// OBRA CONCLUÍDA

// OBRA CONCLUÍDA

Espaço público envolvente ao Museu Requalificação da Piscina Municipal
Municipal e Pontão do Matadouro
de Moura

// Espaço público envolvente ao Museu Municipal de Moura
Já se encontra concluída a
empreitada de requalificação do
espaço público envolvente ao
Museu Municipal de Moura,
bem como a reabilitação da
passagem hidráulica designada
por Pontão do Matadouro.

O

s trabalhos desenvolvidos visaram a reabilitação estrutural do pontão, que recorde-se
havia sido alvo de um relatório elaborado pela
Infraestruturas de Portugal, em 2016. No documento

eram mencionados problemas estruturais no arco do
lado jusante do Pontão, sendo aconselhada a resolução dos problemas detetados. O atual executivo camarário, após a análise do referido relatório, decidido
avançar com a intervenção proposta, por forma a
garantir a segurança da estrutura e de todos aqueles
que a utilizam.
As obras incluíram também a construção do acesso
pedonal entre a Ponte da Salúquia e a Ponte do Matadouro, plantação de árvores, arbustos, relva, pavimento e instalação de equipamento Street Workout
(aparelhos de ginástica).
Esta intervenção representou um investimento total
de €265.874,77 e beneficiou de cofinanciamento à
taxa de 85%, através do programa Alentejo 2020.

// Piscina Municipal de Moura
Já se encontra concluída
a obra de requalificação da
Piscina Municipal de Moura.

O

s trabalhos realizados contemplaram a reabilitação da estrutura existente, aplicação de
novo revestimento interior dos tanques, novo
repavimento do espaço envolvente ao tanque princi-

pal, introdução de caleiras e instalação de elevador
de transferência hidráulico.
A obra representou um investimento total de
€318.630,84 e beneficiou da comparticipação proveniente de uma candidatura apresentada ao programa
“BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais”,
no valor de €93.928,90.

// OBRAS EM CURSO
Terminal Rodoviário
Moura

€ 619.211,05

Rua dos Ourives
e Rua do Poço
Moura

€ 155.432,75

Largo Frederico
Ulrich / Ameias
Safara

€ 145.067,79

Rua Catarina Eufémia
Sobral da Adiça

€ 78.205,41

Centro Documental
da Oliveira
Moura

€ 673.239,84

