
Parque Infantil de
Amareleja
Foi requalificado o Parque Infantil de 
Amareleja, numa parceria entre a 
Câmara Municipal de Moura e a Jun-
ta de Freguesia de Amareleja.

Rua da Latôa 
intervencionada

A Câmara Municipal de Moura realizou 
a substituição do sistema de saneamento 
na Rua da Latôa, em Moura.

Ensino Superior 
em Moura
Iniciaram, no passado dia 11 de no-
vembro, as aulas do curso CTEsP na 
Escola Profissional de Moura.

Convento do Carmo 
adjudicado 
O Convento do Carmo, em Moura, 
tornou-se no 9.º imóvel adjudicado 
do Programa Revive. 

Feiras do concelho uma
aposta na inovação

As feiras do concelho são uma apos-
ta da Câmara Municipal de Moura, 
enquanto meio de promoção do 
território e dos produtos locais.

Pág. 14

Pág. 21

Pág. 24 Pág. 5 Pág. 27
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MÉRITO ESCOLAR E CÍVICO
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// MOURA SAILING 
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VINCULOS PRECÁRIOS
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// INTERVENÇÃO EM 
AMARELEJA
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“
// Pelouros

Presidente da 
Câmara Álvaro 
Azedo

- 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.

Este Boletim é, uma 
vez mais, o teste-
munho das estra-
tégias que temos 
vindo a implemen-

tar em áreas estruturantes como 
a Educação; Turismo; Desenvol-
vimento Económico e Social; 
Planeamento e Urbanismo, sem 
esquecer o trabalho incansável 

que os nossos serviços produzem diaria-
mente no âmbito de obras (no quadro 
natural dos projetos que temos vindo a 
consolidar e a desenvolver) projetadas, 
algumas delas já em curso. 
Gostava de realçar o trabalho da maior 
importância que temos vindo a desen-
volver com os autarcas de freguesia. 
Hoje, os Presidentes das Juntas têm um 
papel importante em todas as decisões 
que afetam diretamente a vida da nos-
sa Cidade, Vila e Aldeias. São ouvidos, 
fazem parte das decisões e ajudam-nos 
diariamente a escolher caminhos. Hoje 
em dia a Câmara Municipal de Moura 
cumpre ao cêntimo os seus compromis-
sos financeiros com as Juntas de Fre-
guesia, e alimentamos uma relação de 
trabalho sem paralelo que se evidencia-
rá no próximo ano com o acréscimo de 
competências que temos vindo a nego-
ciar no âmbito desta relação de parceria 
estratégica que nos move a todos.
Este Executivo camarário é movido pelo 
interesse municipal e pelo princípio do 
trabalho em equipa, e jamais abdicare-
mos dos nossos princípios, na certeza de 
que só desta forma estaremos a corres-
ponder à confiança que em nós foi de-
positada. Os desafios para 2020 foram 
lançados com a aprovação do Plano e 
Orçamento para mais um ano intenso e 
de evolução natural dos compromissos 
que vos apresentámos para este ciclo 
de 4 anos e pelos quais respondemos 
todos os dias sem desvios de qualquer 
espécie. É de interesse municipal que 
falamos todos os dias, e fazemos desse 

compromisso a nossa linha orientadora 
em todas as decisões que de forma se-
rena e decidida tomamos.
Termino esta mensagem endereçando: 
- um saudoso abraço e votos de Boas 
Festas para todos os autarcas, dirigen-
tes,  funcionários e colaboradores da 
Câmara Municipal de Moura e Juntas 
de Freguesia, pois são todos eles o ins-
trumento com os quais cumprimos as 
metas a que nos propomos em nome 
do concelho, e estamos juntos nesta ca-
minhada;
- o meu profundo agradecimento a to-
das as instituições do nosso concelho, 
associações de solidariedade social, 
desportivas recreativas, empresários e 
organismos do Estado com presença no 
nosso território. A todos reconheço o 
espirito de cooperação e franca parceria 
para com a Câmara Municipal de Moura.
Aproxima-se um novo ano, e ao lado de 
cada habitante do concelho de Moura 
continuaremos a fazer o nosso caminho, 
sabendo ouvir, compreender, e dar res-
posta aos anseios e preocupações do 
povo do concelho de Moura.
Votos de um Santo Natal e um Próspero 
Ano Novo.

Volvido um ano mais, 
fazemos chegar até 

perto de cada um de 
vós mais uma edição 

do nosso Boletim 
Municipal. 

Álvaro Azedo - Presidente da Câmara
Municipal de Moura
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// RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 2019

Concelho de Moura integrou 
projeto nacional de Residências 
Artísticas nas Escolas

MOURA // Educação

A Educação é uma forte 
aposta do município 

de Moura. 

Proporcionar aos nossos jo-
vens a oportunidade de 
vivenciar novas experiên-
cias e aprendizagens, que 
vão além daquilo que são 

os habituais conteúdos programáticos, 
estabelecidos pelo Ministério da Edu-
cação, é sempre um contributo impor-
tante para a sua formação. Por isso, em 
2019, o concelho de Moura foi parceiro 
do projeto Residências Artísticas, com o 
enquadramento de duas turmas, uma do 
Agrupamento de Escolas de Amareleja 
e outra do Agrupamento de Escolas de 
Moura.
Desenhado pelo Ministério da Cultura e 
pelo Ministério da Educação, o projeto 
Residências Artísticas (R-A) leva a dança 
e o teatro a alunos de escolas de norte 
a sul do país.
O projeto Residências Artísticas preten-
de assumir um papel central na aproxi-
mação das escolas às Artes, contribuin-
do para o desenvolvimento do Perfil dos 
Alunos à saída da Escolaridade Obriga-
tória, através da promoção da sensibi-
lidade estética e artística, enquadrada 
por uma vivência de cidadania que se 
quer inclusiva, porque só assim será ple-
na.
Este é um projeto importante e essen-
cial para um desenvolvimento integral 
dos jovens do concelho, já que permite 
potenciar, junto da comunidade escolar, 
práticas artísticas. 
Moura foi em 2019, um dos três municí-
pios, a sul de Portugal e o único no dis-
trito de Beja, que integrou esta iniciativa 
que, na sua 2.ª edição, reuniu 19 conce-
lhos, designadamente Viana do Castelo, 
Barcelos, Vila do Conde, Freixo de Es-
pada à Cinta, Moimenta da Beira, Viseu, 
Penela, Pedrógão Grande, Castanheira 
de Pera, Idanha-a-Nova, Torres Vedras, 
Loures, Sintra, Lisboa, Cascais, Almada, 
Sines, Moura e Loulé.

// Alunos do Agrupamento de Escolas de Amareleja

// Alunos do Agrupamento de Escolas de Moura
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MOURA // Educação

// OCEANO – EDUCAR PARA UMA GERAÇÃO AZUL

Curso de Formação 
para professores do 1.º ciclo

Moura recebeu, em fevereiro, 
a reunião do Grupo de Tra-
balho do Projeto Educativo 
Local (PEL).
O encontro reuniu 20 partici-
pantes das cidades de Moura, 
Azambuja, Loulé, Lagoa, 
Albufeira, Évora, Lisboa, 
Sesimbra e Palmela.
O dia começou com a re-
ceção aos participantes no 
antigo Matadouro, seguindo-
se uma visita à Mouraria, local 
onde se ouviu o cante alen-
tejano, através das vozes do 
Grupo Almas do Cante, um 
projeto da Escola Profissional 
de Moura.
De seguida, realizou-se a 
reunião no Museu de Joalha-
ria Contemporânea Alberto 
Gordillo, tendo como pontos 
de discussão – a apresenta-
ção de duas boas prática do 
município de Moura; a ava-
liação do painel do Grupo de 
Trabalho PEL apresentado no 
XV Congresso AICE – 2018, 
em Cascais; a apresentação 
de resultados, dificuldades 
e oportunidades na prática 
do documento base do PEL; 
Grupo de Trabalho PEL: Que 
futuro? Revisão e atualização 
do documento e elaboração 
de documento de referência 
de procedimentos (aplicação 
do PEL em qualquer muni-
cípio) ou outra proposta de 
continuidade para o Grupo 
de Trabalho.
A vereadora da Câmara 
Municipal de Moura, Lurdes 
Balola, que participou nos tra-
balhos, agradeceu a presença 
de todos e considerou que foi 
um dia produtivo, durante o 
qual se debateram questões 
importantes para as cidades 
educadoras que fazem parte 
deste Grupo de Trabalho do 
Projeto Educativo Local. Este 
foi um momento de viragem 
na dinâmica deste Grupo.

Encontro de 
cidades 
educadoras 
debateu boas 
práticas 
pedagógicas

// Curtas

O Programa Oceano - 
Educar para uma Ge-
ração Azul é uma estra-
tégias para integrar a 
literacia do oceano na 

educação para a cidadania e no projeto 
de autonomia e flexibilidade curricular, 
foi o programa apresentado, destinado 
a Professores do grupo de recrutamento 
110, dos Agrupamentos de Escolas de 
Moura e Amareleja.
O Programa “Oceano – Educar para 
uma Geração Azul” é promovido pela 
Fundação Oceano Azul e pelo Oceaná-
rio de Lisboa e conta com a colabora-
ção da Direção-Geral da Educação, dos 
Municípios e dos Centros de Formação 
de Associação de Escolas em que está a 
ser implementado, designadamente em 
Mafra, Cascais, Peniche, Nazaré, Moura 
e Silves.

Este programa educativo ambiciona 
transformar as próximas gerações de 
portugueses em cidadãos europeus 
mais comprometidos com a sustentabi-
lidade e com a conservação do oceano.
Visa explicar às crianças a estreita de-
pendência que os seres humanos têm 
do mar, o que raramente é compreendi-
do, assim como a importância estratégi-
ca que o mar tem para os países costei-
ros e, em especial, para Portugal e para 
os seus habitantes. 
Levar as crianças a crescerem conscien-
tes da importância de contribuírem para 
a conservação do oceano – hoje seria-
mente afetado pelos impactos negativos 
da sua exploração e pelas alterações cli-
máticas – é determinante para que este 
continue a ser o principal sistema de su-
porte à vida no Planeta. 
Este programa, sem precedentes, im-
plica a formação de professores do 1.º 
ciclo do ensino básico e a integração 
do primeiro manual sobre o oceano em 
contexto escolar. Este manual, que foi 
elaborado pela Fundação Oceano Azul 
e Oceanário de Lisboa, com o apoio e 
a validação da Direção-Geral da Educa-
ção, é inteiramente dedicado a temá-
ticas sobre o oceano e destina-se aos 
professores, os principais dinamizadores 
desta iniciativa.

// Formação para professores do 1.º Ciclo

O concelho de Moura 
recebeu nos dias 5 e 6 de 

setembro, no âmbito do 
Programa “Oceano – Educar 

para uma Geração Azul”, o 
Curso de Formação “Educar 

para uma geração azul.

// EXPOSIÇÃO

“Moura Arqueológica – Tesouros 
por Descobrir”

E sta mostra, da responsabili-
dade da Câmara Municipal 
de Moura, convida o visitan-
te a descobrir a arqueologia 
do Concelho, com a particu-

laridade de que muitas das peças estão 
a ser exibidas ao público pela primeira 
vez. Cumpre-se desta forma aquele que 
deverá ser o dever último da arqueolo-
gia: a devolução da informação.

Nesta exposição, de marcado carácter 
pedagógico, apela-se a todos os senti-
dos, sendo a experiência táctil muito va-
lorizada na exploração da visita.
“Moura arqueológica – Tesouros por 
descobrir” poderá ser vista de terça-fei-
ra a domingo, entre as 09.00 e as 12.30 e 

A exposição “Moura 
Arqueológica - Tesouros 

por Descobrir“ encontra-se 
patente ao público no 

edifício do antigo 
Matadouro Municipal.

entre as 14.00 e as 17.30.
A Exposição “Moura Arqueológica – 
Tesouros por Descobrir”, integrada na 
operação “Valorização e Qualificação 
de Espaços Museológicos Municipais”, 
é cofinanciada no âmbito do Programa 
Operacional Regional Alentejo 2020.

