
Largo das Ameias

Teve início em julho deste ano a em-
preitada para requalificação urbana 
do Largo Frederico Ulrich / Ameias, 
em Safara. 

Comoiprel 

Foram assinados os contratos de 
trabalho sem termo, entre os traba-
lhadores e o Presidente da Direção 
da Comoiprel, Álvaro Azedo.

Piscina Municipal

Obras de requalificação da Piscina 
Municipal ultrapassaram os 320 mil 
euros e incluem uma renovação da 
imagem global do espaço.

Pág. 19

Pág. 21

Pág. 19 Pág. 7 Pág. 15

Beneficiação de 
arruamentos no 
concelho

Em maio deste ano, a Câmara Muni-
cipal de Moura deu início, de forma 
faseada, a um conjunto de interven-
ções em todo o concelho, ao nível da 
reabilitação de pavimentos.

Igreja de São João Baptista e Igreja 
de Santo Aleixo da Restauração

Foram assinados os protocolos de colaboração que visam 
a reabilitação e conservação da Igreja Matriz de São João 
Baptista e da Igreja Paroquial de Santo Aleixo da Res-
tauração.



2

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
02

0

// Ficha Técnica
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// SUMÁRIO

nesta edição...

// CENTRO QUALIFICA 
DE MOURA

Pág. 5

MOURA // Editorial

// CENTRO ESCOLAR DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Pág. 8

// RUA DO POÇO E RUA DOS 
OURIVES

Pág. 15

// ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
DE RECICLÁVEIS DE MOURA

Pág. 20

// REFORÇO DO SETOR 
OPERACIONAL

Pág. 26

“
// Principais empreitadas em curso

APandemia contra 
a qual temos vin-
do a lutar incan-
savelmente tem 
devastado vidas, 

economias, suspendendo, por 
um prazo que não conseguimos 
percecionar, o nosso modo de 
vida, as nossas rotinas, toda a 
nossa vivência em sociedade.
Juntos temos sabido olhar de 

frente este período crítico, grave e com 
uma determinação inabalável temos fei-
to aquilo que importa fazer: proteger a 
comunidade, dando-lhe instrumentos 
que promovam os cuidados aos mais 
desprotegidos, aos nossos comercian-
tes e empresários, às instituições locais 
e aos organismos que, dependendo do 
Estado, prestam serviço à população do 
concelho de Moura. Ninguém tem fica-
do à margem da proteção da Câmara 
Municipal de Moura.
Fomos dos primeiros municípios do 
território nacional a ser castigados com 
infeções em larga escala e soubemos, 
sempre, envolver todos nas respostas 
que no terreno tínhamos que dar com 
toda a firmeza. E cada pessoa, cada 
instituição respondeu com a determina-
ção que fez do concelho de Moura um 
exemplo a seguir e a replicar. 
O nosso trabalho não está terminado. 
Muito longe disso. Nem na luta contra 
a Pandemia, nem na prossecução dos 
objetivos e projetos que este Executivo 
tem vindo a implementar num cenário 
tão exigente, contando sempre com a 
solidariedade e empenho dos funcio-
nários da Câmara Municipal de Moura, 
a quem aproveito para muito agradecer 

e homenagear pelo sentido de missão 
evidenciado até aqui.
O Boletim Municipal que agora colo-
camos à vossa disposição é o reflexo 
desse caminho rigoroso, determinado, 
feito em equipa, no qual este Executivo, 
movido por valores como a Verticalida-
de, a Determinação, a Competência e o 
Sentido de Responsabilidade pretende 
seguir, olhos nos olhos com os muníci-
pes, nunca deixando de falar verdade à 
população do concelho de Moura.
Executivo e População são um só. E se-
remos mais fortes, quanto maior for a 
nossa capacidade para nos preocupar-
mos com os reais interesses da nossa co-
munidade, em vez de nos preocuparmos 
com a medíocre propaganda política fei-
ta de desespero e sede de poder.
Nunca deixaremos que a ausência de 
valores de uns, nos afastem dos princí-
pios e do sentido de dever que nos têm 
caracterizado durante todo o mandato.

Com estima, 
Álvaro Azedo

O ano que agora se 
aproxima do fim, ja-
mais será esquecido 

pela nossa população, 
pelo país em geral, por 

todo o mundo. 

Álvaro Azedo - Presidente da Câmara
Municipal de Moura

Terminal Rodoviário
Moura

€ 619.211,05 € 155.747,08

Centro Documental 
da Oliveira
Moura

€ 671 975,79

Largo das Ameias
Safara

O Ano que jamais 
esqueceremos
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// PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO EDUCATIVO DO BAIXO ALENTEJO À COVID-19

Município de Moura investe 
€55.000 em programa educativo

MOURA // Educação

O Município de Moura 
implementou o

Programa de
Adaptação

Educativo do Baixo 
Alentejo à COVID-19, 
destinado a todos os 

estabelecimentos
escolares do concelho.

Este programa, que se en-
contra a ser operaciona-
lizado pelo Centro Aca-
démico de Investigação e 
Formação Biomédica do 

Algarve – Algarve Biomedical Center, 
tem por objetivo definir e implementar 
as medidas que visam contribuir para a 
existência de um ambiente educativo 
com a máxima segurança em termos de 
Saúde Pública, maximizando as possi-
bilidades existentes nos espaços físicos 
e adotando medidas que minimizem a 
possibilidade da transmissão do SARS-
CoV-2 (vírus causador da COVID-19). A 
estratégia, que se encontra a ser imple-
mentada, inclui todos os intervenientes, 
possibilitando o aproveitamento dos 
conhecimentos vivenciais e técnicos de 
todos.
Este programa permite, entre outras 
medidas definir grupos para evitar o 
contágio cruzado; definir regras de en-

// Realizados mais de 400 testes à COVID-19 ao pessoal docente e não docente dos Agrupamentos de Escolas de Moura e de Amareleja.

trada no estabelecimento de ensino; 
definir regras de circulação e utilização 
dos estabelecimentos de ensino; definir 
as regras de utilização dos espaços co-
muns; elaborar os planos de limpeza das 
instalações e de gestão de resíduos; de-
finir a realização de testes preventivos a 
funcionários; elaborar planos de atuação 
perante casos suspeitos; construir os Có-
digos de Conduta; realizar ações de sen-

sibilização/informação e de formação; 
monitorização e acompanhamento dos 
processos de elaboração, implementa-
ção e desenvolvimento dos planos de 
contingência das Escolas; e avaliação da 
Estratégia de Adaptação da Comunida-
de Educativa.
No âmbito da preparação do novo ano 
letivo 2020/2021, foram realizados mais 
de 400 testes à COVID-19 ao pessoal do-

cente e não docente do Agrupa-
mento de Escolas de Moura, Agru-
pamento de Escolas de Amareleja 
e Escola Profissional de Moura.
O Programa de Adaptação Educa-
tivo do Baixo Alentejo à COVID-19 
representa para a Câmara Munici-
pal de Moura um investimento na 
ordem dos €55.000,00.

// APOIOS ESCOLARES

Oferta das Fichas de 
atividades aos alunos do 
2.º ciclo

Como vem sendo hábito, desde 
2018, a Câmara Municipal de 
Moura voltou este ano a ofe-

recer as Fichas de Atividades a todos 
os alunos do 2.º ciclo do ensino básico. 
Este apoio representa um investimen-
to de cerca de €18.000,00 e beneficiou 
mais de três centenas de alunos dos 
Agrupamentos de Escolas de Moura e 

de Amareleja.
Álvaro Azedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Moura, considera que 
“este é um apoio importante para as 
famílias, sendo da maior justiça devol-
ver às pessoas um pouco do contribu-
to que estas nos dão através do paga-
mento dos seus impostos”.

// ESCOLA PROFISSIONAL DE MOURA

Selo de qualidade

A Agência Nacional para a Qua-
lificação e o Ensino Profissio-
nal (ANQEP) atribuiu o selo de 

conformidade EQAVET à Escola Profis-
sional de Moura, por três anos.
A Escola vê, assim, concluído o proces-
so de implementação de um Sistema 
de Garantia da Qualidade, alinhado 
com o Quadro de Referência Europeu 
de Garantia da Qualidade para o Ensi-
no e a Formação Profissionais (Quadro 
EQAVET).
O Quadro EQAVET foi concebido para 
melhorar a qualidade da Educação e 
Formação Profissional no espaço eu-
ropeu. A obtenção do selo passou por 
um processo longo que avaliou as prá-

ticas pedagógicas e de gestão 
da escola e que culminou com 
uma inspeção realizada por pe-
ritos externos, provenientes de 
instituições do Ensino Superior, 
geridos pela ANQEP.
Para a EPM, este selo, mais do 
que o resultado de um sistema 
de avaliação da ação da escola 
alinhado com o quadro europeu, 
certifica que o ensino ministra-
do é de qualidade, simultanea-
mente permite uma avaliação e 
consequente implementação de 
ações fundamentais para conti-
nuar a melhorar.
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MOURA // Educação

// TRANSPORTE ESCOLAR

Município reforça transportes 
escolares em cerca de €80.000

O ano letivo 
2020/2021 teve início 
em setembro e dada a 
situação de pandemia 

a Câmara Municipal 
de Moura tem acom-

panhado de forma 
permanente o dia a dia 

dos estabelecimentos 
de ensino.

Onovo ano le-
tivo trouxe 
consigo uma 
nova realida-
de e um con-

junto de novas regras que visam 
conter a propagação da doença 
COVID-19.
No início de mais um ano esco-
lar, o Município constatou que, 
ao nível do transporte de alunos, 
continuava a verificar-se a sobre-
lotação de algumas carreiras. 
Entendeu, por isso, a Câmara 
Municipal de Moura reunir com 
o operador que garante este ser- // Câmara Municipal de Moura reforçou investimento ao nível do transporte escolar.

viço, no sentido de serem encontradas 
soluções.
Assim, desde o dia 21 de setembro, a 
carreira Amareleja – Moura foi refor-
çada, passando a ser realizada por 2 
autocarros, para que todos os alunos 
disponham de transporte estando asse-
guradas todas as regras de segurança. 
A frota de autocarros que realiza os per-
cursos Moura – Sobral da Adiça e Moura 
– Santo Amador – Safara – Santo Aleixo 
da Restauração foi igualmente alargada.
Com este acordo a Câmara Municipal 
de Moura reforçou o seu investimento 
ao nível do Transporte Escolar em cerca 
de €80.000,00, por forma a que sejam 
cumpridas as normas emanadas pela 
Direção-Geral da Saúde, garantindo que 
todos os alunos do concelho tenham 
acesso a transporte de forma segura.

