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[Contactos Úteis]

Câmara Municipal de Mora 266 439 070
Museu Interactivo do Megalitismo 266 439 074
Fluviário de Mora 266 448 130
Junta de Freguesia de Brotas 266 487 136
Junta de Freguesia de Cabeção 266 447 180
Junta de Freguesia de Mora 266 403 295
Junta de Freguesia de Pavia 266 450 059
Posto de Turismo 266 439 079
Repartição de Finanças Mora 266 403 165
  266 439 225
Conservatória  do Registo Civil
Predial e Cartório Notarial 266 439 050
Escola EB 2,3/S de Mora 266 403 245
CTT Mora 266 098 327
CTT Pavia 266 457 294
Instituto de Segurança Social  -
Delegação de Mora 300 502 502
Bombeiros Voluntários de Mora 266 409 100
EDP - iluminação pública            800 506 506

Centro de Saúde de Mora 266 439 000
 Extensão de Brotas 266 487 167
 Extensão de Cabeção 266 447 137
 Extensão de Pavia 266 457 124
Farmácia Canelas Pais (Cabeção) 266 448 038
Farmácia Central (Pavia) 266 450 001
Farmácia Central (Malarranha) 266 459 002
Farmácia Central (Mora) 266 409 044
Farmácia Falcão (Mora) 266 409 021
GNR Mora 266 439 080
GNR Pavia 266 457 121
Medimora 266 403 913
Lar de Idosos de Brotas 266 487 194
Ass. de Cabeção de Solidariedade 
aos Trabalhadores Idosos 266 448 100
Lar Nossa Srª da Purificação 
de Cabeção 266 447 136
Lar de Idosos de Mora 266 439 032
Lar Santa Isabel (Pavia) 266 450 127

S.C. da Misericórdia de Mora 266 439 030
Cuidados Continuados 266 439 040

TÁXIS:
José Miguel Guerra (Mora) 934 401 294

José Esteves Guerra (Mora) 917 265 795
  266 403 732

Fábio Godinho (Pavia) 266 457 111  
  935 970 223

Clínicas Veterinárias:
AlenVet 937 518 388

VetMora 266 092 775
  912 320 903
Águas - piquete 935 390 705
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informacao@cm-mora.pt

[Nesta Edição]

Do Estado de Emergência à Situação de Calamidade
Fluviário inaugura painéis interativos sobre Sons de Peixes
Prémio Fluviário 2020 - Jovem Cientista do Ano
CLDS e Câmara Municipal de Mora assinalam “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”
Mais de 2500 doses de vacinas administradas no Concelho de Mora
Concelho celebra 47 anos da LIBERDADE
Maio é Mês das Migas no Concelho de Mora
Mora, um Concelho Florido
Pavia recebeu Critério de Corta-Mato Paulo Guerra
Concelho de Mora com obra feita

2



O Lento Regresso
à Normalidade…
Desde Fevereiro de 2020 que enfrentamos um período ne-
gro tanto da nossa vida particular como na nossa vida 
coletiva. A COVID-19 mudou tudo. Causou demasiados 
transtornos. As coisas estão, no País, no Distrito e no 
Município bem mais calmas, no entanto todos temos de 
ter a noção que o perigo continua a espreitar.

Claro que, nesta altura, a situação permite-nos ter algu-
ma espera e o retornar de algumas atividades, obviamente 
com os devidos cuidados vai acontecer progressivamente.
O Edifício dos Passos do Concelho já reabriu embora as 
entradas sejam controladas. Os parques infantis já po-
dem ser utilizados, a atividade desportiva promovida 
pela Câmara Municipal irá recomeçar. A Universidade 
Sénior irá reabrir em breve.

A pouco e pouco clubes e associações reabrem portas e, 
espero, que a sua atividade venha com uma força reno-
vada. Estamos por aqui a trabalhar com o Movimento 
Associativo do Concelho pela importância que tem em 
todas as Freguesias.

Recomendo contudo que não haja pressa, o caminho faz-
-se caminhando. Todos os cuidados continuam a ser pou-
cos.

Com a vacinação, que tão bem está a decorrer no Con-
celho, com a colaboração de todos no respeito pelas nor-
mas e comportamentos que devemos ter, acho que da-
qui a meia dúzia de meses voltaremos à normalidade e 
a Pandemia passará a ser uma recordação, o fim de um 
pesadelo. 

O Presidente da Câmara Municipal de Mora
Engº. Luís Simão Duarte de Matos

E D I TO R I A L
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Covid-19
Plano de Desconfinamento, última fase

Do Estado de Emer-
gência à Situação
de Calamidade

Mais de um ano volvido do início da pandemia de Co-
vid-19, foi traçado pelo Governo um Plano de Desconfinamen-
to para o segundo período de confinamento a que o país esteve 
sujeito. Este Plano de Desconfinamento foi dividido em quatro 
fases distintas, tendo começado a 1 de Maio a quarta e última 
etapa do mesmo, que coincide com o final do Estado de Emer-
gência e o decretar da Situação de Calamidade.

Na generalidade, desde o dia 1 de Maio as alterações a ter 
em conta são as seguintes: 

- Permitida a prática de todas as modalidades desporti-
vas, assim como todas as actividades físicas ao ar livre e as au-
las de grupo nos ginásios;

- Casamentos e batizados com lotação limitada a 50% do 
espaço;

- Restaurantes e espectáculos com horário até às 22h30; 
comércio em geral até às 21h durante a semana e às 19h aos 
fins-de-semana;

- Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com 
limitação condicionada: no interior máximo de seis pessoas/
mesa, nas esplanadas 10 pessoas/mesa.

O levantar do Estado de Emergência e a passagem a Si-
tuação de Calamidade é uma decisão que se prende com o facto 
da pandemia de Covid-19 ter agora números considerados es-
táveis. Estabilizaram e desceram o número de mortes, os inter-
namentos em enfermaria e cuidados intensivos por Covid-19; 
diminuiu o risco de transmissão; estabilizou o número de infec-
tados e alcançou-se um relevante avanço na realização de testes 
e na vacinação. 

Cautela continua a ser a palavra de ordem. Apesar da es-
tabilização da pandemia, é importante que todas as medidas 
preventivas adoptadas até aqui, continuem a ser uma constan-
te no dia-a-dia.



O Fluviário de Mora tem uma nova 
adição à exposição sobre o conhecimento 
da fauna e flora no rio. Esta nova parte 
da exposição tem como principal objeti-
vo mostrar aos visitantes do Fluviário os 
diferentes sons que os peixes podem pro-
duzir e que é possível distingui-los entre 
si, o que permite a sua identificação atra-
vés dos sons. A exposição tem, ainda, um 
segundo painel sobre outros sons que po-
demos escutar debaixo de água, como os 
sons de barcos a passar, dos insetos aquá-
ticos ou de cascatas de água. Através do 
uso de dispositivos interativos, poderá in-
teragir entre as imagens e os sons (colunas 
ou auscultadores), facilitando a descober-
ta dos sons presentes no mundo aquático 
para o público do Fluviário.