// Exposição “Moura Arqueológica - Tesouros por Descobrir“
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MOURA // Educação

Moura recebeu 
conferência nacional 
sobre Educação

O Cine-teatro Caridade, 
em Moura, acolheu no dia 
24 de outubro de 2019, a 
conferência nacional “Quero 
Ouvir os Prós da Educação: 
A Importância dos Afetos na 
relação professor-aluno”.
Promovida pelo ComParte, 
esta foi uma iniciativa do 
ciclo de conferências de 
lançamento do caderno “O 
início de muitas soluções: 
conhecermo-nos”. Prós da 
Educação (jovens alunos e 
alunas) partilharam, na pri-
meira pessoa, o impacto que 
a relação professor-aluno 
tem na aprendizagem e ain-
da ideias e recomendações 
para transformar e reparar 
essas relações.
Ao longo do ano letivo 
2018/2019, a equipa do 
ComParte ouviu as experiên-
cias e sugestões de mais de 
400 jovens de três contextos 
escolares, designadamente 
de Lisboa, Moura e Figueira 
da Foz.
À informação recolhida nos 
três territórios, junta-se ainda 
todo o “Conhecimento dos 
Prós” produzido em ativi-
dades realizadas na casa do 
ComParte, em reuniões com 
parceiros, e nas conferências 
onde os Prós da Educação 
participaram.
Este caderno insere-se na 
fase de divulgação nacional 
deste “Conhecimento dos 
Prós”, que se iniciou numa 
reunião entre Prós e o Secre-
tário de Estado da Educação 
e continuará neste ciclo de 
conferências.
Em Moura a iniciativa 
acolheu profissionais que 
trabalham diretamente com 
jovens (professores, auxilia-
res, educadores, psicólogos, 
monitores, facilitadores, 
técnicos da área da educa-
ção e da juventude, entre 
outros), e a todas as pessoas 
interessadas no tema.

// Curtas

// ENSINO SUPERIOR EM MOURA

Curso na área do turismo iniciou a 
11 de novembro

E 
ste Curso CTesP que re-
sulta de uma parceria en-
tre a Câmara Municipal de 
Moura, a Escola Profissio-
nal de Moura e o Instituto 

Politécnico de Beja, em articulação com 

Iniciaram, no passado dia 11 
de novembro, as aulas da 

turma do curso Técnico de 
Ensino Superior Profissional 
de Informação e Comercia-
lização Turística, na Escola 

Profissional de Moura.

a DGEstE – Direção-Geral dos Estabe-
lecimentos Escolares terá a duração de 
dois anos e inclui estágio de um semes-
tre tendo, para o efeito, já sido estabele-
cidos protocolos com quinze empresas. 
A Vereadora Lurdes Balola destaca a im-
portância deste curso de “Informação e 
Comercialização Turística”, já que este 
oferece a possibilidade de promover a 
criação e implantação de empresas na 
região motivadas pela formação de qua-
dros que respondam às necessidades 
técnicas dos diferentes sectores do tu-
rismo, designadamente alojamento, ani-
mação turística e agências de viagens. 
Moura recebe, pela primeira vez, um 

curso do ensino superior, promovendo 
desta forma a igualdade de oportunida-
des para todos. As aulas serão ministra-
das na sua maioria na Escola Profissional 
de Moura, mas os alunos irão também 
um dia por semana, ao Instituto Politéc-
nico de Beja, em transporte assegurado 
pela Câmara Municipal de Moura, para 
assistirem a aulas, mantendo desta for-
ma uma ligação estreita com o Instituto 
Politécnico de Beja.

// Sessão de abertura do novo curso Técnico de Ensino Superior Profissional de Informação e Comercialização Turística

// CENTRO QUALIFICA DE MOURA

Moura apresentou candidatura para 
criação de estrutura no concelho

A candidatura integra a estratégia 
de qualificação da população 
no âmbito da intervenção da 

A Câmara Municipal de 
Moura submeteu uma 
candidatura que visa a 
criação de um Centro 

Qualifica no concelho.

ANQEP – Agência Nacional para a Qua-
lificação e o Ensino Profissional.
Os Centros Qualifica (CQ) são centros 
especializados em qualificação de adul-
tos que têm como objetivo melhorar os 
níveis de qualificação da população e de 
empregabilidade dos indivíduos. Estes 
centros têm como premissas fundamen-
tais a valorização das aprendizagens ad-
quiridas pelos adultos ao longo da vida 
e a possibilidade efetiva de aumentarem 

e desenvolverem competências através 
da realização de formação qualificada.
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MOURA // Educação

// PRÉMIO MUNICIPAL DE MÉRITO ESCOLAR E CÍVICO

Alunos do concelho de Moura 
foram distinguidos

// Momento de dança na cerimónia de Amareleja

// Momento de poesia na cerimónia de Amareleja

// Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Mérito Escolar, em Amareleja

// Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Mérito Escolar e Cívico, em Moura

// Momento musical na cerimónia de Moura // Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Mérito Escolar e Cívico, em Moura

Em Amareleja, a entrega do 
Prémio Municipal de Mérito 
Escolar, decorreu na Esco-
la Básica Integrada, onde 
houve também lugar a mo-

mentos de poesia , a cargo dos alunos 
da E.B.I. de Amareleja e momentos de 
dança, pelo Grupo de Sevilhanas “Las 
Rumbitas”.  
Em Moura a cerimónia teve lugar no Ci-
ne-teatro Caridade, onde, perante uma 
sala repleta de público, foram distingui-
dos os alunos da Escola Básica com 2.º 
e 3.º Ciclos de Moura, da Escola Secun-

A Câmara Municipal de 
Moura realizou a 

cerimónia de entrega 
do Prémio Municipal de 
Mérito Escolar e Cívico, 
referente ao ano letivo 
2018/2019, aos alunos 

que frequentam os 
estabelecimentos de 
ensino do concelho.

dária e da Escola Profissional de Moura. 
A iniciativa contou também com vários 
momentos musicais, a cargo do Grupo 
Vocal e Instrumental do Agrupamento 
de Escolas de Moura e de Beatriz Can-
deias.
Álvaro Azedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Moura, esteve presente 
nas duas sessões e destacou a importân-
cia da atribuição do Prémio Municipal 
de Mérito Escolar, uma vez que é o re-
conhecimento do trabalho desenvolvido 
pelos alunos, pais, professores e auxilia-
res ao longo de todo o ano letivo, mas 

é também um estímulo e exemplo para 
toda a comunidade educativa. O autarca 
abordou também a inovação deste ano, 
que foi a introdução do Prémio Munici-
pal de Mérito Cívico, que pretende re-
conhecer o trabalho dos alunos, do 2.º, 
3.º ciclo e secundário, em contexto de 
turma ou grupo, que se distingam pela 
sua participação em projetos cívicos e 
sociais intra ou extra escola. Refira-se 
que o Prémio Municipal de Mérito Cívico 
é uma atividade financiada no âmbito do 
PESIM – Plano Educativo para o Sucesso 
e Inovação em Moura.
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MOURA // Educação

// ESCOLA PROFISSIONAL DE MOURA

Dia do Diploma realizou-se no dia 
11 de outubro

// Fotografia de grupo no Dia do Diploma da Escola Profissional de Moura - 2019 // Presidente da Câmara Municipal de Moura presente no Dia do Diploma

Ainiciativa, que decorreu 
no auditório Miguel Ur-
bano Rodrigues, serviu 
para entregar os Diplo-
mas aos alunos que con-

cluíram os Cursos Profissionais de ensi-
no secundário, Técnico de Restaurante/
Bar e Técnico de Turismo (12º ano), bem 
como aos alunos do Curso de Educa-
ção e Formação (CEF) Cozinheiro, que 

Realizou-se no 
passado dia 

11 de outubro o 
Dia do Diploma na 
Escola Profissional 

de Moura.

concluíram o 9.º ano de escolaridade, 
naquele estabelecimento de ensino, no 
ano letivo 2018/2019. Na mesma ocasião 
foi também entregue o prémio ao me-
lhor leitor do ano, daquele estabeleci-
mento de ensino.
Na sessão, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Moura, Álvaro Azedo, felicitou 
os alunos por terem terminado esta im-
portante etapa, fazendo votos para que 

continuem a aposta na sua formação, 
para que no futuro se tornem grandes 
profissionais.
De destacar que a cerimónia foi prepa-
rada e apresentada pelos alunos do 1.º 
ano do curso de Técnico de Turismo, en-
quanto a turma de 3.º ano do Curso de 
Cozinha/ Pastelaria preparou o lanche 
para os convidados.

// UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MOURA

Novo ano letivo na Universidade 
Sénior de Moura

Decorreu no final 
do mês de setembro 

a sessão de abertura do 
novo ano letivo da 

Universidade Sénior 
de Moura.

N
o que toca ao novo ano, 
destaque para o núme-
ro considerável de alu-
nos que realizaram a sua 
matrícula, no total 42, e 

que assim irão usufruir de um conjunto 
de ofertas formativas lecionadas por um 
grupo de docentes que de forma volun-
tária abraçaram o projeto. // Alunos e professores da Universidade Sénior de Moura para o ano letivo 2019/2020
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// OFERTA DE FICHAS DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Município atribui apoio pelo 
2.º ano consecutivo

A Câmara Municipal de 
Moura ofereceu, pelo 

segundo ano consecutivo, as 
Fichas de Atividades a todos 

os alunos do 2.º ciclo do 
ensino básico, para o ano 

letivo 2019/2020.

A
medida representou um 
investimento no valor de 
17.500,00 euros e benefi-
ciou mais de 300 alunos do 
5.º e 6.º ano de escolarida-

de.// Fichas de Atividades entregues aos alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico

MOURA // Educação

// ATELIERS DE VERÃO 2019

Ateliers animaram férias de 
verão dos mais novos

M
ais de duas 
centenas e 
meia de crian-
ças e jovens 
participaram 

nos ateliês dinamizados pelo 
município, entre o dia 1 de ju-
lho e o dia 30 de agosto.
Os Ateliers de Verão preten-
dem dar resposta à ocupação 
dos tempos livres de crianças 
e jovens do nosso concelho, 
entre os 5 e os 18 anos, duran-
te o período de férias e, em 
simultâneo, conciliar as mes-
mas com a vida familiar. Os 
Ateliers de Verão traduzem-se 
na realização de atividades de 
caráter lúdico-pedagógico, em 
diversas áreas, decorrendo em 
turnos quinzenais.
No final de cada quinzena, 
cada turno realizou um passeio 
final, que este ano teve como 
destino o Aqualand. 

A Câmara Municipal 
de Moura voltou a 

promover em 2019 os 
Ateliers de Verão.

Os Ateliers de Verão culminaram com 
uma grande Festa Final dos Ateliers 
de Verão, que se realizou no dia 30 de 
agosto, na Piscina Municipal de Moura. 
Crianças, jovens e respetivas famílias 

Segundo Álvaro Azedo, Presidente da 
Câmara Municipal de Moura, “esta é 
uma medida importante para as famílias 
do nosso concelho, uma vez que preten-
de, de certa forma, minimizar as despe-
sas inerentes à preparação do novo ano 
letivo. Para além disso, estas famílias são 
também contribuintes, pagam os seus 
impostos e por isso devem beneficiar 
deste tipo de apoios”.
De referir que  as Fichas de Atividades 
foram adquiridas no comércio local.

compareceram à iniciativa que contou 
com banhos noturnos na piscina, jogos 
de água, exposição de trabalhos e petis-
cos partilhados.

// Ateliers de Verão 2019
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MOURA // Ação Social

// COMEMORAÇÃO DO DIA ABEM: EM MOURA

Voluntários do Programa Abem 
recuperaram escola em Moura

// Equipa Dia Abem: Moura

// Momento musical com o Maestro Rui Massena na Estação Náutica de Moura - Alqueva

O Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento 

celebrou o seu terceiro 
aniversário e, nesse âmbito, 

promoveu uma iniciativa 
solidária que reuniu mais de 
uma centena de voluntários 

em Moura. 

