ficarão concluídas, 
passando estas po-
pulações, incluindo 
Moura, a receberem 
água proveniente do 
Enxoé.
A Câmara Municipal 
de Moura congratula-
se com estes avanços 
da Agda para resol-
ver os problemas no 
abastecimento de 
água aos munícipes, 
depois da insistência 
do Presidente da au-
tarquia, Álvaro Aze-
do, junto da empresa, 
para que os mesmos 
fossem solucionados.

Espaço Cidadão chega a Moura e Santo Aleixo

// Serviços

O Espaço Cidadão já se en-
contra a funcionar em Moura 
e em Santo Aleixo da Restau-
ração.
O Espaço Cidadão é um pon-
to de atendimento que reúne 
serviços de diferentes entida-
des num único balcão. Estarão 
disponíveis inúmeros serviços 
da administração central, local 
e de entidades privadas que 
prestam serviços de interesse 
público.
Existem centenas de “Espaço 
Cidadão” em Portugal insta-
lados em Lojas de Cidadão, 
pontos de atendimento da 
administração local e balcões 

dos CTT, numa rede em cons-
tante expansão.
Neste novo balcão pode, por 
exemplo, tratar de pedidos 
de revalidação, pedido de 2.ª 
via ou substituição da sua car-
ta de condução; simulação de 
pensões ou reforma; cessação, 
alteração ou acesso à atividade 
de feirante ou vendedor ambu-
lante; pedido de alteração de 
morada, renovação e cancela-
mento do Cartão de Cidadão; 
pedido de certidões dos regis-
tos Civil, predial ou comercial; 
inscrição para emprego; entre-
ga de requerimento de pensão 
de sobrevivência; pedido de 

reembolso de despesas de fu-
neral; pedido de subsídio de 
morte, entre muitos outros. A 
lista completa dos serviços dis-
ponibilizados no Espaço Cida-
dão poderá ser consultada no 
site da Câmara de Moura, em 
www.cm-moura.pt.
Este modelo permite servir me-
lhor o cidadão, de forma mais 
rápida e próxima, promovendo 
a literacia digital, através do 
apoio assistido na prestação 
dos serviços públicos digitais.
Em Moura, o Espaço Cidadão 
estará disponível na Praça Saca-
dura Cabral, no edifício da Câ-
mara Municipal, nos dias úteis 

entre as 09:00 e as 12:30 e as 14:00 e as 17:30.
Em Santo Aleixo da Restauração o Espaço Cidadão fi-
cará instalado no Centro Cultural de Santo Aleixo, na 
Rua de São Sebastião, n.º 38, nos dias úteis entre as 
09:00 e as 12:30 e as 14:00 e as 17:30.
Poderá ainda contactar o Espaço Cidadão de Moura e 
de Santo Aleixo da Restauração pelo telefone 300 003 
990.
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MOURA // Serviços

Câmara Municipal 
avança com medidas

// CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS NA CIDADE

Gabinete de Proteção 
Civil capaz de garantir a 
prevenção, planeamen-
to e socorro.

O consequente 
aumento da 

população de 
pombos na 

cidade de 
Moura tem 

levado ao 
agravamento 
de uma série 

de problemas 
junto dos 

munícipes, 
nomeadamente 

problemas de 
saúde, 

degradação de 
edifícios, danos 

em viaturas, 
entupimentos, 

ruído e 
sujidade.

// População de pombos em Moura

No sentido de 
m i n i m i z a r 
todos estes 

problemas, a Câmara 
Municipal de Mou-
ra, tem desenvolvido 
contactos junto de 
várias entidades com 
responsabilidade nes-

ta temática, nomeadamente a 
Autoridade de Saúde Pública, a 
Direção Geral de Saúde, a Dire-
ção Geral de Veterinária e o Ins-
tituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas no sentido 
de, em conjunto, ser encontra-
da uma solução para o controlo 
da população de pombos.
No entanto e enquanto se 
aguarda por uma estratégia 
conjunta, a Câmara Municipal 
de Moura após reunir os seus 
técnicos, decidiu avançar, no 
imediato, com um conjunto de 

ações, nomeadamente:

- Colocação estratégica de 5 
gaiolas de captura de pombos 
com comedouros e bebedou-
ros;
- Instalação de pombal para re-
colhimento dos pombos captu-
rados na cidade;
- Identificação dos prédios de-
volutos e notificação aos pro-
prietários para procederem à 
vedação dos mesmos de forma 
a evitar a nidificação e fixação 
dos pombos no interior dos 

edifícios;
- Interrupção periódica da água 
nos fontanários públicos e la-
gos: Três Bicas, Santa Comba, 
Jardim da Praça Gago Coutinho 
(vulgo jardim dos mal-encara-
dos), com o objetivo de deslo-
calizar os pombos e de forma a 
possibilitar a sua captura.