A exposição “Sons dos Peixes” foi 
produzida no âmbito de um projeto de in-
vestigação e planeada para ser integrada 

na exposição permanente do Fluviário. O 
projeto “Sonicinvaders” é liderado pelo 
MARE – Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente - Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, e tem como parceiros 
o Instituto Superior de Psicologia Apli-
cada – MARE, a Universidade de Évora 
– MARE e o Fluviário de Mora, sendo 
financiado pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. Tem como objetivo detetar 
peixes exóticos através dos seus sons, in-
cidindo principalmente no troço principal 
do rio Tejo e na deteção do peixe-gato-eu-
ropeu, também conhecido por siluro.

O Fluviário de Mora voltou a abrir 
as portas no dia 6 de Abril, depois de su-
cessivas semanas encerrado devido à si-
tuação pandémica que se vive. Porém, 
estreia agora esta nova atração, tendo por 
isso mais uma razão para ser visitado ou 
revisitado em total segurança.

4 Fluviário inaugura painéis
interativos sobre Sons
de Peixes

Daniel Chagas Roquette Mameri  
foi  o vencedor do Prémio Fluviário 
2020 – Jovem Cientista do Ano. Con-
correu com o trabalho: Mameri, D.; 
Branco, P.; Ferreira, M.T & Santos, 
J. M. (2020). Heatwave effects on the 
swimming behaviour of  a Mediter-
ranean freshwater fish, the Iberian 
barbel Luciobarbus bocagei. Science 
of  the Total Environment 730. DOI: 
10.1016/j.scitotenv.2020.139152.

Para esta edição, o Fluviário de 
Mora recebeu 17 candidaturas, sendo 
validados, dentro do âmbito do pré-
mio, os 17 artigos.

A Câmara Municipal de Mora 
saúda todos os candidatos e a exce-
lência dos trabalhos apresentados, 
que prestigiam a 11ª edição do Prémio 
Fluviário 2020 – Jovem Cientista do 
Ano, contribuindo para a divulgação 
e valorização do importante papel 
dos jovens investigadores na melhoria 
do conhecimento no domínio da Con-
servação e Biodiversidade de recursos 
aquáticos continentais (rios e estuá-
rios).

Este prémio pretende distinguir 
um aluno (PhD, MSc, Lic.) que tenha 
publicado como primeiro autor um ar-
tigo (revista SCI) no ano a que se refe-
re o concurso na temática conservação 
e biodiversidade de recursos aquáticos 
continentais (Estuários e Rios). O ven-
cedor do concurso recebe um cheque 
de 1000 euros.

Este prémio é patrocinado pela 
CCAM Mora - Avis.

Prémio Fluviário 
2020 - Jovem
Cientista do Ano

CLDS e Câmara Municipal de Mora assinalam
“Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”

Abril foi o “Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância”. Em respos-
ta ao desafio lançado pelo CLDS – Mora 
“Gerações em Movimento”, a Câmara 
Municipal de Mora levou a cabo uma ini-
ciativa, no contexto do trabalho desen-
volvido pela Oficina da Criança, que in-
cluiu os alunos dos Jardins de Infância e 
do 1ºCEB de todo o Concelho e o Centro 
Infantil da Santa Casa da Misericórdia de 
Mora. A atividade passou pela construção 
de um laço azul-escuro – cor que represen-
ta as nódoas negras nas crianças vítimas 
de maus tratos – e a colocação do mesmo 
na lapela de cada um dos participantes.

O objetivo desta iniciativa simbólica 

é a sensibilização para esta proble-
mática que infelizmente continua 
a estar presente na nossa socieda-
de. É, por isso, importante alertar 
a comunidade para a necessidade 
de proteção das crianças expostas 
a maus tratos e/ou abusos, sejam 
eles físicos ou psicológicos.

A Câmara Municipal de 
Mora associou-se também à ini-
ciativa pelo Centro Cultural de 
Cabeção, colocando na entrada 
do edifício um laço azul-escuro, 
contribuindo assim para a divul-
gação desta pertinente mensa-
gem. 



O dia 6 de Janeiro, deste ano, ficou 
marcado pelo arranque da vacinação 
contra a Covid-19 no Concelho de Mora. 
Esta intervenção começou pelos utentes 
e funcionários da Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados da Santa Casa 
da Misericórdia de Mora, sendo a primeira 
UCCI a receber a primeira dose da vaci-
na a nível nacional. Para além desta uni-
dade, e no decorrer do mesmo dia foram, 
igualmente, vacinados todos os utentes 
e funcionários do Lar da Santa Casa da 
Misericórdia de Mora. A campanha de va-
cinação prolongou-se no dia seguinte, no 
Lar da Associação de Reformados de Bro-
tas e no Lar da N.ª Sr.ª da Purificação de 
Cabeção. Todos os utentes e funcionários 
das ERPI’S, bem como os profissionais de 
saúde do Centro de Saúde de Mora já se 
encontram inoculados com ambas as do-
ses da vacina contra a Covid-19.

Na segunda quinzena de Feverei-
ro o Centro de Saúde de Mora iniciou a 
vacinação na comunidade, seguindo os 
critérios determinados pelas autoridades 
de saúde. Desta forma, e no decorrer da 
primeira fase, foram já vacinados, com 
as duas doses todos os utentes com ida-
de igual ou superior a 80 anos. Com pelo 
menos uma dose, aguardando perfazer o 
período de tempo para a segunda dose, 
encontram-se alguns utentes entre os 50 
e os 79 anos com comorbilidades, todos os 
profissionais de farmácias e dentista e os 
elementos do corpo dos Bombeiros Volun-
tários de Mora, envolvidos no transporte e 
socorro de doentes. 

No dia 27 de Março, e ainda dentro 
desta primeira fase de vacinação, foram 
inoculados 32 utentes que integram a co-
munidade educativa do Agrupamento de 
Escolas de Mora, nomeadamente do Pré-
-Escolar e 1º Ciclo.

No dia 8 de Abril o Centro de Saúde 
de Mora arrancou com a 2ª fase da vaci-
nação, com a referenciação e contato dos 
respetivos utentes, que se enquadram nos 
critérios definidos pelas autoridades de 
Saúde. Dentro desta fase foram já vaci-
nados mais 90 utentes da comunidade 
educativa do Agrupamento de Escolas de 
Mora, desta feita os restantes ciclos de en-
sino (2º e 3º Ciclos) e resposta social. 

Ainda no decorrer desta segunda 
fase, estão a ser contatados e vacinados 
utentes entre os 60 e 70 anos, que não te-
nham integrado anteriormente nenhum 
dos grupos prioritários.

