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As Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo, que este 

ano se realizam entre 14 e 18 de julho, são o exemplo da força 

que a comunidade tem na preservação das nossas tradições. 

Acontece, uma vez mais o cenário em que a Comissão de 

Festas é substituída pelos empresários locais, acompanhados 

pela Direção da Associação, a Câmara Municipal, a União de 

Freguesias, a Paróquia e cada um de nós na qualidade de 

Mourenses.

Para finalizar, deixo uma palavra de apreço e profunda 

gratidão a todos aqueles que mantêm viva a nossa cultura e 

tradições através das nossas festas religiosas.

Com estima, 

Somos feitos deste orgulho, desta paixão pela terra que nos 

viu nascer e aqui nos encontramos dando o melhor de nós. 

Álvaro Azedo

Estimados (as) Amigos (as);

Esta edição do nosso Boletim Municipal vai ao vosso encontro 

no preciso momento em que as festividades do nosso 

concelho começam a dar cor à nossa vida comunitária.

Também em Amareleja a comunidade tem colmatado a 

ausência de comissões de festas e em cada aldeia temos de, 

orgulhosamente, agradecer a todos aqueles que não deixam 

que as nossas tradições religiosas e comunitárias se percam. 

O nosso concelho tem essa força!

Deixo-vos o convite para nas páginas do nosso Boletim 

acompanharem de perto o dinamismo que o concelho de 

Moura vem personificando nos últimos anos, com particular 

incidência nos projetos e iniciativas dos últimos meses. A 

Câmara Municipal enquanto protagonista de algumas dessas 

ações e também como parceiro orgulhoso das instituições 

locais, regionais e nacionais, incrementa a consolidação do 

caminho que juntos temos vindo a trilhar, tornando no 

conjunto dos seus esforços, mais sólido o nosso concelho, 

onde gostamos de viver e receber quem pretende cimentar 

um projeto de vida.
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A Câmara Municipal de Moura concluiu a 

entrega de todos os equipamentos aos 

projetos vencedores no âmbito do 

Orçamento Participativo (OP) de Moura 

2021, que teve como área de ação, a 

Educação e Juventude.

O Orçamento Participativo de Moura decorreu 

em cinco fases – aprovação do Orçamento, 

divulgação do OP, apresentação de propostas, 

fase de votação e execução dos projetos.

Foram eles – o Projeto “HomeLab” – 

equipamento para sala, com todas as 

características ajustadas à aprendizagem da 

gestão doméstica, do Agrupamento de 

Escolas de Moura, com um valor total de 

i n ve s t i m e n to  d e  4 . 7 0 2 , 7 7  e u ro s ;  o 

equipamento para a sala do curso de Técnico 

de Auxiliar de Saúde, da Escola Profissional de 

Moura, com um investimento de 3.316,82 

euros; o parque infantil, do Agrupamento de 

Escolas de Amareleja, com um investimento 

de 4.284,56 euros, que contou também com a 

colaboração da Junta de Freguesia de 

Amareleja e o Ensino Musical – Aquisição de 

instrumento (tímpanos), da Sociedade 

Filarmónica União Musical Amarelejense, com 

um investimento de 2.300 euros.

O Orçamento Participativo de Moura é uma 

iniciativa do Município de Moura que visa 

envolver os cidadãos e as cidadãs do concelho 

na definição das políticas públicas locais, 

nomeadamente na tomada de decisão sobre 

as prioridades de investimento do Orçamento 

Municipal, tendo por base um processo de 

reflexão e debate sobre os problemas e as 

oportunidades do território, num quadro mais 

geral de Educação para a Cidadania e de 

Planeamento Territorial Participado.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021
EQUIPAMENTOS ENTREGUES AOS PROJETOS VENCEDORES

Projeto “HomeLab” Parque Infantil

Equipamento para a sala do curso de Técnico de Auxiliar de SaúdeAquisição de instrumento (tímpanos)



Foram cerca de 30 alunos, divididos em dois grupos, do 3.º ano do Curso 

de Desporto, que através da disciplina de Desporto de Natureza, 

pretenderam adquirir os conhecimentos básicos das modalidades de 

canoagem, stand up paddle, vela e windsurf.

Nos dias 6, 7, 13 e 14 de junho a Estação Náutica de Moura – 

Alqueva, mais especificamente o Centro Náutico da Estrela, 

recebeu alunos do Instituto Politécnico de Beja.

Recorde-se que a Estação Náutica de Moura – Alqueva, certificada pela 

Fórum Oceano – Associação de Economia do Mar em 2018, reúne um 

conjunto de entidades parceiras entre elas o Instituto Politécnico de 

Beja. A Estação Náutica de Moura – Alqueva pretende desenvolver uma 

rede de atuação conjunta que agregue, fomente e consolide as 

competências do concelho de Moura no setor da Náutica construindo 

uma oferta integrada, competitiva e credível que promova o destino, 

fazendo das atividades náuticas um motor do desenvolvimento 

turístico.

EDUCAÇÃO

ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA - ALQUEVA
CENTRO NÁUTICO DA ESTRELA RECEBEU ALUNOS DO IP BEJA

A Câmara Municipal de Moura, em parceria 

com o Instituto Politécnico de Beja, irá 

disponibilizar à comunidade um Curso 

Técnico de Ensino Superior Profissional 

(CTeSP) para o ano letivo 2022/2023, a ter 

lugar na Escola Profissional de Moura.

