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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

Câmara Municipal de Mora
Rua do Município 7490-243 Mora
www.cm-mora.pt
informacao@cm-mora.pt
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A Câma-
ra Municipal de 
Mora aumenta 
novamente a ca-
pacidade de res-
posta da Divisão 
de Obras e Ur-
banismo com a 
aquisição de uma 
nova retroescava-
dora JCB 3CX-
TED 110 HP 
STAGE V SITEMASTER equipada com Balde Frontal multifun-
ções 6.1 com garfos; AC; Sistema de amortecimento do balde SRS; 
Engate rápido de retro; Lança extensível e Kit de Estrada.

Este equipamento, que teve um custo que rondou os 90 mil 
euros vem substituir outra mais antiga, reforçando a capacidade de 
maquinaria desta tipologia, importante para o desenvolvimento de 
trabalhos fundamentais para manter o nível de vida dos munícipes. 

A renovação do parque de máquinas é uma das áreas de 
ação da autarquia, que permite proporcionar aos funcionários 
melhores condições de operacionalidade e garante, ao mesmo 
tempo, uma melhor execução dos serviços municipais.

Este equipamento encontra-se ao serviço da população do 
Concelho de Mora.

Assobia para o lado
Chegou o Verão. O calor está aí. Com ele chegam as férias 
para miúdos e graúdos. Infelizmente parece que este ano 
não vai ser muito diferente do que aconteceu no anterior. A 
COVID continua aí e infelizmente, nesta altura, o número 
de casos, que com o confinamento reduziu muitíssimo, não 
para de aumentar.

No nosso concelho as coisas estão calmas, mas aqui bem 
perto, Avis e Sousel já estão a sofrer restrições que influen-
ciam negativamente a economia local e a vida das pessoas. 
Em 24 casos positivos são suficientes para complicar as 
nossas vidas. Portanto temos de continuar a ter todos os 
cuidados para que as coisas não venham a complicar-se.

Mas este Verão vai ser diferente do anterior mas igual ao de 
há quatro anos atrás porque é ano de eleições autárquicas. 
Como sempre lá vêm a mentira e a hipocrisia ao de cima 
por parte de quem tem sempre saído derrotado para tentar 
ganhar mais alguns votos. É a velha história de que eles ou 
ele (o Presidente da Câmara) não quis cá uma fábrica, que 
não há empregos que não se faz nada… 

Todos sabemos que os problemas que temos aqui são co-
muns a todo o interior do país. É um interior esquecido, 
marginalizado, por este e pelos sucessivos governos do PS 
ou do PSD com ou sem o CDS. Quais foram os investimen-
tos que o Governo fez no Concelho de Mora? Nada, pelo 
contrário, encerra serviços, Escolas, tapa uns buracos nas 
estradas nacionais que reabrem ao fim de uns dias. Conti-
nua a dever um 1.500.000€ à Câmara Municipal de Mora 
que se comprometeu em comparticipar aquando da cons-
trução do Fluviário.

Apesar de tudo somos um Concelho de referência, a Câmara 
Municipal nada deve a ninguém, continuamos a fazer obra, 
a ajudar quem mais precisa, a trabalhar com instituições, 
com o movimento associativo, a fazer com que a qualidade 
de vida dos munícipes seja cada vez melhor.

Não, aqui não assobiamos para o lado!!!

Boas férias e para bem de todos protejam-se.

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

E D I TO R I A L

3Veículos elétricos
já carregam
no Concelho de Mora

O posto de carregamento para veículos eléctricos instala-
do na Rua de N.ª Sr.ª da Graça, junto à Câmara Municipal, em 
Mora, já se encontra em funcionamento. 

A disponibilização deste serviço resulta de um protocolo 
estabelecido entre a autarquia e a MOBI.E, S.A. – Entidade 
Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica. Esta é uma forma de 
promover a mobilidade sustentável, baseada na utilização de 
veículos cujos efeitos negativos no ambiente sejam reduzidos, 
ou seja, sejam menos poluentes.

A escolha do local para instalação do posto de carrega-
mento, que dispõe de duas tomadas de 22KW, teve como preo-
cupação a fácil ligação à rede elétrica, a sua centralidade, a 
acessibilidade e o espaço de estacionamento, ficando para o 
efeito disponíveis dois lugares de estacionamento público.

Este é um serviço que se encontra ao dispor da população 
local, mas também de todos os visitantes que acorrem ao Con-
celho de Mora.

Câmara de Mora reforça 
parque de máquinas
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A equipa gestora da transportado-
ra “Nova Atitude 2020, Lda” escolheu 
a Zona Industrial como sede para a sua 
nova empresa. Em Outubro de 2019 ini-
ciaram a sua atividade com três viaturas, 
passado um ano e meio viu aumentada a 
sua frota para 5 viaturas.