Segundo dados avançados pelo Cen-

tro de Saúde de Mora, foram até ao mo-
mento, dia 29 de Abril, administradas 
2632 vacinas. Sendo cerca de 1786 uten-
tes da comunidade com a 1ª dose (41% 
da população) e cerca de 846 utentes já 
com as duas doses (19% da população). A 
média de vacinação ronda os 40 utentes 
por hora. Realça-se que estes dados dizem 
respeito apenas à população plausível de 
vacinação, ou seja, para todos os utentes 
com idade igual ou superior a 16 anos.

Esta campanha está a decorrer no 
Pavilhão Municipal de Exposições do 
Parque de Feiras de Mora, equipamento 
cedido pela Câmara Municipal e que dá 
lugar ao Centro de Vacinação Covid (CVC 
de Mora). Um espaço totalmente equipa-
do, de forma a garantir as melhores con-
dições de trabalho, logística, segurança 
e sanitárias, à equipa de vacinação e aos 
utentes, disponibilizando recursos huma-
nos do município para assegurar a devida 
limpeza e higienização do espaço, bem 
como auxiliar a equipa no controlo das 
entradas dos utentes. Estes são apoios, 
que a Autarquia considera fundamentais 
para que o processo de vacinação no Con-
celho de Mora decorra de forma eficaz e 
com a rapidez possível.

Importa destacar que a Câmara 
Municipal, em articulação com as Juntas 
de Freguesia do Concelho, asseguram o 
transporte a todos os utentes que neces-
sitem desse meio, devendo o utente for-
necer essa indicação ao técnico de saúde, 
aquando da notificação para a vacinação.

A campanha de vacinação contra a 
COVID-19 é coordenada e executada pe-
las autoridades de saúde, e é planeada de 
acordo com a disponibilidade das vacinas 
que são recebidas, estando a ser adminis-
trada faseadamente a grupos prioritários 
dentro das várias etapas deste processo, 
até que toda a população esteja vacina-
da. As vacinas recebidas no Concelho e já 
administradas são de três laboratórios di-
ferentes: Moderna, Pfizer e AstraZeneca.

O facto da campanha de vacinação 
estar a decorrer naturalmente, permite ao 
Concelho ter já uma percentagem consi-
derável da população vacinada, situação 
que trás algum alento, confiança e tran-
quilidade. Porém importa referir que não 
se deve descurar as devidas medidas de 
segurança e proteção individuais e comu-
nitárias, as quais são fundamentais para 
que este processo possa decorrer até ao 
final sem quaisquer contratempos.

Mais de 2500 doses de vacinas
administradas no Concelho de Mora

5
Mora :::: Vacinação Covid-19

Campanha de vacinação contra
a Covid-19 decorre no Concelho

com o apoio da Câmara Municipal
e Juntas de Freguesia
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Concelho celebra 47 anos da LIBERDADE
Os 47 anos da LIBERDADE foram 

celebrados no Concelho de Mora com um 
programa que, embora adaptado à reali-
dade pandémica que se vive, deu desta-
que à cultura, à história e aos valores do 
25 de Abril de 1974.

Exposição no Centro Cultural 
de Cabeção abre cartaz
comemorativo do 25 de Abril

De 6 a 30 de Abril, o Centro Cultu-
ral de Cabeção recebeu a exposição de 
fotografia “Haver o Sul”, de Luís Matty.

Oficina da Criança trabalhou
o tema “Liberdade” com as 
crianças do Concelho

“Liberdade é ser Criança”, ativida-
de desenvolvida pela Oficina da Criança 

entre 12 e 23 de Abril, teve como público-
-alvo os Jardins de Infância, as Escolas 
do 1º CEB e o Centro Infantil da Santa 
Casa da Misericórdia de Mora. Para as-
sinalar a Revolução dos Cravos, foi feito 
um enquadramento lúdico com uma ani-
mação que retratou o modo de vida no 
antes e no pós 25 de Abril de 1974. Pos-
teriormente, as crianças participaram 
numa atividade de expressão plástica, 
sendo lançado o apelo para que o traba-
lho final de cada um fosse colocado na 
porta ou janela das suas casas.

“Vidas Clandestinas” peça
de teatro que assinalou esta 
data

A 17 de Abril foi transmitida online, 
facebook e blog da autarquia, a peça de 
teatro “Vidas Clandestinas”, pela Com-

panhia Lendias d’Encantar.

Exposição que retrata a últi-
ma década do Cartão Muni-
cipal do Idoso vai percorrer 
todas as Freguesias

A Exposição Itinerante “Cartão 
Municipal do Idoso 2010/2020” destaca 
a importância que este apoio social tem 
na vida da população idosa do Concelho, 
sendo que percorrerá todas as freguesias 
do Concelho até 27 de Maio.

Fogo de artifício e hastear das 
Bandeiras marcam o dia 25 
de Abril

Às zero horas de dia 25 os céus do 
Concelho iluminaram-se com o lança-
mento de fogo-de-artifício. Em momento 

 Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia Brotas  Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia de Mora Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia de Cabeção

 Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho
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solene nas cinco localidades do Concelho, 
onde estiveram presentes os executivos 
locais, o hastear de bandeiras ao som do 
Hino Nacional foi um dos momentos al-
tos destas comemorações. Na parte da 
tarde, foi publicada a tertúlia “Eu esti-
ve lá”, que contou com os testemunhos 
de António Vitorino, João Saraiva, Joa-
quim Matos e António Catarino. Uma 
conversa repleta de memórias de abril 
que estabeleceu, também, uma cronolo-
gia de acontecimentos e temas pertinen-
tes para o desenvolvimento de Portugal e 
para o povo português, como por exem-
plo a Revolução dos Cravos; Cabeção e a 
luta das 8 horas de trabalho; as primeiras 
eleições autárquicas; a Reforma Agrária; 
os ataques ao Poder Local Democrático, 
terminando com um balanço do que, 47 
anos após o 25 de Abril, ainda haverá por 
fazer.

Abril tinge fachadas de edifí-
cios no Concelho

As lonas colocadas nas fachadas 
do edifício dos Paços do Concelho, das 
Juntas de Freguesia e da Casa do Povo, 
em Mora, ilustram simbolicamente esta 
data histórica para o povo português e, 
ao mesmo tempo, fazem uma justa ho-
menagem a todos os locais que viveram 
na primeira pessoa o 25 de 1974. A qua-

dra que deu o mote para a decoração das 
lonas é da autoria do saudoso Valentim 
José. Semear Abril Sempre “Vinte Cinco 
de Abril é Liberdade Porque Abril foi li-
bertador Veio trazer à Sociedade Alegria, 
Paz e Amor” (Valentim José, 2006).

 Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia de Mora  Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia de Pavia  Hastear da Bandeira na dependência da Junta de Freguesia de Pavia,
na localidade de Malarranha

 Exposição “Cartão Municipal do Idoso” na Praça Conselheiro Fernando de Sousa, em Mora

 Lona na fachada dos Paços do Concelho

 Atividade da Oficina da Criança “Liberdade é Ser Criança”
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Devido à pandemia provocada pelo 
Covid-19, os restaurantes viram-se obri-
gados a encerrar as suas portas, não sen-
do, por isso, possivel realizar a edição do 
Mês das Migas, no mês em que era habi-
tual fazer-se, Fevereiro.

