
Objetivamente o 
Gabinete de Apoio 
ao Empreendedorismo 
será responsável pela 
promoção de relações 
individualizadas com 
os empresários e em-
presas do Concelho; 

identificar neces-
sidades, sugestões, 
prioridades do teci-
do empresarial local; 
divulgar como poten-
cialidades existentes 
como forma de promo-
ver o reforço da base 

O Município de Mora, 
em estreita colaboração 
com a Administração Re-
gional de Saúde (ARS) 
do Alentejo e o Agru-
pamento de Centros de 
Saúde (ACES) do Alentejo 
Central, conseguiu o re-
forço de Médicos para o 
Concelho de Mora, com es-
pecial ênfase na distri-
buição pelas freguesias. 
Esta era uma prioridade 
assumida pelo executivo 

camarário e, mesmo não 
tendo o poder de decisão, 
a Autarquia moveu todos 
os esforços para que jun-
to das entidades compe-
tentes fosse possível a 
resolução deste problema.

Assim sendo, e ao 
abrigo do protocolo e 
contratos assinados com 
os Médicos Carlos Rosa e 
Manuela Pontes, é possí-
vel desde dia 8 de feve-
reiro, que os munícipes 

das nossas freguesias 
tenham acesso a consul-
tas médicas, sem se deslo-
carem ao Centro de Saúde 
de Mora.

Na freguesia das Bro-
tas, a Médica Manuela 
Pontes dará resposta às 
necessidades da popu-
lação, semanalmente, às 
terças-feiras, entre as 
09h00 e as 13h00, enquanto 
que em Mora, será todas 
as quintas-feiras, entre 

as 09h00 e as 14h00.
Por sua vez, o Médico 

Carlos Rosa dará respos-
ta à freguesia de Pavia/
Malarranha, assegurada 
às terças e quintas, nos 
períodos da manhã, e à 
freguesia de Cabeção, nas 
tardes de terça, quarta 
e quinta-feira, entre as 
14h00 e as 18h00.

As consultas irão de-
correr nas Extensões de 
Saúde das freguesias.

O Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Eco-
nómico para o Concelho 
de Mora está em fase 
de elaboração por par-
te da Agência de Desen-
volvimento Regional do 
Alentejo (ADRAL). Este 
documento trata-se de um 

importante instrumento 
de gestão que permitirá 
ao Município trabalhar 
estrategicamente o ter-
ritório, tendo como foco 
principal o futuro do 
Concelho a nível econó-
mico.

Através da análise 

dos recursos existentes 
no Município de Mora, 
serão estabelecidas as 
prioridades que dife-
renciam o nosso concelho 
dos circundantes e que 
economicamente o pode-
rão tornar mais compe-
titivo.

Câmara cria Gabinete de Apoio 
ao Empreendedorismo
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CONSULTAS médicas
nas Freguesias asseguradas

Plano Estratégico
dE dEsEnvolvimEnto Económico
Município avança para elaboração

COLORADD
nAs esCOLAs DO COnCeLhO De MORA

As escolas do 1o CEB 
do Município de Mora 
receberam o programa 
“ColorADD nas Escolas”. 
Este programa destina-
-se aos alunos do 3o ano 

a quem é direcionado, 
especificamente, um ras-
treio de daltonismo.

Esta ação, dinami-
zada pela ColorADD.So-
cial tem como principal 

objetivo sensibilizar a 
comunidade escolar para 
a limitação não visível 
que constitui o dalto-
nismo e para os cons-
trangimentos inerentes 
à dificuldade na identi-
ficação das cores, pro-
movendo uma sociedade 
inclusiva e não discri-
minatória.

O Município de Mora, 
representado pelo Ve-
reador António Ferrei-
ra, ofereceu, a todos os 
alunos participantes 
na ação, uma caixa de 12 
lápis de cor ColorADD/
Viarco, indispensáveis 
para a realização da 
atividade, sem partilha 
de material.

O MunicípiO de MOra encOntra-se a 
trabalhar na criaçãO dO Gabinete de 
apOiO aO eMpreendedOrisMO, cOM a 

cOlabOraçãO da aGência de desenvOlvi-
MentO reGiOnal dO alentejO (adral)

Câmara muniCipal 
de mora garantiu 
resposta ao feCho 
da esCola BásiCa e 
Jardim de infânCia 
na segunda-feira a 
seguir às eleições 
legislativas, atra-
vés dos serviços da 
ofiCina da Criança.

TRABALHÁMOS PARA REFORÇAR
A EQUIPA DE MÉDICOS DA UNIDADE 
CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS 
(UCSP) DE MORA

Um trabalho que culminou no reforço da 
equipa com dois Médicos que irão, dentro 
da sua disponibilidade, dar resposta às 
necessidades do Centro de Saúde.

Assim, um dos Médicos irá garantir as 
noites de terça para quarta-feira e, um 
outro Médico, irá assegurar alguns pe-
ríodos noturnos e fins-de-semana. Desta 
forma, fica assim garantida a assistência 
médica 24h/dia, 7 dias por semana. 

GARANTIMOS TRANSPORTE AOS UTENTES 
DE MALARRANHA PARA CONSULTAS EM 
PAVIA

A Freguesia de Pavia já tem consultas 
Médicas, calendarizadas semanalmente 
nas manhãs de terças e quintas. A Autar-
quia garante o transporte de todos  os 
utentes de Malarranha que necessitem de 
se deslocar e não tenham condições para 
o fazer. Salientamos que esse transpor-
te estará disponível quinzenalmente, nas 
1as e 3as quintas-feira de cada mês. Deverá, 
como tal, marcar a sua consulta de rotina 
para estes dias e comunicar a carência de 
transporte ao administrativo. No entanto, 
se surgir a necessidade de cuidados médi-
cos noutro dia, poderá igualmente recor-
rer ao serviço, mas de forma excecional.

VAMOS REQUALIFICAR AS EXTENSÕES 
DE SAÚDE DAS FREGUESIAS

A Autarquia irá iniciar, tão brevemente  
quanto possível, obras de requalificação 
nas Extensões de Saúde das freguesias, com 
o objetivo de melhorar as condições dos 
Médicos e utentes, bem como criar acessos 
a pessoas com mobilidade reduzida.

Município De Mora, uMa porTa aberTa para o FuTuro!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

O QUE FIZEMOS PELA SAÚDE
NO CONCELHO?

económica; promover 
ações para captação 
de novos investido-
res; apoiar a ins-
talação de novos 
negócios; acompanhar 
a elaboração de es-
tudos e projetos.

Este é um pas-
so importante para 
criar as bases de 
apoio a quem pro-
cura investir no 
nosso Concelho, dis-
ponibilizando pro-
fissionais altamente 
qualificados nesta 
área.



CÂMARA MUNICIPAL DISTINGUIDA 
COM SELO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO
A Câmara Municipal de Mora foi distin-
guida com o Selo de Qualidade Exemplar 
da Água para Consumo Humano 2021.
A ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água 
e Resíduos) atribui anualmente os “Prémios dos servi-
ços de água e resíduos”, distinguindo os serviços de 
abastecimento público de água residuais urbanas e de 
gestão de resíduos urbanos.
Esta iniciativa evidencia a existência de um rigoro-
so sistema de avaliação dos serviços prestados aos 
consumidores, do qual tem resultado nos últimos anos 
num aumento substancial da qualidade da água para 
consumo humano, bem como o aumento da cobertura e 
do acesso aos serviços por parte da população. Sendo 
importante manter e/ou aumentar esta melhoria dos 
serviços públicos nas áreas mencionadas, a atribuição 
destes prémios visa promover a prestação de serviços 
básicos de excelência.
Fazem parte desta avaliação efetuada pela ERSAR 
indicadores como água segura, perdas reais de água, 
ocorrência de falhas no abastecimento, reciclagem de 
resíduos de recolha seletiva, entre outros.

Do relatório operacional disponibilizado pela Gesamb, 
destacamos o total recolhido nos ecopontos em 2021: Pa-
pel 52 Toneladas (+4 toneladas que 2020); Vidro 54 Tone-
ladas (-14 toneladas que 2020); Plástico 35 Toneladas (+5 
toneladas que 2020).

Podemos concluir que o Município de Mora recicla 
55.9kg por habitante ao ano (135g/hab/dia), ou seja, os 
munícipes reciclaram mais 4.7 kg por habitante ao ano em 
relação à média Distrital, atingindo assim a 3ª posição.

Recordemos que o Concelho de Mora está equipado com 
37 ecopontos, distribuídos pelas quatro freguesias e pela 
localidade de Malarranha, sendo que a média de habitan-
tes para cada ecoponto é de 112.

O Município de Mora tem vindo a proceder à requa-
lificação das passadeiras elevadas, de forma a reduzir 
a sua elevação, garantindo igualmente a segurança dos 
peões e dos automobilistas. Depois da intervenção na 
passadeira localizada em frente à Escola EBS de Mora, 
segue-se agora a da Casa da Cultura, na Rua de São 
Pedro.