// INICIATIVA EDUCAÇÃO EM MOURA

Programas “Ser Pró” e “AaZ – Ler 
Melhor, Saber Mais”

Fundação Teresa e 
Alexandre Soares 

dos Santos – Iniciativa 
Educação arrancou em 
Moura a 4 de fevereiro.

Oprojeto da família So-
ares dos Santos entra 
no terreno neste muni-

cípio com os programas Ser Pro 
e AaZ – Ler Melhor, Saber Mais.
Moura é assim um dos 11 mu-
nicípios espalhados por todo o 
país onde a Iniciativa Educação 
trabalha no terreno para con-
cretizar o seu principal objetivo: 

contribuir para a promoção do sucesso 
dos jovens, em particular daqueles que, 
devido a dificuldades familiares, finan-
ceiras, educativas ou socioeconómicas, 
não atingem os resultados escolares que 
poderiam obter.
Em Moura estão implementados os 
programas Ser Pró e AaZ, sendo que o 
primeiro se centrará no curso de Técnico 
de Turismo Rural e Ambiental, da Escola 
Profisional de Moura, tendo como par-
ceiros a Cooperativa Agrícola de Moura 
e Barrancos, a Herdade da Contenda e a 
Alquevatours.
«Estes são programas importantes, que 
acrescentam valor ao trabalho que as 
Escolas, toda a comunidade educativa 
e a Câmara Municipal desenvolvem em 

prol de uma melhor Educação. Uma 
palavra de agradecimento às empresas 
que abraçaram esta parceria e que assim 
contribuem para a formação de futuros 
profissionais mais capazes de ingressar 
no mercado de trabalho. Uma palavra 
de agradecimento também à Fundação 

Teresa e Alexandre Soares dos Santos 
– Iniciativa Educação pela proximidade 
e o investimento numa Educação para 
os valores e de capacitação dos nossos 
jovens», referiu o presidente da Câmara 
de Moura, Álvaro Azedo.
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MOURA // Educação

Câmara de Moura 
realizou intervenção 
na Escola do Fojo

A Câmara Municipal de 
Moura realizou trabalhos de 
pavimentação com pavês 
de cimento, no espaço sob 
o alpendre da Escola Básica 
do 1.º Ciclo, com Jardim de 
Infância do Fojo.
A intervenção represen-
tou um investimento de 
€5.289,76.
Recorde-se que este mesmo 
estabelecimento de ensino 
havia beneficiado, em julho 
de 2019, de uma intervenção 
no âmbito das comemora-
ções do “Dia abem:”, que 
trouxe a Moura mais de 120 
voluntários que participa-
ram na pintura exterior do 
edifício.
A Educação é uma das prio-
ridades do atual executivo 
da Câmara Municipal de 
Moura, que no âmbito das 
suas competências desen-
volve todos os esforços para 
proporcionar as melhores 
condições a alunos, profes-
sores e auxiliares.

// Curtas

// APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Centro Qualifica de Moura iniciou a 
sua atividade em setembro

Afuncionar na Escola Se-
cundária de Moura foi 
precisamente nesse local 
que decorreu a sessão de 
inauguração do Centro 

Qualifica, onde estiveram presentes Ál-
varo Azedo, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Moura; Nuno Gaspar, Coorde-
nador do Centro Qualifica de Moura; Rui 
Oliveira, Presidente da Comissão Admi-

O Centro Qualifica de 
Moura iniciou a sua 

atividade em 
setembro.

nistrativa Provisória do Agrupamento de 
Escolas de Moura; Alexandra Teixeira e 
Maria do Carmo Jorge representantes 
da ANQEP. Presentes estiveram igual-
mente várias entidades locais.
O Centro Qualifica de Moura resulta 
de uma candidatura apresentada pelo 
Município, que permite ao concelho 
dispor, a partir de agora, de um centro 
especializado em qualificação de adul-
tos, que têm como objetivo a melhoria 
dos níveis de qualificação da população 
e do aumento da empregabilidade dos 
indivíduos.
Aqui é possível, aos interessados, ace-
der a informações, orientações e enca-
minhamento com vista à obtenção de 

uma qualificação escolar e profissional.
Pode ainda realizar um processo de re-
conhecimento, validação e certificação 
de competências (RVCC) adquiridas ao 
longo da vida.
Estes centros têm como premissas fun-
damentais a valorização das aprendiza-
gens adquiridas pelos adultos ao longo 
da vida e a possibilidade efetiva de au-
mentarem e desenvolverem competên-
cias através da realização de formação 
qualificada.
O Centro Qualifica de Moura integra a 
estratégia de qualificação da população, 
no âmbito da intervenção da ANQEP – 
Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional.

// Sessão de inauguração do Centro Qualifica de Moura

// CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

Dia da Comunidade Educativa

Organizado pela Câmara Munici-
pal de Moura, em colaboração 
com o Agrupamento de Esco-

las de Moura, Agrupamento de Escolas 
de Amareleja, Escola Profissional de 
Moura, Universidade Sénior em articu-
lação com o PESIM – Plano Educativo 
para o Sucesso e Inovação em Moura 
e Projeto de Mediadores Municipais e 

Em Moura, assinalou-se o 
Dia da Comunidade 

Educativa.

Interculturais, celebrou-se o Dia da Co-
munidade Educativa. Esta iniciativa visou 
a realização de um conjunto de ativida-
des que pretenderam abordar temas da 
maior importância para a comunidade 
educativa, tendo como pano de fundo a 
promoção da cidadania e participação.
Algumas da atividades realizadas foram 
o Forum Juvenil em Moura e Amareleja, 
debate subordinado ao tema “Como 
construir uma estratégia de prevenção e 
redução do insucesso escolar, no início 
da escolaridade? – Literacia Emergente 
e Literacia Familiar”, com a participação 
da professora Lucília Salgado (Escola 

Superior de Educação de Coimbra) e 
do professor Adelino Calado (Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Car-
cavelos). Foi ainda realizado o debate 

“Universidade Sénior de Moura 
– Faça parte deste projeto!”.
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MOURA // Educação

// PRÉMIO MUNICIPAL DE MÉRITO ESCOLAR E CÍVICO

Alunos do concelho de Moura 
foram distinguidos

// MOURA: Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Mérito Escolar e Cívico// AMARELEJA: Cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Mérito Escolar e Cívico

As cerimónias deste ano 
decorreram de forma di-
ferente, devido à situa-
ção de pandemia que vi-
vemos, pelo que apenas 

marcaram presença os alunos premia-
dos.
Em Amareleja, na Escola Básica Integra-
da foram distinguidos cinco alunos com 
o prémio de mérito escolar e 20 alunos 
com o prémio de mérito cívico.

A Câmara Municipal de 
Moura entregou os 
Prémios de Mérito 

Escolar e Cívico, 
referentes ao ano letivo 
2019/2020, em Moura 

e Amareleja.

Em Moura, no Cineteatro Caridade, fo-
ram atribuídos 11 prémios de mérito 
escolar e 21 prémios de mérito cívico a 
alunos do Agrupamento de Escolas de 
Moura e da Escola Profissional de Mou-
ra.
O Prémio Municipal de Mérito Escolar 
pretende distinguir os alunos que me-
lhores resultados obtiveram durante o 
ano letivo, sendo uma forma de premiar 
o esforço realizado.

O Prémio Municipal de Mérito Cívico 
foi instituído ano passado é uma ação 
financiada no âmbito do PESIM – Plano 
Educativo para o Sucesso e Inovação em 
Moura e pretende reconhecer o trabalho 
dos alunos do 2.º, 3.º ciclos e secundá-
rio, em contexto de turma ou grupo, que 
se distingam pela sua participação em 
projetos cívicos e sociais intra ou extra 
escola.

// RECEÇÃO AOS DOCENTES

Município deu as boas 
vindas aos docentes

2020 foi um ano de 
referência ao nível da 
conceção de recursos 

pedagógicos e 
lúdicos diversificados 
e de acessibilidade a 

toda a comunidade 
educativa e local.

Foi neste sentido que a 
Câmara Municipal de 
Moura estruturou um 
programa de boas vin-
das aos docentes no 

concelho, proporcionando-lhes 
a oportunidade de conhecerem 
o território, as suas ofertas turís-
ticas, desportivas, culturais, patri-
moniais e educativas.

Neste âmbito, tendo em conta a situa-
ção excecional que vivemos, mas não 
querendo deixar de saudar todos os 
docentes que ao longo do presente ano 
letivo irão desenvolver a sua atividade 
profissional no concelho, o Município de 
Moura preparou um vídeo promocional, 
bem como um kit que inclui produtos lo-
cais, materiais turísticos e pedagógicos.
Estes Kit´s, constituídos por um conjunto 
de informação em suporte papel e digi-
tal, permitem aos docentes e às famílias 
o acesso a todos os produtos criados 
para a página de Facebook “Moura Fica 
em Casa”, uma ferramenta disponibiliza-
da, a pensar nos mais pequenos e nas 
famílias, aquando do início da pandemia 
por Covid-19.
Os recursos pedagógicos produzidos 
para a página “Moura Fica em Casa” 
encontram-se disponíveis no sítio in-
ternet da Câmara Municipal de Mou-
ra, em www.cm-moura.pt. O vídeo que 
promove a oferta turística do concelho, 

encontra-se disponível nas redes sociais 
do Município.