A “Nova Atitude 2020, Lda” labora 
na área dos Transportes Rodoviários de 
Mercadorias de âmbito nacional e inter-
nacional. Trabalham com cisternas, es-
trados e pisos móveis, permitindo desta 
forma, transportar vários tipos de mer-
cadoria: a granel (milho, estilha, estru-
me, soja, azeitona, bagaço azeitona seco, 
cortiça, etc.), produtos alimentares, me-
laço, vinho, dispositivos médicos, etc.

Têm uma equipa constituída por 
dois sócios gerentes e seis funcionários. 
Porém o objetivo passa por ampliar a 
frota de forma a dar resposta à procu-
ra que tem tido, bem como criar novas 
estruturas, para que possam trabalhar 
com todas as condições que ambicionam.

Segundo palavras dos sócios, consi-
deram-se uma empresa em franca expan-
são, com ambição e com boas perspetivas 
para o futuro.

Durante todo o processo, a Câmara 
Municipal de Mora colaborou e apoiou, 
disponibilizando todos os meios possíveis 
para a preparação do terreno de forma a 
permitir a construção das estruturas.

A Autarquia de Mora é grata aos 
empresários que manifestam interes-
se em fixar-se no Concelho, nas diversas 
áreas do sector empresarial. O Concelho 
de Mora encontra-se estrategicamente 
bem situado e com vias de acesso em boas 
condições, o que por si só permite aos em-
presários reunir as condições necessárias 
para o investimento no Concelho.

Mês das Migas marca reabertura
da restauração no pós-confinamento

Zona Industrial acolhe nova empresa

Com um balanço muito positivo, o Res-
taurante O Forno, em Pavia, refere que 

“foi fundamental esta iniciativa por parte 
do Município, para que sentíssemos o 

valor acrescentado através da procura dos 
clientes. Foram vendidas 250 doses de 

migas, quer servido no Restaurante, quer 
em serviço de takeaway, o que para nós foi 

espetacular”.

Atendendo a toda a situação de pande-
mia e às limitações impostas pela mesma, 
a gerência do Bar/Restaurante Bombei-
ros, em Mora, diz ter sido um mês “com 

pouca adesão, em que no total foram 
vendidas cerca de 90 doses de migas”.

Do Restaurante Molh’ó Pão, em Pavia, 
a opinião é que “o Mês das Migas não 

foi como todos nós gostaríamos, mas 
ainda assim tivemos uma boa afluên-

cia. Esperamos que para o ano seja tudo 
normal e que as pessoas já não tenham 

receio de sair para virem a este evento que 
é uma mais valia para hotelaria e para o 

concelho”.

Sobre o Mês da Migas o Restaurante 
Afonso refere que “Maio foi o mês em 

que voltámos a iniciar a nossa activida-
de após quatro meses encerrados devido 
à Covid-19, mas o Mês das Migas foi 

bastante positivo. É um evento com 
importância satisfatória para o nosso 

restaurante”.

“Foi sem dúvida um recomeço muito 
positivo”, refere Francelina, gerente do 
restaurante Solar da Vila, em Cabeção, 

em relação ao balanço do Mês das Migas. 
O facto de este evento ter acontecido logo 

na reabertura da restauração trouxe para 
este espaço muitos benefícios, que apesar 
de não compensar todo o período em que 

estiveram encerrados, veio ajudar bastante 
à retoma da sua atividade. Confessa que 
mesmo com todas as restrições e medidas 

de segurança tiveram o espaço sempre 
cheio e conseguiram dar resposta a todas 
as solicitações. Para Francelina este é 

um evento de extrema importância para a 
economia do Concelho.

Mês das Migas marca reabertura da 
restauração no pós confinamento

Por força das circunstâncias decor-
rentes da pandemia de Covid-19, a Câmara 
Municipal de Mora optou por realizar o Mês 
das Migas em Maio. Mês que coincidiu com a 
reabertura da restauração local no pós confi-
namento. 

Esta foi a oitava edição deste evento 
anual, que em tempos normais acontece no 
mês de Fevereiro. A participar estiveram os 
restaurantes O Poço, em Brotas; A Palmeira, 
Os Arcos, Solar da Vila, em Cabeção; Afonso, 
Bombeiros, O Alentejano, Sabores de Mora, 
em Mora; O Forno, Molh’ó Pão, em Pavia.

Sendo que em Maio os restaurantes 
retomaram a sua actividade, entendeu a Câ-

mara Municipal de Mora estarem reunidas 
todas as condições necessárias para realizar 
este evento que está já enraizado na cultura 
gastronómica do Concelho. Considerando 
que dentro da situação actual, o Mês das Mi-
gas constitui um contributo importante para 
a actividade económica local, valorizando 
a gastronomia e o trabalho da restauração, 
numa altura em que estes viram a sua vida 
praticamente suspensa.

Com uma avaliação global satisfatória, 
o evento teve uma afluência média nos res-
taurantes participantes, que da sua parte fi-
zeram por cumprir com todas as medidas de 
protecção, oferecendo, ao mesmo tempo, aos 
seus clientes, boas refeições tendo por base as 
tradicionais migas alentejanas.



