
A Presidente da 

Câmara Municipal, Paula 

Chuço, informou, em 

Reunião Ordinária de 

Câmara, que a atual Casa 

das Associações, locali-

zada na Rua Catarina 

Eufémia, dará lugar à 

nova Oficina da Criança.

Trata-se de um edi-

fício histórico no nosso 

município, próximo do 

Agrupamento de Esco-

las de Mora, com salas 

amplas e uma zona exte-

rior de recreio com bas-

tante espaço para as 

nossas crianças, tor-

nando também a requali-

ficação do edifício como 

indispensável para res-

ponder às novas funções 

que irá receber.

Em compensação, as 

Associações que neste 

momento estão ali sedia-

das passarão para outro 

espaço, que se prevê, 

possivelmente, na antiga 

Escola no 1.

Esta opção vai per-

mitir ao Município dar 

resposta em três linhas 

distintas, sendo elas:

- Garantir uma nova 

Oficina da Criança, ade-

quado às necessidades 

das crianças e mais pró-

ximo da Escola;

- Requalificação dos 

edifícios Municipais 

como prioridade: Casa 

das Associações e Escola 

n.o 1

- Dar um novo espaço 

às Associações, como 

forma de reconhecer e 

valorizar as mesmas

O Município considera 

que esta é a melhor opção 

a seguir, garantindo um 

serviço de qualidade à 

população do Concelho de 

Mora, especialmente aos 

mais novos, sem descurar 

o papel que o movimento 

associativo tem no Con-

celho de Mora.

Município de Mora dinamiza programa
de atividades no âmbito do Mês das Migas
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Casa das Associações dará
lugar à Oficina da Criança             

Câmara muniCipal assinalou
o Dia internaCional Da mulher

O Município de Mora, os Bombeiros Volun-
tários de Mora, a Santa Casa da Misericór-
dia de Mora (CLDS 4G Mora) e a Paróquia 
uniram-se para levar a cabo uma Campanha 
de Solidariedade para com o povo Ucra-
niano. É possível ajudar, doando alguns 
dos bens solicitados para que, posterior-
mente, o Município os faça chegar a quem 
tanto precisa. 

Contamos com a sua colaboração através 
da doação de:

» Roupa térmica: mantas, cobertores, 
sacos cama, calçado e roupa.

»  Acessórios: Lanternas, pilhas, rádios, 
powerbank

» Produtos de higiene: desinfetan-
tes, fraldas e outros artigos de higiene 
pessoal.

» Artigos de saúde: medicamentos, kits 
de primeiros socorros, ligaduras, pensos, 
betadine, soro fisiológico, seringas, luvas.

» Bens para crianças: Fraldas, toalhas, 
leite em pó, outros artigos para bebés e 
crianças.

LOCAIS E HORÁRIO DE ENTREGA DOS BENS
- Câmara Municipal de Mora, das 9h00 

às 17h30, e Quartel dos BVMora, todo o dia.

Partida do primeiro camião carregado
de bens essenciais desta ação solidária

com destino aos refugiados
da guerra na Ucrânia.  

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

SOS UCRÂNIA:
UNIDOS PARA AJUDAR

RECOLHA DE FRUTAS PARA A UCRÂNIA

Celebrou-se no dia 8 
de março, o Dia Inter-
nacional da Mulher e o 
Município de Mora rea-
lizou um programa de 
iniciativas para assi-
nalar esta importante 
efeméride.

As Mulheres do Con-
celho começaram o dia 
com a caminhada “Mulher 
em Movimento”, que ini-
ciou junto ao edifício 
dos Paços do Concelho e 
terminou no Museu Inte-
rativo do Megalitismo. 
Também durante a manhã, 
a distribuição de flores 
coloriu vários espaços 
do Concelho, tendo sido 

distribuídas um pouco 
por todas as Freguesias.

Por fim, da parte 
da tarde, as nossas 
Mulheres assistiram a 
um momento musical na 

Casa da Cultura, tendo 
subido ao palco todos 
os Grupos de Cantares 
do nosso Concelho.