As inscrições já se encontram a decorrer, 

podendo ser realizadas presencialmente na 

Escola Profissional de Moura, entre as 10:00 e as 

13:00 e as 14:00 e as 17:30. Os interessados 

deverão apresentar o cartão de cidadão, 

certificado de habilitações e curriculum vitae.

A frequência de um Curso Técnico Superior 

Profissional exige o 12.º ano completo, mas 

dispensa a realização de exames nacionais para 

ingresso no Ensino Superior, e garante um 

estágio em contexto real de trabalho com a 

duração de um semestre. Os CTeSP´s conferem 

um diploma de técnico superior profissional de 

nível 5, são cursos de maior empregabilidade e 

permitem o prosseguimento de estudos para o 

grau de Licenciatura. Os titulares de diploma de 

técn ico  super ior  profiss iona l  podem 

candidatar-se a uma licenciatura com ou sem 

mestrado integrado, através de um concurso 

especial. No caso do curso de Olivicultura, 

Azeite e Azeitona de Mesa, este dá acesso às 

seguintes licenciaturas do IPBeja – Agronomia, 

Ciência e Tecnologia dos Alimentos e 

Engenharia do Ambiente.

Depois de um período de pré-inscrições, em 

que havia três hipóteses de cursos, aquele que 

obteve mais matrículas foi o curso de 

Olivicultura, Azeite e Azeitona de Mesa, sendo 

então este que irá ser ministrado no próximo 

ano letivo.

ANO LETIVO 2022/2023
NOVO CURSO 
TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL NA ESCOLA PROFISSIONAL DE MOURA
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Livros e Cultura na 41.ª Feira do Livro de 

Moura. Depois de dois anos de interregno, 

o evento voltou a ser um sucesso.

No âmbito da 41.ª Feira do Livro de Moura, a 

Câmara Municipal de Moura voltou a 

promover o projeto “Padrinhos de Leitura”. 

Este ano, 118 entidades apadrinharam 1154 

alunos do concelho, numa verba total de 7 950 

euros.

A Feira do Livro de Moura regressou à Praça 

Sacadura Cabral ,  após dois  anos de 

interregno, devido à pandemia.

Este projeto é um exemplo de solidariedade e 

responsabilidade social da comunidade local, 

de promoção da leitura e de criação de novos 

leitores, consiste no donativo de um apoio 

financeiro de empresas, instituições e 

coletividades, aos alunos que frequentam o 

pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico 

público e particular para aquisição de livros no 

certame.

O certame, que existe há 41 anos, voltou a ser 

um sucesso. O espaço da Feira do Livro tem, 

naturalmente, os livros em destaque, mas é 

também um local de promoção de livros e da 

leitura e de diversos momentos culturais. 

A Feira do Livro recebeu 6 043 visitantes; foram 

vendidos 2395 livros que geraram uma receita 

de 17 595 euros.

FEIRA DO LIVRO

FEIRA DO LIVRO 2022
118 ENTIDADES APADRINHARAM ALUNOS DO CONCELHO DE MOURA
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118 Padrinhos de Leitura

Feira do Livro regressou à Praça Teatro para os mais novos

Apresentação de livros Visitas das escolas



AÇÃO SOCIAL

No âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, 

lecionada à turma de PIEF iniciação da Escola Secundária de 

Moura, a Câmara Municipal de Moura foi convidada a 

realizar uma sessão de sensibilização na área do 

voluntariado.

Após os contributos de uma técnica do município nesta ação de 

sensibilização, a turma disponibilizou-se para fazer 

voluntariado, recolhendo alimentos junto dos alunos da escola 

e entregou juntamente com os produtos da horta, cultivados 

por eles, um cabaz de alimentos, à medida Prato Quente.

Junto dos alunos, a Câmara Municipal de Moura reafirmou a 

colaboração responsável e empenhada do grupo de voluntários 

da comunidade que diariamente procedem à recolha dos 

produtos alimentares para posteriormente serem distribuídos 

junto das famílias, nas instalações do Centro Paroquial de 

Moura, entidade parceira e fundamental a este processo.

A Câmara Municipal de Moura aprovou, no dia 

15 de junho, a proposta de atribuição de um 

apoio financeiro no valor de €50.000,00, à 

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de 

Moura para comparticipação de despesas com a 

obra de ampliação do Lar Residencial e do 

Centro de Atividades Ocupacionais.

A APPACDM de Moura é uma IPSS sem fins 

lucrativos, que presta serviços a pessoas com 

deficiência mental, visando a sua inserção 

sociofamiliar e a integração em programas de 

formação e/ou emprego. 

As suas valências são Lar Residencial, CACI – Centro 

de Atividades de Capacitação para a Inclusão e 

Socioeducativa, cujos clientes são de diversos 

concelhos periféricos e a maioria são pessoas em 

idade ativa.

AÇÃO SOLIDÁRIA
ALUNOS ENTREGAM CABAZES
AO PRATO QUENTE

REUNIÃO DE CÂMARA
CÂMARA DE MOURA APROVOU APOIO FINANCEIRO À APPACDM
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OBRAS E INVESTIMENTOS

A obra permitiu a valorização 

paisagística da área envolvente à 

Ermida e contemplou a limpeza de 

toda a área, plantação de espécies 

v e g e t a i s ,  i n s t a l a ç ã o  d e 

equipamentos para a prát ica 

desportiva ao ar livre e instalação de 

mobiliário urbano compatível com a 

realização de atividades de lazer.

