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Aprovada candidatura para requalificação         
e alargamento do CACI de Mora

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Foi aprovada a can-

didatura ao fundo PRR 

(Plano de Recuperação 

e Resiliência) para a 

requalificação e alar-

gamento do Centro de 

Atividades e Capacita-

ção para a Inclusão de 

Mora (CACIM) no valor de 

420.750.00€.

Esta candidatura 

tem como finalidade 

a requalificação e 

adaptação do edifício 

da antiga cantina esco-

lar, atualmente cedido 

à Cercimor, para que a 

mesma possa dar conti-

nuidade ao desenvolvi-

mento da resposta social 

do Centro de Atividades 

e Capacitação para a 

Inclusão, do Concelho 

de Mora. O valor total 

previsto para o projeto 

é de 517.380.00€, pelo 

que, com esta aprovação, 

cerca de 80% do valor 

será comparticipado pelo 

PRR, ficando a cargo 

da autarquia o rema-

nescente de 96.630,00€, 

aproximadamente.

O CACI presta apoio 

a 10 pessoas com defi-

ciência e incapacidade 

desde dezembro de 2020. 

A aprovação desta can-

didatura possibilitará o 

alargamento desta res-

posta social para mais 

15 pessoas.

O projeto em questão 

prevê ainda, para além 

de manter os três postos 

de trabalho existentes, 

efetivar o seu aumento 

para mais seis recursos 

humanos de forma a dar 

resposta às necessidades 

dos 25 beneficiários da 

resposta social.

Projeto Para o CaCI de  mora  aProvado Com fInanCIamento
de 420.750.00€

munICíPIo reCebe Contrato
da CandIdatura

No dia 8 de julho, no 
Fórum Romeu Correia, 
em Almada, foram apre-
sentados os projetos 
aprovados no âmbito dos 
programas de Requali-
ficação e Alargamento 
da Rede de Equipamen-
tos Sociais, onde está 
incluída a candidatura 
aprovada para Requali-
ficação e Alargamento 
do CACI de Mora (CACI),

Nesta cerimónia o 
Município de Mora rece-
beu o Contrato da Can-
didatura, pela Srª. 
Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segu-
rança Social, Ana Sofia 
Godinho, pela Secretária 
de Estado da Inclusão 
das Pessoas com Defi-
ciência, Ana Antunes, e 
pelo Sr. Primeiro Minis-
tro, António Costa.

O Município de Mora 
apresenta a mais pro-
funda tristeza pelo 
falecimento de Fer-
nando Enderenço, fun-
cionário da Câmara 
Municipal desde 2005. 
Exerceu funções como 
Assistente Operacio-
nal na secção das 
obras, com especial 
ênfase na Oficina Do-
miciliária. 

Fernando enderenço

(1964 - 2022)

PavIa reCebeu reunIão de 
Câmara desCentralIzada

Rea l i z o u-s e  no 
dia 27 de junho, em 
Pav ia ,  a s egunda 
Reunião de Câmara 
descentralizada.

A população de Pavia 

aproveitou para parti-
lhar as suas preocupa-
ções e deixar sugestões. 
A próxima sessão des-
centralizada será em 
Cabeção, a 8 de agosto.

Universidade sénior 
encerra o ano letivo 

em festa

A Universidade Sénior concluiu o ano letivo no 
dia de 24 de junho, numa festa que aconteceu na 
Casa da Cultura, em Mora.

Dezenas de alunos, professores e amigos assisti-
ram à atuação da marcha, da Tuna e do espetáculo 
musical dinamizado pelo João André.

O momento ficou ainda marcado pela inauguração 
da Exposição de Trabalhos da disciplina de Artes 
Decorativas, que esteve patente até 8 de julho na 
Sala de Artes da Casa da Cultura.

As atividades estiveram interrompidas devido à 
pandemia de Covid19, pelo que o regresso às aulas e 
restantes iniciativas se verificou importante para 
os frequentadores da Universidade Sénior.

exPosIção “a mInha Casa”   
Patente nos Paços de ConCelho

Esteve patente no edifício dos Paços do Concelho 
a exposição “A Minha Casa”, dos alunos da sala 1 do 
Jardim-de-Infância de Mora.

Esta exposição foi o resultado do desafio lan-
çado pela Presidente de Câmara, Paula Chuço, numa 
visita que estes alunos fizeram ao edifício dos 
Paços do Concelho. O desafio passava por cada um 
desenhar a planta da sua casa.