Intervenção na Escola de 
Santo Aleixo da 
Restauração 

O Município de Moura avançou, em 
abril deste ano, com a“Empreitada 
de Consolidação dos Solos de 
Fundação dos Pórticos do Alpen-
dre da Escola de Santo Aleixo da 
Restauração”.
A existência de anomalias estru-
turais localizadas nos pórticos do 
alpendre, com fendilhação a evo-
luir, levou a Câmara Municipal de 
Moura a avançar com esta interven-
ção, que compreende a execução 
de micro estacas.
A obra representou um investimen-
to de €26.754,40 euros.

// Curtas
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MOURA // Educação

// ESCOLA PROFISSIONAL DE MOURA E CLDS 4G

Trabalhadores assinaram Contratos 
de Trabalho

// Equipa da Comoiprel e do CLDS 4G Moura

Doze trabalhadores, entre 
professores, assistentes 
operacionais, assistente 
técnico e técnicos supe-
riores, viram a sua situa-

ção profissional ser regularizada, sendo 
igualmente reposta a igualdade entre 
todos os colaboradores da entidade.
Álvaro Azedo, Presidente da Direção da 
Comoiprel, proprietária da Escola Profis-
sional de Moura, destacou que “esta é 
também uma forma de comemorar os 20 
anos que a instituição de ensino cumpre 
em 2020, valorizando o trabalho e pro-
porcionando estabilidade profissional a 
quem, a par dos alunos, construiu estas 
duas décadas de história”.
Na mesmo ocasião, foi realizada a apre-
sentação da equipa de técnicos afetos 
ao projeto “CLDS-4G, Compromisso So-
cial”, que assinaram igualmente os seus 
contratos de trabalho.

Foram assinados os 
contratos de trabalho sem 

termo, entre os 
trabalhadores e o Presidente 

da Direção da Comoiprel, 
Álvaro Azedo.

O CLDS-4G, que terá a duração de 36 
meses, incide em 2 Eixos, designada-
mente “Emprego, formação e qualifica-
ção” e “Intervenção familiar e parental, 

preventiva da pobreza infantil”.
O público-alvo das ações a desenvolver 
serão desempregados, , pessoas com 
deficiência e incapacidade, alunos, jo-

vens à procura do primeiro em-
prego, beneficiários do RSI e os 
agregados familiares de baixos 
rendimentos com crianças.

// CPCJ DE MOURA

VI Encontro da Educação
Decorreu em Setembro, no 

auditório da Comoiprel, o 
VI Encontro da Educação 

da CPCJ de Moura.

O 
tema do VI Encontro 
da Educação, “No-
vos desafios da ado-
lescência”, serviu de 
mote para a interven-

ção de duas renomadas oradoras: Rute 
Agulhas, psicóloga, psicoterapeuta e te-
rapeuta familiar, cujo tema da apresenta-
ção foi o “Impacto do confinamento nas 
relações sociais entre jovens” e Mikaela 
Övèn (Mia), Facilitadora de mindfulness, 

coach e palestrante, que abor-
dou o tema “Educar com min-
dfulness na adolescência”. 
Este ano, face às condicionantes 
sanitárias impostas pela pande-
mia, o Encontro de Educação 
decorreu em formato misto, com 
uma vertente telemática, a ser 
transmitida em plataforma digital 
e uma vertente presencial, com 
um número reduzido de presen-
ças no local do evento.
O VI Encontro da Educação teve 
como objetivo a partilha de sa-
beres e práticas que visam pre-
venir ou combater as causas que 
potenciam os riscos.

// Participantes no VI Encontro da Educação promovido pela CPCJ de Moura
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MOURA // Educação

Requalificação e Ampliação da 
Escola Básica dos Bombeiros Voluntários

A 
intervenção do Centro Es-
colar dos Bombeiros per-
mitirá alterar e requalificar 
o edifício existente, bem 
como proceder à sua am-

pliação, por forma a dotá-lo de adequa-
das condições espaciais, funcionais, téc-
nicas e de conforto para a comunidade 
escolar. Esta intervenção, referente à 1.ª 

O Centro Escolar 
dos Bombeiros 

Voluntários de Moura 
representa um 

investimento previsto 
superior a 2,7 milhões 

de euros.

fase de Renovação da Rede Escolar da 
Cidade de Moura consiste na adaptação 
do edifício existente e na sua ampliação, 
de modo a criar espaços fluidos, com 
áreas de aulas, de recreio, de trabalho, 
de permanência e de encontro, entre 
alunos, pais, docentes e auxiliares, per-
mitindo aos alunos e docentes o desen-
volvimento da atividade educacional.

O Centro Escolar dos Bombeiros re-
presenta um investimento previsto de 
2.721.538,91€. A obra tem um prazo 
de execução de 18 meses. Trata-se de 
uma intervenção aprovada pelo Progra-
ma Operacional Regional do Alentejo 
- Alentejo 2020, que beneficia de uma 
taxa de cofinanciamento de 85%.

// Imagens de projeto

// CENTRO ESCOLAR DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOURA
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MOURA // Ação Social

Moura aderiu ao Programa da 
Dignitude “Vacinação SNS Local” 

// EMERGÊNCIA ABEM

N
o âmbito da Emergência 
abem: COVID-19, a Câ-
mara Municipal de Moura 
em parceria com a Digni-
tude vai implementar em 

todo o concelho o Programa “Vacinação 
SNS Local” com o objetivo de proteger 
os mais vulneráveis, nomeadamente as 
pessoas com idade igual ou superior a 
65 anos, através da promoção da sua 
vacinação contra a gripe sazonal pelas 
farmácias comunitárias que cumpram os 
requisitos de participação.
Esta medida surge numa altura em que 
o número de infetados pelo novo coro-
navírus SARS-CoV-2 voltou a crescer em 
Portugal, situação que será ainda mais 
gravosa tendo em conta que à pande-

O Município de Moura 
aderiu ao Programa 

“Vacinação SNS Local” no 
passado mês de outubro, 

através da disponibilização 
de 1.800 vacinas nas 

farmácias do concelho.

mia da COVID-19 irá juntar-se a gripe 
sazonal.
O Programa “Vacinação SNS Local”, 
para além de potenciar a vacinação da 
Gripe, pretende contribuir para que as 
pessoas se desloquem o menos possível 
aos Centros de Saúde. Os beneficiários 
desta medida deverão apenas deslocar-

se à farmácia pretendida, fazer prova da 
sua idade e solicitar que a vacina lhe seja 
administrada ao abrigo do Programa 
“Vacinação SNS Local”.
O Município de Moura comparticipa-
rá, em regime de complementaridade 
com a Dignitude, 90% do preço da ad-
ministração de vacinas contra a gripe a 

beneficiários deste Programa. 
No total serão vacinadas cerca 
de 1.800 pessoas, o que repre-
senta um investimento, por 
parte da Câmara Municipal, de 
€4.050,00.
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MOURA // Ação Social

// APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS

Município atribuiu mais de 88 mil 
euros em apoios sociais

A Câmara Municipal 
de Moura, através 

do Regulamento da 
Concessão de Apoio 

a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, 

presta apoio aos 
agregados familiares 

carenciados e em 
condições 

comprovadamente 
desfavoráveis.

Os apoios pre-
vistos são 
a t r i b u í d o s 
através da 
comparticipa-

ção de obras necessárias à sa-
tisfação das necessidades bá-
sicas da habitação (instalação 
sanitária e cobertura), elabora-
ção de projetos de arquitetura 
e projetos de especialidades, 
acompanhamento técnico, du-
rante a execução das obras e 

isenção do pagamento de taxas.
Desde 2018 foram iniciados 14 proces-
sos, sendo 4 em Moura, 3 em Póvoa de 
São Miguel / Estrela, 2 em Amareleja, 2 
em Safara e 3 em Santo Aleixo da Res-
tauração.
Até ao momento foram concluídos qua-
tro processos, dois em 2019 e dois em 
2020, que incluíram a beneficiação de 

três coberturas, construção de duas ins-
talações sanitárias e reparação de uma 
varanda. Deste modo foi possível satis-
fazer as necessidades básicas de onze 
indivíduos. A comparticipação financeira 
aos requerentes foi de aproximadamen-
te €88.300.
A decorrer encontram-se três processos, 
que incluem a beneficiação de três co-

berturas e construção de uma instalação 
sanitária. O Município dará, assim, res-
posta às necessidades básicas de mais 
seis pessoas. A comparticipação finan-
ceira aos requerentes será de €74.007,21.

// PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA 2020

61 mil euros em apoio 
destinado a alunos do 
concelho 

ACâmara Municipal de Moura 
definiu o valor de quinze euros 
por passe escolar, a pagar por 

cada aluno do concelho de Moura, no 
âmbito do PART – Programa de Apoio 
à Redução Tarifária 2020. 
O Município de Moura aumenta a 
comparticipação dos passes escolares 
no ensino secundário, diminuindo os 
encargos das famílias com a educação.
Em alguns casos, o Município de Mou-
ra assume 100% do valor do passe, ten-
do em conta o escalão de cada aluno. 

Noutros casos, em que haveria lugar 
à comparticipação de 50%, o aluno 
paga 15,00 euros, mensais, suportando 
o Município o restante valor do passe 
escolar.
A aprovação desta medida, a apli-
car até ao final de 2020, beneficia 83 
alunos e representa um investimen-
to total, por parte do Município, de 
61.494,50 euros, um reforço de cerca 
de 24.500,00 euros, quando compara-
do com o ano passado.