Esta intervenção representou um 

investimento total de €107.167,22, 

suportando o Município de Moura 

€96.917,88 e a União de Freguesias 

de Safara  e  Santo Ale ixo da 

Restauração os restantes €10.249,34.

Refira-se que o Parque de Merendas 

da Ermida de Santo António foi alvo 

de uma candidatura ao Programa de 

Desenvolvimento Rural 2014-2020, a 

qual foi aprovada e permitiu o 

fi n a n c i a m e n t o  d e  5 0 %  d o 

investimento elegível.

Santo Aleixo da Restauração já 

pode usufruir do Parque de 

Merendas da Ermida de Santo 

António, agora requalificado.

E n c o n t r a - s e  c o n c l u í d a  a 

requa l ificação  do  Parque  de 

Merendas da Ermida de Santo 

A n t ó n i o ,  o b r a  r e a l i z a d a 

con jun tamente  pe la  Câmara 

Municipal de Moura e União de 

Freguesias de Safara e Santo Aleixo 

da Restauração.

Zona da Latôa com melhorias ao nível da 

pavimentação e rede de esgotos, num 

investimento de mais de 230 mil euros.

Encontra-se concluída a empreitada de 

remodelação da  rede de  esgotos  e 

pavimentação da Rua da Latôa, Rua Manuel 

Mendes, Largo Diogo de Oliveira e Rua do 

Cordovil, em Moura.

A intervenção incluiu a substituição de 

sarjetas por sumidouros, demolição de 

coletores, execução de novos ramais 

domiciliários, levantamento do pavimento 

existente em calçada irregular e aplicação de 

calçada de cubo de granito.

Com esta  inter venção pretendeu-se 

solucionar problemas tanto ao nível do 

coletor de esgotos, como da circulação 

pedonal e automóvel, que passam agora a 

fazer-se com maior conforto.

Esta obra representa um investimento total de 

€231.133,67 e beneficia de uma taxa de 

cofinanciamento de 85% do valor elegível, no 

âmbito do Programa Operacional Regional do 

Alentejo 2020.

SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO
PARQUE DE MERENDAS 
DA ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 
REQUALIFICADO

MOURA
REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E 
PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE CONCLUÍDA
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A empreitada inclui, além da praia, a instalação 

de uma piscina flutuante com zona de estar 

periférica, acessos ao plano de água e 

qualificação do espaço exterior como zona de 

lazer. Esta obra é parte integrante do projeto 

da Estação Náutica de Moura, cujo objetivo 

passa por promover a valorização de ativos 

naturais que potenciem o desenvolvimento de 

competências no sector da náutica e 

disponibil izem uma ofer ta integrada, 

competitiva e credível que promova a Região 

como destino turístico.

A construção da praia fluvial de Moura 

representa um investimento de €1.366.851,90 

e tem um prazo de execução de 180 dias. 

Refira-se que esta operação beneficia de uma 

taxa de cofinanciamento de 75% do valor 

elegível, no âmbito do Programa Operacional 

Regional do Alentejo 2020 (FEDER).

A Câmara Municipal de Moura aprovou, no 

dia  1  de  junho,  a  adjudicação da 

empreitada de construção da praia fluvial 

de Moura à empresa Vibeiras – Sociedade 

Comercial de Plantas S.A.

O investimento total é cofinanciado pelo 

Programa Alentejo 2020 (FEDER), pela 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pela 

Câmara Municipal de Moura.

A reabilitação da Igreja de Santo Aleixo da 

Restauração irá avançar ainda este ano.

Esta obra, essencial para a preservação deste 

monumento nacional, representa um 

investimento total de €618.923,54 e tem um 

prazo de execução de 365 dias.

Recorde-se que, em setembro de 2020, havia 

sido firmado um protocolo de colaboração 

entre a Câmara Municipal de Moura, a 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Aleixo 

da Restauração, para execução destes 

trabalhos.

A Câmara Municipal de Moura aprovou, no 

dia 29 de junho, a adjudicação da empreitada 

de conservação parcial da Igreja Paroquial de 

Santo Aleixo da Restauração, à empresa 

Monumenta – Reabilitação do Edificado e 

Conservação do Património.

ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA
CONSTRUÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE MOURA 
ADJUDICADA À EMPRESA VIBEIRAS

REUNIÃO DE CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA ADJUDICA EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO 
DA IGREJA DE SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO 
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Em Moura esteve patente a exposição “Um 

Olhar sobre Abril”, na Galeria do Espírito 

Santo, e, na Biblioteca Municipal Urbano 

Tavares Rodrigues, a exposição “25 de Abril na 

Imprensa Nacional”. Neste mesmo local, 

houve uma sessão de música e poesia “Ary, um 

poeta de Abril”.

No dia 24, às 22:00, o Cine-Teatro Caridade 

recebeu o espetáculo musical “Canções de 

Abril”, com Extravagante, Classe Operária e 

Soulmate, que levaram o público numa 

viagem musical até àqueles anos.

No dia 25 realizou-se a habitual cerimónia do 

Içar da Bandeira, em todas as localidades do 

concelho.

O 48.º aniversário do 25 de Abril foi assinalado 

em todo o concelho de Moura, com iniciativas 

organizadas pela Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia e movimento associativo.

Cerimónias alusivas à data, exposições, 

sessões de música, atividades desportivas e 

convívios foram as iniciativas que marcaram o 

p r o g r a m a  d a s  c o m e m o r a ç õ e s  q u e 

assinalaram os 48 anos de democracia, em 

Portugal.

48 anos de Democracia assinalados com 

atividades em todo o concelho.