Encontra-se em período de consulta pública 
o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo Local.

O Projeto de Regulamento agora em discussão 
pública servirá para definir os critérios de 
apoio ao movimento associativo.

No decorrer do período de discussão pública, 
os interessados devidamente identificados deve-
rão apresentar as suas sugestões por escrito, 
dirigidas à Srª. Presidente do Município de Mora.  
Os meios para o efeito são por correio eletrónico 
gap@cm-mora.pt, por correio postal – Rua do 
Município nº41, 7490-243 Mora - ou pessoalmente 
no edifício dos Paços do Concelho.

regulamento de aPoIo ao asso-
CIatIvIsmo em Consulta PúblICa
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EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

NO DESPORTO

Os títulOs dO GrupO despOrtivO
de pavia e da escOla de NataçãO

Ana Moita, Lucas Iatco e Thiago Vieira, em re-
presentação da Associação de Atletismo de Évora, 
participaram no Campeonato Nacional de Atleta 
Completo, em Elvas. 

Thiago Vieira arrecadou o título de Vice-Cam-
peão Nacional de Heptatlo, batendo também o recor-
de regional da modalidade.

O segundo título coube aos juniores, sagrando-
-se Campeões Regionais no Campeonato disputado 
em Vendas Novas, pelos atletas juvenis José Vítor, 
Diogo Coelho, Telmo Piado e Guilherme Miguéns.

Em representação da Associação de Atletismo 
de Évora, Thiago Cavalcante, atleta do GDP, venceu 
o Torneio Nacional do Olímpico Jovem na prova de 
250 metros barreiras com a marca se 32,73s e tam-
bém subiu ao pódio no terceiro lugar no lançamento 
do peso com a marca de 12,18s. 

> GrupO despOrtivO de pavia

> escOla de NataçãO

Seis atletas da Escola Municipal de Natação par-
ticiparam nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Campeonato 
Regional de Infantis, Juvenis e Absolutos, que se 
disputou em Reguengos de Monsaraz.

Em prova estiveram 253 atletas em representa-
ção de 21 clubes e destinou-se a atletas dos escalões 
de Infantis, juvenis e Absolutos.

A Escola Municipal de Natação do Município de 
Mora alcançou 42 recordes pessoais e subiu nove 
vezes ao pódio:
Infantis femininos:
Inês Ventura, Campeã Regional 100 m mariposa
Juvenis femininos:
Rafaela Lopes, 3º Lugar 100 m mariposa
Infantis masculinos:
Guilherme Marques, Campeão Regional nos 100 me-
tros Mariposa e nos 1500 metros Livres e Vice-Cam-
peão Regional 400 metros Livres
Miguel Vitorino, Vice-Campeão Regional nos 100 
metros Costas e nos 200 metros Bruços e 3º lugar 
nos 400 metros Estilos e nos 200 metros Costas.

mUseU interativo do megalitismo 
recebeU ciclo de concertos

“À Noite no Museu” foi um ciclo de três concertos, 
que contou com a organização do Município de Mora 
e apoio da Eborae Mvsica. 

Os três espetáculos, “Em Boa Hora” de Javier 
Karuá e João, Coro Polifónico e Quinteto de Cordas,  

aconteceram na sala de atividades do Museu Inte-
rativo do Megalitismo, nos dias 18 de junho, 1 e 8 
de Julho, respetivamente.

O público acorreu à chamada e marcou presença 
nestes três serões de música e cultura.

munICíPIo de mora realIzou 
CamInhada noturna

O Município de Mora realizou a 8 de julho uma ca-
minhada noturna no Parque Ecológico do Gameiro, que 
contou com mais de meia centena de participantes.

Esta caminhada, que já se tornou habitual nesta 
altura do ano, permitiu percorrer um total de 7,5 
quilómetros no percurso pedestre do Parque Ecológico 
do Gameiro.

A participação na iniciativa foi gratuita e aberta 
a toda a população e o ponto de encontro foi o Fluvi-
ário de Mora.

PIICIE PROMOVE ATIVIDADE DE         
INICIAÇÃO À CANOAGEM

O PIICIE realizou uma atividade de iniciação 
à canoagem, para assinalar a última semana de 
aulas, na qual os alunos do jardim-de-infância e 
do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Mora foram 
desafiados a participar. A atividade contou com 
a colaboração dos Amigos da Natureza de Cabeção 
na cedência do equipamento e com monitorização 
da atividade feita pelos técnicos de desporto do 
Município de Mora. 