Para estas inicia-
tivas o Município de 

Mora disponibilizou 
transporte gratuito, 
permitindo a todas as 
Mulheres participar 
ativamente nas comemo-
rações deste dia.

Tendo em conta o desenrolar da situa-
ção de guerra vivida na Ucrânia, o número 
crescente de refugiados e as necessidades 
dos mesmos, o Município de Mora procedeu 
à recolha de laranjas do Concelho e enca-
minhou para os refugiados.

Esta medida foi ao encontro de uma das 
necessidades dos refugiados, a escassez 
de fruta. 

A população do Concelho de Mora contri-
buiu para esta causa através da doação 
de laranjas e limões, conforme solicitado, 
numa campanha que obteve uma resposta 
bastante positiva.

Em março decorre o 
Mês das Migas no Conce-
lho. Dentro deste âmbito, 
o Município de Mora leva 
a cabo uma série de ini-
ciativas que pretendem 
dinamizar o evento gas-
tronómico em conjunto 
com eventos culturais.

A s  a t i v i d a d e s 

iniciaram no dia 6 de 
março, em Mora, com a 
Feirinha da Praça. A 
animação esteve a cargo 
do Grupo de Bombos 
“Toca a Bombar” de Pavia 
e do Grupo “Cantar Alen-
tejo” da ARPIM. Na Fre-
guesia de Cabeção, dia 
13, as atuações ficarão 

por conta do Grupo de 
Cantares de Cabeção e 
do Grupo Recreativo e 
Rancho Folclórico de 
Cabeção. Em Brotas, dia 
20, o Grupo de Cantares 
Alentejanos de Brotas 
farão as honras da casa 
e, dia 27, Pavia contará 
com a presença do Grupo 

de Cantares “As Cacho-
pas” e do Grupo de Can-
tares da Santa Casa da 
Misericórdia de Pavia.

As migas aliadas à 
animação cultural e 
tradicional é o convite 
perfeito para uma visita 
a Cabeção, Brotas, Mora, 
Pavia e Malarranha.

O Município de Mora 
apresenta a mais pro-
funda tristeza pelo 
falecimento do Eng. 
Joaquim Neto, traba-
lhador da Câmara Mu-
nicipal de Mora  e ex-
-Autarca.
O Eng. Joaquim Neto foi 
uma pessoa que marcou, 
de forma incontorná-
vel, os últimos anos da 
história do Município. 

Eng. Joaquim nEto
(1961-2022)



NAS OBRAS
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FINALIzámOS OS TRAbALHOS NO GAmEIRO

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

Câmara muniCipal assina protoColo
de Cooperação Com a assoCiação “ser mulher”

#NOsNOssOsMUsEUs:

inFoRmaÇÃo ao munÍCiPE:
atEndimEnto dECo: dia 24 maRÇo

O Município de Mora 
estará presente na Bolsa 
de Turismo de Lisboa 
(BTL) 2022, que decorre 
entre 16 e 20 de março, na 
FIL – Parque das Nações, 
em Lisboa.

Esta é a 33a edição do 
maior certame na área 
do Turismo realizado 
em Portugal. Por isso, e 
depois do período con-
turbado da pandemia 
de Covid-19, a presente 
edição da BTL é focado 
na retoma do setor do 
turismo, tão importante 
para Portugal e para o 
resto do mundo.

É com grande sentido 
de responsabilidade e 
foco nos objetivos a atin-
gir, que o Município de 
Mora participa na BTL, um 
espaço que recebe entre 

70 a 80 mil visitantes, 
nacionais e internacio-
nais. A BTL é uma montra 
daquilo que de melhor há 
e se faz no Município, 
seja na gastronomia, cul-
tura, pontos de interesse, 
recursos naturais, entre 
outros.

É, claramente, uma 
aposta na projeção da 
imagem de todo o Conce-
lho, com o mote “EM MORA 
DEMORA-TE”, num trocadi-
lho que convida a visitar 
o Concelho e a apreciar 
os nossos atrativos com 
toda a calma alentejana.

Da programação des-
taca-se a apresentação 
do Concelho de Mora que 
acontece no dia 20 de 
março, às 15h, que con-
tará com a presença do 
ator Heitor Lourenço.