5Fátima Lopes 
apresentou 
livro em Mora 

“Encontrei o Amor Onde Menos Es-
perava” é o livro que Fátima Lopes apre-
sentou na tarde de Sábado, 4 de Junho, 
no Jardim Público de Mora.

A apresentação contou com a pre-
sença de Fátima Lopes, autora do livro, 
Luís Simão de Matos, Presidente da Câ-
mara Municipal de Mora, João Ferreira, 
representante da ERT-Alentejo e Riba-
tejo, e Ana Cardoso, Directora Comercial 
da Editora Planeta. A animação esteve 
a cargo da Tuna da Universidade Sénior 
de Mora e do acordeonista Sertório Ra-
malho.

“Encontrei o Amor Onde Menos Es-
perava” é um romance que se desenrola 
no Alentejo, região pela qual a autora se 
assume apaixonada e da qual é embai-
xadora. Fátima Lopes tem uma ligação 
especial ao Concelho de Mora, especifica-
mente, e é por este facto, uma das figuras 
públicas que dá a cara pelo Fluviário de 
Mora, numa acção de promoção turística 
implementada pela autarquia.

Zona Industrial acolhe nova empresa

População de Malarranha dispõe de novas 
caixas do correio

Câmara Municipal de Mora, Junta 
de Freguesia de Pavia e CTT trabalham 
em parceria para substituição das caixas 
de correio de Malarranha, cujo estado 
de degradação era evidente há já algum 
tempo.

Agora, na zona central de Malarra-
nha, junto ao Jardim, a população local 
já dispõe de novas caixas de correio. Um 
serviço importante que permite que a 
correspondência seja depositada de for-
ma digna e sigilosa, como todos têm di-
reito. 

Nesta parceria há a destacar que os 
CTT forneceram as caixas de correio, de 
resto como é da sua competência, a Câma-
ra Municipal de Mora ficou responsável 
pela montagem e colocação das mesmas 
e a Junta de Freguesia de Pavia tratou do 
processo de levantamento/atualização de 
dados dos utilizadores das caixas de cor-
reio e entrega das novas chaves.
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Envelhecimento Ativo, Universi-
dade Sénior, Escolas de Música, Dança 
e Desporto, são algumas das atividades 
municipais cujo funcionamento está 
agora a ser retomado de forma gradual. 

Depois de largos meses de inter-
rupção forçada em virtude da pandemia 
de Covid-19, é agora tempo de reiniciar 
as atividades promovidas pela Câmara 
Municipal de Mora e que se dirigem às 
várias faixas etárias da população con-
celhia. São atividades importantes que 
no seu carácter regular e presencial con-
tribuem para o desenvolvimento social, 
cultural e desportivo de cada um dos 
seus participantes. A autarquia consi-
dera que esta retoma é extremamente 
importante, seja para os mais idosos ou 
para as crianças e jovens, pelo papel que 
têm no combate ao sedentarismo e tam-
bém à solidão. Duas situações que a Co-
vid-19 veio evidenciar negativamente. 

O programa Envelhecimento Ati-
vo visa contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população idosa. 
É promotor de um estilo de vida mais 
dinâmico e saudável, através do desen-
volvimento de um programa regular de 

exercício físico que 
duas vezes por se-
mana acontece em 
todas as freguesias 
do Concelho.

A Universida-
de Sénior propor-
ciona um conjunto 
de aprendizagens e 
ocupa os tempos li-
vres dos maiores de 
50 anos. Tem como 
objetivo dar uma 
resposta socioedu-
cativa, criando e 
dinamizando re-
gularmente ativi-
dades de carácter 
social, cultural e 
educacional, pro-
movendo sempre 
um convívio salu-
tar.

A Escola de 
Música fomenta o 
ensino da música 
e a prática do ins-
trumento. Existe 
desde 2007 e é um 
projeto encabeça-
do pelo professor 
Luís Fernando, 
cujo trabalho levou à criação da Or-
questra da Escola de Música. As aulas 
acontecem a cada Quarta-feira, na Casa 
da Cultura de Mora.

A Escola de Dança dá a possibi-
lidade de aprender, experimentar e se 
introduzir no movimento expressivo, 
através do contacto direto com a Dan-
ça. As aulas acontecem duas vezes por 
semana, na Casa da Cultura, onde são 
trabalhadas as Danças de Salão, o Bal-
let e o Hip-Hop. 

A Escola de Desporto potencia a 
iniciação desportiva das crianças. É um 

complemento ao sistema escolar que 
promove o prazer e o hábito da prática 
desportiva, através da oferta de um pro-
grama estruturado de exercício físico 
para crianças com idades entre os 3 e os 
10 anos. As aulas acontecem duas vezes 
por semana, em cada uma das fregue-
sias do Concelho.

Sejam atividades de grupo ou indi-
viduais, há a salientar que esta retoma 
é realizada com base em todas as indi-
cações fornecidas pela DGS, sendo que 
todos os espaços municipais estão adap-
tados para o efeito. 

