
Para assinalar o 

48o aniversário do 25 

de abril, foram hastea-

das, durante a manhã, 

as bandeiras no edifício 

dos Paços do Concelho e 

nas Juntas de Freguesia 

de Mora, Brotas, Cabe-

ção e Pavia, incluindo a 

Delegação desta última, 

em Malarranha. O has-

tear das bandeiras foi 

acompanhado de perto 

pelo executivo da Câmara 

Municipal, das respeti-

vas Juntas de Fregue-

sia e por elementos da 

Assembleia Municipal.

A convite do Muni-

cípio, os Bombeiros 

Voluntários de Mora e 

o Grupo “Moto Escra-

velhos Grupo motard/

clássicas de Mora” acom-

panharam estes momentos 

simbólicos.

O final do dia foi 

animado pelo grupo Can-

targil. Um espetáculo que 

decorreu ao ar livre, no 

Parque Urbano de Mora e 

que juntou várias pes-

soas em torno da música 

tradicional portuguesa.
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25 ABRIL comemorado
no ConcelhoAs Reuniões Ordinárias de Câmara vão 

iniciar o formato descentralizado a par-
tir de dia 16 de maio.

A freguesia das Brotas recebe a primeira 
Reunião de Câmara descentralizada, na 
Junta de Freguesia, a partir das 14h30. 
Posteriormente, as duas sessões seguin-
tes irão realizar-se novamente em Mora 
permitindo a alternância entre a sede de 
Concelho e as restantes freguesias.

O atual executivo dá assim prossegui-
mento ao seu programa eleitoral, numa 
nova dinâmica de trabalho transparente e 
cada vez mais próximo da população de todo 
o Concelho. Esta medida permite dar opor-
tunidade aos munícipes de participarem 
nas reuniões que acontecem nas freguesias 
de onde são naturais/residem.

Calendarização das Reuniões de Câmara 
descentralizadas para o ano de 2022:

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Reuniões de CâmaRa
nas FReguesias

A tarde do dia 25 
de abril ficou marcada 
pela homenagem que 
o Município de Mora 
prestou às entida-
des e associações que 
estiveram diretamente 
ligadas ao combate da 
pandemia de covid-19, 
nomeadamente, a Asso-
ciação Humanitária 
dos Bombeiros Volun-
tários de Mora, o 
Posto Territorial de 
Mora da GNR, a Santa 
Casa da Misericórdia 
de Pavia e a de Mora, 
a Unidade de Cuidados 
Saúde Personalizados 
de Mora, a Associa-
ção de Pensionistas 
da Casa Repouso de 
Reformados de Bro-
tas, o Centro Social 

Paroquial de Nossa 
Senhora da Purificação 
de Cabeção, a Asso-
ciação de Cabeção de 
Solidariedade Traba-
lhadores Idosos.

Como forma de assi-
nalar este momento, 
para que seja sempre 
relembrado, foi ofe-
recido uma lembrança 
esculpida em madeira, 
criada pelo artesão 
do nosso concelho 
JVC e que representa 
a liberdade com o 
“soltar de um pombo… 
Liberdade essa, que 
estamos a conseguir, 
finalmente alcançar, 
passados dois anos de 
pandemia”, explicou a 
Presidente do Municí-
pio, Paula Chuço.

Município presta 
hoMenageM às enti-

dades envolvidas no 
coMbate à covid-19

ConCerto de Abril
pelA bAndA FilArmóniCA

do Grupo musiCAl pAviense

Ao final da tarde de 
30 de abril, a Banda 
Filarmónica do Grupo 
Musical Paviense atuou 
no palco da Casa da 
Cultura, em Mora, num 
espetáculo intitulado 
“Concerto de Abril”.

Este espetáculo 
encerrou o programa 
das iniciativas pro-
movidas pela Câmara 
Municipal de Mora e 
que assinalaram os 48 
anos do 25 de abril no 
Concelho de Mora.

O concerto con-
tou com a presença da 

Presidente da Câmara 
Municipal, Paula 
Chuço, e do Vice-
-presidente, Hugo 
Carreiras.