Para além das medidas ante-
riormente descritas, a Câmara 
Municipal de Moura solicita a 
colaboração da população atra-
vés da adoção de um conjunto 
de comportamentos, tais como:

- Proceder à limpeza de telha-
dos e dos algerozes das suas 
habitações periodicamente, 
por forma a evitar a acumulação 
de dejetos e ao mesmo tempo 
evitar a fixação dos pombos 
nestes telhados;
- Não alimentar pombos;
- Os proprietários de imóveis 
devem ter o cuidado de manter 
as janelas bem vedadas, espe-
cialmente imóveis que não se 
encontrem habitados.

A Câmara Municipal de Moura 
conta com a colaboração de 
todos os munícipes, para que 
através da adoção das medidas 
mencionadas seja possível con-
trolar a população de pombos 
existente na cidade

Primeira reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta

// Proteção Civil

A primeira reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta 
do concelho de Moura realizou-
se no dia 15 de fevereiro, no Sa-
lão Nobre da Câmara Municipal 
de Moura.
Participaram, neste primeiro en-
contro, José Banha (Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Moura); Pedro Paisana (Chefe 
NPA (SEPNA) do Destacamento 
Territorial de Moura da Guarda 
Nacional Republicana); Pedro 
Velho (Comandante da Esquadra 
da Polícia de Segurança Pública 
de Moura); João Cruz (Adjunto 
do Comandante da Esquadra da 
Polícia de Segurança Pública de 
Moura); Victor Cabrita (Coman-
dante Distrital – ANPC/CDOS 

Beja); José Portela Campos (ICNF); 
António Rosado (AJAM – Moura); 
Carlos Encarnação (Comandan-
te dos Bombeiros Voluntários de 
Moura); Manuel António Timó-
teo Cruz (REN); Isa Matos (REN); 
Diogo Nascimento (EDIA); Rafael 
Reis (DPAU/C.M. Moura); António 
Montezo (Presidente da Junta de 
Freguesia da Póvoa de S. Miguel); 
Francisco Candeias (Presidente da 
União de Freguesias de Safara e 
Santo Aleixo da Restauração); Joa-
quim Ferro Limpo – (Unidade Téc-
nica de Proteção Civil e Defesa da 
Floresta da C.M. de Moura).
Os representantes do município 
de Moura deram a conhecer aos 
presentes as ações que têm vindo 
a ser desenvolvidas pela autarquia 

na prevenção dos incêndios flores-
tais e rurais.
O Comandante Distrital de Beja 
da Autoridade Nacional de Prote-
ção Civil, Tenente-Coronel Victor 
Cabrita fez uma apresentação com 
as perspetivas atuais sobre o flage-
lo dos incêndios florestais, tendo 
efetuado várias considerações so-
bre uma das grandes apostas que 
é reforçar a prevenção sobre todas 
as formas possíveis, desde as ações 
de sensibilização da população es-
colar, bem como da população em 
geral.
Foram ainda discutidos outros as-
petos técnicos relacionados com a 
Lei 124/2006, que prevê a obriga-
toriedade da limpeza das matas e 
florestas.

De referir ainda que todos os presentes mani-
festaram toda a disponibilidade pra colaborar 
com a Câmara Municipal de Moura em todas 
as ações necessárias à prevenção dos incên-
dios florestais.

Comissão 
Municipal de 
Proteção 
Civil cumpre 
objetivos de 
exercício 
municipal

// Curtas

A Comissão Municipal de 
Proteção Civil e o Comando 
Distrital das Operações de 
Socorro de Beja realizaram a 
18 de abril um exercício para 
testar o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil 
de Moura.
A iniciativa decorreu em 
formato CPX – Command 
Post Exercice – em contex-
to de sala de operações e 
teve como objetivos testar 
o estado de prontidão e a 
capacidade de resposta e 
de mobilização de meios 
das diversas entidades 
envolvidas nas operações de 
emergência, vulgo Agentes 
de Proteção Civil, bem como 
de Entidades de Apoio com 
representação na Comissão 
Municipal de Proteção Civil.
A avaliação geral dos parti-
cipantes foi muito positiva, 
tendo sido demonstrado, 
por parte de todos, o desejo 
de repetir este tipo de exer-
cícios.



