
A  O f i c i n a  d a 
Criança, em colabo-
ração com o Centro 
Cultural de Cabe-
ção, dinamizou junto 
de cerca de 160 alu-
nos dos Jardins-de-
-infância e 1oCEB do 
Agrupamento de Esco-
las do Concelho, ações 
que assinalaram o Dia 
da Árvore e da Poe-
sia. Nomeadamente, 
a visita à Exposição 
de Fotografia “A vida 
Secreta das Árvores”, 

de João Godinho, 
patente no Centro 
Cultural de Cabeção e 
“Sei de um Ninho” que 
incidiu na exploração 
sensorial do poema de 
Miguel Torga com o 
mesmo nome. Esta ação 
consistiu na constru-
ção de comedouros e 
posterior colocação 
nas árvores das esco-
las, realçou a impor-
tância da árvore 
enquanto habitat de 
seres vivos.

A Câmara Municipal 

de Mora assumiu dia 1 de 

abril, novas competên-

cias na área da educação 

no âmbito da descentra-

lização levada a cabo 

pelo Governo.

A Presidente do Muni-

cípio de Mora, Paula 

Chuço, o Vice-Presidente, 

Hugo Carreiras e o 

Vereador da Educação, 

António Ferreira, fize-

ram uma visita às esco-

las/jardins-de-infância 

para acompanhar de 

perto o primeiro dia 

desta mudança, mos-

trando o total empe-

nho nesta nova missão 

que trará, seguramente, 

maiores responsabili-

dades para a Câmara 

Municipal.

A Transferência de 

competências é uma temá-

tica que tem vindo a ser 

bastante trabalhada nos 

últimos meses, garan-

tindo que esta transição 

ocorra com a maior tran-

quilidade e qualidade 

possível para todas as 

partes envolvidas.

A partir de agora, o 

Município de Mora conta 

com mais 28 trabalhado-

res, afetos aos estabe-

lecimentos de ensino de 

todo o Concelho. 
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Executivo acompanha 1º dia 
das novas competências

na educação

AgrupAmento de escolAs de morA
Lendas do ConCeLho em paLCo

A nova Estrutura Orgânica do Município 
de Mora foi aprovada em Assembleia Muni-
cipal realizada no dia 31 de março.

O documento em causa foi atualizado e 
definido hierarquicamente, para que seja 
possível, a partir daqui, dar resposta às 
necessidades do serviço público que con-
templam já a assunção da transferên-
cia de competências do Governo para os 
municípios.

Esta nova Estrutura Orgânica apresenta 
a reestruturação dos serviços municipais, 
prevendo o aumento de trabalhadores e 
indo ao encontro das novas competências 
que estão agora conferidas à Câmara Muni-
cipal de Mora.

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

AssembleiA municipAl AprovA 
novA estruturA orgânicA

do município

O Município de 
Mora, através da Ofi-
cina da Criança, levou 
a cabo, na semana que 
antecedeu a Páscoa, o 
programa de Ocupação 
de Tempos Livres das 
férias escolares.

Entre 11 e 14 de 
abril, cerca de 60 
crianças e jovens 
participaram nas ati-
vidades pedagógicas, 
desportivas, cultu-
rais e de lazer que 
compunham o referido 
programa.

O OTL, que acontece 
de forma regular nas 
pausas letivas da Pás-
coa, Natal e Verão, é 
um projeto municipal 
que pretende ocupar 
as crianças e jovens 
residentes ou estu-
dantes no Concelho de 
Mora, com idades com-
preendidas entre os 3 
e os 14 anos.

Trata-se assim de 
uma resposta socioe-
ducativa necessária 
e indispensável, que 

proporciona um con-
junto de atividades e 
experiências variadas.

Conselho Local de Ação Social
reuniu no Auditório Municipal

O Conselho Local de 
Ação Social, da Rede 
Social de Mora reuniu no 
Auditório Municipal.

A ordem de trabalhos 
baseou-se em dois pontos 
essenciais: a elabora-
ção/aprovação de pare-
cer sobre a candidatura 
do Município de Mora ao 
Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) para a 
Requalificação do Centro 
de Atividades e Capaci-
tação para a Inclusão 
de Mora (CACIMora), e a 

elaboração/aprovação de 
parecer sobre a candi-
datura do Centro Paro-
quial Nossa Senhora da 
Purificação de Cabeção, 
igualmente, ao PRR para 
Requalificação da Estru-
tura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI).
Sobre a referida 

ordem de trabalhos, o 
CLAS deliberou e emi-
tiu parecer com Menção 
Qualitativa Favorável 
para cada uma destas 
candidaturas.

OTL Ocupa férias da páscOa

Oficina da criança assinala
dia da ÁrvOre e da POesia

Os alunos dos Cur-
sos Profissionais de 
Turismo e de Vinicul-
tura, do Agrupamento 
de Escolas de Mora, 
apresentaram no palco 
da Casa da Cultura, uma 

encenação das Lendas 
do Concelho de Mora. A 
encenação, direção de 
atores, guarda-roupa 
e cenografia esteve a 
cargo de João André. 
Este foi um projeto dos 

alunos que frequentam 
os referidos Cursos, na 
disciplina de Português, 
que incluiu o traba-
lho de recolha, culmi-
nando na encenação das 
mesmas.



NAS OBRAS
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Este abrigo está localizado 
no ponto de paragem da rede 
de transportes públicos, na 
Eira do Quarto, próximo da 
Casa do Povo de Cabeção.

