
Na manhã de 10 de 

junho, decorreu uma sin-

gela e emotiva homenagem 

póstuma a Duarte Pires, 

jovem munícipe e atleta 

da Escola de Natação. 

Este reconhecimento 

perpetua-o através da 

atribuição do seu nome 

ao complexo desportivo 

e de lazer, passando a 

designar-se Piscina 

Municipal Duarte Pires. 

O Duarte nasceu a 

29 de agosto de 1996 e a 

água foi sempre a sua 

paixão. Vestiu, orgu-

lhosamente, a camisola 

da equipa de natação 

por uma década e muitos 

foram os títulos con-

quistados, elevando sem-

pre o nome do Concelho 

de Mora.

Estiveram presentes 

nesta homenagem o exe-

cutivo da Câmara Munici-

pal de Mora, os pais do 

homenageado, amigos e 

população em geral.
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Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas no nosso Concelho

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Com o objetivo de assinalar o encerramento de 
mais uma época de atividade, o Município promoveu 
um passeio à praia do Alamal, no Gavião, o qual 
permitiu o convívio de meia centena de séniores ati-
vos, de todas as freguesias, bem como dos Monitores 

e Vereador da Ação Social, António Ferreira.
O programa Séniores Ativos, promovido pelo 

Município de Mora, é uma disciplina de atividade 
física que integra a Universidade Sénior de Mora 
e o público-alvo é a terceira idade do Concelho.

Município de Mora perpetua filho 
da terra eM hoMenageM póstuMa

José pedro aniceto e diogo
noronha aniMaraM fiM de tarde

A Praça Conselheiro 
Fernando de Sousa aco-
lheu um espetáculo 
musical com José Pedro 
Aniceto e Diogo Noronha, 
que antecipou a cerimónia 

de recolocação do antigo 
candeeiro na Praça.

O jovem grupo colocou 
a Praça a cantar, ani-
mando todas as pessoas 
presentes.

antigo candeeiro reposto

O Município de Mora 
assinalou as comemora-
ções do Dia de Portu-
gal com a recolocação 
do antigo candeeiro 
que estava no centro 

da Praça Conselheiro 
Fernando de Sousa, em 
Mora. Agora requalifi-
cado, este é um elemento 
intrínseco à história 
do Concelho de Mora.

casa da cultura encheu para
assistir a peça de teatro “uM aMor 
de faMília” coM sofia alves

concerto da orquestra seM fron-
teiras encerrou as coMeMorações

A noite do dia 10 

de junho terminou em 

grande, no Cineteatro da 

Casa da Cultura de Mora, 

com a peça de teatro “Um 

Amor de Família”, levada 

a palco por um elenco 

de luxo, encabeçado por 

Sofia Alves, e perante 

uma plateia lotada.

A Orquestra sem 

Fronteira encerrou as 

comemorações do Dia de 

Portugal. Dirigida pelo 

maestro Martim Sousa 

Tavares, brilhou na tarde 

do dia 11 de Junho, com um 

grande espetáculo musi-

cal. Esta orquestra foi 

a vencedora do Prémio 

Europeu Carlos Magno 

para a Juventude de 2022.

CPCJ será uma realidade

Foram apresentados 
pela Comissão Nacional 
de Proteção dos Direitos 
das Crianças e Jovens, 
através da Equipa Téc-
nica Regional do Alen-
tejo, os procedimentos 
a adotar para a ins-
talação da Comissão de 
Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) de Mora.

No Auditório Municipal 
estiveram presentes a 
Presidente do Município 
de Mora, Paula Chuço, o 
Vereador responsável 

pela Ação Social, Antó-
nio Ferreira, e enti-
dades, associações, 
organizações do Con-
celho que integrarão a 
Comissão.

Este é um passo impor-
tante para o Concelho 
de Mora. A existência de 
uma CPCJ é uma forma de 
assegurar a promoção 
dos direitos das crian-
ças e jovens, prevenindo 
o seu bem-estar, segu-
rança e desenvolvimento 
integral.

Séniores Ativos encerram 
ano letivo na Praia do Alamal

ÉPOCA BALNEAR
HORáRiO dA PisCiNA MuNiCiPAL duARtE PiREs

10H às 20H, dE quARtA A dOMiNgO,
iNCLuiNdO Os fERiAdOs.



NAS OBRAS
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estaMos a construir a
esplanada do fluviário

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

NO DESPORTO

Já se encontra em construção a esplanada do Fluviá-
rio de Mora.

Por ocasião do 15º aniversário do Fluviário, o Municí-
pio de Mora deu a conhecer o projeto de construção des-
ta nova valência para o principal ex-libris do Concelho.