Como no início de Maio os restau-
rantes puderam retomar a sua ativida-
de, respeitando as devidas medidas de 
segurança impostas pela DGS, entendeu 
o executivo camarário em conjunto com 
os restaurantes, que estariam então reu-
nidas as condições para avançar com este 
evento gastronómico, nos restaurantes 
aderentes, uma vez que já está enraizado 
na cultura gastronómica do Concelho de 
Mora. Sendo ainda Maio um mês de épo-
ca baixa, a Câmara Municipal de Mora, 
entidade organizadora deste evento, as-

sume como objetivo primordial do Mês 
das Migas a valorização da gastronomia 
e dos restaurantes locais, através da pro-
moção de um prato típico tão apreciado 
pelo público em geral. Este é um con-
tributo de extrema importância para a 
economia do Concelho, principalmente 
numa altura em que esta atividade es-
teve praticamente suspensa durante vá-
rios meses.

Nesta oitava edição do Mês das 
Migas, poderá apreciar este prato nos 
seguintes restaurantes: em Brotas, O 
Poço, em Cabeção, A Palmeira, Os Ar-
cos, O Fluviário e o Solar da Vila, em 
Mora, Afonso, o Alentejano, Sabores de 
Mora e Bombeiros, em Pavia, o Forno e 
no Molh’o Pão.

Os pratos de migas são opções 

constantes dos menus dos restaurantes 
locais, no entanto, durante este mês a 
oferta é adaptada ao evento, com mais 
variedades e diversas combinações. Os 
espargos, os coentros, os enchidos, a ba-
tata, as ovas, o bacalhau e, claro está, o 
pão alentejano são apenas alguns dos in-
gredientes que compõem estes pitéus. As 
receitas são de base tradicional, fazendo 
das migas um dos pratos mais típicos da 
gastronomia alentejana. Pode dizer-se 
que para quem procura a tradição local 
à mesa, os pratos de migas são autênti-
cas caixas de recordações que reportam 
a tempos antigos.  

Desta forma, a Câmara Municipal 
de Mora deixa o convite para visitar o 
Concelho e degustar este típico prato 
alentejano, as migas.

Maio é Mês das Migas no Concelho de Mora

Mora, um Concelho Florido
Com um investimento de cerca de 

6000 euros, a Câmara Municipal de Mora 
procedeu à aquisição e plantação de 1300 
flores e árvores nos espaços ajardinados 
do Concelho. 

Ameixeiras de jardim, amendoeiras, 
laranjeiras, alecrins rasteiros, malme-
queres, alfazemas e rosmaninho, foram 
algumas das espécies escolhidas para 
adornar rotundas, jardins, floreiras, can-
teiros, um pouco por todas as freguesias.

Esta prática de plantação é desen-
volvida anualmente pelos serviços do 
ambiente da autarquia, sendo um im-
portante contributo para a valorização 
da paisagem urbana do Concelho. Os lo-
cais replantados tornam-se mais harmo-
niosos e aprazíveis, de forma a assegurar 
a alternância de cores e a assinalar as 
diferentes estações do ano, neste caso a 
Primavera e o Verão.

Os espaços ajardinados do Concelho 
de Mora requerem plantas diversificadas, 
o que para além do evidente efeito deco-

rativo, exercem também a importante 
função de polinização no ecossistema. 
Um gesto que pode ser simbólico, mas 

fundamental para o ambiente e, conse-
quentemente, para a qualidade de vida e 
o bem-estar de todos os munícipes.
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Com organização da Câmara Mu-
nicipal de Mora, Junta de Freguesia de 
Pavia, Grupo Desportivo de Pavia, Asso-
ciação de Atletismo de Évora, Comunida-
de Intermunicipal do Alentejo Central, e 
apoio dos Bombeiros Voluntários de Mora 
e Guarda Nacional Republicana, realizou-
-se em Pavia, no dia 2 de Maio, a terceira 
prova do XXII Critério de Corta-Mato 
Paulo Guerra.

Pavia é palco habitual desta inicia-
tiva desportiva. Este ano, devido à pan-
demia de Covid-19, o calendário sofreu 
obrigatoriamente alterações, o que levou 
a que o Critério de Corta-Mato Paulo 
Guerra se realizasse mais tarde e com as 
imposições de limitações que prevalecem 
pelo bem-estar de todos os intervenientes, 
nomeadamente os atletas.

Em prova estiveram cerca de 100 
atletas, em representação de 11 clubes do 
Distrito de Évora. Entre os quais o Gru-
po Desportivo de Pavia, cuja participação 
assídua no Critério Paulo Guerra, lhe vale 
até ao momento na presente edição, o se-
gundo lugar na classificação geral. 

É política da Câmara Municipal de 

Mora a promoção da prática da ativida-
de física e desportiva, atuando não só ao 
nível das infraestruturas e do apoio ao 
associativismo desportivo, mas também 
na realização de iniciativas potenciadoras 
do desenvolvimento das diversas moda-
lidades. O Critério de Corta-Mato Paulo 
Guerra é um exemplo disso mesmo. 

É dentro deste contexto que, junto 

ao Campo de Futebol de Pavia, está a ser 
construída uma Pista de Atletismo com 
capacidade para apoiar a atividade diária 
do Grupo Desportivo de Pavia e, tam-
bém, para acolher a realização de provas 
oficiais de atletismo. Um investimento da 
Câmara Municipal de Mora que irá contri-
buir para o desenvolvimento e valorização 
de todo o Concelho.

Pavia recebeu Critério de Corta-Mato
Paulo Guerra
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Os trabalhos de requalificação deste emblemático edifício, 
que é a Torre do Relógio e Antiga Biblioteca, iniciaram-se no mês 
de Fevereiro. Dentro da planificação que foi traçada inicialmente, 
as obras têm estado a decorrer tal como programadas, foram já 
feitas as demolições previstas, e de momento procede-se ao reforço 
das estruturas do edifício. Este projeto foi financiado no âmbito do 
PARU e terá um custo total e 650 mil euros.

A intervenção irá manter toda a traça exterior, no entanto 
será no interior que as transformações se farão notar mais, devido à 
transformação do edifício dando-lhe um carácter de modernidade, 
mas permitindo que continue a possibilitar o seu uso pela Univer-
sidade Sénior de Mora e pelo GIP.

Será criado também um Centro de Documentação. A instala-
ção de um elevador permitirá a deslocação entre pisos para pessoas 
de mobilidade condicionada. A engrenagem do Relógio poderá ser 
visitada pelo público, tornando-se mais um ponto de interesse tu-
rístico para a Vila.