E ste é um dos concelhos 
onde o Programa está pre-
sente, em parceria com duas 
entidades referenciadoras: a 
Câmara Municipal de Moura 

e a União de Freguesias de Moura e San-
to Amador, prestando apoio a 201 be-
neficiários, 10% dos quais crianças, que 
têm assim acesso, sem custos, a toda a 
medicação prescrita necessária.  
O Programa abem: tem permitido à po-
pulação do nosso concelho com poucos 
recursos financeiros, na maioria idosa, 
ter acesso à medicação prescrita, permi-
tindo-lhe ter uma melhor qualidade de 
vida.
O Dia abem reúne, anualmente, vo-
luntários em representação de todos 
os elementos da rede solidária, desde 
entidades referenciadoras a doadores, 
passando pelas farmácias e pelos bene-
ficiários. Desta feita uniram esforços em 
trabalhos de requalificação e conserva-
ção da Escola Básica do 1º Ciclo com 

Jardim de Infância do Fojo, localizada 
em Moura.
A Cerimónia de Encerramento do Dia 
abem: contou com a presença da Secre-
tária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, Ana Sofia Antunes, em 
representação do Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social; do 
Presidente da ARS Alentejo, José Mar-
ques Robalo, em representação da Mi-
nistra da Saúde e de Maria de Belém 
Roseira, embaixadora da Associação 
Dignitude, entidade dinamizadora do 
Programa abem:.  De realçar que o dia 

terminou, na Barragem de Al-
queva, com um momento mu-
sical a cargo do Maestro Rui 
Massena, com entrada livre, 
tendo a Câmara Municipal de 
Moura disponibilizado trans-
porte para os interessados em 
assistir a este espetáculo.
“Três anos depois de ter sido 
criado, o Programa abem: é 
hoje uma referência a nível na-
cional, tendo chegado a todos 
os distritos e regiões autóno-
mas do país. Foi com muita 
satisfação que assinalámos em 
Moura o nosso aniversário e 
contribuímos, através de uma 
ação solidária, para a melho-
ria da qualidade de vida e do 
percurso escolar de muitas 
crianças.”, afirmou Maria de 
Belém Roseira, sublinhando o 
simbolismo da ação num con-
celho onde a população, como 
em grande parte do interior do 
país, está a envelhecer. 
Entre maio de 2016 e junho 
deste ano, a nível nacional, o 
programa já apoiou 9.718 be-
neficiários, dos quais 15% são 
crianças. Durante o mesmo 
período foram dispensadas 
289.745 embalagens de medi-
camentos.
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MOURA // Ação Social

// PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO

76 Famílias do concelho 
beneficiaram desta medida

// Algumas das famílias beneficiárias do Programa Municipal de Apoio à Natalidade e Adoção

A Câmara Municipal 
de Moura tem 

disponível, para 
todo o concelho, o 

Programa Municipal 
de Apoio à 

Natalidade e Adoção.

A través deste pro-
grama pretende-se 
promover o desen-
volvimento social 

do concelho, estruturando um 
conjunto de medidas de ca-
ráter social, mas também de 
estímulo da economia local, 
que contribuam para a fixação 
da população jovem e apoio à 
família, assim como de articu-
lação e valorização das empre-
sas locais.
O Programa Municipal de 
Apoio à Natalidade e Adoção 
traduz-se num subsídio pe-
cuniário, com valor máximo 
de 500 euros, pagos em duas 
prestações, relativos ao nasci-
mento/adoção de cada filho, 
independentemente do núme-
ro de filhos existentes no agre-
gado familiar.
São despesas elegíveis aque-
las que forem realizadas em 
bens e/ou serviços considera-

dos indispensáveis ao desenvolvimento 
da criança, tais como consultas médicas, 
medicamentos, vacinas não contempla-
das no Plano Nacional de Vacinação, ar-
tigos de higiene, alimentação, vestuário 
e calçado. O apoio apenas será atribuí-
do a bens e serviços adquiridos em em-
presas do concelho.
Desde a sua implementação, em 2018, 
até ao momento já beneficiaram desta 
medida municipal 76 crianças e respeti-
vas famílias de todo o concelho (Moura 
- 65; Sobral - 1; Safara - 3; Amareleja - 4; 

Põvoa de São Miguel - 3), o que totaliza 
um valor entregue de 28.750 euros.
Os interessados poderão requerer este 
apoio na Câmara Municipal de Mou-
ra, na DEHDS – Divisão de Educação, 
Habitação e Desenvolvimento Social, 
mediante o preenchimento de formulá-
rio próprio e a apresentação da docu-
mentação necessária. As candidaturas 
devem ser apresentadas, impreterivel-
mente, até 90 dias após o nascimento / 
adoção da criança.

// Outras ações

- Auxílios económicos para material es-
colar e didático (1.º ciclo), oferta de fi-
chas escolares para 2.º ciclo e subsídios 
aos Agrupamentos Escolares para mate-
rial didático e consumíveis informáticos 
para o pré-escolar e 1.º ciclo, com recur-
so às papelarias e empresas informáticas 
do concelho;

- Educar para a cidadania (visitas de estu-
do) e transportes escolares, com a utiliza-
ção de transportes internos e externos;

- Gestão dos espaços escolares, com a 
necessária intervenção no que se refere 
à conservação e funcionamento;

- Ludoteca Municipal (Moura, Amareleja 
e OTL do Girassol), com a utilização de 
diferentes materiais; 

- PE SIM – Plano Educativo para o Suces-
so e Inovação em Moura, estruturação 
de diferentes ações e valorização dos re-
cursos locais como agentes educativos;

- Projeto de Mediadores Municipais e 
Interculturais, com ações em todas as lo-
calidades do concelho e valorização dos 
recursos locais;

- Refeições escolares (pré-escolar e 1.º 
ciclo), através da valorização das escolas 
e IPSS´s locais, bem como na promoção 
do emprego no concelho;

- Prémio Municipal de Mérito Escolar e 
Cívico, com aquisição de bens (troféus 
do 5.º ao 12.º anos) nas empresas locais; 

- Programa Municipal de Apoio à Natali-
dade e Adoção, cujas despesas têm en-
quadramento no comércio local;

- Promoção do concelho a nível regional, 
nacional e internacional com a realiza-
ção de ações no âmbito de Moura, Cida-
de Educadora;

- Diversas atividades promovidas duran-
te o ano, tais como Árvore da Partilha, 
Ateliers de Verão, Carnaval das Escolas, 
Castelo Encantado, Dia da Comunidade 
Educativa, Dia da Criança, Dia da Mu-
lher, Dia da Pessoa com Deficiência, Dia 
do Idoso, Festa de Natal - Filhos dos Fun-
cionários da autarquia, Festas de Natal 
das IPSS´s, Páscoa Sénior, Recepção aos 
Docentes, Semana da Saúde, sempre 
procurando respostas no comércio local.

- Implementação da gestão do processo 
de inscrição e procura habitacional das 
famílias;

- Implementação da criação de Regula-
mento de Atribuição e Gestão de Habita-
ções Sociais do Município de Moura.

- Na área habitacional, existe a preocu-
pação de proceder à manutenção da 
habitação social da responsabilidade 
municipal num total de 107 habitações.

// PRATO QUENTE

Prato Quente chega a 26 
beneficiários diários 

A medida “Prato 
Quente”, promovida 

pela Câmara 
Municipal de Moura, 
arrancou em março, 

deste ano, e nesta 
altura 

abrange 26 
beneficiários diários.

T rata-se de uma aposta do mu-
nicípio, que tem por missão o 
combate à carência e ao des-
perdício alimentar, envolvendo 

toda a comunidade no processo, ao 
mesmo tempo que é mobilizado um 
grupo de voluntários para recolha de 
alimentos que sobram diariamente nas 
empresas de restauração (restaurantes, 
supermercados, padarias, cafés, paste-
larias, hotéis, etc.) e outras entidades 
locais (IPSS´s e autarquia – excedentes 
das refeições escolares), bem como a 
sua distribuição por aqueles que mais 
necessitam.
Podem beneficiar da medida “Prato 
Quente” indivíduos e/ou agregados 
familiares que cumulativamente aten-

dam aos seguintes critérios: residentes 
no concelho (numa primeira fase – resi-
dentes na cidade); carência económica 
dividida em níveis de prioridade: nível I 
(25% do IAS), nível II (26% a 50% do IAS), 
nível III (51% a 75% do IAS), nível IV (75% 
e mais do IAS); e carência alimentar (in-
suficiente ou nenhum apoio social nesta 
área – POAPMC, cantina social).
A Câmara Municipal de Moura tem 
como entidades parceiras as empresas 
de restauração e o Centro Paroquial de 
Moura, local onde são distribuídos os 
alimentos.
Mais informações sobre esta medida po-
derão ser obtidas pelos contactos tele-
fónicos 285 250 400 ou 285 250 460.



11

Bo
le

tim
 M

un
ic

ip
al

 /
/ 

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
M

ou
ra

 /
/ 

D
ez

em
br

o 
de

 2
01

9

MOURA // Associativismo & Desporto

// MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Município de Moura e associações do 
concelho assinam protocolos

A Câmara Municipal 
de Moura estabeleceu 

acordos protocolares 
com 56 associações 

do concelho.

A Câmara Muni-
cipal de Mou-
ra estabeleceu 
acordos protoco-
lares com 56 as-

sociações do concelho, desig-
nadamente 29 de Moura, 4 de 
Amareleja, 6 de Póvoa de São 
Miguel, 7 de Safara, 3 de San-
to Aleixo da Restauração, 3 de 
Santo Amador e 4 de Sobral da 
Adiça.
O concelho de Moura destaca-
se pela diversidade e dinâmicas 
das inúmeras coletividades e 
associações existentes, funda-
mentais para a preservação das 
tradições, promoção da cultura 
e dinamização da prática des-

portiva. 
Reconhecendo este 
importante papel no 
desenvolvimento so-
cial, cultural e despor-
tivo na comunidade, a 
Câmara Municipal de 
Moura atribui estes 
apoios, na perspetiva 
de premiar o planea-
mento e a clareza dos 
objetivos no trabalho 
desenvolvido por es-
tas entidades. 
As parcerias estabele-
cidas, entre a Câmara 
Municipal e o movi-
mento associativo do 
concelho, pretendem 
dar continuidade aos 
objetivos comuns, 
que estão relaciona-
dos com as aspira-
ções, motivações e 
necessidades da po-
pulação, a qualidade 
de vida e o desenvol-
vimento do território.

// Movimento Associativo do concelho de Moura

// DESPORTO ESCOLAR

Corta-Mato Escolar Concelhio contou 
com a participação de 221 alunos

A prova, que inte-
gra o calendá-
rio do Desporto 
Escolar, contou 
com a participa-

ção de 221 alunos dos Agrupa-
mentos de Escolas de Moura e 
Amareleja, bem como da Esco-
la Profissional de Moura.
No total ficaram apurados 96 
alunos que representaram o 

O Parque Municipal 
de Feiras e Exposições 

do Concelho de 
Moura recebeu, no 
passado dia 29 de 

outubro, o Corta-Mato 
Escolar Concelhio.

nosso concelho na prova distri-
tal que se realizou em Beja, no 
final do mês de Novembro. 
Refira-se ainda que o Corta-
Mato Escolar Concelhio foi pro-
movido pela Câmara Municipal 
de Moura e contou com a co-
laboração de várias entidades 
locais, designadamente a Esco-
la Profissional de Moura, Agru-
pamento de Escolas de Moura, 
Agrupamento de Escolas de 
Amareleja, Bombeiros Voluntá-
rios de Moura e Polícia de Se-
gurança Pública.

// Atletas em prova no Parque Municipal de Feiras e Exposições do Concelho de Moura
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MOURA // Desporto

// MOURA SAILING CHALLENGE

Estação Náutica de Moura – Alqueva 
com duas provas de vela este ano

O Moura Sailing 
Challenge permitiu a  

realização de duas 
provas de vela 

neste ano de 2019.