Agora em construção, este novo espaço exterior 
acrescentará valor ao equipamento em si e a toda a 
zona envolvente, proporcionando à população residente 
e a todos os visitantes a possibilidade de, num futuro 
próximo, desfrutarem ali de momentos de convívio e 
descontração.

Para o executivo municipal o trabalho de valorização 
do património existente deve ser contínuo, permitin-
do que Mora seja um Concelho dinâmico. Só assim será 
possível contribuir para o desenvolvimento turístico e 
económico local.

A EsCOLA dE NAtAçãO PARtiCiPOu:

44 AtLEtAs NAdARAM MAis dE 77 MiL 
MEtROs EM 6 HORAs NA PisCiNA

MuNiCiPAL duARtE PiREs - MORA

gRuPO dEsPORtivO
dE PAviA É CAMPEãO

NACiONAL

TROFÉU ANALENTEJO
Na prova que aconteceu em Aljustrel a Escola Municipal 
de Natação obteve a melhor participação de sempre neste 
Troféu, com 12 pódios. Infantis B femininos: Inês Ventu-
ra - 1º nos 100m costas; 2º nos 100m mariposa; 2º nos 200m 
livres; 2º nos 400m livres; 2º nos 100 m livres. Infantis B 
masculinos: Dinis Caeiro - 1º nos 400m livres. Infantis A 
masculinos: Miguel Vitorino - 2º nos 100m costas; 2º nos 
100m livres; 2º nos 100m bruços; 3º nos 200m livres; 3º nos 
200m estilos. Guilherme Marques - 3° nos 100m mariposa. 

XIV PROVA ÁGUAS ABERTAS
Oito atletas da Escola de Natação de Mora marcaram 
presença na XIV Prova Águas Abertas, que decorreu na 
Barragem dos Minutos, em Montemor-o-Novo. Destaca-se a 
conquista de um pódio: Diogo Rosado, 1º Lugar escalão AA 
15, na Prova 1500 metros Não Federados Masculinos.

O Grupo Desportivo de Pavia sagrou-se Campeão Na-
cional de sub 18, na modalidade de Estafeta Medley.
A equipa composta por 5 atletas, José Vítor, Telmo 
Piado, Thiago Vieira, Guilherme Miguens e Lucas 
Iatco, atingiram o patamar mais alto da classifica-
ção, batendo a concorrência e sagrando-se Campeões 
Nacionais.

INICIATIVAS DO PROGRAMA
DO COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar de Mora promoveu Oficinas 
Temáticas junto dos alunos do 9º ano da Escola 
Básica e Secundária de Mora.

O workshop intitulado “FLASH – Momentos Dinâ-
micos e Reveladores”, é uma atividade que se 
insere nas práticas pedagógicas inovadoras e 
diferenciadas e teve como objetivos estimular 
a criatividade, o espírito de grupo e a coope-
ração; destacar o reforço emocional, diminuir 
o abandono escolar e incentivar a diminuição 
das situações de indisciplina.

oficinas teMáticas para o 9º ano

3º ano da escola Básica
conquistou o 8º lugar nas oliMpía-
das da cidadania e do patriMónio

Santa Maria da Feira 
recebeu, no dia 15 de 
junho, a grande final do 
Concurso Intermunicipal 
“As Olimpíadas da Cida-
dania e do Património”. 

De um conjunto de 
cerca de um milhar de 

turmas de 3º e 4º anos, 
foram apuradas nove tur-
mas a nível nacional, 
das quais o Município de 
Mora se fez representar 
pela turma do 3º ano da 
Escola Básica de Mora, 
conquistando o 8º lugar.

O dia 1 de junho foi de 
festa, alegria e conví-
vio para as crianças dos 
Jardins de Infância e do 
1o Ciclo do Ensino Básico 
do Agrupamento de Esco-
las de Mora.

O Município de Mora, 
através da Oficina da 

Criança e em colabora-
ção com o Agrupamento 
de Escolas, organizou um 
programa dedicado exclu-
sivamente aos petizes do 
Concelho, que incluiu 
atividades desportivas e 
culturais.

No Auditório Municipal 

foi apresentada a peça 
de teatro “Alladin”, 
enquanto que o Pavilhão 
de Exposições foi palco 
de um circuito de insu-
fláveis que fez as delí-
cias dos mais novos.

A Presidente do Muni-
cípio, Paula Chuço, e o 

Vereador António Fer-
reira, responsável pelo 
pelouro da Educação, 
desejaram a todas as 
crianças um feliz Dia 
Mundial da Criança e 
entregaram uma prenda 
para assinalar a 
efeméride.