// ALIMENTA ESTA CORRIDA

Angariados mais de 
900 produtos

ACasa do Benfica de 
Moura – Equipa de 
Atletismo e Trail Run-

ning, com o apoio do Inter-
marché e Câmara Municipal 
de Moura realizou a iniciativa 
“Alimenta esta Corrida”. 
O evento, que contou com 
mais de meia centena de 
participantes teve como mis-
são a recolha de bens essen-
ciais, no sentido de reforçar 
a capacidade de resposta 
da medida municipal “Prato 
Quente”.
Neste âmbito foi possível re-
colher um total de 920 produ-

tos, com um valor estimado de cerca 
de 800 euros.
Tratou-se de um contributo extrema-
mente importante que permitiu ao 
Município, através do “Prato Quente”, 
continuar a dar resposta a quem mais 
precisa.
Desde março de 2019 que esta medi-
da combate a carência e o desperdício 
alimentar no concelho, ajudando atual-
mente mais de 124 beneficiários.
Todas as pessoas que pretendam re-
correr a este apoio, poderão fazê-lo 
através da submissão de candidatura 
nos serviços sociais do Município de 
Moura.
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MOURA // Proteção Civil

// COVID-19 

IPSS’s criam Equipa de Intervenção 
Imediata

As IPSS’s do 
concelho de Moura, 

com o apoio do 
Município através do 
Serviço Municipal de 

Proteção Civil, criaram 
uma Equipa de 

Intervenção Imediata.

E sta equipa, que 
conta com a parti-
cipação voluntária 
de todas as institui-
ções do concelho, 

através da cedência temporária 
de dois ou mais colaboradores, 
pretende suprir as necessida-
des imediatas (até 48 horas) de 
substituição dos funcionários 
de qualquer instituição que, 
por indicação da Autoridade 
de Saúde Pública, fique com 
os mesmos em vigilância ativa, 

confinamento ou iso-
lamento profilático. 
Desta forma será pos-
sível garantir a pres-
tação de cuidados a 
pessoas idosas, assim 
como prestar apoio 
em outras valências 
disponibilizadas pelas 
IPSS’s. 
A decisão de criar a 
Equipa de Interven-
ção Imediata resultou 
das habituais reuni-
ões semanais que a 
Câmara Municipal de 
Moura realiza, desde 
março, com as Insti-
tuições Particulares 
de Solidariedade So-
cial e Instituto de Se-
gurança Social. 

// COVID-19 

Desinfeções em lares do concelho 
O Município de Moura 
apoiou os trabalhos de 

desinfeção nas Instituições 
Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) 
do concelho de Moura, com 

valência de lar.

As desinfeções foram rea-
lizadas por uma empresa 
do concelho no passado 
mês de abril, na Associa-
ção Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 
na Moura Salúquia – Associação de Mu-
lheres do Concelho de Moura, no Cen-
tro Social de Amareleja, na ASAI – As-
sociação Sobralense de Apoio ao Idoso, 
no Lar de São Francisco, em Moura, no 
Lar Casa Divina Providência Maria Auxi-
liadora, em Safara e no Centro Paroquial 
e Social de Santo Aleixo da Restauração.
A Câmara Municipal de Moura assegu-
rou 50% do valor das desinfeções em 
todas as instituições que aderiram a esta 
medida, o que representou um investi-
mento de €6.056,00.
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MOURA // Proteção Civil

// COVID-19

Movimento Moura Solidária entregou 
cerca de 9.000 máscaras

O Movimento Moura 
Solidária, do qual faz 
parte a Universidade 

Sénior de Moura, pro-
duziu cerca de 

9.000 máscaras.

E stes equipamentos 
de proteção pro-
duzidos em TNT 
(tecido não tecido), 
foram entregues ao 

Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Moura, que realizou a 
sua distribuição pela popula-
ção de todo o concelho e pelos 
profissionais que se encontram 
na linha da frente do combate 
à pandemia de COVID-19.
As máscaras foram produzidas 

por uma equipa de costureiras, compos-
ta por mais de meia centena de volun-
tários, sendo elas: Almerinda Condeça; 
Almerinda Mendes; Ana da Conceição 
Oca; Ana Torres; Beatriz; Aurora; Bé 
Formigo; Carmo Roxas; Carmo Perdi-
gão; Catarina Marques; Cremilde Infan-
te; Cristina Navas; Cristina Salgueiro; 
Cristina Medeiros; Custódia Barrinha; 
Diamantina Escoval; Dolores Soares; Eu-
nice Cardoso; Fátima Machado; Fátima 
Ventura; Filipa Salgueiro; Francisca Al-
varinho; Francisca Barriguita; Francisca 
Felizardo; Elena Infante Ferreira; Helena 
Soeiro; Inês Carapinha; Irene Rico; Isabel 
Félix; José Cruz; Josefina Falé; Josélia 
Cruz; Leonor Bragadesto; Leonor Drago; 
Lídia Ganço; Lucília Lucas; Luísa Patroni-
lho; Luísa Paulos; Lurdes Mira; Manuela 
Coelho; Manuela Ferreira; Maria Carmo 
Zeferino; Maria Duarte; Maria Hermínia 
Duarte; Maria Manuela Ganchinho; Ma-
ria Pajote; Maria Purificação Pica; Ma-

riana Camacho; Mariana Sales; Mariana 
Salgueiro; Marianela Capa; Narcisa Gon-
zález; Rita Costa; Sílvia Beja; Susana Moi-
ta, Titota; Vina Fidalgo; Virgínia.
A Câmara Municipal de Moura agradece 

este gesto de solidariedade para com a 
população, sendo um importante contri-
buto para o combate à propagação do 
novo Coronavírus.

// Kit de máscaras distribuído em todo o concelho

// COVID-19

Programa de Testagem Preventivo em 
Lares do Baixo Alentejo

Todos os utentes e 
funcionários das 

Instituições 
Particulares de 

Solidariedade Social 
do concelho foram 

testados entre abril e 
maio deste ano.

A s colheitas de 
amostras para 
despistagem do 
novo Coronavírus 
SARS-CoV-2 fo-

ram realizadas por uma equi-
pa do Centro Académico de 
Investigação e Formação Bio-
médica do Algarve - Algarve 
Biomedical Center (consórcio 
do Centro Hospitalar Univer-

sitário do Algarve e da Universidade do 
Algarve).  
Este projeto percorreu todas as Estru-
turas Residenciais para Pessoas Idosas 
e Lares Residenciais do Baixo Alentejo, 
totalizando 65 equipamentos.

A operacionalização do Programa no 
Baixo Alentejo foi assegurada por uma 
parceria alargada, contando com a CIM-
BAL, o Centro Distrital do Instituto da 
Segurança Social, a Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, a Autoridade 

de Saúde, as Comissões Distrital e Mu-
nicipais de Proteção Civil e a Escola Su-
perior de Saúde do Instituto Politécnico 
de Beja, sob coordenação do Secretário 
de Estado Adjunto da Defesa Nacional, 
Jorge Seguro Sanches.
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MOURA // Proteção Civil

// COVID-19

Exército promoveu ação de 
sensibilização em Moura

Em abril, a Escola 
Secundária de Moura 

recebeu uma sessão 
de sensibilização de 

limpeza e 
higienização de 

superfícies em 
ambiente escolar.

Ainiciativa preten-
deu promover, jun-
to dos dirigentes e 
funcionários deste 
estabelecimento 

de ensino, as boas práticas no 
que toca à prevenção e comba-
te à propagação do novo Coro-
navírus SARS-CoV-2.
A sessão foi ministrada pelo Re-
gimento de Infantaria n.º 1 de 
Beja, no quadro da relação de 
cooperação entre o Município 
de Moura e outros organismos, 
tendo contado, também, com 
uma demonstração dos pro-
cedimentos de desinfeção em 
espaço contaminado, iniciativa 
essa que decorreu no quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Moura.

// Ação de sensibilização na Escola Secundária de Moura // Ação de sensibilização na Escola Secundária de Moura

// Ação de sensibilização no quartel dos Bombeiros Voluntários de Moura // Ação de sensibilização no quartel dos Bombeiros Voluntários de Moura

// COVID-19

466 testes serológicos realizados
Município de Moura 

promoveu a realização 
de 466 testes  a 

profissionais  que 
estão na primeira linha   

do combate ao 
coronavirus.

Em junho deste 
ano, a Câma-
ra Municipal de 
Moura avançou, 
em articulação 

com o Centro ABC, com uma 
testagem preventiva aos profis-
sionais do Centro de Saúde de 
Moura, do SUB – Serviço de Ur-
gência Básico, Polícia de Segu-
rança Pública, Guarda Nacional 
Republicana, Bombeiros Volun-
tários de Moura, Cruz Vermelha 

Portuguesa, Moura Salúquia 
– Associação de Mulheres do 
Concelho de Moura, Juntas de 

Freguesia, Escola Secundária 
de Moura, Associação de Apoio 
Social de Póvoa de São Miguel 

e funcionários da Câmara Muni-
cipal de Moura, que têm estado 
na linha da frente do combate 

à propagação da CO-
VID-19.

// Testes serológicos promovidos pelo Município de Moura
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MOURA // Proteção Civil

// COVID-19

Desinfeção de ruas em todo o 
concelho

Em março, a Unida-
de Local de Saúde 
do Baixo Alentejo 
fez chegar às Câ-
maras Municipais 

recomendações para adoção 
de medidas preventivas no 
combate à propagação da 
COVID-19. No documento era 
recomendado aos municípios 
que dessem início à pulveriza-
ção e desinfeção de vias, espa-
ços e equipamentos públicos.
Também a Direção Geral de 
Saúde tem vindo a recomen-
dar que se siga o “princípio 
de precaução”, realçando a 
importância de se continuar a 

Entre os meses de 
março e maio foram 
realizadas ações de 
desinfeção de ruas 

em todo o concelho.

desinfetar e a limpar objetos e superfí-
cies. Relativamente a um recente estudo 
da OMS, que diz não ter encontrado 
evidências conclusivas da transmissão 
do SARS-CoV-2 através do contacto com 
superfícies, a DGS afirma que o mesmo 
“é inconclusivo” e que os cuidados de 
desinfeção devem ser mantidos. Neste 

âmbito a Direção Geral de Saúde acres-
centa que na dúvida, o melhor é manter 
as precauções.
Tendo em conta as recomendações das 
autoridades de saúde, a Câmara Muni-
cipal de Moura no seguimento das me-
didas de prevenção da propagação do 
Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

em parceria com a Cooperativa Agrícola 
de Moura e Barrancos, Bombeiros Vo-
luntários de Moura, Moura Atlético Clu-
be, GNR, PSP e Juntas de Freguesia pro-
moveu entre os meses de março e maio 
deste ano, um conjunto de 5 ações de 
desinfeção de ruas em todo o concelho.

