// ÁGUA CASTELLO

Assinatura do protocolo entre o Município de Moura e a Mineraqua
É assinado no próximo dia 14
de janeiro o protocolo entre a
Câmara Municipal de Moura e
a Mineraqua Portugal,
empresa detentora da marca
Água Castello,
recentemente adquirida pela
Central de Cervejas.

O

documento a firmar entre as duas partes
prevê a realização de até dois passeios
mensais, que consistem no Percurso Temático da Água “Do Castello até Pisões”. Atividade
inserida na estratégia de desenvolvimento local, em
que se pretende valorizar o ativo territorial “Água”
nas suas diversas dimensões enquanto património
natural, cultural e paisagístico. A parceria agora estabelecida entre o Município de Moura e a Mineraqua Portugal é fundamental para dar a conhecer a
importância histórica da marca Castello na vivência

da cidade de Moura. Este protocolo insere-se nesta estratégia municipal com o objetivo de preservar
a “memória” e potenciar esse “passado” como oferta
cultural e turística, pretendendo igualmente envolver
a comunidade escolar do concelho.
14 de janeiro foi o dia escolhido para a assinatura
deste protocolo, já que foi precisamente a 14 de
janeiro de 1899 que a Câmara Municipal de Moura
assinou o contrato de exclusividade com Julio Maximo Pereira e António de Assis Camilo, para a “exportação das águas minero-medicinais” da então Vila
de Moura, começando aqui a Água Castello a dar os
seus primeiros passos.
Esta iniciativa representa igualmente o culminar das
comemorações dos 120 anos da marca, que contemplaram várias iniciativas realizadas ao longo do ano
de 2019.
A sessão de assinatura do protocolo decorrerá no
recinto do Castelo de Moura, local da primeira unidade de exploração, pelas 14:30, do dia 14 de janeiro,
sendo posteriormente realizado o Percurso Temático
da Água “Do Castello até Pisões”.

// Nascente de Pisões

// ESCOLA DO FOJO

// MOURA MOBILE

Trabalhos de pavimentação

Agora é mais fácil comunicar com
a sua Câmara Municipal
O Município de Moura
tem disponível, há cerca
de um ano, a aplicação
“Moura Mobile”.

E
// Trabalhos de pavimentação na EB1 / JI do Fojo
Aproveitando o período de
interrupção letiva do Natal, a
Câmara Municipal de Moura
deu início no passado dia 20
de dezembro aos trabalhos
de pavimentação, com pavês
de cimento, do espaço sob
o alpendre da Escola Básica
do 1.º Ciclo com Jardim de
Infância do Fojo.

A

intervenção, que tinha um prazo de execução de 30 dias, já se encontra concluída,
tendo representado um investimento de
5.289,40 euros.
Recorde-se que este mesmo estabelecimento de
ensino havia beneficiado, em julho de 2019, de
uma intervenção no âmbito das comemorações do
“Dia abem:”, que trouxeram a Moura mais de 120
voluntários que participaram na pintura exterior do
edifício.
A Educação é uma das prioridades do atual executivo da Câmara Municipal de Moura, que no âmbito das suas competências desenvolve todos os
esforços para proporcionar as melhores condições
a alunos, professores e auxiliares.

sta ferramenta, destinada a telemóveis,
pretende que os munícipes possam, de
forma rápida e prática, reportar à Câmara
Municipal qualquer problema existente na sua rua,
bairro, ou localidade, para que o mesmo seja solucionado pelos serviços municipais.
A aplicação disponibiliza um conjunto de serviços
como por exemplo: fazer sugestões, submeter
ocorrências, acompanhar o estado em que se encontram as situações por si reportadas, submeter
pedidos de informação e de reuniões, fazer a inscrição na Ludoteca, consultar as deliberações tomadas pela Câmara e Assembleia Municipal, bem
como regulamentos e editais.
Disponível está igualmente uma área de contactos
– municipais, de emergência, freguesias, Saúde,
Educação, onde dormir, onde comer – e de Pontos
de Interesse que poderão ser visitados no nosso
concelho, sendo possível através da aplicação,
traçar o percurso mais rápido para chegar às nossas igrejas e museus.

Assim se possui um smartphone, ou tablet, com
acesso à internet, poderá instalar o “Moura Mobile” através da Google Play Store ou App Store da
Apple.