TuRma do JaRdim de inFânCia de 
moRa visiTa Paços do ConCelho

Os Paços do Concelho 
receberam a visita da 
turma do Jardim de Infân-
cia de Mora, composta por 
24 alunos, professora e 
auxiliar, que percorreram 
o edifício, acompanhados 
pela Presidente do Muni-
cípio, Paula Chuço.

Esta turma ficou a 
conhecer de perto parte 
dos serviços municipais 
que diariamente trabalham 
em prol do desenvolvimento 

do Concelho de Mora e dos 
seus munícipes, do qual 
também eles, pequenos 
aprendizes, fazem parte.

De passagem pela Divi-
são de Obras e Urbanismo, 
a edil deixou o desafio aos 
alunos para elaborarem a 
planta da casa de cada um, 
para posterior Exposição. 
Foi igualmente lançado 
o repto para as crianças 
participarem numa Reu-
nião de Câmara.

Ao início da tarde 

do dia 25 de abril a 

Assembleia Municipal 

reuniu no Auditório 

Municipal, numa Sessão 

Solene. Este momento 

contou com as inter-

venções dos represen-

tantes dos partidos 

políticos com assento 

neste órgão delibera-

tivo. Estiveram também 

presentes os membros 

eleitos da Assembleia 

Municipal, convidados 

e munícipes que qui-

seram assinalar esta 

efeméride.

hasTeaR das bandeiRas no ConCelho sessão solene da assembleia muniCiPal



NAS OBRAS
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melhoRámos a seguRança RodoviáRia 

No sentido de valorizar o espaço, a Autarquia ins-
talou mais mesas de madeira de forma a aproveitar 
as sombras e a dotar de uma maior capacidade de 
resposta a zona de merendas/estacionamento do Par-
que. Foram ainda melhorados os acessos ao bar com 
a substituição das madeiras, de forma a aumentar a 
segurança de quem por ali passa.

esTamos a RequaliFiCaR o baR do PaRque
eCológiCo do gameiRo

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

Durante os primeiros quatro
meses registámos:

NO DESPORTO

Procedeu-se à criação de alguns impedimentos de es-
tacionamento junto a curvas, como forma de garantir 
a segurança rodoviária dos condutores. Em simultâneo, 
foi ainda renovada a pintura de sinalização horizontal 
em algumas ruas do Concelho, tendo sido repintadas 
passadeiras e sinais de stop.

Esta intervenção visa melhorar a qualidade da sina-
lética horizontal, aumentando a visibilidade e a segu-
rança rodoviária no Concelho.

Município assinala

dia do trabalhador

No dia 2 de maio, o 
Município de Mora e 
o Grupo Desportivo e 
Recreativo dos Trabalha-
dores da Câmara Munici-
pal de Mora, promoveram 
um convívio com os fun-
cionários, que teve como 
objetivo assinalar o Dia 
do Trabalhador. Depois 
de dois anos de pande-
mia, os funcionários da 
Autarquia usufruíram 
de um momento de reen-
contro descontraído, que 

permitiu também a apro-
ximação e integração dos 
novos funcionários do 
Agrupamento de Escolas 
nos convívios entre os 
trabalhadores.

A Presidente do Muni-
cípio, Paula Chuço, apro-
veitou também o momento 
para deixar uma sau-
dação a todos os fun-
cionários da Autarquia 
reforçando a importân-
cia destes momentos para 
o bem estar de todos.

As candidaturas ao 
Programa Porta 65 – 
apoio ao arrendamento 
jovem – encontram-se a 
decorrer até às 17h de 
dia 24 de maio. Trata-
-se de uma iniciativa 
do Governo, inserida 
na área de Habitação 
e Infraestruturas, 
que tem como objetivo 
atribuir um apoio 
financeiro ao arren-
damento por jovens.

E s t a  m e d i d a 

incentiva à adoção de 
estilos de vida mais 
autónomos por parte 
de jovens, à reabilita-
ção de áreas urbanas 
degradadas e à dina-
mização do mercado de 
arrendamento.

Aos jovens arrenda-
tários é atribuída uma 
percentagem do valor 
da renda/mês ao longo 
de 12 meses, podendo o 
apoio durar no máximo 
cinco anos.