Atividades municipais retomam
funcionamento
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Parque Urbano e Jardim Público de Mora
recebem comemorações do Dia Mundial
da Criança

Os alunos dos Jardins-de-infância e 
1ºCEB de todo o Concelho e do Centro 
Infantil da Santa Casa da Misericórdia 
de Mora, participaram nas comemora-
ções do Dia Mundial da Criança, que se 
realizaram no dia 1 de Junho, no Parque 
Urbano e no Jardim Público de Mora.

A Câmara Municipal de Mora, em 
colaboração com o Agrupamento de 
Escolas e a Santa Casa da Misericórdia 
local, organizou a iniciativa tendo como 
objetivo fazer as delícias dos mais peque-
nos. Um dia de diversão passado ao ar 
livre, cujas atividades se dividiram en-
tre o circuito de insufláveis instalado no 
Parque Urbano e o espetáculo de teatro 

“Tinta Fresca”, pela Companhia Teatro 
à Solta, no Jardim Público. A autarquia 
providenciou, igualmente, o transporte 
dos alunos das freguesias, os lanches e o 
almoço. 

Depois de em 2020 a data ter sido 
assinalada apenas online, este ano a 
autarquia levou a efeito um programa 
adaptado à realidade que a Covid-19 im-
põe. Foi privilegiado o recurso a espaço 
exteriores, estando as crianças devida-
mente separadas por grupos. 

De forma a complementar o dia de 
atividades e muita brincadeira, a Câma-
ra Municipal de Mora ofereceu a todas as 
crianças, lembranças alusivas ao dia. 
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A Câmara Municipal apoia rastreio
do Cancro da Pele

A Câmara Municipal de Mora tem 
vindo há vários anos a apoiar as campa-
nhas de rastreios realizadas no Concelho, 
nomeadamente através da estreita cola-
boração com a Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (LPCC). Trata-se de uma organi-
zação não-governamental com vários ob-
jetivos direcionados para a problemática 

oncológica. Estas intervenções relacio-
nadas com a prevenção têm permitido o 
diagnóstico de centenas de cancros em fase 
inicial e, consequentemente, curáveis ou 
controláveis.

No sábado, dia 29 de Maio, foi reali-
zado no Concelho mais um rastreio, desta 
vez ao cancro da pele. Segundo a equipa da 

LPCC “como o cancro de pele tem aumen-
tado,  o exame do tegumento efetuado por 
dermatologista  é fundamental para en-
contrar cancro em fases tratáveis. O objeti-
vo destes diagnósticos precoces é, pois, de-
tetar lesões pré-malignas e cancro de pele, 
melanoma ou não-melanoma, e assegurar, 
em tempo útil, o seu seguimento no SNS”.

No decorrer desta ação realizada no 
Pavilhão Municipal do Parque de Feiras e 
Mercados de Mora, foi feita a observação a 
81 utentes, dois quais foram diagnostica-
dos cinco utentes com lesões suspeitas ou 
lesões pré-malignas, os quais foram devi-
damente encaminhados.

Câmara de Mora reconhece impor-
tância do diagnóstico precoce nos proble-
mas de saúde, sendo que no caso do cancro, 
poderá fazer toda a diferença, daí não só 
ter disponibilizado o espaço para acolher o 
rastreio, como também pessoal afeto à lim-
peza e acompanhamento dos utentes, bem 
como transporte para todos os munícipes 
das freguesias.

Alentejana com final de etapa em Mora
A Volta ao Alentejo em bicicleta re-

gressou à estrada no final do mês de Ju-
nho, entre os dias 23 e 27. Contou com 
124 ciclistas e 18 equipas, que percorre-
ram um total de 819,4 quilómetros em 
seis etapas, entre vilas, cidades e as paisa-
gens tipicamente alentejanas, culminan-
do na cidade de Évora.

Nesta 38.ª edição da “Alentejana” 
o Concelho de Mora recebeu a chegada 
da 3ª etapa, no dia 25 de junho, por vol-
ta das 16h30 na Rua Catarina Eufémia. 
Esta etapa ligou Alcácer do Sal a Mora, 
num trajeto de 173,1 Km, com passagem 
obrigatória pela vila de Brotas e Cabeção, 
regressando posteriormente a Mora para 
cortar a meta, onde Iúri Leitão (Tavfer-
-Measindot-Mortágua) foi o vencedor.

A prova terminou no domingo, dia 
27 de Junho, em Évora e o 1º lugar da 
Alentejana ficou para Mauricio Moreira 
(Efapel), enquanto que Iúri Leitão (Ta-
vfer-Measindot-Mortágua) conquistou o 
titulo do 1º Grande Prémio CMTV.