A nova estrutura vem me-
lhorar a mobilidade e o con-
forto de todos os munícipes 
que diariamente recorrem 
ao serviço de transportes.

instAlámos um Abrigo pArA pAssAgeiros em cAbeção

Esta intervenção vem no seguimento de outras já 
realizadas, por exemplo, no Posto da GNR e no Cen-
tro Paroquial, em que as luminárias a vapor de sódio 
foram substituídas por luminárias LED’s. Pretende o 
Município contribuir para a ecoeficiência e susten-
tabilidade destes edifícios, cujas funções e utilidade 
abrange a população em geral.

colocámos ecopontos e moloks nA estrAdA
dAs tesAs, em mAlArrAnhA

equipámos A igrejA mAtriz de morA com iluminA-
ção led

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

Folha de MORA 
ACOMPANhE As NOvIDADEs DO sEU MUNICÍPIO...

A escolA de nAtAção pArticipou

Câmara Municipal apoia GDP
com oferta de camisolas

no torneio de homenAgem A duArte pires

Assistimos à insta-

lação de uma vedação a 

escassos centímetros da 

Estrada Nacional 251, sen-

tido Mora – Pavia, entre 

a estrada nacional e o 

antigo ramal Mora-Évora 

ou seja em espaço de 

domínio público e junto à 

Herdade da Tramagueira.

Na zona referida 

encontra-se a antiga 

linha férrea e como é do 

conhecimento público, a 

Ecopista de Mora, onde 

passa igualmente a 

Grande Rota do Montado, 

cuja responsabilidade de 

concessão cabe à CIMAC 

(Comunidade Intermunici-

pal do Alentejo Central).

Sensível à questão e 

aos problemas que daí 

advém, o Município de 

Mora tratou, num primeiro 

momento, de tomar as 

diligências necessárias 

para alertar as entida-

des visadas na situação: 

a CIMAC, enquanto enti-

dade concessionária, e 

as Infraestruturas de 

Portugal, proprietária e 

gestora da linha férrea.

De realçar que o Muni-

cípio de Mora se encontra 

disponível para contri-

buir para a boa resolução 

desta questão.

insTaLaçãO de vedaçãO junTO à esTrada 
naciOnaL 251

#NOsNOssOsMUsEUs:
#FLUVIÁRIOMORA.
ATRIBUÍDO PRÉMIO FLUVIÁRIO 2021 - JOVEM CIEN-
TISTA DO ANO. O Município de Mora anunciou que o 
vencedor do Prémio Fluviário 2021 - Jovem Cientista 
do Ano foi Manuel Vieira, com o trabalho Vieira, M., 
Fonseca, P. J., & Amorim, M. C. P. (2021). Fish sounds and 
boat noise are prominent soundscape contributors in 
an urban European estuary. Marine Pollution Bulle-
tin, 172, 112845.
Na 12ª edição foram recebidas 13 candidaturas, sendo 
validados, dentro 
do âmbito do Pré-
mio, 13 artigos. A 
atribuição do Pré-
mio Fluviário 2021 
- Jovem Cientista 
do Ano foi, mais 
uma vez, patrocina-
da pela Caixa de Crédito Agrícola Moravis. 

DECORREU NO DIA 2 DE ABRIL, O 1º SIMPÓSIO DO 
FLUVIÁRIO DE MORA QUE TEVE COMO TEMA “RES-
TAURO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLU-
VIAIS”. A iniciativa, que aconteceu pela primeira 
vez, contou com a participação de nove palestrantes 
nacionais. Objetivamente, o Simpósio do Fluviário de 
Mora pretende ligar o mundo científico à sociedade e 
ao Fluviário, através da realização de palestras por 
especialistas nacionais. A iniciativa culminou com a 
visita ao Fluviário, o que lhes possibilitou ver in loco 
alguns dos peixes abordados durante as sessões, como 
é o caso das Espé-
cies Invasoras.
A realização deste 
Simpósio contou 
com a colabora-
ção do Município 
de Mora, Univer-
sidade de Évo-
ra, MARE e LIFE 
ÁGUEDA.

Em maio podE assistir:
CAMPO DE JOGOS ANTÓNIO JOAQUIM SÓLIDO

BROTAS | 7 MAIO | 15H00
Sport Clube Brotense X Barbus

sinAlizámos os Aquedutos nA estrAdA
de mAlArrAnhA

Procedeu-se à instalação de 56 sinais que identifi-
cam a existência de aquedutos, neste caso na estrada 
que dá acesso à localidade de Malarranha, na fregue-
sia de Pavia.

Esta intervenção tem como objetivo alertar os au-
tomobilistas para a existência dos mesmos, contri-
buindo assim para uma maior segurança rodoviária.

No dia 2 de abril, a Piscina Municipal de Mora 
acolheu o 2º Festival de Natação Duarte Pires, no 
qual, participaram as Escolas de Natação de Mora 
e de Montemor-o-Novo. Este Torneio tem como 
principal objetivo homenagear a título póstumo o 
atleta Duarte Pires, que fez da natação a sua vida, 
vestindo sempre a camisola da Escola de Natação 
de Mora.

no torneio “JoAnA escáriA”
Os Cadetes e Infantis da Escola Municipal de Na-
tação de Mora, num total de 12 atletas, participa-
ram no dia 9 de abril, no Torneio “Joana Escária”, 
em Estremoz.

NO DESPORTO

O Município de Mora ofereceu aos atletas do 
Grupo Desportivo de Pavia (GDP), camisolas perso-
nalizadas com o novo logótipo para utilização nos 
treinos e provas de atletismo.

A entrega do equipamento foi realizada num dia 
de treino do GDP, estando presentes a Presidente da 
Câmara, Paula Chuço, o Vereador António Ferreira, 
atletas, dirigentes e treinadores.

inFormAção Ao munÍcipe:
2 e 16 mAio  | reunião ordináriA de câmArA

ediFÍcio dos pAços do concelho