35

Bo
le

tim
 M

un
ic

ip
al

 /
/ 

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
M

ou
ra

 /
/ 

N
ov

em
br

o 
de

 2
01

8

MOURA // Serviços

Ações no Âmbito da Organização e 
Gestão dos Serviços

A necessidade de imprimir 
uma nova dinâmica à ges-
tão organizacional, privile-
giando a racionalização e 
simplificação dos circuitos 

de decisão, a melhoria da eficácia, da 
eficiência e da qualidade de prestação 
de serviços e a proximidade com os ci-
dadãos, com as empresas e demais for-
ças vivas da nossa comunidade, foi uma 
das primeiras medidas levadas a cabo, 
visando:

• Aprofundar a descentralização de 
competências para as Juntas e Uniões 
de Freguesia;
•  Reforçar a atuação dos serviços muni-
cipais nos domínios da Proteção Civil e 
da Defesa da Floresta, mediante a cria-
ção de uma Unidade Técnica especial-
mente vocacionada para o efeito;

Modernização dos Serviços

Para ir ao encontro das ex-
petativas dos cidadãos, das 
famílias e das empresas, an-
tecipando as soluções para 
responder às exigências e 

aos desafios do dia-a-dia, assumimos o 
compromisso com políticas de qualida-
de e de modernização, que permitam a 
máxima rentabilização dos meios dispo-
níveis e o reforço da eficácia e da eficiên-
cia dos serviços.
Ao longo do presente mandato foram 
dados os seguintes passos: 

• Aquisição do software Mydoc, visan-
do a adoção de novos procedimentos 
no domínio da  gestão documental, 
com o objetivo de desmaterialização de 

• Promover o desenvolvimento econó-
mico dinamizando o empreendedorismo 
local e a atração de novos investimentos;
• Assegurar o planeamento estratégico 
integrado do território;
• Dinamizar e apoiar projetos de nature-
za turística;
•  Garantir o aumento da qualidade do 
sistema educativo local;
• Assegurar a execução de projetos, me-
didas e ações nas áreas da ação social, 
saúde, desporto e juventude, visando 
minorar as desigualdades sociais e a me-
lhoria da qualidade de vida;
• Desburocratizar, aligeirar circuitos de 
decisão e simplificar procedimentos e 
formalidades; 
• Promover a valorização e a qualificação 
dos trabalhadores municipais.

processos, facilitando o tratamento e a 
rapidez da informação e da decisão, a 
redução de custos e a beneficiação do 
ambiente.
• Aquisição do software Mynet, visando 
melhorar a informação disponível aos 
munícipes, nomeadamente permitindo 
conhecer o estado dos seus processos, 
bem como a possibilidade de submissão 
de requerimentos ou outro tipo de do-
cumento, via on-line.
• Aquisição de servidores virtuais para 
guarda de documentos e da informação;
• Renovação/upgrade do sistema de 
gestão de assiduidade e de pontualida-
de dos trabalhadores.

Segurança e Saúde no Trabalho

Proporcionar a existência de 
condições de segurança e de 
promoção da saúde no traba-
lho, contribuindo para a ava-
liação, controlo, eliminação 

de fatores de risco e de acidentes e de 
doenças profissionais, visando a plena in-
tegração do trabalhador, para o seu desen-
volvimento profissional e melhoria da sua 
qualidade de vida, foi um objetivo desde a 
primeira hora.
 Em clara assunção de respeito pelos direi-
tos dos trabalhadores, a Câmara Munici-
pal, assumiu o compromisso de proporcio-
nar um ambiente de trabalho saudável e a 
melhoria das condições de trabalho.
Semelhante opção, contribuirá para que os 
trabalhadores se sintam identificados com 
os objetivos da Organização e reflexamen-
te, para a melhoria do seu desempenho.
Para o efeito, no decorrer do mandato em 
curso, foram implementadas as seguintes 
medidas:

• Elaboração e aprovação do Regulamento 
interno de segurança, higiene e saúde no 
trabalho;
• Aquisição de novas caixas de primeiros 
socorros, e atualização de caixas existentes 
em todos os serviços; 
• Aquisição de equipamentos de proteção 
individual;
• Visitas regulares aos serviços municipais, 

com a respetiva elaboração de relatórios, 
com vista à melhoria das condições de tra-
balho, na ótica da segurança e promoção 
da saúde no trabalho;
• Monitorização e manutenção de meios 
de combate a incêndios (extintores); 
• Realização de avaliações ergonómicas 
com vista à implementação de melhorias 
das condições de trabalho;
• Elaboração e distribuição de Flyer’s men-
sais com informação atualizada no âmbito 
da segurança, higiene e saúde no trabalho;
• Elaboração e distribuição de Newsletter 
sobre problemáticas de interesse para os 
trabalhadores; 
• Acompanhamento do médico do traba-
lho durante as suas deslocações às diver-
sas instalações do Município, com o intuito 
de avaliar as condições de trabalho dos 
funcionários;
• Elaboração de fichas técnicas de registo 
de manutenção de sistemas de climatiza-
ção e de manutenção de máquinas e equi-
pamentos; 
• Realização de ação de formação sobre 
primeiros socorros;
• Realização de consultas médicas abran-
gendo 275 trabalhadores;
• Realização de análises clinicas abrangen-
do 272 trabalhadores;
• Criação no mapa de pessoal de um posto 
de trabalho de Técnico Superior.