EFEMÉRIDES

A iniciativa pretendeu relembrar, homenagear e 

agraciar todos os antigos combatentes pelo 

esforço prestado no cumprimento do serviço 

militar.

A cerimónia teve lugar no recinto dos Quartéis, 

em Moura, junto ao memorial que homenageia 

os 30 jovens do concelho que perderam a vida na 

Guerra Colonial.

O Dia do Combatente voltou, este ano, a ser 

assinalado nos moldes tradicionais.

A Câmara Municipal de Moura em parceria com o 

Núcleo de Moura da Liga dos Combatentes 

assinalou, no dia 9 de abril, o Dia do Combatente.

48 ANOS DE DEMOCRACIA
25 DE ABRIL COMEMORADO
EM TODO O CONCELHO

9 DE ABRIL
DIA DO COMBATENTE 
ASSINALADO PELO 
MUNICÍPIO DE MOURA
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Cerimónia do Içar da Bandeira, em Moura Tributo a Ary dos Santos, em MouraArruada, em Estrela

Içar da Bandeira, em Sobral da Adiça Içar da Bandeira, em AmarelejaArruada, em Póvoa de São Miguel



FERIADO MUNICIPAL

No dia 25 de junho, por todo o concelho, realizaram-se diversos espetáculos musicais.

Ainda no mesmo dia destaque para o Mercadinho de Verão, com oferta de manjericos, no 

Jardim Doutor Santiago. Pela hora do almoço, como não poderia faltar no São João, houve 

sardinhada e gaspacho, no Jardim da Porta Nova. 

No dia feriado, em Moura, o programa iniciou-se com o passeio pedestre “Contenda 

Natur” – Herdade da Contenda.

O Feriado Municipal, assinalado a 24 de junho, comemorou-se em todo o concelho, 

com diversas iniciativas.

24 DE JUNHO
FERIADO MUNICIPAL CELEBRADO NO CONCELHO

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em Moura

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho marcou 

presença nas comemorações do feriado municipal, tendo participado na “Cerimónia de 

Agradecimento – Combate à COVID-19”, realizada no Jardim Doutor Santiago.

Tratou-se de uma Cerimónia que distinguiu cerca de 70 entidades pelos serviços prestados, 

no âmbito do combate à pandemia COVID-19, em prol da população do concelho de Moura.

Logo a seguir à cerimónia, a Ministra Ana Mendes Godinho procedeu à entrega dos contratos 

de comparticipação financeira do PARES 3.0, a cinco instituições do distrito de Beja.
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Cerimónia do Içar da Bandeira

“Cerimónia de Agradecimento – Combate à COVID-19”

“Cerimónia de Agradecimento – Combate à COVID-19”

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em Moura

Sardinhada no Jardim da Porta NovaMercadinho de Verão



A Orquestra Ligeira do Exército também participou 

nas comemorações do Feriado Municipal, através 

da realização de um concerto no Castelo de Moura, 

na noite de dia 24 de junho, que levou ao local 

centenas de pessoas.

Foi em 1976 que esta orquestra iniciou as suas 

atividades, sucedendo a um agrupamento musical 

militar criado na então Região Militar de Lisboa que, no 

início dos anos 70, fez furor num programa radiofónico 

da RDP – “Alerta Está!".

A sua estrutura, em género de Big-Band, é composta 

por cinco saxofones (flauta, clarinete), quatro 

trompetes (fliscorne), quatro trombones, dois teclados, 

duas violas, bateria, percussão e quatro vocalistas. Ao 

longo dos anos tem-se apresentado assiduamente nas 

mais prestigiadas salas de espetáculos do País e com os 

mais variados artistas e convidados do panorama 

musical nacional e internacional.

Executando composições de música ligeira, a OLE tem 

procurado incrementar o gosto pela música nacional, 

desenvolvendo para o efeito um trabalho de recolha, 

instrumentação e difusão de temas de raiz popular, 

s e n d o  h o j e  c o n s i d e r a d a  u m a  v e rd a d e i r a 

“embaixadora” do Exército Português junto da 

s o c i e d a d e  m i l i t a r  e  c i v i l ,  c o n t r i b u i n d o 

significativamente para a afirmação e valorização do 

nosso património cultural. Para além disso, vários 

compositores, orquestradores e arranjadores têm tido 

ao longo dos anos uma relação estreita com a OLE 

agraciando-a com temas originais e exclusivos que não 

raras vezes dão origem a arranjos e orquestrações 

executadas por inúmeros agrupamentos musicais 

portugueses.

CONCURSO DE MASTROS

Na noite de quinta-feira, dia 23 de junho, no âmbito das comemorações do Feriado 

Municipal decorreu no concelho de Moura o tradicional Concurso de Mastros.

Concorreram, este ano, seis entidades, sendo elas, em Moura, o Grupo Musical Margem 

de Alqueva (Rua do Rio da Roda) e o Real Grupo de Forcados de Moura (Rua das 

Terçarias). Em Amareleja, concorreu a Sociedade Recreativa Amarelejense (Rua 

Engenheiro Guinapo Feronha); em Santo Amador, a Comissão de Festas de Santo 

Evaristo (Rua Nova); em Santo Aleixo da Restauração, a Comissão de Festas de Santo 

António (Jardim Público) e em Sobral da Adiça, a Associação Cultural em Honra de 

Nossa Senhora do Ó e S. Pedro (Junto à Ribeira da Perna Seca).