// POSTO DE TURISMO DE MOURA

Selo “Clean & Safe”

Apandemia COVID-19, que se instalou mundialmente desde março, impôs 
uma dura realidade aos agentes do alojamento turístico e da restauração 
e aos agentes de animação turística do concelho de Moura.

Após um período de incerteza definido para muitos como um período de encer-
ramento da atividade, foi necessário preparar a retoma com base num conjunto 
de novas ferramentas concebidas e disponibilizadas por organizações do setor 
do Turismo como o Turismo de Portugal e a Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo.
A Câmara Municipal de Moura aliou-se a este propósito e tomou a posição de 
intermediário no que diz respeito à transmissão da informação entre as entidades 
referenciadas e os agentes do território por ter um contacto de maior proximida-
de com estes.
Assim, o Município promoveu a certificação do Edifício de Receção ao Turista 
com o Selo Clean & Safe, e a divulgação de informação, em tempo útil, aos agen-
tes do território já mencionados, sobre implementação do Selo Clean & Safe 
e respetiva formação online, sobre elaboração dos Planos de Contingência a 
adotar em cada tipologia de estabelecimento e sobre a existência de sessões 
de esclarecimento em Certificação de Compromisso com o “Destino Seguro e 
Sustentável”. 
O grande objetivo deste trabalho conjunto foi, sem dúvida, o reforço da confian-
ça do turista no destino Alentejo, e em particular, no concelho de Moura.

// COVID-19

Movimento
“Com Vida Local“

Por iniciativa de um grupo de empresários surgiu em Moura, no 
passado mês de abril, o projeto “Com Vida Local”.
Trata-se de um movimento que, de acordo com os seus dinami-

zadores, tem o objetivo de oferecer descontos, nos estabelecimentos 
aderentes, mantendo assim vivo o comércio local neste período de cri-
se.
O Município foi convidado a apoiar esta iniciativa, que se revelou de 
grande importância para o estímulo e retoma do comércio tradicional, 
após o período de confinamento, devido à COVID-19. 
Assim, a Câmara Municipal de Moura apoiou este projeto através da 
atribuição de financiamento para a produção de materiais promocio-
nais, concebidos por empresas locais, correspondendo, desta forma, ao 
que lhe foi solicitado.
O Município entende que são iniciativas como esta que contribuem 
para a recuperação do tecido empresarial local, estando disponível para 
continuar a apoiar empresários e comerciantes em tudo o que lhe seja 
possível. A autarquia apela à população, para que colabore com esta 
iniciativa, consumindo no comércio local.
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// PISCINA MUNICIPAL DE MOURA

Requalificação concluída

Com vista a poder oferecer 
melhores condições aos 
utilizadores da Piscina 
Municipal, ao longo do 
primeiro semestre deste 

Obras de requalificação da 
Piscina Municipal 

ultrapassaram os 320 mil 
euros e incluiram uma 
renovação da imagem 

global do espaço.

// REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Rua do Poço e Rua dos Ourives

Esta intervenção, no âmbito 
da requalificação do espa-
ço público, inseriu-se na 
estratégia de desenvolvi-
mento local, que pretende 

uniformizar o espaço urbano. Para além 
disso, esta intervenção pretendeu igual-
mente proporcionar melhor mobilidade 
às pessoas, especialmente às mais ido-
sas.
A obra a cargo da Câmara Municipal de 
Moura, representou um investimento 
de €155.432,75 euros e incluiu interven-
ções ao nível da repavimentação, rede 
elétrica e das infraestruturas de comu-

Está concluída a 
requalificação da Rua do 

Poço e Rua dos Ourives, em 
Moura.

nicações, através da remoção das redes 
aéreas existentes.
Tratou-se de uma empreitada, aprovada 
pelo Programa Operacional Regional 
do Alentejo – Alentejo 2020, que bene-
ficiou de uma taxa de cofinanciamento 
de 85%.

ano, este importante equipamento mu-
nicipal foi alvo de obras de requalifica-
ção. Os trabalhos realizados contempla-
ram a reabilitação da estrutura existente, 
aplicação de novo revestimento interior 
dos tanques, novo repavimento do es-
paço envolvente ao tanque principal, 
introdução de caleiras e instalação de 
elevador de transferência hidráulico. A 
obra representou um investimento total 
de cerca de 320 mil euros e beneficiou 
da comparticipação proveniente de uma 
candidatura apresentada ao programa 
“BEM – Beneficiação de Equipamentos 

Municipais”, no valor aproximado de 
90 mil euros. Ainda neste sentido, foi 
também renovada toda a sinalética exis-
tente e, em função da necessidade de 
implementação de medidas específicas 
associadas à contenção da pandemia 
causada pelo SARS-CoV-2, concebida 
e aplicada diversa sinalização vertical e 
horizontal.
Para além desta requalificação e da 
implementação destas medidas, com 
o intuito de melhorar a qualidade dos 
serviços prestados pelos colaboradores 
afetos a este espaço, foi também ad-

quirido equipamento adequa-
do às suas como forma de os 
identificar face ao utilizador, 
tais como chinelos, calções, t-
shirts e bonés.

// Piscina Municipal de Moura após concluída a requalificação
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// VEÍCULOS ELÉTRICOS

Instalado o 
primeiro 
posto de 
carregamento 
no concelho

A cidade de Moura 
tem disponível, desde 

o início deste ano, o 
primeiro posto de 
carregamento de 
veículos elétricos.

O 
equipamen-
to pretende 
proporcio-
nar con-
dições de 

acessibilidade geradoras de 
conforto e segurança aos uti- // Posto de Carregamento de Veículos Elétricos instalado na Praça Sacadura Cabral

lizadores de veículos elétricos, não limi-
tando, assim, esta tecnologia aos gran-
des centros urbanos.
Este posto de carregamento dispõe de 
2 lugares de estacionamento e integra a 
Rede Piloto de Carregamento de Veícu-
los Elétricos de Portugal. Está localizado 
no centro da cidade, na Praça Sacadura 
Cabral, junto ao edifício da Câmara Mu-
nicipal de Moura.
Recorde-se que a mobilidade elétrica 
em Portugal ainda se encontra numa 
fase piloto, não havendo, por isso, lugar 
a pagamento dos carregamentos por 
parte dos utilizadores.

// PROGRAMA CONNETING EUROPE FACILITY

Internet gratuita em espaços 
públicos

A 
ação pretendeu disponibili-
zar acesso gratuito à internet 
na Praça Sacadura Cabral, 
Jardim Doutor Santiago, Bi-

blioteca Municipal e Espaço dos Quar-
téis. Também o Parque Municipal de 
Feiras e Exposições (pavilhões e zona 
das tasquinhas), beneficiou deste inves-
timento, que resultou da candidatura 
“WIFI4EU Promoção da conectividade 
pela Internet nas comunidades locais”, 
apresentada no âmbito do Mecanismo 
Interligar a Europa (Connecting Europe 
Facility - CEF), da União Europeia.
Trata-se de um apoio disponibilizado 
pela Comunidade Europeia, que preten-
de promover a conectividade sem fios 

A Câmara Municipal de 
Moura renovou a estrutura 
Wi-Fi no centro da cidade.

(Wi-Fi) gratuita nos espaços públicos, 
nomeadamente nos parques, praças, 
edifícios públicos, bibliotecas, centros 
de saúde e museus, em todo o território 
europeu.
A iniciativa “WIFI4EU Promoção da co-
nectividade pela Internet nas comunida-
des locais” é um regime de apoio desti-
nado a proporcionar acesso à Internet de 
elevada qualidade aos residentes locais 
e aos visitantes nos centros de vida pú-
blica local, contribuindo para a redução 
da exclusão digital e para o aumento do 
acesso aos serviços públicos online que 
melhoram a qualidade de vida nas co-
munidades locais.
A candidatura contou com um financia-
mento, da União Europeia de 15.000 eu-
ros, tendo a Câmara Municipal de Moura 
assegurado a instalação das estruturas e 
outras despesas inerentes à implemen-
tação do serviço.

// Acesso à internet (wi-fi) no centro da cidade
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// REQUALIFICAÇÃO

Os trabalhos de-
senvolvidos vi-
saram a reabili-
tação estrutural 

do pontão, que tinha sido alvo 
de um relatório elaborado pela 
Infraestruturas de Portugal, 
em 2016. No documento eram 
mencionados problemas estru-

Foi concluída em julho 
a empreitada de 

requalificação do 
espaço público 

envolvente ao Museu 
Municipal de Moura, 

bem como a 
reabilitação da passa-

gem hidráulica 
designada por Pontão 

do Matadouro.

// Equipamento Street Workout instalado

turais no arco do lado jusante 
do Pontão, sendo aconselha-

da a resolução dos problemas 
detetados. O atual executivo 

camarário, após a análise do 
referido relatório, decidiu avan-

çar com a intervenção 
proposta, por forma 
a garantir a seguran-
ça da estrutura e de 
todos aqueles que a 
utilizam.
As obras incluíram 
também a construção 
do acesso pedonal 
entre a Ponte da Sa-
lúquia e a Ponte do 
Matadouro, plantação 
de árvores, arbustos, 
relva, pavimento e 
instalação de equipa-
mento Street Workout 
(aparelhos de ginásti-
ca).
Esta intervenção 
representou um in-
vestimento total de 
€248.324,47  e bene-
ficiou de cofinancia-
mento à taxa de 85%, 
através do programa 
Alentejo 2020.