Município de Mora
presente na BtL

O Município de Mora 
procedeu à assinatura de 
um protocolo de colabora-
ção com a Associação Ser 
Mulher, no qual se com-
promete a proceder ao en-
caminhamento das crian-
ças e jovens sinalizadas, 
promover a articulação 
entre a Associação e de-

mais entidades locais, dis-
ponibilizar um espaço para 
realização do atendimento 
e divulgar os serviços 
disponibilizados pela As-
sociação Ser Mulher.

A Associação Ser Mu-
lher integra a Rede Na-
cional de Apoio a Vítimas 
de Violência Doméstica e 

presta apoio multidisci-
plinar a vítimas de vio-
lência doméstica, tendo 
intervenção territorial 
em concelhos do Distrito 
de Évora que se englobam 
na CIMAC.

No âmbito das funções 
que lhes estão conferidas, 
a Associação Ser Mulher 
implementou recentemen-
te uma Resposta de Apoio 
Psicológico (RAP) para 
crianças e jovens vítimas 
de violência doméstica, 
designada ETAV - RAP 
SER CRIANÇA, SER JO-
VEM. É através da RAP 
que será fornecida uma 
resposta direcionada 
ao apoio, atendimento e 
acompanhamento de crian-
ças e jovens sinalizadas 
como vítimas de violência 
doméstica.

#MUSEUMEGALITISMOMORA. Os 179 monumentos 
megalíticos localizados no Concelho de Mora encon-
tram-se em processo de classificação como patrimó-
nio cultural do Megalitismo Alentejano. 

De 26 de fevereiro a 2 de março o Museu Interativo 
do Megalitismo promoveu atividades de Carnaval, 
as quais permitiram personalizar uma máscara pré-
-histórica com recurso a penas, pigmentos e galhos. 
Além disso, foi também possivel construir um Cro-
meleque/Cruciforme virado para Este e pescar no 
Gameiro que recriamos dentro do Museu.

O Município de Mora 
tem já ao seu dispor 
uma viatura elétrica 
de passageiros.

Trata-se de um Nis-
san Leaf de cinco 
lugares, 62 kWh e+ 
N-Connecta, adquirida 
no âmbito do Programa 
de Apoio à Mobilidade 
Elétrica na Adminis-
tração Pública.

A chegada desta via-
tura à Câmara Munici-
pal de Mora permite 
dar mais um passo 
na defesa e prote-
ção do meio ambiente. 

Para a autarquia 
esta ação insere-
-se na sua estratégia 

de sustentabilidade 
ambiental, melho-
rando, em simultâneo, 
o desempenho ambiental 
do parque automóvel.

A viatura cus-
tou 36.463,72€, sendo 
parte do valor compar-
ticipado pelo Fundo 
Ambiental.

O Centro de Vacinação Covid-19, localizado no 
Parque de Feiras de Mora, está a ser desmontado, 
passando a vacinação a ser realizada no Centro 
de Saúde.

Desde o início da pandemia de Covid-19 que o 
Município de Mora tem disponibilizado os seus 
serviços e recursos para apoio no combate a este 
vírus.

Neste momento, dada a evolução da pandemia 
e, principalmente, os bons números de vacinação 
registados no Concelho, o Município encontra-se 
a proceder à desmontagem do Centro de Vacinação.

Câmara muniCipal Dispõe
De nova viatura elétriCa

CEntRo dE VaCinaÇÃo
CoVid-19 dEsmontado

A chegAdA destA viAturA à câmArA

municipAl de morA permite dAr mAis

um pAsso nA defesA e proteção

do meio Ambiente

A Câmara Municipal de Mora intervencionou a zona 
do Açude do Gameiro. Estes trabalhos tiveram como 
objetivo o desassoreamento do local, a limpeza e o 
aumento do areal, criando um espaço com condições 
para uma futura zona balnear.

O Município pretende iniciar o processo de legali-
zação, de modo a que nas próximas épocas balneares 
possa oferecer mais qualidade e segurança no Parque 
Ecológico do Gameiro.