Gabinete de apoio às 
Juntas de Freguesia

// Reunião entre o Presidente da Câmara e os Presidentes de Junta do concelho

Ao longo dos primeiros 
12 meses de mandato à 
frente dos destinos do 

município, o atual 
executivo da Câmara 

Municipal tem vindo a 
consolidar a importância que 

atribui ao trabalho que é 
desenvolvido por cada uma 
das Juntas de Freguesia do 

concelho, através do plano a 
que deu o nome de “Uma 
Câmara parceira das suas 
Juntas de Freguesia, um 

caminho inadiável!”.

- Delegação de 
Competências; 
- Criação do Ga-
binete de Apoio 
às Juntas de 
Freguesia.

No âmbito deste plano a Câmara 
Municipal de Moura implemen-
tou um conjunto de ações, en-

tre elas a criação do Gabinete de Apoio 
às Juntas de Freguesia que tem por 
objetivos acompanhar a delegação de 
competências, e prestar apoio técnico e 
logístico à atividade das Juntas. O muni-
cípio avançou ainda com a regularização 
da dívida existente: à data de 30 setem-
bro será de 21.090,98, valor referente ao 
1º trimestre de 2018. Refira-se que a 21 

de outubro de 2017 a dívida 
fixava-se nos 121.535,99 euros.
Foram ainda realizados novos 
Acordos de Delegação de 
Competências com as Juntas 
de Freguesia, valorizando a 
sua capacidade de intervenção 
e proximidade às populações.
A Câmara Municipal de Mou-
ra tem cumprido os Acordos 
firmados, realizando os paga-
mentos mensais dos valores 
correspondentes. Desde o 
início do mandato e até 30 de 
setembro de 2018, o município 
já realizou pagamentos às Jun-
tas de Freguesia no valor de 
328.951,48 euros.

Formação Profissional

A formação profissional 
constitui-se como um 
meio indispensável para a 
qualificação e valorização 
dos recursos humanos e 

para o desenvolvimento das Organi-
zações, contribuindo para a realização 
pessoal e profissional dos trabalhadores, 
para uma maior capacidade de adapta-
ção à mudança e para a obtenção de ga-
nhos de produtividade da Organização.
A melhoria da qualidade de prestação 
dos serviços à comunidade em geral, 
mediante o incremento da formação 
profissional, é uma preocupação cons-
tante dos eleitos da Câmara Municipal.

O investimento efetuado até 
ao presente é disso testemu-
nho, quer pela diversidade das 
áreas abrangidas, quer ainda 
porque a Câmara Municipal 
propicia o apoio necessário 
para que cada trabalhador seja 
o primeiro agente interessado 
na sua autoformação.
Refira-se que nos primeiros 9 
meses de 2018, foram despen-
didas 251 horas em formação 
profissional
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Município de Moura lançou 
o seu novo portal de internet

// NOVAS TECNOLOGIAS

Melhoria dos 
Serviços Digitais da 
Câmara Municipal de 
Moura.

A Câmara Municipal 
de Moura dispõe de 
uma nova página na 

internet.

O novo Portal apresen-
ta uma imagem to-
talmente renovada, 

aliada a um conjunto de funcio-
nalidades que pretendem ofe-
recer conforto e simplicidade 
no acesso à informação dispo-
nibilizada pelo município.
Acessível através do habitual 
endereço www.cm-moura.pt, 
a nova plataforma de internet, 
apresenta-se como um espaço 
de intensa comunicação entre o 

munícipe e os serviços munici-
pais, tornando esta relação mais 
transparente, eficaz e célere na 
resolução de problemas do dia-
a-dia. Para que este compro-
misso seja uma realidade serão 
também associadas novas fer-
ramentas a este espaço.
De acordo com Álvaro Azedo, 
Presidente da Câmara Munici-
pal de Moura, o novo portal do 
município será igualmente uma 
porta aberta a quem deseje co-
nhecer o concelho, tradições 
e cultura, transmitindo e parti-
lhando informação que revele 
o que de melhor o concelho de 
Moura tem para oferecer.

// Novo Portal do Municipe - Câmara Municipal de Moura