// SOBRAL DA ADIÇA

Intervenção na Rua Catarina Eufémia

A 
intervenção visou 
anular problemas 
existentes ao ní-
vel do piso, que 
apresentava uma 

degradação generalizada da 

A empreitada de
reabilitação do 

pavimento e 
substituição da rede 

de águas na Rua 
Catarina Eufémia, em 

Sobral da Adiça, foi 
concluída em 

setembro.

camada de desgaste, afetando 
sobretudo o comportamento 
funcional do pavimento. Quan-
to à rede de águas apresentava 

uma incidência muito elevada 
de roturas.
A reabilitação de pavimento e 
substituição da rede de águas 

na Rua Catarina Eufémia, em 
Sobral da Adiça, esteve a cargo 
da Câmara Municipal de Moura, 
tendo representado um investi-

mento de €78.205,41.

Espaço Público do Museu Municipal e 
Pontão do Matadouro
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Município realizou trabalhos de 
beneficiação na EM517

// PÓVOA DE SÃO MIGUEL

A Câmara Municipal 
de Moura realizou 

trabalhos de 
beneficiação na 

Estrada Municipal 
517, nos troços Póvoa 
de São Miguel – Ponte 

do Alcarrache e 
Estrela.

A 
i n t e r v e n ç ã o , 
que teve início 
em dezembro 
de 2019 e ter-
minou em fe-

vereiro de 2020, consistiu em 
pinturas rodoviárias, represen-
tando um investimento total 
de €33.489,50.

Refira-se que foram também realizados 
trabalhos de limpeza das bermas nas re-
feridas vias.
Álvaro Azedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Moura, destacou a impor-
tância desta intervenção, que confere 
melhores condições de segurança a 
quem circula nestes troços.

// SOBRAL DA ADIÇA

Câmara Municipal 
realizou intervenção na 
rede de água

ACâmara 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 pretendeu substituir as válvulas de seccionamento, por forma a 
reduzir as zonas afetadas por futuras interrupções de abastecimento de água, por 
exemplo, aquando da reparação de roturas.

// AMARELEJA

Intervenção na rede 
de abastecimento de 
água

Em Amareleja iniciou-se, no passado mês de outubro, a primeira 
intervenção no sistema de abastecimento de água à população 
que visa a substituição das válvulas de seccionamento existen-

tes, que se encontram há vários anos danificadas, bem como a instala-
ção de novas em zonas estratégicas.
A intervenção, que se encontra a ser executada pela Câmara Municipal 
de Moura irá decorrer até ao final deste ano, de forma faseada.
A substituição das válvulas de seccionamento pretende minimizar o 
impacto que as intervenções na rede de águas têm, nomeadamente, 
ao nível das interrupções do abastecimento, que passarão a verificar-
se apenas nas zonas estritamente necessárias e não em toda a vila de 
Amareleja.
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Beneficiação de arruamentos em 
todo o concelho

// PAVIMENTOS

Em maio deste ano a 
Câmara Municipal de Moura 
deu início, de forma faseada, 

a um conjunto de 
intervenções em todo o 

concelho, ao nível da 
reabilitação de pavimentos.

Na primeira fase, os tra-
balhos decorreram 
na Rua do Areeiro em 
Moura, seguindo-se a 
Rua Catarina Eufémia, 

em Sobral da Adiça. 
Em outubro avançou a beneficiação de 
pavimentos em Amareleja, na Rua da 
República; Rua 25 de Abril; Rua Dr. Ares-
ta Branco; Praceta Dr. Agostinho Caro 
Quintiliano e na Estrada da Bracieira. 
Em Póvoa de São Miguel foram inter-
vencionadas a Rua de São Miguel; Rua 
do Poço do Alto da Vila, Rua do Lagar e 
troço do Ramal Varela. Em Santo Ama-
dor foi beneficiada a Rua do Poço. Em 
Safara o troço da Rua de Angola e em 

Moura a Rua das Hortas. Esta fase dos 
trabalhos, concluída no final de outubro, 
representou um investimento de cerca 

Requalificação do Largo das 
Ameias 

// SAFARA

Teve início em julho a 
empreitada para 

requalificação urbana do 
Largo Frederico Ulrich / 

Ameias, em Safara. 

A 
intervenção pretende 
requalificar este Largo, 
conferindo-lhe uma arqui-
tetura urbana, onde os 
espaços verdes assumam 

especial importância. Também o atual 
problema do escoamento de águas plu-
viais será solucionado.
A obra inclui a ampliação do espaço 
junto à Ermida, bem como a limpeza e 
repavimentação em pedra negra. // Largo das Ameias em Safara

Contemplado nesta obra de 
requalificação está igualmen-
te um caminho em grelha de 
betão com gravilha mármore, 
uma zona de estacionamen-
to, uma zona de relvado e um 
novo coletor de águas.
Trata-se de um investimento 
de €155.747,08, totalmente 
suportado pela Câmara Muni-
cipal de Moura.

de €183.000,00.
Segue-se agora o calcetamento, em 
cubo de granito, da Rua do Bairro 25 de 

Abril, em Moura, um investi-
mento superior a €153.500,00.
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71km de caminhos municipais 
reparados no concelho

// CAMINHOS RURAIS E AGRÍCOLAS

Em 2020, a 
Câmara 

Municipal de 
Moura deu 

continuidade 
aos trabalhos 
de reparação 
dos caminhos 

rurais e 
agrícolas em 

todo concelho.

OMunicípio, 
em parce-
ria com as 

Juntas de Freguesia 
tem realizado uma 
avaliação do estado 
de conservação des-
tas vias, procedendo 
à limpeza de bermas, 

// Trabalhos de reparação de caminhos rurais e agrícolas 

abertura de valetas, aplicação, 
rega e compactação de “tout 
venant”.
Em 2020 os caminhos interven-
cionados em Moura são o Ca-
minho do Tacual, Caminho do 
Baliato, Horta da Ronca, Cami-
nho do Brenhas, Caminho dos 
Baleados, Caminho da Ponte 
Romana, Caminho de São Cris-
tóvão/São Lourenço, Caminho 
do Cerro das Canas e Caminho 
do Carrascal.
Em Póvoa de São Miguel en-
contram-se já concluídos o Ca-
minho da Charnequinha/Areias, 
o Parque de Merendas, o Cami-
nho de Vale Formoso, Caminho 
das Freiras/Farias e a Travessa 
perpendicular à Rua da Calça-
dinha.
As intervenções de fundo em 
Caminhos Municipais foram 
retomadas em 2018, após um 
período de mais de 8 anos em 

que não foram realizadas re-
parações de caminhos rurais e 

agrícolas no concelho de Mou-
ra. Desde então já foram repa-

rados 71km de caminhos.

Estação de Transferência de 
Recicláveis de Moura

// AMBIENTE

Teve início 
em outubro 

a construção 
da Estação de 
Transferência 

de Recicláveis 
de Moura.

Ainfraestrutu-
ra localiza-
da na Zona 

Industrial de Moura, 
tem como objetivo o 
armazenamento tem-
porário dos resíduos 
seletivos resultantes 
da implementação do 

sistema de recolha PAYT (Pay as 
You Throw).
A Estação de Transferência de 
Recicláveis, que será gerida 
pela Resialentejo, constitui uma 
área destinada ao armazena-
mento de várias tipologias de 
resíduos seletivos, em conten-
tores de grandes dimensões, 
com sistema de compactação, 
nomeadamente papel/cartão, 
plástico/metal, vidro.
Os resíduos são depositados 
nos contentores pelas equipas 
afetas à recolha porta à porta 
e ficarão armazenados tempo-
rariamente até atingirem quan-
tidades que otimizem a sua re-
colha e transporte para destino 
final adequado.
Trata-se de uma infraestrutura 

de extrema importância no sen-
tido da valorização dos mate-
riais recuperáveis presentes nos 
resíduos urbanos e será uma es-
trutura, construída de raiz, que 
irá contribuir para uma maior 

satisfação da comunidade local, 
reduzindo os custos inerentes 
ao transporte de resíduos do 
Município.
A obra representa um investi-
mento total de €601.090,35, be-

neficiando de uma taxa de cofi-
nanciamento de 85% ao abrigo 
do POSEUR, sendo os restantes 
15% assegurados pelo Municí-
pio de Moura.

// Assinatura do Auto de Consignação para construção da Estação de Transferência de Recicláveis de Moura
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PAYT - Recolha Porta-a-Porta
// AMBIENTE

Foi implementado 
em Moura, em janeiro 

deste ano, o projeto 
PAYT - Recolha Porta-

a-Porta, que numa pri-
meira fase incidiu na 

zona centro da cidade.

E 
m setembro, decidiu 
a Câmara Municipal 
de Moura e a Resia-
lentejo implementar 
a 2.ª fase do projeto 

no bairro do Sete-e-Meio, em 
Moura. 
Brevemente, o PAYT chegará 
também ao Bairro da Salúquia. 
Nessa altura, passarão a ser 
cerca de 2.700 os habitantes 
abrangidos pela Recolha Porta-
a-Porta.
Refira-se que a RESIALENTEJO, 
em conjunto com os Municí-
pios de Moura, Barrancos, Beja, 
Mértola, Ourique e Serpa, se 
encontra a implementar nestes 

// PAYT (Pay-As-You-Throw) - Recolha Porta-a-Porta

Igreja São João Baptista e Igreja 
de Santo Aleixo da Restauração

// PATRIMÓNIO

Decorreu em 
setembro a sessão de 

assinatura de 
protocolos de 

colaboração, que 
visam a reabilitação e 
conservação da Igreja 

Matriz de São João 
Baptista e da Igreja 
Paroquial de Santo 

Aleixo da Restauração.