N o âmbito da 
estratégia de 
d inamização 
da Estação 
Náutica de 

Moura – Alqueva, certificada 
como Estação Náutica de Por-
tugal, pela Associação Fórum 
Oceano, em outubro de 2018, 
realizou-se este ano o “Mou-
ra Sailing Challenge 2019”, 
que permitiu a realização de 
duas provas, designadamente 
o Troféu Cidade de Moura de 
Vela – Classe Laser e Optimist, 
que decorreu em outubro, e o 
II Torneio SB20 Alqueva, que 
aconteceu no passado mês de 
novembro. Ambas as provas ti-
veram lugar no Núcleo da Bar-
ragem – Albufeira de Alqueva.
O objetivo do Moura Sailing 
Challenge 2019 passou por di-
vulgar o Alqueva como poten-
cial destino para treino e com-
petições de vela internacional 
de alta competição; incluir a 
região nos circuitos habituais 
da vela nacional bem como 

promovê-la como um destino turístico 
para a prática da vela de recreio para 
pequenas embarcações e criar condi-
ções para aproximar a população local, 
mais jovem, ao Alqueva e para a prática 
de Vela.
Através da realização destas provas 

pretendeu-se apostar na divulgação da 
modalidade junto dos nautas locais, so-
bretudo nas camadas jovens e promover 
as condições naturais do Lago Alqueva 
para a realização de atividades náuticas, 
na vertente desportiva e turística.
O Moura Sailing Challenge 2019 foi alvo 

de uma candidatura da Entidade Re-
gional Turismo do Alentejo, tendo re-
presentado um investimento de 70.000 
euros, beneficiando de uma taxa de cofi-
nanciamento de 70% através do Turismo 
de Portugal, Linha de Apoio à Valoriza-
ção Turística do Interior.

// Troféu Cidade de Moura de Vela

// SB20 Alqueva - Regata dos Campeões

// CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA RECEBEU VÁRIOS ATLETAS

// Miguel Sinfrónio | Campeão Nacional em voleibol pelo Sport Lisboa 
e Benfica

// Escola Secundária de Moura | Campeã Regional de voleibol na 
categoria de juvenis femininos e Vice-campeã Regional de voleibol de 
juvenis masculinos

// Clube Mourense os Amadores de Pesca e Caça Desportiva | Leonel 
Lameira, Campeão Regional de Esperanças- U25, e Joana Ramalho, 2ª 
posição na mesma competição.

// Núcleo Sportinguista de Moura | Campeão Interdistrital (Beja/Évora) 
e vencedor da Super Taça Interdistrital (Beja/Évora)

// Grupo Desportivo Povoense | Vencedor da Taça Inatel – Beja // Equipa sub-23 masculinos do Moura Atlético Clube | Campeã Distrital 
de futebol
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MOURA // Desporto

// 37.ª VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA

Moura recebeu meta da etapa 
inaugural da “Alentejana“

A Volta ao Alentejo 
em Bicicleta cumpriu 
em março de 2019 a 

sua 37.ª edição.

Acidade de Moura 
recebeu a meta 
da primeira etapa 
da prova, que teve 
início em Monte-

mor-o-novo, num total de cerca 
de de 208 km. 
Na história da Alentejana, que 
está perto de chegar às quatro 
décadas, Moura recebeu um 
total de seis chegadas e oito 
partidas, as últimas em 1995 e 
2007, respetivamente.
Álvaro Azedo, Presidente da 
Câmara Municipal, destacou 
que Moura é terra de ciclistas, 
tendo oferecido várias gera-
ções de atletas federados que 
deram forma à paixão mouren-
se pelo ciclismo.
No concelho, a 37.ª Volta ao 
Alentejo em Bicicleta passou 
por Amareleja, Póvoa de São 
Miguel e chegou a Moura, à 
Rua das Terçarias, onde estava 
instalada a meta. 

// Grupo Coral “Sete e Picos” da Escola do Sete-e-Meio // Grupo Coral Infantil da Escola da Porta Nova

// Homenagem ao jornalista Fernando Emílio // Chegada dos ciclistas à meta

// GIRA VÓLEI BEJA/ÉVORA

Circuito regional em Moura
Moura recebeu, em 

maio deste ano, o 
circuito regional de 

Gira-Volei.

Na prova, que 
decorreu no Es-
tádio do Moura 
Atlético Clube, 
estiveram 204 

atletas, num dia cheio de vo-
leibol e convívio para os jovens 
em campo.
A Câmara Municipal de Moura 
continuou a dar particular aten-
ção ao desporto jovem e nesta 
edição apoiou a prova com lo-
gística e a oferta do almoço aos 
atletas, professores e organiza-
ção.

Destaque também para as 
entidades que apoiaram a re-
alização desta prova, designa-

damente a Cooperativa Agrí-
cola de Moura e Barrancos, 
patrocinador dos prémios, os 

estabelecimentos de ensino do 
concelho pelo envolvimento 
na iniciativa e o Moura Atlético 

Clube pela cedência 
do seu estádio. 

// Atletas que participaram no circuito regional Gira-Volei
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MOURA // Eventos

// MOURA TERRA MÃE DO AZEITE DO ALENTEJO

Feira de Maio em Moura 
O Parque Municipal 

de Feiras e 
Exposições do 

concelho de Moura 
recebeu mais uma 

edição da tradicional 
Feira de Maio, que 

este ano integrou a 
10.ª Mostra de 

Aromas e Sabores.

M 
oura Terra Mãe 
do Azeite do 
Alentejo, foi o 
tema central 

do certame que pretendeu dar 
destaque ao azeite, à olivicul-
tura, à gastronomia e aos pro-
dutos regionais.
A sessão de inauguração que 
decorreu no Auditório Miguel 
Urbano Rodrigues, na Comoi-
prel, contou com a presença 
do então Secretário de Estado 
das Autarquias Locais, Carlos 
Miguel.
Ao longo dos quatro dias de 
Feira foram muitas as temáti-
cas em debate à volta da olivi-
cultura e do azeite. A animação 
musical não faltou, com desta-

// Feira tradicional

que para a Festa M80 em 3D. 
Refira-se ainda que, como habitualmen-
te, no Parque Municipal de Feiras e Ex-

posições de Moura, estiveram presentes 
a feira tradicional, tasquinhas, degusta-
ção de produtos locais, espaço Ludote-

ca e exposições, com destaque para a 
mostra de raças autóctones locais.

// Festa M80 em 3D

// Inauguração com a presença do Secretário de Estado Carlos Miguel // Visita aos expositores

// FEIRA DE SETEMBRO

Feira de Setembro animou Moura
A tradicional Feira de 
Setembro realizou-se, 
este ano, entre os dias 

12 e 15 tendo como 
temas centrais o 

Artesanato, o Turismo 
e a Natureza.

A 
A Secretária de Es-
tado do Desenvol-
vimento Regional, 
Maria do Céu Al-

buquerque, marcou presença 
no Parque Municipal de Feiras 
e Exposições do concelho de 
Moura, para inaugurar o cer-
tame.
Em foco na edição deste ano 
estiveram várias temáticas, 
como as “Alterações climáti-
cas e biodiversidade no Baixo 
Alentejo”, “A importância es-
tratégica de Moura no turismo 

regional” e “Feira de Moura: memórias 
e locais revisitados”. Destaque também 

para a realização do XXVI Concurso de 
Méis da região de Moura, para o Prémio 

Municipal de Artesanato 2019 e para o 
XXIII Concurso de Petiscos.

// Artesanato // Zona das tasquinhas

// Inauguração com a presença de Maria do Céu Albuquerque // Visita aos expositores
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MOURA // Eventos

// EM AMARELEJA

Feira da Vinha e do Vinho 
promove produtores da região

Ocertame, organizado 
conjuntamente pela 
Câmara Municipal de 
Moura e pela Junta de 

Freguesia de Amareleja, promo-
veu os vinhos do nosso concelho, 
bem como os produtos regionais.
O evento contou na sessão de 
inauguração com a presença do 
Secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Rural, Mi-
guel Freitas.
Nos três dias de Feira destaque 
para a habitual Rota das Adegas, 
para o colóquio  “Vinho de Talha 
– que papel na promoção e valo-
rização da região Alentejo?”, bem 
como para os vários momentos de 
animação musical que preenche-
ram a edição de 2018 da Feira da 
Vinha e do Vinho em Amareleja.
Refira-se que o certame regressa 
em 2019, entre os dias 6 e 8 de de-
zembro, para a sua 18.ª edição.

A XVII Feira da Vinha e 
do Vinho realizou-se em 
dezembro do ano 
passado, no Pavilhão 
Municipal das 
Cancelinhas, em 
Amareleja.

// Espetáculos musicais // Espaço Ludoteca

// Sessão de inauguração // Expositores

// FEIRA DO LIVRO DE MOURA

Certame regressou ao centro da cidade

Esta é uma das mais antigas fei-
ras do país, tendo já um lugar 
de destaque no panorama da 
promoção do livro e da leitura.

Para além dos livros, onde puderam ad-
quirir as novidades da literatura a preços 
convidativos, decorreram simultanea-
mente várias atividades, com destaque 
para as apresentações de livros, encon-
tros com escritores, as horas do conto, 
musica, poesia, dança, workshops, ban-
da desenhada e atividade física.
O projeto “Padrinhos de Leitura”, pre-
sença habitual neste certame, contou 
este ano com o envolvimento de 116 
instituições (empresas e coletividades), 

A Feira do Livro de Moura, 
cumpriu a sua 39.ª edição, 

em 2019, ano que marcou o 
seu regresso à Praça 

Sacadura Cabral.

que doaram 8.400 euros, um valor que 
permitiu a oferta de livros a 1.216 crian-
ças, desde o Pré-escolar ao 4.º ano do 
Ensino Básico.
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MOURA // Eventos

Teatro, jogos, circo e música
assinalaram Semana da Criança

// DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA

A Câmara Municipal 
de Moura preparou, 

este ano, um 
conjunto de 

iniciativas para 
assinalar o Dia 

Internacional da 
Criança e o Dia 

Internacional do 
Brincar, ambos 

comemorados a 
1 de junho.

A 
s comemorações 
tiveram inicio na 
Escola Básica de 
Amareleja, com a 

apresentação da peça de te-
atro “A Aventura de Sara – a 
pequena Saramugo”, o kit 
de atividades (jogos, pinturas 
faciais, expressão plástica, in-

sufláveis e dinâmicas de grupo), a ex-
posição “Des(cobre) o teu corpo” da 
ULSBA (projeto em parceria com a CPCJ 
de Moura), a exposição “10 anos de Lu-
doteca” que serviu para assinalar os 10 
anos do Pólo da Ludoteca de Amareleja 
e ainda o conto animado – O Nabo Gi-
gante e jogos de exterior que animaram 
as comemorações da Semana da Crian-
ça, em Amareleja.
Em Moura, na Praça Sacadura Cabral, 
esteve o kit de atividades (jogos, pin-
turas faciais, expressão plástica, insuflá-
veis, dinâmicas de grupo e distribuição 
de pulseiras – CPCJ de Moura),bem 
como a apresentação do espetáculo “O 
Circo vai à Escola” e animação com Ana 
Catronga - Impact Gym. Também em 
Moura realizou-se o Concerto Pequenos 
Músicos, a Assembleia Infantil, no âmbi-
to do Projeto PESIM, o concurso Moura 
Talent e houve ainda atividades no âm-
bito do programa KidFun, da Fundação 
Benfica, nos Agrupamentos de Escolas 
de Moura e Amareleja.

// Atividades em Moura // Atividades em Moura

// Atividades em Amareleja // Atividades em Amareleja

Concelho de Moura celebrou o 
Feriado Municipal

// FERIADO MUNICIPAL

No dia 24 de junho o 
concelho de Moura 
assinalou o Feriado 

Municipal com várias 
iniciativas.