Grupo Musical Margem Esquerda vence 1.º prémio

O júri deslocou-se aos vários mastros inscritos no concurso, na noite de quinta-feira, 

tendo deliberado atribuir o 1.º prémio ao Grupo Musical Margem de Alqueva (Moura), o 

2.º prémio à Comissão de Festas de Santo António (Santo Aleixo da Restauração) e o 3.º 

prémio à Comissão de Festas de Santo Evaristo (Santo Amador).

CONCERTO DA ORQUESTRA LIGEIRA DO EXÉRCITO 
NO CASTELO DE MOURA

BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 95  |  2022  |  p.11 FERIADO MUNICIPAL



A Noite Branca regressou a Moura, para a 

sua 3.ª edição.

O programa foi preenchido com animação 

musical, dança, artes circenses, exposição 

de arte, passagem de modelos, animação 

circulante, que foram acontecendo em 

diferentes pontos da cidade.

No dia 18 de junho, a cidade de Moura 

vestiu-se de branco, numa noite diferente 

em que não faltou animação e convívio. 

Recorde-se que a Noite Branca em Moura 

surgiu em 2018, tendo contado desde a 

primeira hora com o envolvimento do 

comércio local, de empresas, associações 

desportivas e culturais, artistas e outros 

atores locais por forma a fomentar a 

participação cidadã com uma perspetiva 

crítica, co-responsável, organizada e com 

tempo e espaço para a sua manifestação 

espontânea.

A dinâmica do evento levou a que as 

pessoas fossem passando pelos vários 

locais, convergindo, depois, nos Quartéis, 

onde terminou a Noite Branca.

EVENTOS

18 DE JUNHO
MOURA VESTIU-SE DE BRANCO!
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Entre os dias 12 e 15 de maio o Parque 

Municipal de Feiras e Exposições do 

concelho de Moura recebeu mais uma 

edição da Feira de Maio | Moura Terra Mãe 

do Azeite do Alentejo.

O certame que este ano voltou a realizar-se 

nos moldes tradicionais, após dois anos de 

interregno devido à pandemia Covid-19, 

contou com uma oferta de atividades 

bastante variada que foi desde as sessões de 

showcooking,  às  tasquinhas ,  à  fe i ra 

tradicional, o Espaço Ludoteca, a prova Santo 

Huberto e os variados espetáculos musicais, 

com destaque para o espetáculo “A Música 

dos Nossos”, com a participação de vários 

músicos da nossa terra; a banda de tributo aos 

Queen, “Queen on the Rocks” e a artista 

Bárbara Bandeira.

A população do concelho, bem como todos os 

que nos visitaram, responderam de forma 

muito positiva ao regresso à normalidade 

deste evento. Milhares de pessoas passaram 

pela Feira de Maio, usufruindo deste espaço 

em diversos momentos de convívio.

Em 2022, a Feira de Maio | Moura Terra Mãe do 

Azeite do Alentejo teve como convidados os 

municípios de Campo Maior e Ourique.

FEIRAS

MOURA TERRA MÃE DO AZEITE DO ALENTEJO
FEIRA DE MAIO DE REGRESSO

A Feira de Maio serviu igualmente de visita para membros do 

Governo. A sessão de inauguração contou com a presença do 

Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do 

Território, Carlos Miguel. 

A presença dos governantes na Feira de Maio serve para mostrar o 

que de bom existe no nosso território, mas também para chamar a 

atenção para certas problemáticas que afetam a Agricultura e os 

agricultores do nosso concelho. 

No sábado, o certame foi visitado pela Ministra da Agricultura e da 

Alimentação, Maria do Céu Antunes.

VISITAS 
INSTITUCIONAIS
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TURISMO

 Impulsionar a economia;

 Gerar redes e conectividade;

O Programa Formação + Próxima está 

integrado neste Plano e será desenvolvido 

nos territórios através da intervenção das 12 

escolas do Turismo de Portugal, juntamente 

com os diversos municípios, capacitando as 

Pessoas para o turismo.

Neste âmbito, no dia 27 de maio decorreu em 

Moura, a assinatura de seis protocolos com os 

municípios de Barrancos, Mértola, Moura e 

Serpa, da área de intervenção da Escola de 

Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo 

António e os municípios do Alandroal e Alvito, 

da área de intervenção da Escola de Hotelaria 

e Turismo de Portalegre. O evento contou 

com a presença da Secretária de Estado do 

Turismo, Comércio e Serviços, presidente do 

Turismo de Portugal, presidente da Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo, diretores 

das EHT de Portalegre e Vila Real de Santo 

António e os presidentes/representantes dos 

municípios envolvidos.

 Potenciar o conhecimento;

O Plano Reativar o Turismo | Construir o 

Futuro procura operacionalizar os 

objetivos definidos no âmbito da 

Estratégia para o Turismo 2027:

 Projetar Portugal, com as Pessoas no centro 

da Estratégia.

O grande objetivo deste programa é capacitar 

os Territórios e as suas Pessoas na arte da 

Hospitalidade, através do desenvolvimento 

de um plano de ação que permita formar, 

massivamente, os profissionais do setor e de 

at iv idades conexas ao mesmo,  num 

movimento concertado ao longo de todo o 

t e r r i t ó r i o ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  o 

desenvolvimento económico, social e 

ambiental do mesmo, posicionando Portugal 

como um dos destinos turísticos mais 

competitivos e sustentáveis do mundo.

