
Ceia da Silva, Pre-
sidente da Comis-
são Coordenadora 
e Desenvolvimento 
Regional do Alen-
tejo (CCDRA) reuniu 
nos Paços do Conce-
lho com a Presidente 
da Câmara Municipal 
de Mora, Paula Chuço. 
O ponto de situação 
das candidaturas 
do município a fun-
dos comunitários e 
as novas possibili-
dades de financia-
mento num contexto 
de final de quadro 
comunitário de apoio 

e arranque do novo 
quadro – Portugal 
2030, foram o foco 
desta reunião.

A Estratégia Por-
tugal 2030 é um 
programa de ação 
governativa que 
inclui os planos de 
recuperação e desen-
volvimento da econo-
mia, da sociedade e 
do território nacio-
nal para a próxima 
década, em conver-
gência com a União 
Europeia, ao qual o 
Município de Mora 
não ficará alheio.

Acontece em março 

a 9a edição do Mês das 

Migas. Este é um evento 

gastronómico perfeita-

mente consolidado, cuja 

organização compete ao 

Município de Mora em 

estreita colaboração com 

os restaurantes locais. 

O Mês das Migas pretende 

ser um contributo para a 

divulgação da boa mesa 

tipicamente alentejana e, 

em jeito de consequência, 

um impulso para o desen-

volvimento económico do 

Concelho.

O espargo selvagem é 

o ingrediente primordial 

das migas e é nesta época 

que abunda nos campos, 

por isso convidamo-lo a 

vir provar as migas nos 

nossos restaurantes.

Na presente edição, 

que tem início dia 1 de 

março, prolonga-se por 

todo o mês e conta com a 

participação de 12 res-

taurantes do Concelho. 

As migas são pratos 

de presença assídua nos 

menus dos restauran-

tes locais, no entanto, 

no decorrer do evento a 

oferta é alargada, exis-

tindo mais variedades 

e combinações. Migas 

de espargos com carne 

do alguidar, migas de 

tomate com entrecosto 

grelhado, migas de poejo 

com cação frito, migas de 

coentros com costeletas 

de borrego, são apenas 

algumas das sugestões.

Tendo em conta a 
importância da restau-
ração no desenvolvimento 
económico do Concelho, o 
Município de Mora avan-
çou com a elaboração de 
um Roteiro Gastronómico 
em vídeo e as gravações 
decorrem junto dos res-
taurantes do Concelho. O 
objetivo é a divulgação 
e apoio à restauração 
local, dando ênfase às 
especialidades e dicas 
de pratos e petiscos con-
fecionados nos nossos 
restaurantes.

Este Roteiro Gastro-
nómico será disponibili-
zado online, nos meios de 
comunicação do Municí-
pio de Mora, mostrando a 
todos as iguarias que se 
encontram diariamente 

disponíveis nos restau-
rantes. Posteriormente, 
a Autarquia irá uti-
lizar este vídeo como 
ferramenta de comunica-
ção, promoção e atração 
turística nas diversas 
feiras em que se parti-
cipe, como será o caso da 
BTL2022, a decorrer em 
março.

O Concelho de Mora 
é particularmente pri-
vilegiado pela cozinha 
tipicamente alentejana, 
tão procurada tanto por 
locais como por foras-
teiros. Eventos como 
o Mês das Migas ou a 
Mostra Gastronómica da 
Caça já fazem parte dos 
calendários anuais dos 
eventos gastronómicos a 
nível nacional.

Presidente da CCDR 
Alentejo de visita

ao Município
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MARÇO É MÊS
DAS MIGAS

Município de Mora 
apoia restauração

OrçamentO ParticiPativO
Município dá o priMeiro

passo para sua criação

a câmara municiPal de mOra
garantiu a disPOnibilizaçãO

dOs esPaçOs Para a realizaçãO
de casas abertas de testagem ráPida 
à cOvid-19 em tOdas as freguesias.

Foi aprovada, na Reunião de Câmara de 
22 de fevereiro, a revisão orçamental para 
inclusão do saldo de gerência, no valor de 
3.695.718€. A alocação deste valor possibi-
lita o aumento do orçamento para inves-
timento nas Grandes Opções do Plano de 
1.923.318€.

Esta revisão orçamental foi aprovada 
por maioria em deliberação na reunião 
de Assembleia Municipal, no dia 25 de 
fevereiro.