A 
Praça Sacadura 
Cabral foi palco, 
no dia 21, do XVIII 
Festival de Mar-

chas Populares.
No dia 23 de junho, realizou-
se o habitual Concurso de 
Mastros de São João, com a 
participação de comissões de 
festas, associações e coletivi-
dades de todo o concelho.
No dia 24 de junho, feriado, 
realizou-se a visita às Ruas Flo-
ridas de Moura acompanha-
da por músicos da Sociedade 
Filarmónica União Mourense 
“Os Amarelos”, seguindo-se 

a inauguração da exposição “Água Cas-
tello: 120 anos em imagens”. A Mata da 
Piscina Municipal de Moura recebeu o 
Dia dos Campeões e a Paróquia de São 
João Batista realizou o Festival do Petis-
co, junto à Igreja de São João Batista.
As celebrações do Feriado Municipal 
terminaram a 29 de junho, com o Dia do 
Município de Moura, na Casa do Alen-
tejo.

// Marchas Populares
// Ruas Floridas

// Dia dos Campeões // Água Castello: 120 anos em imagens
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MOURA // Eventos

// NOITE BRANCA

Noite Branca voltou a animar Moura

Oevento, que nas-
ceu em 2018, 
contou desde 
a primeira hora 

com o envolvimento do comér-
cio local, de empresas, associa-
ções desportivas e culturais, ar-
tistas e outros atores locais por 
forma a fomentar a participação 
cidadã com uma perspetiva crí-
tica, co-responsável, organiza-
da e com tempo e espaço para 
a sua manifestação espontânea.
Trata-se de uma noite diferente, 
em que a cidade de Moura se 
veste de branco e as ruas se en-
chem de animação e de milha-
res de pessoas que convivem e 
fazem desta noite um momen-
to de festa e colaboração. Foi 
assim em 2018 e também em 
2019, a Noite Branca cumpriu 

A Câmara Municipal 
de Moura realizou no 

dia 15 de junho, em 
colaboração com a 

comunidade local, a 
2.ª edição da “Noite 

Branca”.

// Decoração das ruas // Participação da comunidade

// Animação circulante // Animação junto aos Quarteis

este propósito, com um progra-
ma repleto de iniciativas “mis-
tério”, com destaque para a 

animação musical, dança, artes 
circenses, exposição de arte, 
passagem de modelos, anima-

ção circulante, entre outras, que 
foram acontecendo em vários 
pontos da cidade surpreenden-

do crianças e adultos.

// 5.ª EDIÇÃO

Festival do Peixe do Rio e do Pão

OFestival, organi-
zado pela Câma-
ra Municipal de 
Moura, contou 

com o apoio da Comoiprel, 
Escola Profissional de Moura e 
Universidade Sénior de Moura. 
Este é um festival gastronómico 
e etnográfico que se reporta à 
época dos anos 30, do século 
XX, contemplando a represen-
tação de cenas da vida de an-
tigamente, com alusão ao culto 
da pesca tradicional e do pro-
cesso de fabrico do pão.
O centro histórico de Moura foi 
decorado a rigor e recebeu vá-
rias atividades durante os dois 
dias de festival, com destaque 
para o desfile etnográfico, con-
tos tradicionais, quadros vivos, 

Moura recebeu nos 
dias 19 e 20 de 

Outubro a quinta 
edição do Festival do 

Peixe do Rio e do Pão.

exposições, animação circulan-
te, animação musical, retrato 
à época, grupos corais, show-
cooking, artesanato ao vivo e 

jogos tradicionais.
Durante os dois dias do Festival 
os restaurantes foram convida-
dos a confecionar pratos que 

tivessem como ingredientes o 
peixe do rio e o pão, por forma 
a proporcionar à população e 
visitantes a possibilidade de de-

gustar pratos que se 
encontram ligados à 
identidade e tradição 
do nosso concelho.
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MOURA // Investimentos

Regularização de vínculos 
precários

// PREVPAP

A Câmara Municipal 
de Moura concluiu 

em janeiro, deste ano, 
o processo de 
regularização 

extraordinária de 
vínculos precários 

(PREVPAP).

E 
ste procedimento, 
que teve início em 
2018, abrangeu um 
total de 19 colabo-

radores que veem agora a sua 
situação ser regularizada.
No decorrer das sessões de 
assinatura de contratos o Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Moura, Álvaro Azedo, teve 
a oportunidade de felicitar e 

transmitir aos trabalhadores que este 
é um processo justo, que reconhece o 
empenho e dedicação no cumprimento 
das suas funções, garantindo melhores 

condições, estabilidade laboral e o pri-
vilégio de trabalhar para a comunidade.
Estes funcionários estão afetos a vários 
serviços municipais, nomeadamente hi-

giene e limpeza, gestão de refeições, 
piscinas e jardinagem.

// Regularização de vínculos precários (PREVPAP)

Assinados contratos de trabalho
// EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO

Ao longo deste ano 
de 2019 foram assi-
nados contratos de 

trabalho com 
pessoas portadoras 

de incapacidade 
para o trabalho, no 

âmbito do Programa 
“Emprego Apoiado 

em Mercado Aberto”.

N 
o total são nove 
os trabalhadores 
abrangidos por 
esta medida, le-

vada a efeito através de uma 
parceria entre o Município 
de Moura e o IEFP – Instituto 
do Emprego e Formação Pro-
fissional, perspetivando-se a 
curto prazo, admissão de mais 
trabalhadores no âmbito do re-
ferido Programa.
O emprego apoiado em mer-
cado aberto consiste na ativi-
dade profissional desenvolvida 

por pessoas com deficiência, incapaci-
dade e capacidade de trabalho reduzi-
da, em postos de trabalho em regime 
de contrato de emprego apoiado, inte-
grados na organização produtiva ou de 

prestação de serviços dos empregado-
res, sob condições especiais, designa-
damente sob a forma de enclaves.
O Contrato de emprego apoiado em 
mercado aberto constitui uma moda-

lidade de apoio da medida Emprego 
Apoiado do Programa de Emprego e 
Apoio à Qualificação das Pessoas com 
Deficiência e Incapacidade.

// Trabalhadores abrangidos pelo programa “Emprego Apoiado em Mercado Aberto“
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MOURA // Investimentos 

Instaladas novas caldeiras
// PISCINA MUNICIPAL MANUEL MESTRE

A Câmara Municipal de 
Moura procedeu, em abril 

deste ano, a uma 
intervenção na 

Piscina Municipal 
Coberta – Manuel Mestre

A 
intervenção realizada teve 
o objetivo de substituir as 
duas caldeiras existentes, 
que haviam sido instaladas 

em 1998, de aquecimento das águas 
(piscina e sanitárias), por outras de fabri-
co e modelo recentes.
Esta intervenção representou um inves-
timento, em termos práticos, de custo 
zero, uma vez que no âmbito do con-
trato de abastecimento, existente com 
a GALP, foi concedido ao município um 
apoio de 25.000 euros. 
Este valor permitiu à Câmara Municipal 

de Moura adquirir e instalar as novas 
caldeiras, que oferecem maior eficiência 

energética, já que têm menor consumo 
de gás, maior facilidade ao nível da sua 

manutenção e mais segurança 
aos utilizadores da piscina.

// Instalação de novas caldeiras

Câmara de Moura investiu 
cerca de 155 mil euros

// AQUISIÇÃO DE VIATURAS

É uma das preocupações, 
constantes, da Câmara 
Municipal de Moura a 

melhoria das condições de 
trabalho, necessárias à 
prestação de um bom 

serviço à população 
de todo o concelho. 

Assim, foi realizado ao longo 
dos últimos dois anos, um 
forte investimento no setor 
operacional. 

No global, em 2018 e 2019, a Câmara 
Municipal de Moura investiu perto de 
155 mil euros, em 9 veículos que vieram 
reforçar os meios operacionais do muni-
cípio.
Só este ano entraram ao serviço, do con-
celho, 8 viaturas, designadamente, um 
veículo pesado de mercadorias, afeto 
ao serviço de Higiene e Limpeza, para 
recolha de monstros; uma carrinha afe-
ta igualmente ao serviço de Higiene e 
Limpeza, que se encontra a realizar a re-
colha de materiais recicláveis no âmbito 
da iniciativa HORECA; um outro veiculo 
destinado à recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos, no âmbito da iniciativa PAYT 
“Porta a Porta”; um veículo ligeiro afeto 

à Divisão de Cultura, Património e Des-
porto; um Rastos Komatsu afeto à Her-
dade da Contenda; um veículo ligeiro 
de mercadorias afeto à iniciativa “Prato 
Quente” e duas carrinhas, uma afeta ao 
serviço de jardins e espaços verdes e ou-
tra afeta ao serviço de obras.

Segundo Álvaro Azedo, Presidente da 
Câmara Municipal de Moura, “este in-
vestimento tem permitido reforçar o 
parque automóvel do município, que se 
encontrava envelhecido e com graves 
problemas que impediam uma resposta 
atempada e efetiva por parte da Câmara 

Municipal às necessidades da 
população. Há ainda muito a 
fazer, é certo, mas neste mo-
mento existem melhores con-
dições do que há dois anos”.

// Veículos adquirido
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MOURA // Obras

Trabalhos de reparação 
prosseguem no concelho

// CAMINHOS RURAIS E AGRÍCOLAS

A Câmara Municipal 
de Moura continuou 
a realizar os 
trabalhos 
de reparação 
dos caminhos rurais 
e agrícolas no 
concelho.

As intervenções 
consistiram 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”.
Neste ano de 2019 os caminhos 
intervencionados, e já concluí-
dos, são o de Vale de Rãs, de 
Santo António, da Forca, das 
Sesmarias e da Ladeirinha Bran-
ca, em Molura; Caminho Este-
pa, das Choças e Caçadores / 
Campo de Tiro, em Amareleja; 
Caminho Fonte dos Arcos, da 
Fonte Nova e da Cabeça Gor-
da, em Safara. Por terminar 
encontra-se o Caminho da Cal-
çadinha, em Moura; o Caminho 
dos Valhascos, em Amareleja; e 
o Caminho da Charnequinha, 
em Póvoa de São Miguel.
Estas intervenções de fundo em 
Caminhos Municipais foram re-
tomadas em 2018, após um pe-
ríodo de mais de 8 anos em que 
não foram realizadas repara-
ções de caminhos rurais e agrí-
colas no concelho de Moura.
De destacar a parceria estabele-
cida entre o Município e as Jun-
tas de Freguesia, neste proces-
so, uma vez que os arranjos em 
caminhos da responsabilidade 
das juntas de freguesia são re-
alizados aos fins de semana, 
assegurando estas as despesas 
com os recursos humanos.
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MOURA // Obras

Rua da Latôa intervencionada
// SISTEMA DE SANEAMENTO

A Câmara Municipal 
de Moura realizou 

a substituição do 
sistema de 

saneamento  na Rua 
da Latôa, em Moura.

A 
intervenção visou 
a implantação de 
um novo coletor 
(em PVC corruga-
do de diâmetro 

500 mm) entre o Largo da Latôa 
e o entroncamento com a Rua 
Bernardo Costa. No mesmo 
local foram também realizados 
trabalhos de repavimentação 
com alteração do tipo de cal-
çada.
O avanço urgente desta obra 
resultou, fundamentalmente, 
do mau estado de conservação 
em que se encontrava o antigo 
coletor existente (caneiro), ain-
da em alvenaria.
Refira-se que os trabalhos fo-
ram executados pelos serviços 
municipais, mais precisamente 
pelo setor de águas e sanea-
mento. // Trabalhos na Rua da Latôa

Instaladas novas ilhas de 
ecopontos em todo o concelho

// AMBIENTE

No âmbito da 
candidatura 

“Otimização da 
recolha seletiva- 3ª. 

Fase” ao Aviso 
11-2015-18, do 

Programa Operacional 
de Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUR) 

- Eixo Prioritário 3, 
foram instaladas, em 

todo o concelho de 
Moura, novas ilhas de 

ecopontos. 