As candidaturas são 
realizadas por via 
eletrónica, no Portal 
da Habitação em www.
portaldahabitacao.pt/
porta65j/, acedendo à 

opção “Apresentar Can-
didatura” com o NIF 
(número de identifica-
ção fiscal) e a senha 
de acesso à Autoridade 
Tributária.

Estão a decorrer as candidaturas para
o apoio ao arrendamento jovem

CenTRo CulTuRal de Cabeção | 1021 visitantes 

FluviáRio de moRa | 9509 visitantes

museu inTeRaTivo do megaliTismo | 1326 visitantes

Clube Autocaravanista
Itinerante visita Concelho 

de Mora

O Concelho de Mora recebeu a visita organizada 
do CAI – Clube Autocaravanista Itinerante, inse-
rida no Encontro de Autocaravanistas promovido 
pelo Clube.

Com o apoio do Município, os participantes visita-
ram o Fluviário e o Museu Interativo do Megalitismo, 
tendo a pernoita sido no Parque Urbano de Mora.

O CAI tem sede no Concelho vizinho de Coruche e o 
Encontro de Autocaravanista foi repartido entre os 
dois Municípios, Mora e Coruche, dos quais fizeram 
parte 20 autocaravanas, num total de cerca de 60 
autocaravanistas.

Felicitamos:
o grupo Desportivo De pavia

Pela conquista do título de Campeão Regional nos 
Escalões Infantil e Juvenil Masculino.

os atletas martim prates e thiago vieira

Martim Prates, Campeão 
Nacional do MegaKM, e  
Thiago Vieira, medalha 
de Bronze no Peso, no 
âmbito do Desporto Es-
colar e em representa-
ção do Agrupamento de 
Escolas de Mora.

a naDaDora inês ventura

Inês Ventura integrou a equipa da Escola de Na-
tação de Mora, com mais 
três atletas, que dispu-
taram o torneio inter-
-regional de velocida-
de, em Ponte Sôr. Inês 
Ventura arrecadou dois 
pódios 1º lugar nos 50 
metros mariposa e o 2º 
lugar nos 50 metros cos-
tas, ambos em infantis 
femininos.

Lançamento do Livro “reaLidade(s) 
e outras construções” no centro 

cuLturaL de cabeção

No dia 23 de abril, o Centro Cultural de Cabe-
ção recebeu o lançamento do mais recente livro 
do escritor Manuel João Croca, “Realidade(s) e 
Outras Construções”.

Esta iniciativa cultural contou com a presença 
da Presidente do Município de Mora, Paula Chuço, 
do Presidente da Junta de Freguesia de Cabeção, 
João Carvalho, e do autor da obra, Manuel João 
Croca.

O livro poderá ser adquirido no Centro Cultural 
de Cabeção, durante o horário de abertura: 2ª a 6ª 
entre as 9h00 e as 17h30 e aos sábados e domingos 
no período da manhã, entre as 9h00 e as 12h30.

ESTES RESULTADOS SÃO O REFLEXO
DE UM TRABALHO DE MÉRITO DOS ATLETAS

E DOS TREINADORES.
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Brotas

Cabeção

Mora

Pavia

Malarranha

A Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados 
(UCSP) de Mora é uma uni-
dade funcional do Agrupa-
mento de Centros de Saúde 
do Alentejo Central (ACES, 
AC) que dá resposta a cer-
ca de 4500 utentes inscritos.

Esta UCSP, conta com 
uma Equipa de profissionais 
médicos, de enfermagem, 
assistentes técnicos e assis-
tentes operacionais, para 
garantir a prestação de 
cuidados de saúde a todos 
os utentes do concelho de 
Mora.

Está a fazer dois anos 
que tivemos de reinventar a 
prestação de cuidados aos 
utentes, com o aparecimento 
da Pandemia Covid-19.

