
// COVID-19

Posto de Turismo de Moura recebeu o selo “Clean & Safe”

De forma a cumprir cuidadosamente todas 
as normas e orientação das autoridades de 
saúde, o Posto de Turismo de Moura adotou 

várias medidas com vista a prevenir a transmissão 
da doença COVID-19. Neste âmbito recebeu o selo 
“Clean & Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal, 
que atesta que este serviço do Município de Mou-
ra cumpre as recomendações da Direção-Geral da 
Saúde para evitar a contaminação dos espaços com 
o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).  

O Posto de Turismo de Moura 
reabriu ao público no 

passado dia 1 de junho, com 
a missão de, nesta fase de 

adaptação às novas rotinas 
impostas pela situação de 

pandemia que o mundo 
atravessa, prestar apoio ao 

setor, bem como a todos 
aqueles que nos irão visitar 

nos próximos meses.

// MOURA

Obra na Rua do Poço e Rua dos 
Ourives

A requalificação da Rua do Poço e Rua dos 
Ourives, em Moura, teve início no dia 18 
de maio.

Trata-se de uma intervenção no âmbito da requa-
lificação do espaço público, inserida na estratégia 
de desenvolvimento local, que pretende uniformi-
zar o espaço urbano, recorrendo à solução ado-
tada na Rua das Molejas e Rua 1.º de Dezembro.
A obra, a cargo da Câmara Municipal de Mou-
ra, engloba ainda intervenções ao nível da rede 

elétrica e das infraestruturas de comunicações, 
através da remoção das redes aéreas existentes.
O prazo de execução, previsível, desta obra é 
de 90 dias, representando um investimento de 
153.999,92 euros.
Trata-se de uma empreitada, aprovada pelo Pro-
grama Operacional Regional do Alentejo – Alen-
tejo 2020, que beneficia de uma taxa de cofinan-
ciamento de 85%.

// Posto de Turismo de Moura

// SOBRAL DA ADIÇA

Município de Moura realizou 
intervenção na rede de água

A Câmara Municipal de Moura avançou 
com uma intervenção na rede de água em 
Sobral da Adiça, executada pelo Serviço 

Municipal de Águas e Saneamento. Os trabalhos 
decorreram entre o cruzamento da Rua Rocio da 
Tenda com a Rua Nova e Rua Luís de Camões.

Esta intervenção, que teve início no dia 6 de maio 
e terminou dia 14, do mês transato, pretendeu 
substituir as válvulas de seccionamento, por for-
ma a reduzir as zonas afetadas por futuras inter-
rupções de abastecimento de água, por exemplo, 
aquando da reparação de roturas.