No total encon-
tram-se instala-
das, e em fun-
cionamento, três 
novas ilhas de 

ecopontos subterrâneos, loca-
lizadas na Praceta Zeca Afon-

so, no Bairro do Mourasol e na 
Avenida Poeta Joaquim Costa 
(junto à Escola Secundária), em 
Moura. 
Nas freguesias do concelho 
encontra-se já em fase de con-
clusão a instalação de 18 novas 
ilhas de ecopontos superficiais, 
por forma a reforçar os locais 
que se encontravam mais des-
providos destes equipamentos, 
de acordo com as normas esta-
belecidas pela entidade regula-
dora (ERSAR).
Estes novos equipamentos pre-
tendem contribuir para uma 
melhor eficiência no que toca à 
separação de resíduos reciclá-
veis, bem como contribuir para 
um melhor Ambiente.
A distribuição dos equipamen-
tos teve em consideração as 
recomendações da ERSAR, o 
dimensionamento dos equipa-
mentos tendo em conta a po-
pulação espectável, as infraes-
truturas existentes nos locais e 
os meios humanos e materiais 
necessários para ser possível 
executar os trabalhos propos-
tos. // Novas ilhas de ecopontos
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MOURA // Obras

Intervenção no Largo General 
Humberto Delgado

// AMARELEJA

No passado mês de 
outubro, o município 
de Moura avançou 
com a reparação da 
calçada no Largo 
General Humberto 
Delgado, em 
Amareleja.

Aintervenção, que nesta 
altura já se encontra 
concluída, representou 

um investimento de 8.529,82 
euros e pretendeu resolver um 
problema relacionado com o 
escoamento de águas pluviais 
(chuvas), numa zona onde fica 
localizado grande parte do co-
mércio da vila. Para solucionar 
o problema realizaram-se tra-
balhos de recalcetamento, nas 
zonas onde a água ficava retida, 
dando-lhe a pendente possível 
e necessária para o escoamento 
das águas pluviais, bem como a 
colocação de mais sumidouros.// Reparação da calçada no Largo General Humberto Delgado, em Amareleja

Requalificação do edifício do 
antigo Grémio da Lavoura

// CENTRO DOCUMENTAL DA OLIVEIRA

Encontra-se a 
decorrer a obra 1.ª 

fase de intervenção de 
conservação do 

edifício do antigo 
Grémio da Lavoura. 

Esta intervenção visa, 
nesta fase, salvaguardar 
o edifício adquirido em 

1999 e qualificar a sua presença 
urbana através de uma inter-
venção de substituição de co-
bertura e de intervenção nas fa-
chadas, incluindo paramentos e 
vãos. A obra em curso pretende 
contribuir para a estratégia de 
requalificação de imóveis clas-
sificados ou em vias de classifi-

cação e para a criação de equipamentos 
culturais e de lazer, articulados entre si e 
situados no Centro Histórico de Moura. 
O edifício em causa, que irá albergar o 
futuro Centro Documental da Oliveira, 
encontra-se bastante degradado e a sua 
reabilitação irá conservá-lo e despertá-lo 
para a vivência da cidade, preservando 
o seu valor patrimonial e promovendo a 
sua adaptabilidade a novos usos.
De referir que esta intervenção foi alvo 
de uma candidatura no âmbito do Alen-
tejo 2020, representa um investimento 
elegível de 529.377,70 euros e tem uma 
taxa de cofinanciamento de 85%.

// Edifício do antigo Grémio da Lavoura
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MOURA // Obras

Reabilitação da Torre 
do Relógio, em 
Amareleja

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

Substituição de 
Pavimento numa Sala 
da Escola da Porta 
Nova

Estado: Concluída
Início: Julho 2019
Término: Julho 2019
Custo c/ IVA: 2.877,48 €

Construção de Box e 
Solário no Canil 
Municipal

Estado: Concluída
Início: Janeiro 2019
Término: Março 2019
Custo c/ IVA: 5.615,35 €

Construção de 
Plataforma e Rampa 
de Acesso ao 
Compactador nas 
Oficinas Municipais

Estado: Concluída
Início: Março 2019
Término: Março 2019
Custo c/ IVA: 2.180,95 €

Instalação de Mastros 
e Bandeiras no Centro 
Náutico de Moura/
Alqueva

Estado: Concluída
Início: Julho 2019
Término: Julho 2019
Custo c/ IVA: 7.349,65 €

Pintura e Caição de 
Vários Espaços em 
Moura

Estado: Concluída
Início: Agosto 2019
Término: Agosto 2019
Custo c/ IVA: 5.946,60 €

// Empreitadas

Trabalhos de conservação 
das Muralhas

// MURALHAS MODERNAS DA CIDADE DE MOURA

Arrancaram no início 
deste ano os trabalhos 

de conservação das 
Muralhas Modernas 

da  cidade de Moura.

A obra que iniciou em 
Fevereiro e que está 
praticamente conclui-

da, consistiu em trabalhos de 
conservação de muralhas com 
recurso a injeção de caldas, 
pregagens e rebocos.
O investimento nesta interven-
ção é de 295.556,97 euros.

// Muralhas Modernas da Cidade de Moura

Empreitada de reabilitação
// PISCINA MUNICIPAL DE MOURA

Após o término da 
época balnear foram 

retomados em 
setembro os trabalhos 

relativos à 
Empreitada de 

Reabilitação da 
Piscina Municipal de 

Moura.

A intervenção em curso 
pretende promover a 
melhoria das condi-
ções da piscina muni-

cipal, através da reabilitação da 
estrutura existente, aplicação 
de novo revestimento interior 
dos tanques, repavimentação 
do espaço envolvente ao tan-
que principal, introdução de ca-
leiras e instalação de elevador 
de transferência hidráulico.
A obra representa um investi-
mento de 242.985,00 euros e 
beneficia da comparticipação 
proveniente de uma candida-
tura apresentada ao programa 
“BEM – Beneficiação de Equi-
pamentos Municipais”, no valor 
de 93.928,90 euros.
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MOURA // Obras

Requalificado o Parque Infantil 
de Amareleja

// PARQUE INFANTIL

Foi requalificado o 
Parque Infantil de 
Amareleja, numa 

parceria entre a 
Câmara Municipal de 

Moura e a Junta de 
Freguesia de 

Amareleja.

Os trabalhos realiza-
dos contemplaram 
a remoção do piso 

existente e colocação de novo, 
de acordo com a legislação em 
vigor. Foi também removida a 
maior parte dos equipamentos 
existentes, por não se adequa-
rem às exigências atuais, e ins-
talados novos. Esta intervenção 
representou um investimento 
da Câmara Municipal de Moura 
de 17.678,05 euros e de 6.197,15 
euros da Junta de Freguesia de 
Amareleja.

// Parque Infantil de Amareleja

A Câmara Municipal de Moura realizou, no dia 22 de outubro, a cerimónia 
de entrega das chaves, das novas habitações, aos moradores do Bairro do 
Carmo, em Moura.
A iniciativa contou com a Bênção das casas dos moradores pelo Pároco 
de Moura e visita a uma das habitações restauradas.
Refira-se que esta foi uma intervenção que teve inicio em Janeiro de 2018 
e representou um investimento de 467.373,79 euros.

// Bairro do Carmo

No dia 14 de novembro, no âmbito do PE SIM - Plano Educativo para o 
Sucesso e Inovação em Moura foram inauguradas duas Salas de Aula do 
Futuro - Laboratórios de Aprendizagens na Escola Secundária de Moura e 
na EBI de Amareleja. Estas salas visam contribuir para a melhoria do siste-
ma educativo na perspetiva da criação de espaços dinâmicos, apelativos 
e inovadores. As presentes inaugurações contaram com a presença do 
Executivo e de colaboradores de diversas áreas da Câmara Municipal de 
Moura que interviram na implementação de ambas as salas, diretores de 
Escolas, educadores, docentes, alunos e pessoal não docente assim como 
representantes da Direção Regional da Educação.

// Salas de Aula do Futuro
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MOURA // Obras & Ambiente

Estação de Transferência 
de Recicláveis de Moura

// AMBIENTE

Será instalada em Moura 
uma Estação de 

Transferência de Recicláveis, 
no âmbito da 

implementação do plano 
de recolha PAYT (Pay as You 
Throw), um sistema porta à 
porta na cidade de Moura, 

enquadrada do PERSU 2020.

Este equipamento será cons-
tituído por uma área desti-
nada ao armazenamento de 
várias tipologias de resíduos 
seletivos, em contentores 

de grandes dimensões, com sistema de 
compactação.
Trata-se de uma infraestrutura de extre-
ma importância no sentido da valoriza-
ção dos materiais recuperáveis presen-
tes nos resíduos urbanos e será uma 
estrutura organizada, construída de raiz, 
contribuindo para uma maior satisfação 
da comunidade local e reduzindo os cus-
tos inerentes ao transporte de resíduos 
para o município.
Este projeto foi desenvolvido pelos ser-

Reabilitação do 
Edifício da Escola das 
Cancelinhas em 
Amareleja

O projeto contemplou a 
substituição da cobertura, 
execução de tetos falsos, 
reparação dos soalhos de 
madeira, reparação de por-
tas e substituição de janelas, 
revisão da instalação elétrica 
e pintura geral do edifício e 
muro da escola.

Custo c/ IVA: 105.801,45 €

Regularização da Linha 
de Água junto à Rua 
Capitão Joaquim 
Bendito Maximiniano, 
em Amareleja

Execução de canal em betão 
pobre ligeiramente armado, 
limpeza e regularização do 
troço não pavimentado, exe-
cução de pavimento a toda 
a largura do canal e constru-
ção de uma PH galgável.

Custo c/ IVA: 52.131,53 €

Repavimentação de 
Arruamentos em 
Safara e Santo Aleixo 
da Restauração

Trabalhos de reabilitação 
dos pavimentos da Ruas 
Nossa Senhora da Assunção  
e Rua de Santa Maria em Sa-
fara e das Ruas Travessa da 
Horta de Cima, Rua Nova, 
Rua do Juncalinho e Rua de 
Barrancos em Santo Aleixo 
da Restauração.

Custo c/ IVA: 63.706,00 €

Construção de 
Passadeiras Elevadas 
em Calçada em Safara 
e Póvoa de São Miguel

O projeto consistiu em de-
terminar as condições para a 
construção de duas passa-
deiras, lombas redutoras de 
velocidade, na Póvoa de S. 
Miguel (Rua da Igreja e Rua 
de S. Miguel), e em Safara 
(Rua da República e Praça 25 
de abril).
As lombas são a medida 
de acalmia de tráfego mais 
utilizada até hoje em todo o 
mundo, pois garantem uma 
redução muito significativa 
da velocidade dos veículos.

Custo c/ IVA: 19.642,75 €

// Projetos concluídos

Recolha de resíduos no 
setor HORECA

// MELHOR AMBIENTE

O ambiente é uma 
preocupação constante da 

Câmara Municipal de Moura

Omunicípio tem disponível a 
Recolha HORECA, serviço 
destinado a hotéis, restau-
rante e cafés.

Para que a recolha seja realizada é ne-
cessária a adesão a esta medida.
Os estabelecimentos aderentes recebe-
rão um balde amareleo e outro azul, de 
120 litros, para depositar os resíduos.
A recolha de papel é realizada à segun-
da-feira e quinta-feira. Já o plástico e o 
metal são recolhidos à terça-feira e sex-
ta-feira.
Os interessados podem realizar a sua 
inscrição junto do município, podendo 
também, para o efeito, recorrer à aplica-
ção Moura Mobile.

viços técnicos da Câmara Municipal de 
Moura.
A RESIALENTEJO, entidade respon-
sável pelo lançamento da empreitada, 
apresentou uma candidatura ao Aviso 
11-2019-25 do POSEUR para seu finan-

ciamento. O valor total deste investi-
mento foi de 424.000,00 euros, tendo o 
município assegurado o financiamento 
de 63.600,00 euros e a RESIALENTEJO 
os restantes 360.400,00 euros.

// Estação de Transferência de Recicláveis de Moura
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MOURA // Projetos

Plataforma Central de Lazer e Áreas de 
Serviço de Auto Caravanas do Núcleo da 
Barragem 

// ESTAÇÃO NÁUTICA MOURA - ALQUEVA

A Plataforma 
Central de Lazer, 

apresenta-se pelas suas 
características físicas, e de 
localização relativamente 

ao plano de água, como o 
espaço privilegiado com 

vocação para atividades de 
recreio, turismo e Lazer.

C ontempla um conjun-
to de equipamentos e 
infraestruturas, através 

da construção de uma platafor-
ma elevada à cota 153.00, para 
acolher o espaço relativo aos 
operadores marítimo-turísticos, 

assim como, uma cafetaria de 
apoio e esplanadas, com uma 
área total construída de 250 m2.
A Área de Serviço de Auto Ca-
ravanas (ASA) é implantada a 
uma cota superior, junto ao li-
mite dos 30 metros do domínio 
hídrico, e contigua ao caminho 
público de acesso, sendo uma 
área central e muito privilegia-
da junto ao coroamento da bar-
ragem, com 8 lugares de esta-
cionamento, estação de serviço 
para auto caravanas, espaço en-
volvente de estar e lazer e aces-
so pedonal directo à plataforma 
central de lazer, elemento aglu-
tinador de toda a intervenção.

// Plataforma Central de Lazer da Barragem

Praia Fluvial 
// ESTAÇÃO NÁUTICA MOURA - ALQUEVA

O projeto da 
Estação 

Náutica de Moura 
contempla a 

construção de 
uma praia e uma 

piscina.

A Praia Fluvial e Piscina 
Flutuante, apresentam-
se como um espaço 

amplo e pouco construído com 
um uso misto de praia/ campo, 
que permite complementar as 
várias intervenções na área ge-
ral de recreio, ambos acessíveis 

a pessoas com mobilidade con-
dicionada e a partir da platafor-
ma central de lazer, por cami-
nho público existente.

// Zona onde ficará instalada a praia fluvial

// Plataforma Central de Lazer da Barragem

// ASA da Barragem
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MOURA // Projetos

- Requalificação da Praça da 
República da Amareleja;

- Requalificação da entrada 
da Amareleja (Rua de Bar-
rancos e Rua 1º de Maio);

- Posto de observação de 
vida Selvagem no Baldio 
das Ferrarias na Amareleja;

- Extenção de Saúde da 
Amareleja;

- Requalificação do acesso e 
zona envolvente ao cemité-
rio na Póvoa de São Miguel;

- Requalificação da entrada 
da Póvoa de São Miguel;

- Casa Mortuária da Póvoa 
de São Miguel;

- Reabilitação do Posto 
de Saúde Póvoa de São 
Miguel;

- Requalificação da esco-
la EB1 da Póvoa de São 
Miguel;

- Remodelação do Largo 
das Ameias em Safara;

- Espaços exteriores da 
escola EB1 de Safara;

- Parque da Ermida de San-
to António em Santo Aleixo 
da Restauração;

- Espaços exteriores do 
Centro Paroquial de Santo 
Aleixo da Restauração;

- Rampa de acesso à Igreja 
de Santo Aleixo da Restau-
ração;

- Remodelação da Casa do 
Povo de Santo Aleixo da 
Restauração;

- Remodelação do Espaço 
Frederico Vaz Pontes, em 
Sobral da Adiça;

Apoio técnico 
prestado

// Juntas de Freguesia

Convento do Carmo adjudicado 
// PROGRAMA REVIVE

O Convento do Carmo, 
em Moura, tornou-se no 

9.º imóvel adjudicado do 
Programa Revive. 

A recuperação do imó-
vel, que se encontra 
em avançado estado 

de degradação há vários anos, 
com o objetivo de o transfor-
mar numa unidade hoteleira 
de 5 estrelas, com cerca de 50 
quartos, foi adjudicada à gesto-
ra do Convento do Espinheiro 

(SPPTH— Sociedade de Pro-
moção de Projetos Turísticos e 
Hoteleiros), num investimento 
estimado de cerca de 6 milhões 
de euros.
O novo hotel tem abertura pre-
vista para 2022, no âmbito de 
uma concessão de 50 anos para 
fins turísticos.
O Convento do Carmo, edifi-
cado em 1251, foi o primeiro 
da ordem carmelita fundado na 
Península Ibérica. No século XVI 
sofreu transformações profun-
das, tendo sido construída nes-

sa altura a igreja, os claustros e 
as capelas.
Foi deste convento que saíram 
os monges que fundaram o 
Convento do Carmo, em Lis-
boa.
O imóvel está localizado no 
centro histórico de Moura, pró-
ximo do castelo, sendo que o 
conjunto que engloba a igreja 
e o claustro do convento está 
classificado como imóvel de in-
teresse público desde 1944.
Refira-se que o desfecho deste 
procedimento concursal resulta 

do trabalho desenvol-
vido, no último ano 
e meio, pelo atual 
executivo da Câmara 
Municipal de Mou-
ra, pelos técnicos do 
município, Turismo de 
Portugal, I.P., DGPC 
– Direção Geral do 
Património Cultural e 
Direção Regional de 
Cultura do Alentejo. 

// Convento do Carmo - Moura 

Terminal Rodoviário
// TRANSPORTES

Já se encontra adjudicada 
a empreitada para 

adaptação da antiga 
estação de caminho-de-

ferro a central intermodal 
(Terminal Rodoviário). 

E sta intervenção repre-
sentará um investimen-
to de 584.161,37 euros, 

acrescidos de taxa legal de IVA 
em vigor.
A obra, que tem um prazo de 
execução de 180 dias, contem-
pla trabalhos de reabilitação de 
edifícios ao nível estrutural, no-
vas infraestruturas técnicas, im-
permeabilizações, isolamentos, 
cobertura, alvenarias, demoli-
ções, cantarias, revestimentos, 

carpintarias, serralharias, pintu-
ras, trabalhos exteriores de pa-
vimentos, eletricidade e ITUR.
Deste modo, para além da va-
lorização do edifício, no sentido 
de o reverter do atual estado de 
degradação, esta intervenção 

pretende criar condições de in-
centivo a uma maior utilização 
de meios de transporte coletivo 
e promover a intermodalidade 
entre diferentes meios de trans-
porte.
Refira-se que este investimento 

beneficia de cofinan-
ciamento FEDER à 
taxa de 85%, através 
do Programa Ope-
racional Regional do 
Alentejo – Alentejo 
2020.

Em desenvolvimento:
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MOURA // Projetos

- Remodelação Casa Mor-
tuária do Sobral da Adiça 
– em desenvolvimento;

- Remodelação da Casa do 
Povo do Sobral da Adiça – 
em desenvolvimento;

Apoio técnico 
prestado:

// Juntas de Freguesia

- Avenida dos Bombeiros 
Voluntários, Bloco 3, 2º esq., 
Moura;

- Rua de Moura, nº 26, 
Amareleja; 

- Rua do Poço das Canas, nº 
1, Santo Aleixo da Restau-
ração;

- Rua da Parreira, nº 5, Santo 
Aleixo da Restauração.

Obras concluídas:

// Gabinete de Apoio 
à Habitação (GAH)

- Rua da Balança, nº 1, San-
to Aleixo da Restauração; 

- Rua Dr. António Neves 
Bengla, nº 17, Póvoa de São 
Miguel;

- Rua de Nova de Moura, nº 
11, Estrela.

Obras em execução:

Projetos em elaboração:

- Rua da Ruínha, nº 16, 
Amareleja;

- Rua Garcia Peres, nº 69, 
Moura;

- Rua da Igreja, nº 7, Póvoa 
de São Miguel;

- Primeira Rua do Sete e 
Meio, nº 48, Moura;

– Rua de São Sebastião, nº 
55, Safara.

Remodelação das instalações 
sanitárias 

// JARDIM DOUTOR SANTIAGO

A Câmara 
Municipal de 
Moura está a 

preparar a 
remodelação das 

instalações 
sanitárias do 

Jardim Doutor 
Santiago.

O projeto pre-
vê a alte-
ração das 
insta lações 
sanitárias do 

Jardim Dr. Santiago em Mou-
ra, para adaptação do edifício 
à mobilidade condicionada, à 
utilização infantil e, em geral, 
renovação e requalificação des-
te equipamento.
A alteração do edifício inclui a 

aplicação de novos materiais e 
equipamentos, como é o caso 
de canalizações, peças sanitá-
rias, torneiras, caixilharias, por-
tas, revestimentos, instalações 
elétricas e respetivas armadu-
ras e pintura do edifício. Não 
haverá lugar a alteração na 
cobertura, como também não 
será necessário aumentar a vo-
lumetria, nem a superfície de 
implantação. 

No que respeita à modificação 
do alçado principal, no qual se 
encontram localizadas as duas 
entradas, será acrescentada 
mais uma abertura para o aces-
so destes dois últimos usos. 
Para a entrada de cadeiras de 
rodas e carros de crianças será 
aproveitada a rampa incipiente 
que atualmente existe, e que 
deverá alcançar a cota deste 
acesso.

// Jardim Doutor Santiago

Entrada de Moura pela 
Vidigueira 

// VIA PEDONAL E ROTUNDA

A via pedonal 
desenvolve-se 

numa área junto à 
zona industrial, 

saída para 
Vidigueira e 
rotunda do  

Intermarché, pela 
estrada regional 

nº 258, com uma 
área aproximada 

de 5 000 m2. 

A proposta, dada a locali-
zação da área, configu-
ra-se como uma “porta 

de entrada da cidade”, que 
se pretende requalificar. Esta 
centra-se na ampliação da via 
e promoção de melhores con-
dições de mobilidade pedonal 
associada à implementação de 
uma zona verde com o objetivo 
de minimizar o impacto visual 
da zona industrial e sobretudo 
encerrar visualmente a área do 
futuro ecocentro.
O projeto da rotunda pretende 
reinventar e reinterpretar a fun-
ção deste espaço, com um de-

senho que constitui um marco 
de afirmação urbana à entrada 
da cidade e em simultâneo ce-
lebrar a “água” como patrimó-
nio de Moura. Serão utilizados 
materiais da região, tais como 

o barro artesanal com estam-
pilha (com reproduções das es-
tampilhas presentes nos bocais 
dos poços árabes – Mouraria 
em Moura), mármore, jactos de 
água e iluminação cénica.

// entrada de moura pela vidigueira - via pedonal

- Rampa de acesso à Igreja 
de Santo Aleixo da Restau-
ração; 

- Requalificação do Lar-
go Largo das Ameias em 
Safara.

Concluído:
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MOURA // Projetos

Escola Básica dos Bombeiros Voluntários
// ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

O município de Moura 
encontra-se a trabalhar no 

projeto de ampliação e 
remodelação da Escola 

Básica dos Bombeiros 
Voluntários

Trata-se de um edifício escolar 
construído na década de 70, 
tendo apenas entrado em 
funcionamento em 1983. A 
construção é do tipo pré-fa-

bricada com estrutura de betão armado 
e paramentos em betão. Recentemente 
foi substituída toda a cobertura
O programa base desta proposta, visa 
integrar oito salas do primeiro ciclo e 
duas salas do pré- escolar e irá integrar 

as comunidades escolares da Escola Bá-
sica do 1º Ciclo do Bairro 25 de Abril e 
da Escola Básica dos Bombeiros Volun-
tários de Moura.
Pretende-se requalificar as atuais instala-
ções, reestruturando-as e integrando-as 
numa nova unidade escolar, criando as-
sim, as condições para a implementação 
do futuro Centro Escolar dos Bombeiros 
Voluntários de Moura. 
A proposta agora apresentada, mantém 

a área total do recinto escolar 
de 6203.00 m², exibindo ago-
ra uma área de implantação 
coberta de 1437.58 m². A área 
bruta de construção é agora 
de 2127.45 m² (1437.58 m² do 
piso 0 + 498.80 m² do piso 1 
novo +191.07 m² do piso 1 
existente)

// Projeto para a Escola Básica dos Bombeiros Voluntários

A Câmara Municipal de Moura tem vindo a trabalhar no projeto de requa-
lificação da Estrada Nacional 255, que prevê a construção de uma nova 
via pedonal, intervenção que se insere na estratégia de desenvolvimento 
local, que assenta em vários pilares, entre os quais a requalificação do 
espaço público.
Esta estrada, também conhecida como Rua da Amareleja, faz a ligação 
entre Moura e o Alto Alentejo, sendo uma das entradas principais na ci-
dade que, pelas suas atuais características, lhe confere uma imagem nada 
digna. Pretende-se, por isso, requalificar esta zona, criando um espaço 
cada vez mais urbano e seguro.
O projeto contempla a construção de uma via pedonal, que se desen-
volverá entre a “Brecha do Jardim” e a Ponte do Coronheiro, numa 
extensão de cerca de 1km. Ao longo da via será realizada a estabilização 
de taludes; recolocada toda a sinalética; realizada a pavimentação da 
berma em betão pintado a verde, permitindo que as pessoas possam 
realizar caminhadas e que, ao mesmo tempo, tenham acesso às quintas 
existentes nesta zona. Será igualmente feito o melhoramento do parque 
de merendas existente junto ao Moscão, estando prevista a criação de 
um pequeno estacionamento temporário, construção de equipamentos 
de apoio (mesas e bancos), bem como uma nova fonte de água potável e 
nova vedação em postes de madeira. Junto ao posto de abastecimento 
de combustível, presente no local, será ainda criado um alargamento que 
permitirá a existência de uma vista panorâmica.
Realizado por António Pacheco, Firmino Fialho e Sérgio Morais, o projeto 
de requalificação da via prevê também a instalação de iluminação acre-
ditada pela distribuidora de energia nacional, reduzindo desta forma os 
custos quer de manutenção, quer de aquisição do novo equipamento. 
A intervenção prevista representa um investimento de cerca de 500 mil 
euros.