Neste contexto, foi ne-
cessário reorganizar a res-
posta aos utentes. Foram 
criados novos serviços, como 
foi o caso do Atendimen-
to a Doentes Respiratórios 
(ADR), colaborar na presta-
ção de cuidados aos utentes 
residentes em ERPI’s, na de-
finição de circuitos e acom-
panhamento de utentes in-
fetados com covid-19, bem 
como o acompanhamento 
de utentes covid, na plata-
forma trace covid. O Centro 
de Vacinação Covid (CVC) 
foi outro novo Serviço que 

foi criado de forma a imple-
mentarmos o Plano Nacional 
de Vacinação Covid.

Chegou o momento de 
retomar a atividade assis-
tencial, e neste sentido foram 
contratados dois médicos 
aposentados para assegu-
rar a resposta aos utentes 
nas extensões de saúde. 

Após dois anos de iso-
lamento e restrições vividas 
durante o contexto pandé-
mico, a saúde mental de to-
dos nós foi afetada e pre-
cisamos cuidar dela como 
uma prioridade instituída.

A saúde é um bem-es-
tar geral, não basta que as 
pessoas sejam fisicamente 
saudáveis, a saúde deve ser 
olhada de forma integra-

da, e considerando que no 
CS de Mora já temos uma 
Psicóloga, que faz parte 
da Equipa, irá certamente 
contribuir para o bem-estar 
geral dos utentes e melhoria 
da saúde mental.

O Boletim de Saúde 
Mental tem como objeti-
vo informar e esclarecer os 
utentes sobre as questões 
da saúde mental. Apresen-
ta-se como uma estratégia 
de comunicação e facilita-
ção entre a Psicóloga e os 
utentes do Centro de Saúde 
de Mora.

A transferência de com-
petências para os Municí-
pios vem reforçar a gestão 
de maior proximidade dos 
cuidados de saúde primá-

rios com as Autarquias. A 
aposta na prevenção será 
uma prioridade partilhada, 
de forma a chegar melhor à 
comunidade. As autarquias 
irão operar de forma inte-
grada com os profissionais 
de saúde, delineando estra-
tégias centradas no doente 
e nas suas carências. Esta 
parceria irá permitir tra-
balhar mais e com melhores 
meios, com o objetivo de 
dar respostas mais eficazes 
e adequadas aos nossos do-
entes.

É importante o trabalho 
integrado e articulado de 
todos os Parceiros da Co-
munidade na resposta de 
excelência às necessidades 
dos utentes. 

Boletim
de Saúde Mental *Informação da responsabilidade UCSP de Mora
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A AssociAção Jovens de BrotAs “os LAgArtos” promove A decorAção dAs ruAs dA ALdeiA
A Comissão de Festas em Honra de Nª Sª de Brotas, 

solicita a todos os residentes de Brotas, amigos e fami-
liares incluídos, e todos os amantes da aldeia, que par-
ticipem na decoração das suas ruas, e assim assinalar 
o regresso da festa da padroeira, após 2 anos de pausa 

devido à Pandemia. 
Deste modo, a Comissão disponibiliza a toda a popu-

lação rolos de papel de cores variadas para que cada 
pessoa/casa/rua, possa criar as flores e decorações até 
princípios de Agosto.

#NOSNOSSOSMUSEUS:

Em mAIO pOdE VISITAR
CENTRO CULTURAL
DE CABEÇÃO.
Exposição De pintura “33 
Anos... é Obra”, de Etel-
vina dos Santos, para 
visitar até 29 de maio.

GRUPO MUSICAL
PAVIENSE.
Exposição coletiva “Mãos 
com Arte”, para visitar 
até 29 de maio.

#MUSEUMEGALITISMOMORA E #FLUVIÁRIODEMORA. 
Dia 18 de maio comemora-se o Dia Internacional dos 
Museus, para assinalar esta efeméride, o Município vai 
abrir, no domingo seguinte, dia 22 de maio, as por-
tas do Museu Interativo do Megalitismo com entra-
das gratuitas e oferecer 20% de desconto na aquisição 
de entradas no Fluviário, mediante a apresentação 
de bilhete do Museu e fatura de restauração local. 

PARA OS MUNÍCIPES A ENTRADA É GRÁTIS
NO FLUVIÁRIO DE MORA E NO MUSEU INTERATIVO 

DO MEGALITISMO
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