O aumento do valor disponível das Gran-
des Opções do Plano tem como objetivo dar 
resposta às propostas apresentadas no 
programa eleitoral sufragado pela popu-
lação nas últimas eleições autárquicas de 
setembro de 2021.

As mesmas contemplam a concretização de 
projetos que visam, única e exclusivamente, 
o desenvolvimento do Município de Mora e 
o bem-estar da sua população.

Transparência, rigor e responsabili-
dade, são as três linhas que orientam as 
Grandes Opções do Plano do executivo em 
funções.

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

CÂMARA REFORÇA
ORÇAMENTO EM 
CERCA DE 3.6M€

O Município de Mora 
deu o primeiro passo 
para a criação do Orça-
mento Participativo com 
o início do procedimento 
de elaboração do regula-
mento em que o mesmo se 
irá basear.

A existência de um 
Orçamento Participativo 
permitirá aproximar a 
Câmara Municipal dos 
seus munícipes. Este é um 
mecanismo de promoção 
da cidadania ativa e de 
democracia participativa 
e voluntária, ou seja, o 
Orçamento Participativo 
dará voz à população, 
permitindo aos cidadãos 
proporem e elegerem pro-
jetos de interesse comum 
para o desenvolvimento 
do Concelho.

A criação do Orçamento 

Participativo é a concre-
tização do compromisso 
assumido por parte do 
executivo camarário e que 
permitirá uma gestão de 
proximidade e aberta a 
todos os munícipes.

Esta iniciativa visa, 
como propusemos no nosso 
programa eleitoral, 
aproximar as pessoas 
da gestão do Município 
melhorando a qualidade 
da nossa democracia.

o Município de Mora elabora

vídeo coM roteiro gastronóMico

para proMover restauração

Em rElação à Covid-19



A Universidade Sénior (US) 
é um projeto de cariz social 
com seis anos de existência, 
gerido pela Câmara Munici-
pal de Mora e direcionado 
aos séniores do Concelho de 
Mora. Depois de a atividade 
ter sido suspensa devido à 
pandemia, as aulas arrancam 
agora nas quatro freguesias, 
sendo disponibilizada forma-
ção nas seguintes áreas: mu-
sica, seniores ativos, inglês, 
português, conversas à solta, 
artes decorativas, tuna, dan-
ças tradicionais e bordados. 
São 155 os alunos que dão 
corpo à US, com idades com-
preendidas entre os 55 e os 
85 anos.

A US prepara-se para im-
plementar um projeto desig-
nado “Faz o bem, não olhes 
a quem”, o qual consiste em 
produzir artigos e enviá-
-los para fora do país, tendo 

como destinatárias as crian-
ças carenciadas.

Depois de mais de dois 
anos sem atividades, os alu-
nos vão ter a oportunidade, 
em Março, de fazer uma visi-
ta de estudo até Vila Velha 
de Rodão.

Através da US, o Municí-
pio contribui para a melho-
ria da qualidade de vida da 
população sénior de todo o 
Concelho. Como forma de in-
centivar a participação nes-
te projeto, a autarquia optou 
pela gratuidade do mesmo, 
tendo retirado a mensalida-
de de 5€ que existia, levando 
assim a que todos os séniores 
tenham acesso.

Com um ensino de regi-
me não formal e sem fins de 
certificação, as atividades 
promovidas visam, principal-
mente, promover o convívio 
entre todos.

Os trabalhos de requalificação da ecopista pretendem 
melhorar as condições daquele que é um dos espaços 
de eleição dos morenses para a prática de atividade 
física ao ar livre.

NAS OBRAS
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REquAliFiCáMOs A ECOpisTA DE MORA

Este abrigo de passa-
geiros está localizado no 
ponto de paragem da rede 
de transportes públicos, 
no Largo dos Combatentes 
da Grande Guerra. O novo 
abrigo agora instalado 
vem melhorar a mobilida-
de e o conforto de todos 
os munícipes que diariamente recorrem ao serviço de 
transportes.

iNsTAláMOs uM AbRigO pARA pAssAgEiROs EM pAviA

Como forma de criar um maior conforto térmico 
aos alunos do Jardim de Infância de Brotas, que dia-
riamente fazem a sua refeição neste local, colocou-se 
uma parede em pladur que irá permitir dividir os 
espaços e criar uma sala mais pequena e acolhedora, 
onde serão servidos os almoços aos alunos.

Os trabalhos levados a cabo pretendem melhorar o 
estado das madeiras existentes na Casa Mortuária de 
Brotas. Estas intervenções são pontuais, mas necessá-
rias, contribuindo para que os equipamentos e servi-
ços proporcionem as melhores condições possíveis a 
quem os utiliza.

REAlizáMOs ObRAs DE bENEFiCêNCiA NO REFEiTóRiO
DE bROTAs

REsTAuRáMOs As MADEiRAs NA CAsA MORTuáRiA
DE bROTAs

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

Folha de MORA 
TENhA NOvIDADEs DO MUNICÍPIO A CADA DUAs sEMANAs...

muniCípio dE mora assoCia-sE
à Campanha “QuEro ÁrvorEs” #NOsNOssOsMUsEUs:

#CASAMUSEUMANUELRI-
BEIRODEPAVIA. 
A Casa-Museu Manuel Ri-
beiro de Pavia está aberta 
ao público de sexta a do-
mingo, das 10h00 às 12h30 
e das 13h30 às 17h00. Para 
visitar encontra-se a de-
correr a Exposição “Áfri-
ca”.

Universidade Sénior
Arranca em todas as freguesias

infOrmaçãO aO munÍciPe:
reuniãO Ordinária de câmara

7 marçO e 21 marçO 

No âmbito da defini-
ção da Estratégia Local 
de Habitação (ELH) para 
o Concelho de Mora, a 
Câmara Municipal está 
a realizar um inquérito 
online para levanta-
mento das necessidades 

habitacionais das famí-
lias residentes no Con-
celho. Os resultados do 
referido inquérito cons-
tituirão um passo impor-
tante para a definição 
da ELH e para o planea-
mento da sua intervenção 

no âmbito da política de 
habitação.

Este inquérito pre-
tende identificar as 
famílias com uma situa-
ção de habitação indigna, 
de sobrelotação e/ou que 
não disponham de capa-
cidade financeira para 
suportar os custos de 
acesso a habitação ade-
quada ou requalificação 
da habitação própria, de 
forma a desenvolver uma 
estratégia e um modelo de 
intervenção em resposta 
às diversas necessidades.

Caso se enquadre 
nestes critérios ou 
se conhece alguém ou 
alguma situação que se 
encontre numa destas 
situações, preencha o 
inquérito. 

Pode preencher o 
inquérito online ou 
recorrer à Câmara Muni-
cipal ou às Juntas de 
Freguesia para que estes 
ajudem no preenchimento.

Participe e ajude 
o Município de Mora 
a identificar as suas 
necessidades.

Em mARÇO pOdE VISITAR
CENTRO CULTURAL
DE CABEÇÃO.
Exposição “Árvore”, foto-
grafias de João Godinho, 
para visitar até 31 de 
março.

GRUPO MUSICAL
PAVIENSE.
Exposição de Peças em 
Barro, de José e Vera 
Ramalhão da Olaria de 
Brotas, para visitar até 
27 de março

O Município de Mora, em colaboração com as Juntas 
de Freguesia do Concelho, associou-se à campanha “Que-
ro Árvores” da responsabilidade do Projeto Além Risco, 
o qual disponibiliza gratuitamente cerca de 50 espécies 
de árvores. Com a plantação das árvores pretende-se 
adotar medidas urbanísticas e arquitetónicas adequadas 
e mitigar os efeitos das ondas de calor nas populações 
locais, combatendo os efeitos das alterações climáticas.

Os responsáveis pelo projeto estão, em conjunto com o 
Município e as Juntas de Freguesia, a avaliar os locais 
para receber as árvores, que passarão a fazer parte da 
paisagem do Concelho, embelezando os espaços públicos, 
conferindo-lhes mais vida, mais cor e mais sombra.

#MUSEUMEGALITISMOMORA. A visita guia-
da à “Pré-História Recente” reuniu 24 parti-
cipantes. Esta iniciativa decorreu dia 19 fe-
vereiro, no Museu Interativo do Megalitismo, 
seguido do Cromeleque das Fontainhas, a Anta-Ca-
pela de S. Dinis, terminando no Cromeleque de Têra, 

Câmara de Mora disponibiliza inquérito para levantamento 
das necessidades da Estratégia local de habitação