Situado na Praça principal da Vila e com uma traça exterior 
típica da nossa região, este espaço depois de intervencionado será 
uma mais-valia para o turismo do Concelho.

Obras de requalificação do Edifício da Torre do Relógio 

Construção de novo aquário no Fluviário de Mora
Encontram-se a decorrer as obras de construção do novo 

aquário do Fluviário de Mora. Neste momento o novo espaço já 
tem forma, encontrando-se todos os vidros instalados, faltando 
apenas a colocação da decoração no interior do aquário e os reves-
timentos do exterior do mesmo. Esta intervenção tem um custo 
associado no valor de 130 mil euros.

Esta é uma nova área expositiva que o Fluviário de Mora terá 
brevemente disponível aos visitantes. Este novo aquário represen-
tará a ictiofauna da América do Sul - Rio Amazonas, dando assim 
a conhecer espécies autóctones de dimensões, cores e morfologias 
diferenciadas, possibilitando paralelamente o aumento do número 
de exemplares vivos em exposição, bem como permitir que a atual 
sala das espécies exóticas seja ocupada por novas espécies.

Esta intervenção vem tornar a exposição do Fluviário mais 
atrativa e com novidades, de forma a incentivar a visitação ou re-
visitação deste equipamento. Espera-se, por isso, que este aquário 
possa vir aumentar o número de visitantes, tanto ao Fluviário, 
como ao Concelho de Mora.

Pista de Atletismo de Pavia em construção

A Câmara Municipal de Mora propôs-se a construir uma pis-
ta de atletismo na Freguesia de Pavia, a empreitada encontra-se 
numa fase inicial, com a execução dos trabalhos de movimentação 
de terras e execução de drenagens, na zona que dará lugar a este 
novo equipamento desportivo, junto ao Campo de Futebol. É mais 
um investimento da responsabilidade da autarquia que rondará os 
250 mil euros.

Trata-se de uma Pista de Atletismo de 110 metros, com 6 cor-
redores e que terá capacidade para ser palco de provas de velocida-
de, 100 e 110 metros barreiras, salto em comprimento, triplo salto 
e salto em altura.

É objetivo da Câmara Municipal de Mora construir um equi-
pamento qualificado e capacitado, que para além de poder receber 
os treinos diários dos praticantes da modalidade, permita acolher 
provas oficiais que promovam a prática do atletismo e, ao mesmo 
tempo, trazer mais visitantes ao Concelho de Mora e à Freguesia de 
Pavia, em particular. Um investimento que irá acrescentar valor ao 
Concelho em termos desportivos e que contribuirá para o desenvol-
vimento económico local.

Concelho de Mora com obra feita



O Mercado Municipal de Mora chegou a uma fase em que 
as obras de manutençãos já não satisfaziam as necessidades dos 
lojistas e dos munícipes, era por isso imperativo a realização de 
uma intervenção mais profunda, a qual se encontra a decorrer. 
Neste momento a cobertura do edifício está concluída e a maio-
ria dos trabalhos previstos para o interior terá o seu término no 
final de Junho. Esta obra teve um custo total de cerca de 338 
mil euros.

É objetivo da Autarquia, com esta intervenção, promover 
uma maior dinamização e conforto junto dos atuais lojistas/
empresários e, ao mesmo tempo, criar um Viveiro de Empre-
sas, através da disponibilização de espaços modernos e atrativos 
para novos negócios. Para além de contribuir para a reabilitação 
do centro histórico de Mora, esta remodelação servirá assim de 
impulso e estímulo ao empreendedorismo, sendo esse um ponto 
fundamental na estratégia da Câmara Municipal de Mora para 
combater o desemprego e alavancar a economia local.

Requalificação do Mercado Municipal em fase final

Requalificação do troço na Rua 25 de Abril em Cabeção em fase
de conclusão

Prevê-se que esta intervenção levada a cabo pela Câmara 
Municipal de Mora esteja concluída dentro de aproximada-
mente um mês. Restando apenas finalizar os revestimentos 
e os acabamentos. Esta foi uma obra que teve um custo que 
rondou os 150 mil euros.

Já há uns meses que a Autarquia avançou com os tra-
balhos de requalificação da entrada na Freguesia de Cabe-
ção, mais propriamente num troço da Rua 25 de Abril, tendo 
como objetivo assegurar a melhoria na circulação pedonal e 
rodoviária da via, bem como o embelezamento desta entrada 
da Vila.

Este projeto consistiu na construção de novas redes de 
abastecimento de água, da drenagem de águas residuais do-
mésticas e de águas pluviais. Foi ainda feito o calcetamento 
da rua, construção de bolsas de estacionamento ordenadas e 
passeios com lancil galgável, seguindo a traça da intervenção 
já realizada na restante rua.

Esta é mais uma requalificação que vai trazer benefícios 
em termos de segurança e circulação, não só aos munícipes, 
mas também a quem visita a Freguesia.

A Câmara Municipal de Mora procedeu a obras de con-
servação do Centro Cívico de Malarranha.

Limpeza e manutenção geral dos edifícios, pintura do 
seu interior, manutenção do telhado do salão e das salas ad-
jacentes e arranjos nos sanitários, foram as intervenções leva-
das a cabo no Centro Cívico e que dão resposta às necessida-
des provocadas pelo tempo e pela utilização constante desta 
valência, situada na Freguesia de Pavia.

O Centro Cívico é um edifício municipal que foi inaugu-
rado em 2004. Desde aí estas instalações têm sido utilizadas 
para a realização de atividades de carácter desportivo e cul-
tural, no âmbito da prática de atividades recreativas, de ma-
nutenção e de lazer. As mesmas estão ao dispôr da população, 
nomeadamente das Associações locais que ali desenvolvem 
algumas das suas iniciativas. 

Estas obras para além de necessárias são importantes, 
na medida em que a autarquia continua assim a disponibi-
lizar de espaços com condições essenciais para o desenvolvi-
mento de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento 
social e cultural do Concelho. 

Centro Cívico de Malarranha alvo de obras de conservação
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Em reunião de Câmara realizada a 31 de Março de 2021 foi 
deliberado:

EMISSÃO DE CERTIDÕES: Presentes os seguintes pedidos de 
emissão de certidões comprovativos de que não era exigível as licen-
ças de utilização à data de construção dos referidos prédios em nome 
de: - Vanessa Alexandra Varela Ascenção, matriz predial urbana artigo 
nº477, Cabeção; Isabel Maria Dias Patrício Rodrigues, matriz predial 
urbana nº846, Pavia; João Pedro Costa Pontes, mediador imobiliário, 
matriz predial urbana artigos nº849, Pavia, nº832, 467, 468 Cabeção; 
Carmen Ribeiro, advogada, matriz predial urbana artigo nº99, Cabeção. 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer fa-
vorável, deferindo os pedidos.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: presentes os seguintes pedidos de 
emissão de parecer favorável aos negócios de compropriedade: João 
Luís Sacadura Mexia de Almeida, prédios “Herdade da Pereira” e 
“Courela da Gama”, Mora. A Câmara Municipal deliberou por una-
nimidade emitir parecer favorável aos negócios de compropriedade.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “REQUA-
LIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓGIO - 
ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO” - APROVAÇÃO DO 
AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 01 (CP 10-2020): A Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade aprovar o documento.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “REQUA-
LIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓGIO - 
ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO” - APROVAÇÃO DO 
AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 02 (CP 10-2020): A Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade aprovar o documento.
 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “INS-
TALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO PARA CARAVANAS - 
MORA” - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE (CP 11-2020): A Câmara Municipal deliberou por unani-
midade aprovar o documento.