// Requalificação da Rua da Amareleja prevê nova 
via pedonal em Moura

O projeto de reabilitação do antigo Matadouro para Museu Municipal de 
Moura – 2ª Fase, inclui os acabamentos e equipamentos interiores dos 
edifícios já reabilitados na fase anterior e a conclusão da edificação do 
recinto do conjunto, compreendendo a construção de dois alpendres nos 
limites sul e norte do mesmo.
O limite norte determina a entrada principal do recinto e remata esta 
plataforma com a Travessa do Matadouro. A sul desenha-se uma área 
expositiva exterior de tal forma que há espaço para a futura implantação 
de uma sala/auditório que servirá o museu e a cidade.

// Reabilitação do Edifício do Antigo Matadouro 
para Museu Municipal de Moura - 2ª Fase
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MOURA // Serviços

Câmara Municipal de Moura lança 
nova plataforma

// SERVIÇOS ON-LINE

O município 
de Moura tem 
como missão 

prestar 
serviços de 

elevada 
qualidade, 

satisfazendo de 
modo eficiente 
as expectativas 
dos munícipes 

e outros 
utentes.

C om base 
nesta pre-
missa foi 
disponibi-

lizada, no âmbito das 
atribuições e com-
petências municipais 
uma nova plataforma 
de Serviços Online.
Desde o início do atu-
al mandato, o executi-

vo desta Câmara Municipal tem 
vindo a desenvolver um conjun-
to de medidas, que no âmbito 
da modernização administra-
tiva, pretendem estreitar laços 
entre a população do concelho 
e os serviços municipais, que 
permitam por um lado uma par-
ticipação ativa dos munícipes 
e por outro lado uma rápida e 
eficiente resposta dos serviços 

municipais.
A nova plataforma de Serviços 
Online, que se encontra dispo-
nível através do sítio de inter-
net da Câmara Municipal de 
Moura, em www.cm-moura.pt, 
permite, por exemplo, marcar 
atendimentos com os membros 
do executivo (Presidente e Ve-
readores), requerer diversas li-
cenças, apresentar reclamações 

ou efetuar exposições. O aces-
so a esta ferramenta é efetua-
do através de um registo que 
será posteriormente validado, 
garantindo este tipo de aces-
so uma relação segura entre 
a Câmara e os Munícipes. De 
destacar que todos os proces-
sos provenientes dos serviços 
online, integram na plataforma 
de gestão documental, solução 

// Serviços on-line

implementada desde o início 
deste ano, permitindo assim a 
desburocratização e desmate-
rialização de processos.
Recorde-se que relativamente 
à modernização administrativa 
já em 2018 havia sido lançado 
o Sistema de Gestão Municipal 
de Educação, que possibilita à 
autarquia gerir, online, de forma 
rápida e eficaz, os vários pro-
cessos educativos de respon-
sabilidade municipal, como por 
exemplo, a gestão de refeições 
escolares e prolongamento de 
horário escolar.
Também no ano passado foi 
lançada a aplicação, para smar-
tphones, Moura Mobile que 
disponibiliza, de forma prática e 
rápida, um conjunto de serviços 
a que o munícipe poderá ace-
der através do seu telemóvel.
Refira-se ainda que no passado 
mês de setembro, os serviços 
do município foram também 
munidos de uma nova solução 
para a realização da leitura do 
consumo de água, sendo que 
os funcionários afetos a este 
serviço receberam tablets para 
efetuarem o registo dessas lei-
turas.

Atendimento ao munícipe em 
todas as freguesias do concelho

// DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

A Câmara Municipal 
de Moura deu início 
este ano, à 
descentralização do 
atendimento ao 
munícipe.

E m cada uma das fregue-
sias do concelho, o Pre-
sidente do município, 

Álvaro Azedo, acompanhado 

por técnicos camarários reuniu, 
no período da manhã, com o 
executivo da respetiva Junta de 
Freguesia e, no período da tar-
de, realizou o atendimento aos 
munícipes, que desta forma não 
tiveram de se deslocar à sede 
de concelho para ser recebidos 
pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal.

// Reuniões com todos os executivos das Juntas de Freguesia
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MOURA // Promoção do Concelho

Moura acolheu transmissão 
de programa da RTP

// PROMOÇÃO DO CONCELHO

A RTP, em conjunto 
com a Associação 

Heranças do Alentejo 
realizou em 

Moura uma emissão 
do programa 

televisivo 
“Turismo em Rede”.

T ratou-se de uma emissão 
dedicada ao Alentejo, 
com o objetivo de mos-

trar todo o potencial turístico 
da região.
A Câmara Municipal de Moura 
foi parceira desta iniciativa, que 

pretendeu promover o dinamis-
mo e a autenticidade do nosso 
território, nomeadamente no 
que diz respeito ao património 
cultural e natural, a gastrono-
mia, destacando também no-
vas abordagens ao artesanato 
regional, os usos e costumes, o 
alojamento diferenciador e no-
vos projetos, que estão a pos-
sibilitar o surgimento de novos 
produtos turísticos e a revitali-
zação dos recursos naturais e 
patrimoniais.
O recinto do Castelo de Mou-
ra foi o palco escolhido para a 
emissão deste programa, que 
foi para o ar no canal 1 da RTP.// RTP no Castelo de Moura

Dia do Município de Moura na 
Casa do Alentejo

// CASA DO ALENTEJO // MOURA NA BTL

A Câmara Municipal de 
Moura promoveu no dia 29 

de junho o Dia do 
Município de Moura na 

Casa do Alentejo.

A iniciativa pretendeu promover 
a cultura e as tradições do con-
celho na capital portuguesa, 

tendo para o efeito sido preparado um 
programa de atividades.
O Dia começou com a apresentação de 
duas obras literárias, designadamente 
“2 dedos de conversa” de Manuel Cor-
reia e “Mouros e Atlantes” de Valdemiro 
Correia, com moderação de José Jo-

aquim Chaparro. Seguiu-se uma visita 
guiada à exposição “Água Castello: 120 
anos em imagens”; o almoço convívio 
com animação musical a cargo do grupo 
“Ideal Alentejano“; apresentação da Es-
tação Náutica Lago Alqueva – Moura e 
do projeto “Contenda Natur”. Destaque 
ainda parta a realização de uma ação de 
promoção dos Operadores Turísticos do 
concelho.
O Dia do Município de Moura na Casa 
do Alentejo contemplou também uma 
prova de vinhos, mostra e degustação 
de produtos regionais e atuação do Gru-
po Coral e Etnográfico do Ateneu Mou-
rense.

Concelho marcou presença 
na BTL 2019

Em março deste ano o 
concelho de Moura esteve 

presente na FIL – Feira 
Internacional de Lisboa, em 

mais uma edição da BTL – 
Bolsa de Turismo de Lisboa.

O O concelho de Moura marcou, 
uma vez mais, presença no 
certame com um espaço que 

integrou o stand da Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo.
Ao longo de cinco dias, Moura promo-
veu as suas potencialidades turísticas, 
sendo que este ano esteve em evidência 
o “Contenda Natur” e a Estação Náutica 
de Moura. Também o azeite esteve em 

destaque, no âmbito da estra-
tégia de marketing “Moura Ter-
ra Mãe do Azeite do Alentejo”.
A participação de Moura na BTL 
deste ano ficou ainda marcada 
por duas apresentações, desig-
nadamente a apresentação da 
Estação Náutica de Moura e a 
apresentação do projeto “Con-
tenda Natur”.
Promovida pela Fundação AIP e 
realizada na Feira Internacional 
de Lisboa desde 1989, a BTL é 
reconhecida no sector como o 
evento mais importante na área 
do turismo em Portugal e como 
um ponto de encontro de pro-
fissionais.
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MOURA // Natal

Dias mágicos e cheios de 
brilho regressam a Moura

// CASTELO ENCANTADO

Em 2018 foi 
assim e em 

2019 Moura 
vai voltar a ter 
o seu Castelo 

Encantado, um 
espaço que 

pretende 
simbolizar o 

espírito 
natalício.

Oo b j e -
t i v o 
d e s t a 
iniciati-

va passa por valorizar 
o espaço do Castelo, 
que representa a his-
tória e a cultura do 
concelho.
Os dias mágicos e 
cheios de brilho es-
tão de regresso! Pre-
tende-se centralizar a 
“magia” do espírito 
de natal num único 
espaço, onde os mais 
novos poderão en-

contrar uma “vila natal”, repleta 
de atividades das quais pode-
rão usufruir.
No recinto do Castelo poderão 
encontrar todas as suas perso-
nagens: presépio, gnomos, re-

nas, bonecos de neve, árvore 
de natal, estrelas, patinagem no 
gelo, sem esquecer o lendário 
Pai Natal.
O Avião do Pai Natal, o Com-
boio Encantado, a pista de pa-

tinagem no gelo, a Casinha do 
Pai Natal, o Mercado de artesa-
nato e de doçaria, para deliciar 
pequenos e graúdos, serão ou-
tras atrações disponíveis. 
Entre 9 e 25 de dezembro toda 

a família poderá divertir-se e 
viver momentos especiais nai-
niciativa “Moura – Castelo En-
cantado”, um espaço que irá 
encher-se de luz, cor e magia, 
com a chegada do Natal.

Dinamização do concelho em 
época de Natal

// ÁRVORE DA PARTILHA, PINHEIROS DE NATAL E ILUMINAÇÕES

Nesta quadra 
natalícia a Câmara 

Municipal de Moura 
colocou em prática 

um conjunto de ações 
que visam dinamizar 

o concelho e o seu 
tecido empresarial 

nesta época tão 
especial.

No dia 3 de dezem-
bro assinalou-se o 
Dia Internacional 
da Pessoa com 

Deficiência e, nesse dia, a Câ-
mara Municipal de Moura vol-

tou a erguer a Árvore da Partilha, já um 
símbolo do nosso concelho nesta época 
festiva, que ficou exposta durante toda a 
quadra no Largo General Humberto Del-
gado, em Moura. No dia 5 de dezembro, 
em Amareleja, foi igualmente herguida 
a Árvore de Natal, na Delegação da Câ-
mara Municipal de Moura.
Também em 2019, o município conta 
com o envolvimento do tecido econó-
mico e social para proceder ao embele-
zamento da cidade e freguesias, através 
da colocação de Pinheiros de Natal, cuja 
decoração fica a cargo de cada entidade 
participante. Recorde-se que em 2018, 
foram 165 as entidades aderentes a esta 
iniciativa.
Também este ano a iluminação de Na-
tal está presente no centro da cidade 
de Moura, durante a época a época de 
Natal.