Esta iniciativa visa a dinamização de aprendi-
zagens inclusivas na área do desporto, o contacto 
com a natureza e sensibilização da importância da 
ribeira Raia para o concelho de Mora.

escola de música 
encerra ano letivo 

com concerto

O anfiteatro da Casa da Cultura foi o palco do 
concerto de encerramento do ano letivo da Escola 
de Música da Câmara Municipal de Mora.

O concerto aconteceu ao serão de 17 de julho, 
numa autêntica noite de verão em que não faltou 
música e boa disposição.

açude do gameIro reCebeu 8ª Prova de Águas abertas

No dia 17 de julho, o Açude do Gameiro recebeu 
a 8ª Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora”.

Esta iniciativa desportiva contou com a parti-
cipação de cerca de 400 atletas, federados e não 
federados, divididos pelas provas de promoção 400 
metros, prova de 1500 metros e prova de estafeta 
4x300 metros.

Envolvidos na organização estiveram o Município 

de Mora, através da Escola Municipal de Natação, a 
Associação de Natação do Alentejo, o Fluviário de 
Mora, os Bombeiros Voluntários de Mora e a Asso-
ciação dos Amigos da Natureza de Cabeção.

A Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora” 
promove o desenvolvimento desportivo do Concelho de 
Mora e da modalidade especificamente, contribuindo 
para o desenvolvimento turístico local.
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Brotas

Cabeção

Mora

Pavia

Malarranha

— Não consigo — disse-lhe. 
— Não consigo!

— Tens a certeza? — pergun-
tou-me ele.

— Tenho! O que eu mais gos-
tava era de conseguir sentar-me à 
frente dela e dizer-lhe o que sinto… 
Mas sei que não sou capaz.

O gordo sentou-se de pernas 
cruzadas à Buda, naqueles horrí-
veis cadeirões azuis do seu consul-
tório. Sorriu, fitou-me olhos nos 
olhos e, baixando a voz como fazia 
sempre que queria que o escutassem 
com atenção, disse-me:

— Deixa-me que te conte…
E sem esperar pela minha apro-

vação, o Jorge começou a contar.
Quando eu era pequeno, ado-

rava o circo e aquilo de que mais 
gostava eram os animais. Cativa-
va-me especialmente o elefante que, 
como vim a saber mais tarde, era 
também o animal preferido dos ou-
tros miúdos. Durante o espetáculo, 
a enorme criatura dava mostras de 
ter um peso, tamanho e força desco-
munais… Mas, depois da sua atu-
ação e pouco antes de voltar para os 
bastidores, o elefante ficava sempre 
atado a uma pequena estaca cra-
vada no solo, com uma corrente a 
agrilhoar-lhe uma das suas patas.

No entanto, a estaca não pas-
sava de um minúsculo pedaço de 
madeira enterrado uns centímetros 
no solo. E, embora a corrente fosse 

grossa e pesada, parecia-me óbvio 
que um ani¬mal capaz de arrancar 
uma árvore pela raiz, com toda a 
sua força, facilmente se conseguiria 
libertar da estaca e fugir.

O mistério continua a parecer-
-me evidente.

O que é que o prende, então?
Porque é que não foge?
Quando eu tinha cinco ou seis 

anos, ainda acreditava na sabedo-
ria dos mais velhos. Um dia, decidi 
questionar um professor, um padre 
e um tio sobre o mistério do elefante. 
Um deles explicou-me que o elefan-
te não fugia porque era amestrado.

Fiz, então, a pergunta óbvia:
— Se é amestrado, porque é 

que o acorrentam?
Não me lembro de ter recebido 

uma resposta coerente. Com o pas-
sar do tempo, esqueci o mistério do 
elefante e da estaca e só o recorda-
va quando me cruzava com outras 
pessoas que também já tinham feito 
essa pergunta.

Há uns anos, descobri que, fe-
lizmente para mim, alguém fora 
tão inteligente e sábio que encontra-
ra a resposta:

O elefante do circo não foge 
porque esteve atado a uma estaca 
desde que era muito, muito peque-
no.