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA “REQUALIFI-
CAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MORA - VIVEIRO 
DE EMPRESAS” - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS (CPR 
12-2020): A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aceitar 
a suspensão dos trabalhos até que estejam reunidas as condições para 
a sua retoma.

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADA:A 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido em 
nome de Carina Alexandre Pires de Oliveira.

RELATÓRIO SEMESTRAL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE MORA: A Câmara Muni-
cipal apreciou o Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas e 
deliberou por unanimidade enviar o mesmo à Assembleia Municipal 
para apreciação.

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MORA E AS FREGUESIA DE BROTAS, CABEÇÃO, MORA E 
PAVIA - 2º. SEMESTRE DE 2020: A Câmara Municipal tomou co-
nhecimento dos referidos relatórios e deliberou por unanimidade 
enviá-los à Assembleia Municipal para apreciação. 

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MORA E AS FREGUESIAS DE BROTAS, CABEÇÃO, MORA 
E PAVIA - ANO 2020: A Câmara Municipal tomou conhecimento 
dos referidos relatórios e deliberou por unanimidade enviá-los à 
Assembleia Municipal para apreciação. 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - RE-
PARTIÇÃO DE ENCARGOS E ASSUNÇÃO DE COMPRO-
MISSOS PLURIANUAIS: A Câmara Municipal deliberou por una-
nimidade submeter à Assembleia Municipal para a autorização prévia 
da assunção de compromissos plurianuais, referente ao procedimento 
por Consulta Prévia para Aquisição de serviços de comunicações, sa-
bendo que a despesa resultante com esta prestação de serviços tenha 
a seguinte repartição: 2021 - 8 meses - 6.546,16€; 2022 - 12 meses 
- 9.819,24€: 2023 - 4 meses - 3.273,08€. 

AQUISIÇÃO DE GASÓLEO ADITIVADO BASE - REPARTI-
ÇÃO DE ENCARGOS E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS: A Câmara Municipal deliberou por unanimida-
de, referente à aquisição de gasóleo aditivado base para as viaturas, 
máquinas e equipamentos do Parque de Máquinas do Município de 
Mora, submeter à Assembleia Municipal para a autorização prévia da 
assunção de compromissos plurianuais a seguinte proposta: 2021 – 8 
meses - 103.320,00€; 2022 – 4 meses - 59.040,00€.

“LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO 
DE VIATURA ELÉTRICA LIGEIRA DE PASSAGEIROS (VE) 
- REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E ASSUNÇÃO DE COM-

PROMISSOS PLURIANUAIS E EMPRÉSTIMO MÉDIO E 
LONGO PRAZO”: A Câmara Municipal deliberou por unanimi-
dade aprovar e submeter à Assembleia Municipal: a) A aprovação da 
assunção dos compromissos plurianuais com a seguinte repartição: 
2021: 13.700€; 2022: 6.000€; 2023: 6.000€; 2024: 6.000€; 2025: 6.700€. 
b) A aprovação da contração do empréstimo por locação financeira 
em conformidade com as disposições conjugadas da alínea f), do nº 1 
e do nº 4 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do nº 
5, do artigo 49, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.

RAID “O CAMINHO MAIS LONGO 2021” DE CHAVES A 
SÃO BRÁS DE ALPORTEL: A Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade não ver inconveniente à passagem pelo Município de 
Mora.

DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: a Câmara Munici-
pal tomou conhecimento dos seguintes despachos: - Em que determi-
nou aprovar a 4ª Alteração Orçamental, que contempla, a 4ª alteração 
permutativa ao Orçamento da despesa 2021-2025 e 3ª Alteração 
Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025. - Em 
que determinou, adjudicar à firma CVDB, Arquitectos Associados a 
“Revisão do Projeto da Oficina da Criança”, pelo valor de: 12.500€, 
mais IVA. - Em que determinou, adjudicar à firma Lubripor Lubrifican-
tes e Combustíveis de Portalegre, Lda.  a “Aquisição de Viatura Elétrica 
Ligeira de Passageiros” pelo valor de 29.645,30€, mais IVA. - Em que 
determinou, adjudicar a Afonso Manuel Barbeiro Mendes a Prestação 
de serviços no âmbito do “Plano Integrado Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar - Práticas Pedagógicas Inovadoras e Diferenciadas”, 
pelo valor de 18.765,12 €, mais IVA. - Em que determinou, adjudicar 
à firma Manitou Portugal, SA. a “Aquisição de Empilhador”, pelo valor 
de 18.815,17€, mais IVA. - Em que determinou, abrir procedimento 
tipo Consulta Prévia para Requalificação do Mercado Municipal de 
Mora - Trabalhos Complementares, pelo prazo de 15 dias. Mais de-
terminou que sejam consultadas as seguintes empresas: BENTO & 
BENTO LDA., NIPC: 501966072; METALOU-REM - CONSTRUCOES 
METALICAS SA., NIPC: 503965146; ADCJ Lda., NIPC: 513959343. O 
valor base do procedimento é: 72.000€.

Em reunião de Câmara realizada a 14 de Abril de 2021 foi 
deliberado:

LOTE Nº. 49 - ZONA INDUSTRIAL DE MORA: A Câmara Mu-
nicipal deliberou por unanimidade alienar, em propriedade plena o 
lote nº 49 da Zona Industrial de Mora, confrontando a Norte - Terre-
no Municipal; Sul - Via Pública; Nascente - Lote 50 e Poente - Terreno 
Municipal à empresa PRÓPÃO, Unipessoal, Lda. pelo valor de 225€, 
respeitando o definido no Regulamento Municipal de Cedência de 
Lotes da Zona Industrial de Mora, designadamente o Artigo 9º que 
estabelece o prazo de um ano para início das obras de construção, 
devendo mostrar-se concluídas nos dois subsequentes e as condições 
de reversão e proibição de alienação definidas nos artigos 10º e 11º 
respetivamente.

GRUPO RECREATIVO E RANCHO FOLCLÓRICO DE CA-
BEÇÃO - PROPOSTA SUBSÍDIO: A Câmara Municipal delibe-
rou por unanimidade atribuir o subsídio no valor de 1.000€ ao Gru-
po Recreativo e Rancho Folclórico de Cabeção, destinado a custear 
parte das despesas com o plano de atividades para 2021.

PISCINAS MUNICIPAIS - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
DE APOIO À ÉPOCA BALNEAR: A Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade abrir concurso tipo ajuste direto para contrato de 
prestação de serviços para os seguintes lugares, - Limpeza (3 pessoas 
- início da atividade dia 10 de Maio); - Bilheteira (2 pessoas - início da 
atividade dia 4 de Junho); - Vigilantes (2 pessoas - início da atividade 
dia 4 de Junho), pelo período de 10 de maio 30 de setembro de 2021. 
O prazo de apresentação das propostas é de 8 dias. Deliberado ainda 
por unanimidade manter o horário igual ao do ano de 2019: às quartas, 
quintas, sextas, sábados e domingos das 10h às 20h, mantendo-se os 
dias de encerramento às segundas e terças-feiras, e que o encerra-
mento da época balnear tenha lugar no dia 10 de Setembro de 2021.
 
MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2020: A Câmara Municipal deli-
berou por unanimidade aprovar o Mapa de Desempenho Orçamen-
tal que evidencia o saldo orçamental transitado de 2020, que importa 
de saldo orçamental para a gerência seguinte o valor de 3.322.316,06 
€ e de saldo de operações de tesouraria para a gerência seguinte o 
valor de 16.716,85 €.

1ª. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2021: A Câmara Mu-
nicipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta elaborada da 
1ª Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Mora para o 
ano de 2021 e enviá-la à Assembleia Municipal para aprovação.

1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO 2021-2025 (1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 
AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2021-
2025 E 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DAS 
ATIVIDADES MUNICIPAIS 2021-2025): A Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade aprovar a proposta. Esta alteração mo-
dificativa teve como objetivo: - A distribuição do Saldo da Gerência 
Anterior pelos diversos projetos e ações. Mais deliberou por unani-

midade aprovar a plurianualidade dos projetos referidos nesta 1ª Al-
teração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025 
e ao Plano das Atividades Municipais 2021-2025. Deliberou também 
por unanimidade enviar a referida proposta da 1ª alteração modifi-
cativa ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025, a 1ª alteração 
modificativa ao Plano Plurianual da atividades municipais 2021-2025 e 
a assunção de compromissos plurianuais dos projetos sujeitos a esta 
alteração, à Assembleia Municipal, para deliberação.

1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO PLU-
RIANUAL 2021-2025: A Câmara Municipal deliberou por una-
nimidade manifestar o seu acordo. Esta alteração modificativa teve 
como objetivo: - Introdução do saldo da gerência anterior; - Ajusta-
mento do Orçamento de acordo com a proposta da 1ª alteração ao 
mapa de pessoal 2020; - Ajustamento do orçamento de acordo com 
a proposta da 1ª alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investi-
mentos 2021-2025 e 1ª alteração modificativa ao Plano Plurianual das 
Atividades Municipais. Mais deliberou por unanimidade submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal.

RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR DO RECIBO DE 
ÁGUA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade restituir 
a importância de 315.82 Euros ao Senhor Teotónio Manuel Carapinha 
dado ter sido pago a mais no seu recibo de água nº 2621. 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: A Câmara Municipal de-
liberou por unanimidade autorizar o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Mora a outorgar a escritura de compra e venda de um 
prédio urbano em ruínas, inscrito na matriz predial sob o artigo 143, 
da freguesia de Cabeção.

DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: A Câmara Munici-
pal tomou conhecimento dos seguintes despachos do Senhor Presi-
dente: - Em que determinou, face à necessidade de trabalhadores para 
exercer funções no sector de obras e existindo dois lugares vagos na 
atividade 7, da DOU, no mapa de pessoal de 2021, efetuar reserva de 
recrutamento ao procedimento concursal comum para preenchimen-
to de 3 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, 
com possibilidade de renovação até ao período máximo de dois anos 
(Setor de Obras - Atividade 7). Determina que a utilização da reserva 
seja aplicada aos candidatos a seguir na lista unitária de ordenação 
final: - Pedro Manuel Mendes Caramujo; - Miguel Ângelo Relvas Vidigal. 
Mais determinou que os candidatos celebrem contrato com o Municí-
pio a partir do dia 12 de abril de 2021, inclusive. - Em que determina, 
atribuir o suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalha-
dores que reúnam as condições descritas na Lei do Orçamento de 
Estado 2021 e sempre e só enquanto exerçam as atividades definidas 
legalmente como sujeitas a risco de penosidade e insalubridade. Mais 
determinou que o valor diário seja de 4,99€ e que seja aplicado desde 
janeiro de 2021, inclusive. - Em que determinou conceder a licença 
sem remuneração, a partir do dia 15 de Abril de 2021, inclusive, a 
Osvaldo Manuel Nunes Correia Pereira, nos termos solicitados. - Em 
que determinou, aprovar os mapas de férias para o ano de 2021, dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Mora. - Em que determinou, 
abrir procedimento tipo Consulta Prévia para “Requalificação da Casa 
Museu Manuel Ribeiro de Pavia”. Mais determinou que sejam consul-
tadas as empresas: Embracegadget, Lda.; Stripeline, Lda.; P-06 ATELIER 
Ambientes e Comunicação, Lda.. O valor base do procedimento é 
70.000€. - Em que determinou, adjudicar à firma Tecnilab-Portugal-
-Sociedade de Planeamento Técnico e Científico S.A. a “Remodelação 
de equipamento do furo JK 18”, pelo valor de 15.560,64€, mais IVA. 
- Em que determinou, em conformidade com o disposto no artigo 
50º do Código dos Contratos Públicos, proceder à retificação do ca-
derno de encargos nos seguintes termos: Na cláusula 3ª do Caderno 
de Encargos - Prazo de Vigência. Onde se lê: “O contrato será válido 
por um período de 150 (cento e cinquenta) dias…” Deve ler-se: “O 
contrato será válido por um período de 90 (noventa) dias…”. - Em 
que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para “Aqui-
sição de uma Retroescavadora, com Retoma”. Mais determinou que 
sejam consultadas as empresas: Cimertex - Sociedade de máquinas 
e equipamentos ,SA.; STET - Sociedade Técnica de Equipamentos e 
Tractores, S.A.; Motivo - Comércio e Motivação de Mercados, S.A.; 
2 AB - Comércio e Serviços de Equipamentos, Lda.. O valor base do 
procedimento é 73.000€.

ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A COOPERATI-
VA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS 
INADAPTADOS DE MONTEMOR-O-NOVO (CERCIMOR) - 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO CENTRO DE ATIVI-
DADES OCUPACIONAIS DE MORA: A Câmara Municipal de-
liberou por unanimidade manifestar o seu acordo com a proposta.

Em reunião de Câmara realizada a 28 de Abril de 2021 foi 
deliberado:

EMISSÃO DE CERTIDÕES: presentes os seguintes pedidos de 
emissão de parecer favorável aos negócios de compropriedade: Paulo 
Alexandre da Silva Quaresma, prédio “Courela de Touris”, em Pavia. 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não ver qualquer 
inconveniente na constituição da referida compropriedade.

Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara
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EMISSÃO DE CERTIDÕES: Presentes os seguintes pedidos de 
emissão de certidões comprovativos de que não era exigível as licen-
ças de utilização à data de construção dos referidos prédios em nome 
de: Manuel Marques da Silva, matriz predial urbana nº113, Cabeção; 
Guiomar Maria Maneta Correia Vieira, matriz predial urbana nº790, Pa-
via. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer 
favorável, deferindo os pedidos.

PROJETOS DE ESPECIALIDADE: apresentados os projetos de 
especialidades, em nome de Monte das Cabeças – Silvicultura Agri-
cultura e Turismo Rural, Lda. Deliberado por unanimidade deferir 
o pedido. Mais foi deliberado por unanimidade conceder licença de 
construção pelo prazo de 10 meses.

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADA: 
presentes as seguintes solicitações de autorização de ocupação de 
espaço público em nome de: Énio Paulo Courinho Ezequiel, “Tasca Gi-
gante”, Mora; Luís Carlos Dias Salvaterra, “O Alentejano”, Mora; Paulo 
Jorge Garcia Caeiro, “Tasquinha do Jardim”, Malarranha. A Câmara Mu-
nicipal deliberou por unanimidade deferir os pedidos.

PROCEDIMENTO TIPO POR CONCURSO PÚBLICO, 
“PARQUE VERDE - CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBA-
NO E ESPAÇO MULTIUSOS PARA A JUVENTUDE” - LIBE-
RAÇÃO FASEADA DA CAUÇÃO, 3º. ANO APÓS A RECE-
ÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 
liberação da caução no valor de 44.419,71€, correspondente a 45% do 
valor total da caução (98.710,46€).

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA, “REQUALIFI-
CAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MORA - VIVEIRO 
DE EMPRESAS” - APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO 
Nº. 5 (CPR 12-2020): A Câmara Municipal deliberou por unani-
midade aprovar o documento referente aos trabalhos contratuais 
da empreitada.

LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO 
DE VIATURA ELÉTRICA LIGEIRA DE PASSAGEIROS (VE). 
ABERTURA PROCEDIMENTO/DURAÇÃO DO CONTRA-
TO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade abrir proce-
dimento por Consulta Prévia com prazo de execução do contrato 
seja de 48 meses; convidar a apresentar proposta a Caixa Geral de 
Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Moravis, CRL e Novo 
Banco, SA; preço base do procedimento: 40.000,00€ com uma taxa 
de juro TAE 2,75% e prazo para apresentação de propostas de 6 dias.
 
CONCURSO PÚBLICO CP 01/2021 - CONSTRUÇÃO DA 
OFICINA DA CRIANÇA EM MORA. ERROS/OMISSÕES 
E ESCLARECIMENTOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: A Câmara Munici-
pal deliberou por unanimidade: a) A retificação dos erros e omis-
sões e respetivos esclarecimentos, juntar às peças do procedimento 
e notificar todos os interessados que as adquiriram; b) A prorrogação 
do prazo para apresentação de propostas, para o Concurso Público 
“Construção da Oficina da Criança em Mora”, por mais 10 dias.

DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: A Câmara Muni-
cipal tomou conhecimento e ratificou dos seguintes despachos do 
Senhor Presidente da Câmara: - Em que determinou adjudicar à firma 
P-06 ATELIER “Requalificação da Casa Museu Manuel Ribeiro de Pa-
via”, pelo valor de 68.579€ mais IVA. - Em que determinou, adjudicar à 
firma ADCJ Lda., “Requalificação do Mercado Municipal de Mora - Tra-
balhos Complementares”, pelo valor de 71.865€ mais IVA. - Em que 
determinou aprovar a cedência de transporte ao Grupo Desportivo 
de Pavia no dia 25 de Abril, para se deslocar a Évora, no período da 
manhã, para realização de um torneio de provas de preparação. - Em 
que determinou adjudicar à firma Mercearia Alentejana- Supermer-
cados Lda. o “Fornecimento contínuo de Tinta Plástica Acrílica”, pelo 
valor de 3.973,50€, mais IVA. Mais determinou que a redução do con-
trato a escrito é dispensado e entende-se que o mesmo resulta da 
conjugação do caderno de encargos com o conteúdo da proposta. 
- Em que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para 
execução da “Empreitada de Pinturas de Edifícios Municipais - Fase 9”. 
Mais determinou que sejam consultadas as seguintes empresas: J.A.V. 
- Materiais de Construção, Lda.; José Garcia Relvas - Construção Civil 
Unipessoal, Lda.; Paint Up, Lda.; Gabriel Mendes, Lda.. O valor base do 
procedimento é 38.800€. - Em que determinou, que por necessidade 
do serviço foi necessário ajustar o Horário de Trabalho, em alguns 
dias da semana, dos Funcionários, Simão Luís Nunes Ribeiro, Ricardo 
Teixeira, Vitor Pinto e João Pereira, que será das 5h às 11h. O presente 
despacho tem efeitos a partir de 1 de Março de 2021, inclusive. - Em 
que determinou, adjudicar à firma MEO - Serviços de Comunicações 
e Multimédia a “Aquisição de Serviços de Comunicações”, pelo valor 
de 15.966,24€, mais IVA. - Em que determinou, abrir procedimento 
tipo Consulta Prévia para “Alteração de Viatura Volvo com matrícula 
NQ-83-78”, pelo prazo de 9 dias. Mais determinou que seja consultada 
a seguinte empresa: Regresso Binário - Reparações Unipessoal, Lda.; 
EquipaAlgarve, Lda.; A.Morais - Vendas Novas, Lda.. O valor base do 
procedimento é de: 18.000€.

ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MU-
NICIPAL DE MORA E O AGUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MORA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade manifes-
tar o seu acordo indo proceder à assinatura do referido Acordo de 
Colaboração.

ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MU-
NICIPAL DE MORA E COOPERATIVA BROTENSE: A Câma-
ra Municipal deliberou por unanimidade manifestar o seu acordo 
indo proceder à assinatura do referido Protocolo de Colaboração.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: A Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade aprovar a cedência de transporte ao Grupo Des-
portivo de Pavia/Atletismo, para apoio na deslocação a Montemor-o-
-Novo no dia 8 de Maio, a Mourão, no dia 16 de Maio e ao Redondo 
no dia 29 de Maio, provas inseridas no calendário da Associação de 
Atletismo de Évora, designadamente no Critério Paulo Guerra.

PRÉMIO JOVEM CIENTISTA DO ANO DE 2020: A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade conceder um prémio mo-
netário no valor de 1.000€ ao Dr. Daniel Chagas Roquette Mameri, 
vencedor do concurso ao “Prémio Jovem Cientista do Ano de 2020”.