A CIMAC – Comunidade Intermu-
nicipal do Alentejo Central – foi, mais 
uma vez, a entidade responsável pela 
organização da “Alentejana”, em cola-
boração com a Pódium Events. Este ano 
contou ainda com o apoio da Cofina, que 
promoveu conjuntamente, o 1º Grande 
Prémio CMTV. A organização contou 
também com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Mora que aproveitou a oportuni-
dade para divulgar o Concelho de Mora e, 
ao mesmo tempo, proporcionar um bom 

espetáculo desportivo à população em 
geral.
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O programa CLDS 4G – Mora, Gera-
ções em Movimento, tem dois eixos de in-
tervenção o Eixo II – Intervenção familiar 
e parental, preventiva da pobreza infantil e 
o Eixo III – Promoção do Envelhecimento 
ativo e apoio à população idosa.

O CLDS 4G Mora promove a inclusão 
social de grupos populacionais que revelem 
maiores níveis de fragilidade social no con-
celho de Mora, mobilizando para o efeito a 
ação integrada de diversos agentes e recur-
sos localmente disponíveis, constituindo-
-se como um instrumento de combate à 
exclusão social fortemente marcado por 
uma intervenção de proximidade realizada 
em parcerias. Por conseguinte, o CLDS 4G 
Mora divulga algumas das suas atividades 
realizadas ao longo do mês de maio e junho 
com crianças, famílias, idosos e restante co-
munidade. 

O CLDS 4G Mora, reconhece que dia-
riamente surgem dúvidas relacionadas com 
diversas temáticas, sendo importante real-
çar que o ser humano é um ser em constante 
evolução e aprendizagem, e a cada dia que 
passa mais a sociedade exige e apresenta de-
safios a todos os que dela fazem parte.

Programa das Ações de Sensibilização 
no Eixo II - Intervenção familiar e paren-
tal, preventiva da pobreza infantil. 

• Dia 19 de maio de 2021 foi reali-
zada a atividade “Estratégias na Gestão 
Parental: Momentos-Chave”. Objetivo ge-
ral - dar a conhecer estratégias na gestão 
parental, com foco nos momentos-chave na 
educação e na relação parental.

• Dia 11 de junho das 18h30 ás 20h00 
– “Como gerir e resolver conflitos familiares 
de forma positiva”. (Temas explorados: A 
normalidade do conflito; Tipos de conflitos 
familiares; Dicas que possam resultar para 
resolver conflitos)

• Dia 19 de junho das 11h00 às 12h30 
– “Pais Felizes (Juntos ou separados) = fi-
lhos Felizes” (Temas explorados: o segredo 
dos pais felizes; quando os pais deixam de 
ser felizes juntos; sempre pais (em casa jun-
tos ou separados); ser pais e praticar a edu-
cação e a parentalidade positiva)

• Dia 19 de junho das 14h30 ás 16h00 

– “Não podem estar juntos nem separa-
dos...quando os irmãos não se entendem”. 
(Temas explorados: as origens dos conflitos; 
a criança face ao conflito; os pais como me-
diadores de conflitos);

• O CLDS 4G Mora encontra-se 
disponível para apoiar e trabalhar com as 
famílias, encarregados de educação, pais e 

cuidadores.
Programa das Ações de Sensibilização 

no Eixo III - Promoção do Envelhecimento 
ativo e apoio à população idosa.

• Dia 13 de maio, “Apanha da Espi-
ga” - Após a colheita dos elementos para a 
espiga fizeram-se vários ramos que foram 
oferecidos como ramos simbólicos do Dia da 

Espiga.
• Mês de junho, 

“Santos Populares”
• O CLDS 4G Mora 

diariamente apoia, vários 
idosos, através de sessões de 
estimulação cognitiva.

Todas as ações de sensi-
bilização e outras atividades 
do CLDG 4G Mora estão 
abertas a todas as pessoas e 
são gratuitas. O CLDS 4G 
Mora é um programa apoia-
do pela União Europeia e 
visa a promover o bem-estar 
e harmonia no concelho de 
Mora.

Ação do CLDS 4G no Concelho de Mora
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A Câmara Municipal de Mora promove entre Junho e 
Dezembro de 2021, uma campanha solidária de esterilização 
de animais de companhia, cães e gatos.

A autarquia considera que as dificuldades financeiras 
dos agregados familiares poderão ser um dos principais moti-
vos para que os mesmos não considerem o controlo reprodu-
tivo dos seus animais através da esterilização cirúrgica. Nesse 
sentido, esta ação surge como um auxílio para os detentores 
de cães e gatos, mas também com os objetivos de promover a 
saúde e bem-estar dos animais e o controlo desta população. 
Sobre o controlo da população animal há também a referir 
que esta medida contribui diretamente para evitar as ninha-
das indesejadas e reduzir o número de abandonos/animais 
errantes e a sobrepopulação dos centros de recolha, canis e/
ou abrigos.