Fechei os olhos e imaginei o in-
defeso elefante recém-nascido preso 
à estaca. Tenho a certeza de que na-

quela altura o “elefantezinho” pu-
xou, esperneou e suou para se tentar 
libertar. E, apesar dos seus esforços, 
não conseguiu, porque aquela esta-
ca era demasiado forte para ele.

Imaginei-o a adormecer, cansa-
do, e a tentar novamente no dia se-
guinte, e no outro, e no outro… Até 
que, um dia, um dia terrível para a 
sua história, o animal aceitou a sua 
impotência e resignou-se com o seu 
destino.

Esse elefante enorme e podero-
so, que vemos no circo, não foge por-
que, coitado, pensa que não é capaz 
de o fazer.

Tem gravada na memória a 
impotência que sentiu pouco depois 
de nascer.

E o pior é que nunca mais tor-
nou a questionar seriamente essa 
recordação.

Jamais, jamais tentou pôr no-
vamente à prova a sua força…

— E é assim a vida, Damião. 
Todos somos um pouco como o ele-
fante do circo: seguimos pela vida 
fora atados a centenas de estacas 
que nos coartam a liberdade.

Vivemos a pensar que «não 
somos capazes» de fazer montes 
de coisas, simplesmente porque 
uma vez, há muito tempo, quando 
éramos pequenos, tentámos e não 
conseguimos.

Fizemos, então, o mesmo que 
o elefante e gravámos na nossa me-

mória esta mensagem: «Não con-
sigo, não consigo e nunca hei - de 
conseguir.»

Crescemos com esta mensagem 
que impusemos a nós mesmos e, por 
isso, nunca mais tentámos libertar-
-nos da estaca.

Quando, por vezes, sentimos as 
grilhetas e as abanamos, olhamos 
de relance para a estaca e pensa-
mos:

Não consigo e nunca hei-de 
conseguir.

 O Jorge fez uma longa pausa. 
Depois, aproximou-se, sentou-se no 
chão à minha frente e prosseguiu:

— É isto que se passa contigo, 
Damião. Vives condicionado pela 
lembrança de um Damião que já 
não existe, que não foi capaz.

»A única maneira de saberes 
se és capaz é tentando novamente, 
de corpo e alma… e com toda a 
força do teu coração!

Jorge Bucay
Deixa-me que te conte
Ed. Pergaminho, 2004

Boas Leituras !!! 
Votos de Férias Felizes para 

os que usufruem deste precioso 
período e de Bom e tranquilo 
trabalho para quem assegura o 
funcionamento de todas as ativi-
dades do concelho de Mora. Gra-
ta e Até breve

Boletim
de Saúde Mental

*Informação da responsabilidade UCSP de Mora
Drª Helena Chouriço – Psicóloga

USCP MORA

- O Elefante Acorrentado -

(Cont. da edição anterior)



#NOSNOSSOSMUSEUS:
#MUSEUMEGALITISMOMORA. Atividades de verão 
no Museu Interativo do Megalitismo a 30 de julho:
> Observação SolarObservação Solar no Parque Ecológico do Gameiro, 
das 17h00 às 18h00, de forma gratuita.
 > Observação AstronómicaObservação Astronómica requer marcação prévia 
para geralmegalitismo@cm-mora.pt ou 266439074 e 
tem o valor de 20€ que inclui, além da observação, 
entrada no Museu Interativo do Megalitismo, Flu-
viário de Mora e degustação de produtos regionais.
Nestas férias divirta-se no Museu Interativo do 
Megalitismo de Mora com as “Atividades de Verão”, 

que irão estar disponíveis até dia 12 de setembro. 
Escavar, juntar fragmentos, recriar placas de xisto 
e experimentar a moagem manual de trigo, são algu-
mas das atividades que pode descobrir neste espaço. 
As atividades não requerem marcação prévia.

#FLUVIÁRIODEMORA. Remodelação do habitat da 
tartaruga Mata-Mata. O Fluviário de Mora remodelou 
o habitat da tartaruga Mata-mata, com o objetivo de 
continuar a proporcionar o maior bem-estar possível 
a esta espécie de tartaruga sedentária e de grandes 
dimensões, oriunda da América do Sul.
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FORMAS DE POUPAR ÁGUA:
- Feche a torneira sempre que não utiliza água;
- Evite as descargas desnecessárias do autoclismo;
- Opte por duches rápidos;
- Carregue na totalidade as máquinas de lavar;
- Evite a lavagem dos carros. 
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