NAS OBRAS
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rEduzimos a ElEvação dE PassadEiras

O Município de Mora levou a cabo uma operação na 
área da limpeza, entre o cruzamento da estrada Velha 
do Couço e o entroncamento que liga a estrada que vai 
para o Couço. Esta intervenção passou pela limpeza das 
bermas e corte de ramos de árvores, que dificultavam 
a circulação e visibilidade dos automobilistas.

limPámos as bErmas E cortámos ramos dE árvorEs

Estes trabalhos decorreram na zona do ramal da 
Ecopista que liga Mora a Pavia, num trabalho neces-
sário para garantir a circulação de quem utiliza os 
respetivos caminhos.

A bomba, no valor de 
3.500€ vem substituir a an-
terior que havia avariado 
e que contava com 15 anos 
de existência. Este tipo de 
equipamento tem como fun-
ção abastecer e garantir o 
nível de água nos aquários, 
de modo a reunir as condi-
ções necessárias às espécies.

limPámos os caminhos vicinais Em Pavia

substituímos a bomba
dE água do Fluviário

esTaMos Mais próxiMos De si!

Folha de MORA 
Tenha noviDaDes Do Município a caDa Duas seManas...

Missão CasCas solidárias
Chega a Mora

#nosnossosMuseus:

#FLUVIÁRIOMORA.
O Fluviário de Mora pro-
move campanha “Da nascen-
te até à Foz” durante o mês 
de fevereiro, a qual tem 10% 
de desconto na aquisição de 
bilhetes.

#CASAMUSEUMANUELRI-
BEIRODEPAVIA. 
A Casa-Museu Manuel Ri-
beiro de Pavia encontra-se 
aberta ao público de sexta a 
domingo, das 10h às 12h30 e 
das 13h30 às 17h00.

MORA É O 3º CONCELHO
DO DISTRITO QUE MAIS

RECICLOU EM 2021

informaçÃo ao munÍCipe:
21 fevereiro  | reuniÃo ordinária de Câmara
25 fevereiro | reuniÃo assemBleia muniCipal

Nos dias 15 e 16 de ja-
neiro, os símbolos da Jor-
nada Mundial da Juventude 
2023 foram acolhidos no 
Município de Mora.

Os símbolos, compos-
tos pela Cruz Peregrina e 

pelo ícone de Nossa Senho-
ra Salus Populi Romani, 
percorreram as Igrejas 
da Diocese de Évora. No 
Concelho de Mora, a ação 
simbolicamente religiosa 
decorreu nas Igrejas Ma-

triz de Pavia e de Mora, 
sendo que em Mora foi 
realizada a procissão 
pela Rua de São Pedro até 
à Igreja, envolvendo a po-
pulação em geral que quis 
marcar presença.

Em FEVEREIRO pOdE VISITAR

CENTRO CULTURAL
DE CABEÇÃO.
Exposição “Flores e muito 
mais...”, pinturas de Maria 
Felismina, para visitar 
até 27 de fevereiro.

GRUPO MUSICAL
PAVIENSE.
Exposição de fotografia 
“Pavia a preto e branco”, 
por Vânia Carvalho, para 
visitar até 27 de feve-
reiro.

anOte: farMácias de serviçO

Mora já tem dispo-
nível um compostor 
comunitário no Jar-
dim do Largo do MFA, 
local pioneiro desta 
missão no concelho. O 
contato é feitos aos 
munícipes porta-a-porta, para fazer a entrega do balde 
e respetivo cartão que dá acesso ao compostor comu-
nitário.

Pretende-se sensibilizar as populações e entidades 
locais para a importância da adoção de hábitos de re-
ciclagem do lixo orgânico que produzem em casa, con-
tribuindo, ao mesmo tempo, para ajudar instituições de 
solidariedade social.

“Ser solidário vai passar a ser ridiculamente fácil”!

Farmácia Central  915 702 770
Farmácia Falcão  932 440 392

# M U S E U M E G A L I -
TISMOMORA. Visita 
Guiada à Pré-história 
Recente, é uma ati-
vidade que o Museu 
organiza no dia 19 
fevereiro. Esta ini-
ciativa tem como principal objetivo divulgar o pa-
trimónio megalítico do Concelho e conscienciali-
zar a população para a necessidade de o preservar.

Símbolos da Jornada Mundial da Juventude 
acolhidos no Concelho de Mora