 Valorizar o território e as comunidades;

PLANO REATIVAR O TURISMO | CONSTRUIR O FUTURO
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ASSINOU PROTOCOLOS EM MOURA

O Norte de Portugal foi o destino de um passeio, realizado entre 8 e 10 de abril, 

para 25 moradores da Aldeia da Estrela. 

25 moradores da Aldeia da Estrela tiveram a oportunidade de conhecer o 

Norte do País, no âmbito do projeto “Aldeia dos Sonhos”,

A viagem a Braga e ao Porto, ocorreu no âmbito do projeto “Aldeia dos Sonhos”, 

realizado pela Fundação INATEL. A Aldeia da Estrela recebeu esta distinção em 

2019, após a Câmara Municipal de Moura ter apresentado a respetiva candidatura. 

Devido à pandemia, apenas este ano foi possível realizar o “sonho” dos moradores 

da Estrela.

Como principal objetivo, através da execução do programa, pretende-se 

proporcionar aos seus beneficiários a concretização de um “sonho” em termos de 

atividades de cariz turístico, cultural e desportivo que estes entendam como 

fazendo parte de um conjunto de experiências a que não têm ou nunca tiveram 

acesso, face a limitações de várias ordens, como sejam, por exemplo, financeiras ou 

geográficas.

A Aldeia dos Sonhos pretende contribuir para o desenvolvimento social das 

comunidades isoladas e de pequenas dimensões, não apenas através da vivência 

de momentos de amizade, de aprendizagem e de partilha de experiências que têm 

sido, em muitos casos, únicas nas suas vidas; mas também porque é desejado que 

as aldeias façam parte dos roteiros turísticos que a INATEL organiza no âmbito da 

sua atividade, com a consequente dinamização da economia local e do território.

ALDEIA DA ESTRELA, ALDEIA DE SONHO
MORADORES DA ESTRELA 
EM PASSEIO PELO NORTE DO PAÍS
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HISTÓRIA E PATRIMÓNIO

A Semana do Património Histórico realizou-se, entre 18 e 29 de 

maio, em Moura.

O Património Histórico esteve em destaque no passado 

mês de maio.

A Câmara Municipal de Moura promove esta atividade, que vai 

já na sua vigésima edição, com o intuito de promover e 

dinamizar os diferentes núcleos museológicos e divulgar o 

património local. 

Entre as várias iniciativas, destaque para o passeio botânico 

“Ervas que se comem – silvestres e saborosas” e a apresentação 

do livro “Ervas que se comem”, de Fernanda Botelho.

Na Galeria do Espírito Santo, esteve patente a exposição “O 

Museu cá de Casa”, organizada no âmbito da disciplina “Cultura 

Sénior”, da Universidade Sénior de Moura.

Dessa forma, percebemos a potencialidade de pensar num 

património afetivo, que impulsionou o emergir desta temática 

na aula e se materializou naquela exposição coletiva, cuja 

organização e execução foi da responsabilidade dos alunos.

De referir ainda a Noite dos Museus, no dia 22 de maio, que 

contou com o concerto da banda da SFUM “Os Amarelos”, no 

Museu de Arte Sacra, na Igreja de São Pedro. 

O desafio colocado a todos os alunos foi o da seleção de uma 

peça especial, não pela sua antiguidade, mas pelo valor 

emocional da mesma para o aluno e/ou para a família, 

complementado pela história da peça escolhida, que justifica o 

motivo da distinção. A história foi divulgada em aula, na 

presença dos objetos, numa partilha muito comovente e 

sensível.

Durante a Semana do Património Histórico houve ainda lugar 

para a apresentação do livro "Convento de Santa Clara de 

Moura, do esplendor à extinção", da autoria de Marisa Bacalhau.

Esta edição da Câmara Municipal de Moura foi fruto de um 

minucioso trabalho de pesquisa em variados arquivos 

portugueses acerca do Convento de Santa Clara de Moura, bem 

como da comunidade clarissa que o habitou entre 1610 e 1893. 

A sua leitura permite apreciar não só a história do edifício, 

como o quotidiano desta comunidade feminina e as 

vicissitudes várias, vividas desde a sua fundação. Esta 

publicação constitui um importante marco para o 

conhecimento da história local que a autarquia considera um 

elemento importante, cuja preservação, estudo e divulgação é 

essencial.

Relacionada com esta obra, a exposição "Santa Clara de Moura, 

o universo feminino num convento de clausura", está patente 

no antigo Matadouro até 18 de julho. Esta exposição remete-

nos para a componente material da permanência desta 

comunidade religiosa em Moura, oferecendo ao visitante 

testemunhos da sua relevância e singularidade.

18 A 29 DE MAIO
SEMANA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 
EM MOURA
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Convento de Santa Clara em exposição

Apresentação de livro Visita das escolas

Concerto pelos "Os Amarelos"



A segunda edição das Arqueoversas serviu ainda para assinalar o 

lançamento do n.º 2 da Lacant - Revista Municipal de História, 

Arqueologia e Património.

No verão de 2018 iniciaram-se as primeiras escavações 

arqueológicas sistemáticas no Castelo Velho de Safara, tendo os 

trabalhos continuado nos anos seguintes até à sua interrupção 

devido a pandemia de Covid-19. Até ao momento, foram feitas 

várias identificações no local, relacionadas com a Idade do Ferro e 

época Romana Republicana. Com o retomar das escavações neste 

verão de 2022 espera-se compreender melhor as realidades já 

anteriormente intervencionadas, bem como explorar outras 

construções defensivas presentes no sítio, como as linhas de 

fossos localizados na entrada do Castelo Velho de Safara.