Esta campanha está limitada a dois animais, canídeos 
e/ou gatídeos, por agregado familiar. Os animais devem ter 
mais de seis meses, possuir chip, vacina antirrábica e DIAC 
válido, sempre que aplicável, e os seus proprietários devem es-
tar recenseados no Concelho de Mora. Será necessário proce-
der à inscrição junto da Divisão de Urbanismo e Ambiente da 
Câmara Municipal de Mora, com os documentos devidamen-
te preenchidos e assinados. As esterilizações serão realizadas 
no Centro de Recolha Oficial de Montemor-o-Novo pelo Vete-
rinário Municipal, com o qual a autarquia tem estabelecido 
um protocolo de colaboração. 

As esterilizações serão gratuitas, no entanto existe uma 
contrapartida. Simbolicamente, a Câmara Municipal de Mora 
apela à entrega mínima de 1kg de alimentos, seco ou húmido, 
para cães e gatos, destinados a alimentar os animais recolhi-
dos pelo Centro de Recolha Oficial de Montemor-o-Novo.

Mais informações sobre esta campanha poderão ser con-
sultadas no site municipal: www.cm-mora.pt

Câmara Municipal de Mora lança campa-
nha solidária de esterilização de animais 
de companhia

Câmara Municipal de Mora 
combate a vespa velutina

“Mora 100 Velutina” é o nome atri-
buído à ação lançada pela Câmara Mu-
nicipal de Mora que prevê a atribuição 
de 100 armadilhas mais atrativo, que se 
destinam à captura de vespas asiáticas.

Mediante inscrição efetuada junto 
da Divisão de Urbanismo e Ambiente da 
autarquia, através do email ambiente@
cm-mora.pt ou do contacto telefónico 
266439070, será entregue uma armadi-
lha por agregado familiar/casa e uma 
unidose do respetivo atrativo/isco. As 
entregas estão limitadas às 100 armadi-
lhas disponíveis, adquiridas pela autar-
quia, e serão feitas por ordem de inscri-
ção.

No Concelho de Mora tem-se re-
gistado um número crescente de ninhos 
de vespas asiáticas, sendo por isso im-
portante sensibilizar e mobilizar a po-
pulação para o combate a esta espécie 
invasora. Em termos práticos esta ação 

pretende evitar a proliferação da vespa 
velutina, como também é conhecida, e, 
consequentemente reduzir o número de 
ninhos.  

O principal impacto causado pela 
vespa velutina é a predação das abelhas, 
constituindo uma ameaça à sustentabili-
dade da apicultura. Devido à sua picada, 
a mesma pode ser igualmente perigosa 
para as pessoas. Os ninhos das velutinas 
podem ser encontrados em diversos lo-
cais, nomeadamente jardins, hortas, ha-
bitações. A colocação das armadilhas é 
uma medida que atua preventivamente, 
evitando a formação das colónias. 

Qualquer avistamento de ninho ou 
captura de vespa velutina deve ser comu-
nicado à Proteção Civil da Câmara Mu-
nicipal de Mora (266439070) ou à Guar-
da Nacional Republicana (266439080), 
para posterior destruição dos ninhos por 
entidade responsável para o efeito.



Em reunião de Câmara realizada a 12 de Maio de 2021 foi deliberado:

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE: deliberado por unanimidade declarar a caducidade da licença em nome 
de Alfredo Augusto Moita Estoura. 
 
PROJETOS DE ESPECIALIDADES: Presentes os seguintes projetos de especialidades em nome de: - Ekkehard 
Friedrich Walther Kallfass, para construção de apoio agrícola - legalização, sito no Monte da Courela da Serra - Cami-
nho Municipal 1092 em Malarranha. Deliberado por unanimidade considerar que os projetos apresentados cumprem 
o disposto na legislação aplicável, deferindo o pedido. Mais foi deliberado por unanimidade conceder a licença de 
construção. - Joel Rafael Ribeiro Dias, para ampliação de edifício de comércio e serviços, sito na Rua da Cooperativa nº. 
9, em Mora. Deferido por unanimidade desde que entregues os elementos que confirmem a isenção de apresentação 
dos projetos referidos, sendo concedida a licença de construção.
 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADA: deliberado por unanimidade deferir o pedido 
apresentado pelo Sr. António Justo, como forma de ajuda ao comércio local, sendo no entanto condicionado o de-
ferimento da pretensão, desde que a largura da esplanada não ultrapasse os 2 metros, e o limite estabelecido pelo 
alinhamento das fachadas dos edifícios que confrontam com a EN.
 
EMISSÃO DE CERTIDÕES: Presentes os seguintes pedidos de emissão de certidões comprovativos de que não 
era exigível as licenças de utilização à data de construção dos referidos prédios em nome de: - Effortsdecade Unipes-
soal, Lda., do prédio na freguesia de Cabeção, localizado na Rua de S. José, n.º 76. - Effortsdecade Unipessoal, Lda., do 
prédio na freguesia de Cabeção, localizado na Rua de S. José, n.º 78. - Maria Teresa Boieiro, do prédio na freguesia de 
Pavia. Solicita ainda que se comprove que o edifício se situa na Rua 9 de abril, n.º 5-A, por existirem divergências com 
os dados constantes na sua documentação. 
 
PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA “REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE 
MORA - VIVEIRO DE EMPRESAS” APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 6 (CPR 12-2020): deli-
berado por unanimidade aprovar o referido documento.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DO 
RELÓGIO - ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO”APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO Nº. 3 (CPR 
10-2020): deliberado por unanimidade aprovar o referido documento.
 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO, “REMODELAÇÃO DA ÁREA EXPOSITIVA DO FLUVIÁ-
RIO - ALTERAÇÃO DA ZONA AQUÁTICA” RECEÇÃO DEFINITIVA (AD 05-2016): deliberado por 
unanimidade formalizar a receção definitiva em auto, referente à referida empreitada. 

PLANO DE PORMENOR DO VALE BOM - MORA: deliberado por unanimidade enviar à Assembleia Munici-
pal a proposta do Plano de Pormenor do Vale Bom para aprovação. Mais deliberou por unanimidade, após aprovação 
da Assembleia Municipal enviar para publicitação no Diário da República no prazo máximo de 30 dias.
 
TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 2021 - PROPOSTA DE APOIO: deliberado por unanimidade atribuir 
os apoios solicitados para o efeito.. 
 
CONCURSO PÚBLICO 03/2021 - REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO MONTE GRANDE - PRO-
POSTA DE ADJUDICAÇÃO: deliberado por unanimidade adjudicar a proposta apresentada por Construções 
J.J.R. & Filhos pelo preço de 215.895,63€. Mais deliberou por unanimidade dispensar de audiência dos interessados 
ao abrigo da alínea f) do nº 1 do artigo 124º, do Código do Procedimento Administrativo. 
 
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - LOTEAMENTO ZONA INDUSTRIAL: deliberado por unanimi-
dade autorizar o Sr. Presidente da CMM a outorgar na escritura de compra e venda do lote 49 da Zona Industrial 
de Mora. 
 
PAGAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES: deliberado por unanimidade autorizar o pa-
gamento da importância de 627.03 €, seja dividido em 12 prestações mensais bem como retirar o valor de 133,98€, 
respeitante aos resíduos sólidos, pedido apresentado por Celina Morais. Deliberado por unanimidade autorizar que 
o pagamento da importância de 185.01 €, seja dividido em 6 prestações mensais, pedido apresentado por Maria José 
Germano Borrecho, em representação do seu pai já falecido.
 
HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE AUTOCARRO - HOMOLOGAÇÃO DE ATA: deliberado por una-
nimidade homologar a ata referente à Hasta Pública - Alienação de Autocarro, e a adjudicação definitiva da alienação 
do Autocarro de marca Iveco à Fundação Eugénio de Almeida pelo valor de 5.100€.
 
PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DA CAMPANHA SOLIDÁRIA DE ESTERILIZAÇÃO DE CANÍ-
DIOS E GATÍDEOS: deliberado por unanimidade aprovar a referida campanha para o ano 2021. 
 
DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: Presentes os seguintes despachos do Senhor Presidente da Câma-
ra: - Em que determinou aprovar a 6ª Alteração Orçamental que inclui a 5ª Alteração Permutativa ao Orçamento da 
Despesa 2021-2025 e a 2ª Alteração Permutativa ao Plano das Atividades Municipais 2021-2025. - Em que determinou 
certificar com base no parecer técnico, que para o prédio inscrito na freguesia de Cabeção, com a área de implantação 
e de construção de 69,50 m2, localizado na Rua 1.º de dezembro, não era exigível o licenciamento municipal e a res-
petiva licença de utilização à data da sua construção, por ser presumir anterior à data da entrada em vigor do PDM e 
por se situar fora do perímetro urbano e das zonas rurais de proteção fixadas para sede de concelho, não existindo 
prova de qualquer deliberação municipal que tornasse extensivo o regime de licenciamento introduzido pelo RGEU 
àquele local, em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. A presente 
certidão é solicitada por Custódia Maria Pinto Ramalho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar 
o despacho dado pelo Senhor Presidente. - Em que determinou a revogação da decisão de contratar relativamente 
ao procedimento por Consulta Prévia para Aquisição de uma Retroescavadora, com Retoma. Nenhum concorrente 
haja apresentado proposta. - Em que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para Aquisição de uma 
Retroescavadora, com Retoma, pelo prazo de 6 dias. Mais determinou que sejam consultadas as seguintes 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.. O valor base do procedimento é 73.000€. - Em que determinou, 
abrir procedimento tipo Consulta Prévia para Calcetamento da Rotunda do Vale da Bica em Mora, pelo prazo de 15 
dias, em conformidade com o Convite e Caderno de Encargos. Mais determinou que sejam consultadas as seguintes 
empresas: J.A.V. - Materiais de Construção, Lda.; José Garcia Relvas - Construção Civil Unipessoal, Lda.; Gabriel Mendes, 
Lda.. O valor base do procedimento é 9.500€. - Em que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para 
Requalificação da rotunda das Etiquetas em Mora, pelo prazo de 15 dias, em conformidade com o Convite e Caderno 
de Encargos. Mais determino que sejam consultadas as seguintes empresas: J.A.V. - Materiais de Construção, Lda.; José 
Garcia Relvas - Construção Civil Unipessoal, Lda.; Gabriel Mendes, Lda.. O valor base do procedimento é 12.000€. - Em 
que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para Requalificação da Rotunda de Pavia, pelo prazo de 15 
dias, em conformidade com o Convite e Caderno de Encargos. Mais determinou que sejam consultadas as seguintes 
empresas: J.A.V. - Materiais de Construção, Lda.; José Garcia Relvas - Construção Civil Unipessoal, Lda.; Gabriel Mendes, 
Lda.. O valor base do procedimento é 20.000€. - Em que determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para 
Calcetamento da Rotunda da Talha em Cabeção, pelo prazo de 15 dias, em conformidade com o Convite e Caderno 
de Encargos. Mais determinou que sejam consultadas as seguintes empresas: J.A.V. - Materiais de Construção, Lda.; José 
Garcia Relvas - Construção Civil Unipessoal, Lda.; Gabriel Mendes, Lda.. O valor base do procedimento é 6.000€. - Em 
que determinou, adjudicar Empresa: Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. o “Fornecimento de Gasóleo Aditi-
vado Base”, pelo valor de 107.580,00€, mais IVA, por apresentar uma proposta vantajosa. -  Em que:   Considerando 
que: A - No passado dia 17 de Fevereiro de 2021, na sua reunião ordinária, a Câmara Municipal de Mora determinou a 
abertura do período de discussão pública sobre a proposta de Alteração do Plano Diretor Municipal de Mora (PDM), 
para a recolha de reclamações, observações ou sugestões, nos termos das disposições conjugadas dos números 1 e 2 
do artº 89º e do artº 119º, ambos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; B - A referida submis-
são a discussão pública foi divulgada nos termos legais, designadamente através de Aviso no Diário da República nº 
4899/2021, 2ª Série de 17 de março; C - Foi concedido o prazo de 30 dias, decorrido que fosse o prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da data da sua publicação, a qual ocorreu dia 17 de março; D - Em 18 de março de 2021 foi decretado 
o estado de emergência por Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020, o qual foi autorizado pela Resolução 
da Assembleia da República nº 15-A/2020 da mesma data. E - Em execução da declaração do Estado de Emergência 
o Governo fez publicar através da Lei nº 4-B/2021, que altera a Lei nº 1-A/2020 de 19 de março, a suspensão de di-
versos prazos, designadamente no seu artº 6-C, entre eles os previstos na al. c), que estipula que “ficam suspensos os 
prazos administrativos e tributários que corram a favor de particulares”, aplicando-se o regime das férias judiciais até 
a cessação da situação de emergência provocado pelo COVID-19. F - Compete à Administração garantir os direitos 
legais consagrados aos cidadãos, designadamente o direito à participação, assegurando as condições daquele exercício; 
G - Nestes termos, determino que o prazo para a recolha de reclamações, observações ou sugestões seja acrescido 
de mais 7 dias úteis, a contar do quinto dia útil da data de publicação do correspondente aviso no Diário da República, 
por se considerar que ocorreu suspensão do prazo concedido para discussão pública da proposta de Alteração do 
Plano Diretor Municipal de Mora, entre os dias 25 de março (data da publicação acrescida de 5 dias), e 5 de abril do 
corrente ano (data em que cessou o estado de emergência e a suspensão dos prazos dos procedimentos administrati-
vos), em conformidade com as disposições legais referidas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar 
o despacho dado pelo Senhor Presidente. - Em que determinou, adjudicar Empresa: Motivo - Comércio e Motivação 

de Mercados, SA a “Aquisição de uma Retroescavadora, com Retoma”, pelo valor de 72.975€, mais 
IVA, por apresentar uma proposta vantajosa. 
 
ALTERAÇÃO À TABELA DE PREÇOS - DIVERSOS: tomou conhecimento, manifestou o 
seu acordo com as propostas apresentadas e deliberou por unanimidade aprovar a 1ª alteração 
à tabela de preços a praticar no Museu Interativo do Megalitismo e Fluviário, no ano de 2021. 
 
PROPOSTA DE PROTOCOLO ALOJAMENTOS TURÍSTICOS CONCELHO: delibe-
rado por unanimidade, celebrar um Protocolo com as Azenhas da Seda, Hotel Solar dos Lilases, 
Casas de Romaria, Monte da Fraga e Casa Vila de Cabeção para beneficiarem de um desconto de 
30% aos seus clientes e colaboradores até 31 de Dezembro de 2021.  
 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por unanimidade ceder transporte ao Grupo Desportivo de Pavia/
Atletismo, para deslocação para provas da Época 20/21.

Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara




