
O Município de Mora 

faz saber que se encon-

tra em período de con-

sulta pública o projeto 

do Regulamento para o 

Orçamento Participativo 

Municipal (OPM).

Até ao próximo dia 17 

de junho, poderão todos 

os interessados fazer 

chegar à Presidente do 

Município de Mora, Paula 

Chuço, as suas sugestões 

por escrito.

Devidamente identi-

ficadas, as participa-

ções dos munícipes neste 

ato devem ser enviadas 

através de email para 

gap@cm-mora.pt, por cor-

reio postal para Rua do 

Município n.o 41, 7490-243 

Mora, ou pessoalmente 

no edifício dos Paços do 

Concelho.

O OPM prevê a aproxi-

mação da Câmara Munici-

pal aos seus munícipes, 

permitindo que estes 

participem nas políti-

cas governativas locais, 

através do estabeleci-

mento de prioridades. 

Trata-se de uma medida 

que promove a cidada-

nia ativa, propondo aos 

munícipes que apresentem 

as suas propostas para 

que estas possam ser con-

sideradas, aumentando a 

transparência e o rigor 

da atividade municipal.
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Orçamento Participativo 
com regulamento

em consulta pública

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Freguesia de Brotas receBeu a primeira
reunião descentralizada

O estacionamento 
localizado no Jar-
dim de São Pedro, 
em Mora, está a ser 
requalificado, com 
vista à melhoria da 
segurança dos passa-
geiros e aumento da 
capacidade de esta-
cionamento para os 
autocarros.

A paragem de auto-
carros situa-se num 
dos principais pontos 
de acesso a Mora, e as 
condições existentes 

no local não oferecem, 
de todo, a segurança 
necessária quer para 
a circulação automó-
vel, quer para os pró-
prios passageiros que 
utilizam os referidos 
transportes.

Esta requalifica-
ção permitirá criar 
estacionamento para 
três autocarros e 
uma área de parquea-
mento para moto-
ciclos e bicicletas, 
sem prejuízo para 

o estacionamento de 
automóveis ligeiros 
que ficará locali-
zado a norte do Jar-
dim, próximo da praça 
de táxis. Simultanea-
mente, será criada 
uma passadeira com 
elevação como forma 
de melhorar a segu-
rança de todos. Para 
os passageiros dos 
transportes públicos 
será ainda instalado 
um abrigo com capaci-
dade para dez pessoas.

Considera o exe-
cutivo municipal que 
esta intervenção é 
essencial para rea-
daptar o espaço, ade-
quando-o à finalidade 
a que se destina. Obje-
tivamente é conferida 
ao local e aos seus 
utilizadores a dig-
nidade necessária e 
merecida, acautelando 
a segurança de todos.

Município apoia aquisição de 
aMbulância para os boMbeiros 

Voluntários de Mora

O Município de Mora 
atribuiu um subsídio no 
valor de 10 mil euros à 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Volun-
tários de Mora, para 
apoiar a aquisição de 
uma nova ambulância de 
transporte de doentes 
não urgentes.

Numa parceria entre 
a Câmara Municipal e a 
Santa Casa da Miseri-
córdia, que apoiam os BV 
Mora em partes iguais, 
será possível a esta 
associação proceder à 

aquisição desta viatura 
colmatando assim uma 
necessidade há muito 
tempo identificada.

Este é um apoio essen-
cial não só à nossa Cor-
poração de Bombeiros, 

mas à população em 
geral, que diariamente 
usufrui dos serviços 
prestados pela insti-
tuição no transporte de 
doentes a consultas e 
serviços médicos.

Realizou-se no dia 16 
de maio, na Freguesia de 
Brotas, a primeira Reu-
nião de Câmara descen-
tralizada, numa medida 
inovadora que tem como 
objetivo criar um sis-
tema de proximidade e 
transparência junto 
de toda a população do 
concelho, garantindo, em 
simultâneo, a oportuni-
dade de todos os muní-
cipes de partilharem as 
suas preocupações junto 
do executivo.

A próxima sessão 
descentralizada será na 
Freguesia de Pavia, no 
próximo dia 27 de junho, 

permitindo a alternân-
cia entre a sede de Con-
celho e as freguesias.

Câmara Municipal requalifica
estacionamento para autocarros

no Jardim de São Pedro

o município de mora comemora
pela primeira vez o dia de portugal



NAS OBRAS
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estamos a concluir os traBalhos dos novos
sanitários e do muro delimitador do parque de 
Feiras de mora

Os trabalhos na Pista de Atletismo de Pavia conti-
nuam a bom ritmo. Desta feita a intervenção direcio-
na-se para a pintura das marcas no piso.

estamos a pintar a pista de atletismo de pavia

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

NO DESPORTO

Esta intervenção passa pela pavimentação da área 
envolvente e a instalação dos sanitários, bem como do 
restante equipamento necessário ao funcionamento des-
ta nova valência. Em simultâneo, estamos a terminar a 
construção do muro delimitador do Parque de Feiras.

oficina da criança
realizou passeio cultural

Na tarde de 21 de maio, 
na Mata Nacional de 
Cabeção, o Município 
comemorou em conjunto 
com a população, o 21o 
aniversário do Cartão 
Municipal do Idoso.

As comemorações alusi-
vas à data de lançamento 
deste benefício conta-
ram com as atuações dos 
Grupos de Cantares do 
Concelho, com o Grupo 
Recreativo e Rancho 
Folclórico de Cabeção e 

a Tuna da Universidade 
Sénior de Mora.

Pelas vantagens deste 

cartão estão abrangidas 
cerca de 2200 pessoas. 
Esta é uma forma de o 

Município ajudar quem 
precisa, mais especi-
ficamente os idosos do 
Concelho cujas reformas 
e/ou pensões são baixas. 
De entre as vantagens 
do Cartão Municipal 
de Idoso, destaca-se a 
comparticipação em 50% 
na parte que cabe ao 
utente, aquando da aqui-
sição mediante receita 
médica, de medicamentos 
comparticipados pelo 
SNS.

Município de Mora assinalou aniversário
do Cartão Municipal do Idoso

Telmo Piado, atleta 
do Grupo Desportivo 
de Pavia (GDP), alcan-
çou os tempos mínimos 
necessários do apura-
mento para o Campeo-
nato Nacional de Ju-
venis nos 100 metros 
plano.

INICIATIVAS DO PROGRAMA
DO COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

Foi dinamizada uma iniciativa no âmbito da 
Semana da Leitura, com o objetivo de promover o 
livro e a leitura.

As turmas do 3ºCEB e do Ensino Secundário 
tiveram a oportunidade de assistir e participar 
na apresentação de Jorge Serafim, reconhecido 
contador de estórias, na casa da Cultura de Mora. 
Esta ação pretendeu melhorar os níveis de conhe-
cimento da leitura e da escrita, estimulando a 
capacidade de comunicação oral e escrita, promo-
vendo igualmente, a criatividade e a imaginação.

No auditório da Casa da Cultura de Mora os alu-
nos o 3ºCEB e o Ensino Secundário do Agrupamento 
de Escolas de Mora, assistiram à peça de teatro 
“Kamarád”. A representação retrata uma viagem 
pelas páginas de uma revista criada por crianças 
e jovens prisioneiros no campo de concentração de 
Theresienstadt, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Esta ação teve como objetivo permitir o acesso 
da comunidade escolar a novas experiências, desta 
feita na área específica da história.

no âmBito da semana da leitura

peça de teatro “Kamarád” 

A Turma da Sala 2 
do Jardim de Infân-
cia de Mora visitou 
os Paços do Concelho, 
onde foram recebidos 
pela Presidente, Paula 
Chuço, e tiveram opor-
tunidade de agradecer 
a visita que lhes foi 
proporcionada ao Flu-
viário de Mora. Apro-
veitando o momento, os 
meninos deram a conhe-
cer que vão realizar 
um passeio de comboio 

e ver o mar.
Para assinalar a 

visita, as crianças 
ofereceram à Presi-
dente, um ramo com flo-
res feitas pelas suas 
mãos.

A Presidente, por 
fim, deixou um desafio à 
esta turma, sugerindo 
que fizessem um desenho 
alusivo ao passeio, 
para posteriormente, 
se expor no edifício 
dos Paços do Concelho.

Jardim de inFância de mora 
visitou os paços do concelho

AtletA telmo PiAdo APurAdo
PArA o cAmPeonAto nAcionAl

Uma ida ao 
cinema para 
assistir ao 
filme “As 
Aventuras de 
Gulliver”, 
foi o passeio 
que a Autarquia promoveu, através da Oficina da 
Criança.

A realização de iniciativas dinâmicas como 
esta, fazem parte do programa implementado 
pela Oficina da Criança com vista ao crescimento 
saudável e motivado das crianças e jovens do 
Concelho.

6h A nAdAr nA PiscinA municiPAl
entre As 15h e As 21h

Participação aberta a toda a população 
do concelho.

Não é necessário efetuar
inscrição prévia. 

Basta aparecer na Piscina Municipal
com vontade de nadar!
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Brotas

Cabeção

Mora

Pavia

Malarranha

Caros Utentes, como re-
ferenciado no anterior Su-
plemento Informativo, aqui 
me apresento junto de Vós, 
no sentido de integrar a 
Saúde Mental na Saúde em 
geral. 

Durante demasiado 
tempo, colocámos a Saúde 
Mental algures em lugar 
desconhecido do nosso pen-
samento, escondido até das 
nossas emoções. Conter era 
a regra e negligenciámos 
sintomas que deixámos que 
se apoderassem dos nossos 
dias. Quantos de nós sofre-
mos calados pelo receio de 
que o estigma nos desper-
sonalize e passemos a ser 

olhados de forma tão dife-
rente quanto discriminatória. 

A Saúde Mental não é 
invenção da Pandemia, esta 
apenas nos veio mostrar 
que o que acontece à nossa 
volta pode ter um impac-
to diferenciado nas nossas 
emoções, nos nossos medos, 
na forma como reagimos 
a diferentes estímulos, na 
maneira como nos relacio-
namos, nas nossas relações 
amorosas, conjugais, fami-
liares, sociais e profissionais, 
no nosso desempenho profis-
sional e em tarefas de rotina 
diária e caseiras, nos nossos 
hobbies (…) afinal a Saú-
de Mental é tão importante 

como a Saúde física ?! 
Neste percurso que cada 

um tem de realizar ou quer 
realizar ao longo da vida, 
passamos certamente por 
momentos que exigem de 
nós capacidade de resili-
ência, capacidade de gerir 
frustrações, tristezas, sen-
timentos de culpa entre um 
mundo de sentimentos e 
emoções que muitas vezes, 
nem conseguimos descre-
ver… e sofremos… muitas 
vezes calados, no silêncio 
do nosso Eu mais profundo 
e inquietos sem saber o que 
fazer e como fazer! 

1º Reconhecer para Si 
que algo não está bem, é 

ser cuidador de Si próprio 
(mesmo que não partilhe 
com mais ninguém)

2º A Unidade de Saú-
de pode ter a resposta que 
ajude – Descrevendo o que 
sente ao Médico de Família 
e/ou ao Médico do Serviço 
de Urgência que encami-
nhará para a Consulta da 
Especialidade, neste caso, 
Consulta de Psicologia. 

3º A procura de ajuda, 
junto dos serviços especiali-
zados é o caminho para a 
resposta mais adequada à 
Sua situação. 

Muito Obrigada. Cui-
dem-se. Até breve 

Drª Helena Chouriço – Psicóloga
URAP MORA

Fonte Imagem: https://safe.space/

Boletim
de Saúde Mental *Informação da responsabilidade UCSP de Mora



#NOSNOSSOSMUSEUS:
#MUSEUMEGALITISMOMORA. 

#FLUVIÁRIODEMORA.O Fluviário de Mora assinalou:
- O Dia Mundial da Lontra com uma atividade que consis-
tiu na criação de um bilhete de identidade de uma das 13 
espécies de lontra, dando destaque à lontra-europeia.
- O Dia Mundial dos Peixes 
Migradores. Foram desenvolvi-
das atividades que permitiram 
dar a conhecer quais os peixes 
migradores e a sua importân-
cia, através de ações lúdicas e 
pedagógicas de sensibilização 
da comunidade para as necessi-
dades destas espécies.
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Será que existem gravu-
ras rupestres no Conce-
lho de Mora? Sim existem 
e poderá descobri-las nos 
afloramentos/penedos/
abrigos, como é o caso da 
Lapa do Maltês ou Fim 
do Mundo 3, em Malarra-
nha. Visite-nos!