A segunda edição das “Arqueoversas” realizou-se no dia 21 

de junho, no Museu Municipal de Moura (antigo Matadouro).

A segunda convidada desta série de palestras dedicadas à 

divulgação e debate em torno da investigação histórica e 

arqueológica do nosso concelho foi Mariana Nabais, do Institute 

of Archaeology do University College of London, pós-doutoranda 

em Zooarqueologia na Universidade de Lisboa. É, também, 

corresponsável pelos trabalhos arqueológicos que decorrem, 

desde 2018, no Castelo Velho de Safara.

Foi sobre este “mítico” sítio arqueológico do concelho de Moura 

sobre o qual Mariana Nabais veio falar. Conhecido desde, pelo 

menos 1969, só em 1985 são lançadas as primeiras hipóteses 

sobre a história da sua ocupação Calcolítica e da Idade do Ferro. 

Em 2010 realiza-se um levantamento topográfico das estruturas 

evidentes no local, dando conta da sua muralha circundante e de 

várias linhas de fossos defensivos.

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO

ARQUEOVERSAS COM MARIANA NABAIS
CASTELO VELHO DE SAFARA DO INÍCIO À ATUALIDADE
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DESPORTO

A Câmara Municipal de Moura colaborou nesta iniciativa, organizada 

pela Federação de Motociclismo de Portugal, e que envolveu, este 

ano, 2000 motas e cerca de 2400 participantes.

O Portugal Lés-a-Lés é um acontecimento anual mototurístico que 

desde 1999 concilia a resistência e aventura à vertente turística, com o 

objetivo de cruzar Portugal de extremo a extremo contemplando 

paisagens e lugares de enorme esplendor.

A passagem pelo concelho de Moura aconteceu no dia 10 de junho, 

iniciou-se no Sobral da Adiça, seguindo-se Safara, onde houve base 

de abastecimento, na Praça 25 de Abril, entre as 10:00 e as 15:00, e 

depois os participantes seguiram caminho, passando ainda por 

Amareleja.

Safara foi ponto de paragem para os participantes do Portugal 

Lés-a-Lés, conhecido percurso de motociclismo.

Está garantido o financiamento que 

permitirá reabilitar a cobertura da 

bancada central do estádio do Moura 

Atlético Clube.

O Secretário de Estado Adjunto e do 

Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, 

deslocou-se a Moura, no passado dia 30 de 

junho para presidir à assinatura do contrato 

de financiamento no âmbito do projeto 

"Reabilitação do Estádio do Moura Atlético 

Clube", que havia sido candidatado ao 

Programa Equipamentos – Subprograma 2.

O objetivo desta candidatura passa por dar 

resposta à necessidade de conservação das 

infraestruturas do Clube através da 

reabilitação da cobertura da bancada central 

e bancadas descobertas as quais apresentam 

fissuras e problemas graves de infiltrações. A 

concretização desta intervenção vai 

beneficiar os atletas dos diversos escalões e 

modalidades desportivas promovidas pelo 

Moura Atlético Clube, assim como um 

conjunto de outros utilizadores provenientes 

de entidades do concelho de Moura com as 

quais o Clube estabelece parcerias de 

colaboração  para  ut i l i zação  das 

infraestruturas desportivas.

O projeto em causa apresenta um 

investimento total de €98.356,95 e será 

comparticipado em 50% pelo Estado 

Português. A contrapartida não cofinanciada 

irá ser assegurada pela Câmara Municipal de 

Moura, na qualidade de parceiro estratégico 

na atividade do Clube.

MOTOCICLISMO
PORTUGAL LÉS-A-LÉS
COM PARAGEM EM SAFARA

ASSINADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
PARA REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA BANCADA DO ESTÁDIO DO M.A.C.
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A Câmara Municipal de Moura assinalou 

o Dia da Saúde, no dia 4 de maio.

No mesmo local, o CLDS 4G dinamizou a 

atividade “Nutrição e bem-estar”, com a 

participação de José Carlos Lobito. 

No espaço do Castelo houve ainda Yoga 

para profissionais de saúde e cuidadores 

formais e informais, com Ana Poeiras.

Neste dia foram dinamizadas atividades, 

pelo município e por outros parceiros, 

que têm como objetivo a promoção de 

hábitos de vida saudável.

Promover hábitos de vida saudável foi 

o objetivo de assinalar o Dia da Saúde, 

a 4 de maio.

As iniciativas incluíram um workshop do 

“Apoio ao Cuidador”, no Cineteatro 

Caridade, dinamizado pelo Centro de 

Saúde de Moura, destinado a cuidadores 

formais e informais e IPSS's.

Houve também Atividade Física Sénior, 

no espaço exterior do Castelo de Moura, 

direcionada para a população sénior do 

concelho. 

Na Rádio Planície, a Vereadora Lurdes 

Balola e a técnica do município, Marta 

Santos, falaram sobre o “Banco de 

Voluntariado Cuidador de Proximidade”. 

O CLDS 4G promoveu um passeio 

pedestre “Para a Saúde não há descanso”, 

dinamizado pela ADC Moura.

DESPORTO E SAÚDE

A Câmara Municipal de Moura comemorou o Dia do Andebol, no dia 

6 de junho.

O evento decorreu no Pavilhão Municipal Romana Ângelo e estiveram 

presentes 150 alunos dos 3.º e 4.º anos do Agrupamento de Escolas de 

Moura.

Pretendeu-se que este fosse um dia especial através da prática do 

andebol, promovendo assim as modalidades desportivas existentes no 

concelho.

O Dia do Andebol realizou-se no âmbito do protocolo de parceria 

celebrado entre o município de Moura, a Associação de Andebol do 

Algarve, o Moura Atlético Clube e o Agrupamento de Escolas de Moura.

4 DE MAIO
DIA DA SAÚDE: 
PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

A mata da piscina é também um espaço convidativo, 

onde os utilizadores podem praticar desporto e jogos, 

como por exemplo vólei de praia, damas, xadrez, ténis de 

mesa, ou apenas descansar no espaço relvado.

Tal como em anos anteriores, às terças e quintas-feiras, 

das 18:45 às 19:30, haverá uma pista reservada para quem 

pretenda praticar natação, no tanque principal.

A Piscina Municipal ao ar livre é um espaço de eleição 

para a população do concelho e para todos os que nos 

visitam nos meses de verão. Encontra-se a funcionar de 

sábado a quinta-feira, entre as 10:00 e as 20:00, 

encerrando à sexta-feira.

A Piscina Municipal de Moura iniciou a nova época 

balnear, no dia 1 de junho.

ÉPOCA BALNEAR 2022
PISCINA MUNICIPAL DE MOURA 
REABRIU
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A Câmara Municipal de Moura e a Federação 

Portuguesa de Canoagem promoveram, no 

fim-de-semana de 21 e 22 de maio, uma 

prova de canoagem a contar para o 

Campeonato Nacional de Esperanças I.

A prova decorreu no dia 21, na Estação Náutica 

de Moura-Alqueva e contou com a presença de 

cerca de 50 clubes nacionais e mais de 800 

atletas que competiram em mais de 31 

categorias de 5 escalões diferentes.

Já no domingo, dia 22, a EN Moura-Alqueva 

acolheu o evento Portugal a Pagaiar, iniciativa 

aberta a toda a comunidade que consistiu na 

realização de um passeio de canoagem pelo 

Lago Alqueva.

ALQUEVA

ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA - ALQUEVA
PROVA DO CAMPEONATO NACIONAL DE ESPERANÇAS DE CANOAGEM

A Câmara Municipal de Moura 

procedeu à entrega de um motor 

para  uma embarcação dos 

Bombeiros  Voluntár ios  de 

Moura.

Tratou-se de um investimento de 

12.365,00 euros, no âmbito da 

proteção e socorro às populações 

do concelho, permitindo também o 

reforço da vigilância na albufeira da 

Barragem de Alqueva, além de dar 

r e s p o s t a  à s  a t i v i d a d e s 

desenvolvidas no âmbito da 

Estação Náutica de Moura - 

Alqueva.

Este é um importante investimento 

da Câmara Municipal de Moura por 

forma a garantir a segurança da 

população do concelho e de todos 

os que o visitam. 

A embarcação encontra-se afeta à 

equipa de mergulhadores da 

corporação dos Bombeiros de 

Moura, composta por 10 elementos.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL 
ENTREGOU MOTOR PARA EMBARCAÇÃO 
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JUVENTUDE

Os Ateliers de Verão da Câmara Municipal de Moura destinam-se a 

grupos de crianças dos 5 aos 8 anos e dos 9 aos 12 anos.

Em Moura, os Ateliers de Verão serão realizados entre os dias 04 de 

julho e 26 de agosto, em Santo Amador de 4 a 15 de julho, em 

Amareleja de 18 a 29 de julho, em Santo Aleixo da Restauração e em 

Póvoa de São Miguel decorrem entre 1 e 12 de agosto.

Manhãs desportivas, artes plásticas, música, piscina, praia fluvial, 

sessões de observação do céu noturno e visita a um parque temático 

são algumas das atividades que este ano irão preencher as férias de 

crianças e jovens do concelho.

Em 2022, estão de regresso os Ateliers de Verão promovidos pela 

Câmara Municipal de Moura, com o objetivo de dar resposta à 

ocupação de tempos livres dos mais novos, através da realização 

de atividades lúdico-pedagógicas durante o período de férias 

escolares.

Em Amareleja, os polos da Biblioteca e da Ludoteca, apresentaram a 

Hora do Conto para a Creche Bem Me Quer.

No dia 4 de junho, no Castelo de Moura, às 22:00, realizou-se uma 

observação astronómica, para as crianças e famílias.

Na Galeria do Espírito Santo, esteve patente a exposição “A Arte de Saber 

Fazer Arte”, elaborada pelos alunos das turmas de 3.º e 4.º anos do 1.º 

CEB, dos Agrupamentos de Escolas de Moura e Amareleja, no âmbito do 

projeto educativo da Ludoteca Municipal. 

A Câmara Municipal de Moura assinalou o Dia Mundial da Criança, 

celebrado a 1 de junho, com um conjunto de iniciativas dirigidas 

aos mais novos que decorreram nos dias 1 e 4 de junho.

Devido às condições meteorológicas, as celebrações, inicialmente 

previstas para a Praça Sacadura Cabral, decorreram nos Pavilhões do 

Parque de Feiras e Exposições de Moura, com jogos e insufláveis, a 

exposição “Laços Azuis 2022 MPMTI”, da CPCJ de Moura e o espetáculo 

musical “Casa dos Doces”. 

FÉRIAS DE VERÃO
ATELIERS DE VERÃO OCUPAM TEMPOS LIVRES 
DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO

1 E 4 DE JUNHO
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA COM ATIVIDADES PARA OS MAIS NOVOS
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