Ainiciativa contou 
com a presença 
do Presiden-
te da Câmara 
Municipal de 

Moura, Álvaro Azedo, do Sub-
diretor-Geral do Tesouro e Fi-
nanças, Miguel dos Santos, do 
Bispo de Beja, D. João Marcos, 

da Diretora Regional de Cultura 
do Alentejo, Ana Paula Amen-
doeira, da Vice-Presidente da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Alentejo, Carmen Carvalheira, 
dos párocos de Moura e de 
Santo Aleixo da Restauração, 
bem como de membros das 
Comissões Fabriqueiras, entre 
outras entidades locais.
O investimento previsto para 
estas intervenções deverá situ-
ar-se na ordem dos €750.000,00 
euros, sendo esta verba finan-
ciada em 99% pela Direção-Ge-
ral do Tesouro e Finanças e em 
1% pelo Município de Moura.
À assinatura destes protoco-
los segue-se a elaboração de 
projetos, abertura dos proce-
dimentos de contratação para 
execução da obra, o que pre-
visivelmente deverá acontecer 
em meados do próximo ano.
Recorde-se que a Igreja Ma- // Sessão de assinatura de protocolos

concelhos o PAYT (Pay-As-You-
Throw), em que os cidadãos 
pagam apenas os resíduos que 

efetivamente produzem.
Para além de visar o aumento 
da deposição correta deste tipo 

de resíduos com vista à sua reci-
clagem, este sistema é mais jus-
to para o cidadão, que pode ver 

deste modo o seu es-
forço recompensado.

triz de São João Baptista, bem 
como a Igreja Paroquial de San-

to Aleixo da Restauração, são 
imóveis classificados como mo-

numentos nacionais.
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Parque Ermida de Santo 
António

// SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO

O município de 
Moura desenvolveu 
um projeto para a 
criação do Parque 
Ermida de Santo 
António, em Santo 
Aleixo da Restauração.

Oprojeto que  
c o n t e m p l a 
um parque 
de meren-
das, um  es-

paço de romarias, uma zona 
de miradouro e um circuito de 
manutenção, pretende dotar o 
concelho de um equipamento 
qualificado de matriz cultural 
e lúdica, num lugar de caráter 
simbólico para a população lo-// Assinatura do acordo entre o Município e a União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração

cal. 
Neste âmbito, o Presidente da 
Câmara Municipal de Moura, 
Álvaro Azedo, e o Presidente da 
União de Freguesias de Safara 
e Santo Aleixo da Restauração, 
Francisco Candeias, assinaram 
um acordo para a Constituição 
de Agrupamento de Entidades 
a fim de viabilizar a contratação 
conjunta para a empreitada do 
Parque da Ermida de Santo An-
tónio.
O presente acordo permitirá 
avançar com um único procedi-
mento de contratação pública 
para execução da obra, no âm-
bito da candidatura conjunta ao 
Programa de Desenvolvimen-
to Rural 2014-2020, Operação 
10.2.1.6 – renovação de aldeias, 
cujo investimento global será 
de €116.323,22.

// SOBRAL DA ADIÇA

Remodelação da atual 
Casa Mortuária

Em junho foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Moura, Ál-
varo Azedo, e o Presidente da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, 
Bruno Monteiro, o protocolo que visa a realização de obras de alteração à 

Casa Mortuária de Sobral da Adiça. 
O projeto de arquitetura propõe a melhoria das condições de utilização da atual 
casa mortuária e do espaço exterior envolvente, pois através de um passeio cria 
condições de acesso mais favoráveis à escadaria lateral da Igreja Matriz e simul-
taneamente constitui uma ligação ao largo da igreja.

// PÓVOA DE SÃO MIGUEL

Construção de uma 
nova Casa Mortuária

OPresidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo e 
o Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel, 
António Montezo assinaram em junho o protocolo que visa a 

construção de uma nova Casa Mortuária naquela freguesia.
O projeto contempla um edifício destinado ao culto religioso, flexível 
no seu uso, pois possibilita a configuração de uma ou duas salas, com 
54 lugares sentados ou 21 para cada espaço no caso da realização de 
dois funerais em simultâneo. Esta flexibilidade é garantida através de 
um sistema de divisórias amovíveis.
A estrutura funcional encontrada permite também que estejam defini-
dos dois acessos – o principal, a partir da Rua da Igreja, e outro secun-
dário, mais resguardado, que facilita a circulação em segurança da urna 
e o seu transporte para o veículo funerário.  
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MOURA // Projetos

Projeto de Arquitetura
licenciado

// CONVENTO DO CARMO

A Câmara Municipal de 
Moura licenciou o Projeto de 
Arquitetura do Convento do 

Carmo que será 
reconvertido num 

empreendimento turístico 
de 5 estrelas.

T
rata-se de um investimento, 
na ordem dos 11 milhões de 
euros da SPPTH – Sociedade 
de Promoção de Projetos Tu-
rísticos e Hoteleiros, entidade 

que é também proprietária do Convento 
de Espinheiro, em Évora. 
A concessão do Convento do Carmo 
foi adjudicada, no âmbito do Programa 
REVIVE promovido pelo Turismo de Por-
tugal. O projeto tem como principal in-
tenção a reabilitação e requalificação do 
edifício classificado, prevendo-se a ins-
talação de um empreendimento turístico 

- Reabilitação do Posto de 
Saúde de Póvoa de São 
Miguel;

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

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

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

- Requalificação da Casa do 
Povo de Sobral da Adiça;

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

Apoio técnico 
prestado:

// Juntas de Freguesia

- 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 concluídas:

// Gabinete de Apoio 
à Habitação (GAH)

- Rua da Fonte Nova, nº 33, 
Safara.

Obras em execução:

Projetos em elaboração:

- Rua Garcia Peres, nº 69, 
Moura;

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

- Rua de São Sebastião, nº 
55, Safara;

- Rua Nova do Carmo, nº 1 
e Rua da Amareleja, nºs 1 e 
3, Moura.

de 5 estrelas, com cerca de 50 unidades 
de alojamento.
O projeto base de arquitetura já se en-
contra aprovado por este município, 
com os respetivos pareceres favoráveis 
das entidades da tutela, estando neste 
momento em desenvolvimento o proje-
to de execução de arquitetura e especia-
lidades.
A gestão de projeto está a cargo da em-
presa Alphalink – Gestão de Projectos, e 
o projeto é da autoria da OPENBOOK 
Architecture.

Concelho de Moura | Oferta de Alojamento Turístico

Empreendimentos Turísticos (E.T.)

Até 2017

204 camas

De 2018 a 2020

226 camas
+10,8%

Alojamento Local (AL) 

Até 2017

34 camas

De 2018 a 2020

113 camas
+232,4%

No ano de 2020, o concelho de Moura apresenta uma oferta turística de 12 Empreendimentos Turísticos e 
15 Estabelecimentos de Alojamento Local num total de 339 camas.

Fonte: Registo Nacional de Alojamento Local, Turismo de Portugal
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MOURA // Protocolos

Assinatura do protocolo entre o 
Município e a Mineraqua

// ÁGUA CASTELLO

Foi assinado a 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 
prevê a reali-
zação de até 
dois passeios 
mensais, que 

consistem no Percurso Temá-
tico da Água “Do Castello até 
Pisões”. Atividade inserida na 
estratégia de desenvolvimento 
local, em que se pretende va-
lorizar o ativo territorial “Água” 

// Assinatura do protocolo

Assinatura dos protocolos com o 
movimento associativo

// ASSOCIATIVISMO

No âmbito do apoio 
ao movimento 

associativo cultural e 
desportivo, a Câmara 

Municipal de 
Moura voltou a 

celebrar acordos 
protocolares com 56 
associações e clubes 

do concelho.

Reconhecendo o im-
portante e impres-
cindível papel do 
movimento associa-
tivo do concelho no 

desenvolvimento social, cultural 
e desportivo da comunidade, a 
Câmara Municipal de Moura 

celebrou com diversas associações e clu-
bes do concelho protocolos para apoiar 
o trabalho que têm vindo a desenvolver 
e as atividades que se propuseram con-
cretizar. Neste sentido, e numa perspeti-
va de premiar o planeamento e a clareza 
dos objetivos do trabalho desenvolvido 
por estas entidades, a Câmara Munici-
pal, independentemente dos condicio-
nalismos e constrangimentos que sur-
giram em consequência da pandemia 
causada pelo SARS-CoV-2, apoiou as 
diversas associações e os vários clubes 
do concelho com verbas cujos valores 
contratualizados ultrapassam os 300 mil 
euros. De salientar ainda que as parce-
rias estabelecidas entre a Câmara Mu-
nicipal e o movimento associativo do 
concelho pretendem dar continuidade 
aos objetivos comuns que estão relacio-
nados com as aspirações, motivações e 
necessidades da população, a melhoria 

da sua qualidade de vida e o desenvol-
vimento sustentado e integrado do ter-
ritório. Das 56 associações com quem 
foram celebrados os protocolos, 28 es-

// Assinatura de protocolos com o movimento associativo (fotografia de arquivo)

nas suas diversas dimensões enquanto 
património natural, cultural e paisagísti-
co. A parceria estabelecida entre o Mu-
nicípio de Moura e a Mineraqua Portu-
gal 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, preten-
dendo igualmente envolver a comunida-
de escolar do concelho.
No dia 14 de janeiro foi assinado este 
protocolo, já que foi precisamente a 14 
de janeiro de 1899 que a Câmara Muni-
cipal de Moura assinou o contrato de ex-
clusividade com Julio Maximo Pereira e 
António de Assis Camilo, para a “expor-
tação das águas minero-medicinais” da 
então Vila de Moura, começando aqui 
a Água Castello a dar os seus primeiros 
passos.
Esta iniciativa representou igualmente 
o culminar das comemorações dos 120 
anos da marca.

tão sediadas em Moura, 6 na Amareleja, 
5 na Póvoa de São Miguel, 7 em Safara, 
4 em Santo Aleixo da Restauração, 4 no 
Sobral da Adiça e 2 em Santo Amador.
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MOURA // Desporto&Cultura

69 Alunos viajaram até Cascais
// BATISMOS DE VELA

No âmbito do 2.º Torneio 
SB20 Alqueva – Regata dos 

Campeões, realizado em 
novembro de 2019, 69 

alunos do Agrupamento 
de Escolas de Moura e do 
Agrupamento de Escolas 

de Amareleja viajaram, em 
janeiro, até Cascais para 

realizar o seu 
batismo de Vela.

R 
ecorde-se que em novem-
bro a iniciativa não pôde 
ser realizada, devido às  
más condições atmosfé-
ricas, cumprindo-se no 

início deste ano um dos propósitos do 
Torneio SB20 Alqueva.
Esta atividade resultou da parceria entre 
a Câmara Municipal de Moura, a Sail-
Cascais e a Tradewinds, tendo contado 
também com o apoio da Turismo do 
Alentejo – ERT e Turismo de Portugal.

Valorização do Património 
Imaterial do concelho

// PATRIMÓNIO IMATERIAL

Pelo terceiro ano 
consecutivo, a Câmara 

Municipal de Moura 
dinamizou o projeto de 

Valorização do Património 
Imaterial do Concelho de 

Moura.

O 
projeto “Pensar o In-
tangível” tem a dura-
ção de 4 anos e conta 
com a colaboração 
da comunidade local 

para o seu enriquecimento. Os objetivos 
deste projeto são a preservação do pa-
trimónio intangível (expresso nas tradi-

ções, no saber fazer, na linguagem, nas 
técnicas, etc.), bem como a sua divulga-
ção. No primeiro eixo temático do proje-
to foi feita uma recolha das festividades 
tradicionais do Concelho. Este trabalho 
permitiu a sistematização de diversa in-
formação que, consequentemente, deu 
origem à elaboração da exposição “Criar 
memórias”, uma exposição itinerante 
que, em 2019, percorreu o concelho. 
Em 2020, o segundo eixo temático foi 
dedicado às artes e ofícios tradicionais. 
Com base neste eixo temático foi de-
senvolvido um trabalho de campo que 
envolveu a recolha de testemunhos que 
foram registados em fotografia e vídeo. 
O produto desta pesquisa, realizada em 
todo o concelho, irá dar origem a uma 
exposição, que se encontra em prepara-

ção, e que oportunamente irá percorrer 
o concelho. Contudo, alguns destes ma-
teriais, devido à pandemia causada pelo 
SARS-CoV-2, já foram disponibilizados 

através de pequenos vídeos 
acessíveis nas plataformas di-
gitais do Município.
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MOURA // Serviços Municipais

Reforço de efetivos no setor 
operacional

// RECURSOS HUMANOS

Em 2020, a prioridade 
tem-se centrado no 

reforço de efetivos no 
setor operacional do 

Município.

Prosseguindo o tra-
balho iniciado nos 
anos anteriores e 
após a concretiza-
ção dos procedi-

mentos para regularização de 
vínculos precários, no âmbito 
do Programa PREVAP, o muni-
cípio de Moura, vem investindo 
significativamente no reforço 
de efetivos do setor operacio-
nal para colmatar necessidades 
permanentes dos serviços.
Para esse efeito, foram abertos 
18 procedimentos concursais 
que representam a admissão 
de 19 trabalhadores nas áreas 
de carpintaria, serralharia me-
cânica, construção civil, calce-
tamento de arruamentos, vias 
municipais, condução de trato-
res, higiene e limpeza e águas e 
saneamento, jardinagem, pintu-
ra, turismo, educação e serviços 

gerais.
Ao nível da Formação Profissional deu-
se continuidade a este investimento 
para melhoria da qualidade de presta-
ção de serviços e valorização dos traba-
lhadores, mediante a concretização de 
24 ações de formação profissional, tota-

lizando 292 horas.
No âmbito da Segurança e Saúde no 
Trabalho destaca-se a elaboração do 
Plano de Contingência do Município 
para prevenção, contenção e mitigação 
da infeção provocada pela doença CO-
VID-19.

Destaque também para a distribuição 
junto dos trabalhadores de folhetos 
informativos mensais, sobre as proble-
máticas da segurança no trabalho, no-
meadamente, quanto ao uso de equi-
pamentos de proteção individual para 
prevenção de acidentes de trabalho.

// Em 2020 os serviços operacionais do Município foram reforçados através da admissão de 19 trabalhadores

Renovação do parque automóvel
// VIATURAS

Investimento na 
renovação do parque 

automóvel ronda os 
200 mil euros.

De forma a con-
tribuir para 
a melhoria e 
renovação do 
parque de via-

turas da Autarquia foram adqui-
ridas duas carrinhas ligeiras de 
9 lugares para o transporte de 
crianças, uma viatura ligeira de 
passageiros de 5 lugares e um 
autocarro de 31 lugares. Este 
investimento do município, 
que rondou os 200 mil euros, 
permite resolver problemas de 
gestão da frota automóvel que 

impediam uma resposta atempada e 
efetiva por parte da Câmara Municipal 

às necessidades da população. Em 2020 
foram também adquiridas viaturas de 

apoio aos serviços operacionais do Mu-
nicípio no valor de €33.200,00.

// Novos veículos de 9 lugares adquiridos pela Câmara Municipal
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MOURA // Eventos

Comemorações do 46.º 
aniversário do Dia da Liberdade

// 25 DE ABRIL

O concelho de Moura 
voltou, este ano, a 

comemorar o 
Dia da Liberdade.

O46.º aniversário do 25 de 
Abril foi celebrado de 
forma diferente dada a 
situação de pandemia 
que o país atravessa.

Tendo plena consciência da importân-
cia desta data, a Câmara Municipal de 
Moura elaborou um programa adaptado 
à nova realidade que todos vivemos. As-
sim, foram transmitidos nas redes sociais 
da autarquia (Facebook e Youtube) os 
três filmes premiados no 1.º Concurso 
de Curtas-metragens de Moura, realiza-
do em 2019, que teve como tema central 
a “Ditadura em Portugal”, seguindo-se 
a atuação, em formato digital, do grupo 
de música tradicional alentejana “Kant”. 
Também nas plataformas digitais do 
Município foi transmitido um filme alusi-
vo às comemorações da Revolução dos 
Cravos e uma mensagem do Presidente 

da Câmara Municipal de Moura, Álvaro 
Azedo.
No dia 25 de abril, decorreu a cerimónia 
de Içar da Bandeira, no edifício dos Pa-
ços do Concelho, um momento que pre-

tendeu homenagear todos aqueles que, 
neste tempo de pandemia, estão na li-
nha da frente no combate à COVID-19. 
Tendo por base esta premissa, as Ban-
deiras Nacional e do Município foram 

içadas por representantes dos 
profissionais de saúde e dos 
principais agentes de Proteção 
Civil.

// Içar da bandeira nas comemorações do 46.º aniversário do 25 de Abril

Cântico aos Reis no concelho
// MOURA E SANTO AMADOR

Moura e Santo Amador 
voltam a celebrar os Reis.

Mais uma vez, este ano, 
o tradicional Cântico 
aos Reis voltou a ser 
celebrado. Através 
de uma parceria en-

tre a Câmara Municipal e a União de 
Freguesias de Moura e Santo Amador 
foi possível concretizar um conjunto de 
atividades que integraram a iniciativa, 
que contou também com o Presépio 
Vivo, a habitual fogueira e a distribuição 
de bolo-rei e moscatel aos participantes 
no evento. As atividades de cariz musical 
foram repartidas entre a noite de dia 5 e 
a tarde de dia 6, com atuações em Mou-
ra, no recinto dos Quartéis, do Grupo 
Coral e Etnográfico do Ateneu Mouren-

se e na Fundação São Barnabé, APPA-
CDM e Lar de São Francisco, dos grupos 
corais infantis da Escola da Porta Nova 

e da Escola do Sete e Meio. Em Santo 
Amador atuaram o Grupo Coral Femini-
no da ADASA e o Grupo Coral da Casa 

do Povo de Santo Amador, no 
Centro Cultural. 

// Cântico aos Reis
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MOURA // Natal

Espaço voltará a brilhar em 2020 
adaptando-se à nova realidade

// CASTELO ENCANTADO

Em 2019 
Moura voltou a 

ter o seu 
Castelo 

Encantado, um 
espaço que 

simbolizou o 
espírito 

natalício.

Dias má-
gicos e 
c h e i o s 
de brilho 

regressaram ao Cas-
telo de Moura, onde 
miúdos e graúdos pu-
deram encontrar uma 
“vila natal”, repleta 
de atividades.
Em 2019 foi possível 
encontrar no recinto 
do Castelo bonecos 
de neve, gnomos, re-
nas, árvore de natal, 
estrelas, sem esque-

cer 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 
toda da família, foram outras 
das atrações disponíveis.
Refira-se ainda que, por estes 
dias, foi também possível ad-
quirir a agenda Moura, Cidade 
Educadora bem como o livro in-
fantil “Uma aldeia, mil heróis”, 
de Marisa Bacalhau e Carlos 
Rico.
Em 2020 o Castelo Encantado 
regressa a Moura, ainda que de 
forma adaptada à nova realida-
de que o país e o mundo atra-
vessam, por conta da pandemia 
de COVID-19.
Pretende-se que também este 
ano o “Moura – Castelo Encan-
tado” seja um espaço repleto 
de luz, cor e magia, com a che-
gada do Natal.

Iluminações de Natal em todo
o concelho

// DINAMIZAÇÃO DO CONCELHO EM ÉPOCA FESTIVA

Em 2020 também a 
quadra natalícia será 

vivida de forma 
diferente.

Para que nesta épo-
ca festiva o nosso 
concelho se encha 
de luz e esperança, 

a Câmara Municipal de Moura 
volta a dinamizar um conjunto 
de atividades que, dentro da 
conjuntura que vivemos, pre-
tende dinamizar a economia 
local, minimizando os efeitos 
da pandemia de COVID-19.
Neste âmbito a “Árvore da 

Partilha”, em Moura, e “A Nossa Árvore 
de Natal”, em Amareleja, voltam a ser 
erguidas no início do mês de dezembro. 
Tal como nos anos transatos, o Municí-
pio conta com o envolvimento do teci-
do económico e social para proceder ao 
embelezamento da cidade e freguesias, 
através da colocação de Pinheiros de 
Natal, cuja decoração fica a cargo de 
cada entidade participante. Em 2019, fo-
ram 217 as entidades, de todo o conce-
lho, que aderiram a esta iniciativa.
Outra das apostas da Câmara Municipal 
de Moura para esta quadra festiva são 
as já habituais iluminações de Natal que 
este ano serão reforçadas, chegando a 
todas as freguesias do concelho.