Crianças comemoram
o Dia Mundial da Criança

TORNEIO REGIONAL DE FUNDO E NADADOR COMPLETO
Este torneiro realizado em Odemira, contou com a 
presença de seis atletas, que arrecadaram quatro 
pódios: Inês Ventura, Campeã Regional Infantis B 
Feminino; Dinis Caeiro, Campeão Regional Infantis B 
Masculino; Guilherme Marques, Vice-Campeão Regio-
nal Infantis A Masculino, Alice Dias, Vice-Campeã 
Regional Cadetes Femininos.

TORNEIO CIDADE DE ESTREMOZ
Os atletas que participaram conquistaram 10 recor-
des pessoais e os seguintes pódios, o 3º lugar em In-
fantis Masculinos: Miguel Vitorino, nos 200 metros 
estilos; Guilherme Marques, nos 100 metros mariposa 
e Dinis Caeiro, nos 100 metros costas.
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Brotas

Cabeção

Mora

Pavia

Malarranha

Era uma vez um rapaz que pro-
curou um sábio em busca de ajuda.

- Venho até cá, mestre, porque 
me sinto tão tacanho que não tenho 
vontade de fazer nada. Dizem-me 
que não presto, que não faço nada 
bem, que sou lento e estúpido. Como 
posso melhorar? Que posso fazer 
para que as pessoas me valorizem 
mais?

O mestre, sem olhar para ele, 
disse:

- Lamento muito, rapaz, mas 
não posso ajudar-te. Primeiro, te-
nho de resolver o meu próprio pro-
blema. Talvez depois… - E, fazendo 
uma pausa, acrescentou: - Se tu me 
quiseres ajudar, eu poderia resolver 
este assunto mais depressa e talvez 
depois te possa ajudar.

- Com todo o prazer, mestre 
- gaguejou o rapaz, sentindo nova-
mente que estava a ser desvaloriza-
do e que as suas necessidades eram 
adiadas.

- Bom - continuou o mestre, ti-
rando um anel que trazia no dedo 
mindinho da mão esquerda. Dan-
do-o ao rapaz, acrescentou: - Pega 
no cavalo que está lá fora e vai ao 

mercado. Tenho de vender este anel 
porque preciso de pagar uma dívida. 
Tens de obter por ele a maior quan-
tia possível e não aceites menos do 
que uma moeda de ouro. Vai e volta 
com a moeda o mais depressa que 
puderes.

O jovem pegou no anel e partiu. 
Assim que chegou ao mercado, co-
meçou a oferecer o anel aos comer-
ciantes, que o fitavam com interesse 
até o jovem dizer quanto queria por 
ele.

Sempre que o rapaz menciona-
va a moeda de ouro, alguns riam-se, 
outros viravam-lhe a cara e só um 
velhinho foi suficientemente amável 
e se deu ao trabalho de lhe explicar 
que uma moeda de ouro era dema-
siado valiosa para ser trocada por 
um mero anel. Alguém, desejoso de 
ajudar, ofereceu-lhe uma moeda de 
prata e um recipiente de cobre, mas 
o jovem tinha ordens para não acei-
tar menos do que uma moeda de 
ouro e, como tal, rejeitou a oferta.

Depois de oferecer a joia a todas 
as pessoas que se cruzaram com ele 
no mercado, que foram mais de cem, 
e abatido pelo seu fracasso, o rapaz 

montou no cavalo e regressou para 
junto do sábio.

Ele ansiava por uma moeda de 
ouro para entregar ao mestre e liber-
tá-lo da sua preocupação, de modo 
a poder receber finalmente o seu 
conselho e ajuda.

Entrou no quarto do sábio.
- Mestre - disse - lamento muito. 

Não é possível fazer o que me pedes. 
Talvez tivesse conseguido arranjar-
-te duas ou três moedas de prata, 
mas não creio conseguir enganar as 
pessoas quanto ao verdadeiro valor 
do anel.

- O que disseste é muito impor-
tante, meu jovem amigo respondeu o 
mestre, sorridente. - Primeiro, temos 
de conhecer o verdadeiro valor do 
anel. Torna a montar no teu cavalo e 
vai ao ourives. Quem melhor do que 
ele para nos dizer o valor? Diz-lhe 
que gostavas de vender a joia e per-
gunta-lhe quanto te dá por ela. Mas 
não importa o que ele te ofereça: não 
lho vendas. Volta com o meu anel.

O jovem tornou a cavalgar.
O ourives inspecionou o anel à 

luz da candeia, observou-o à lupa, 
pesou-o e respondeu ao rapaz:

- Diz ao mestre, rapaz, que, se 
o quiser vender agora mesmo, não 
lhe posso dar mais do que cinquen-
ta e oito moedas de ouro pelo seu 
anel.

- Cinquenta e oito moedas?! - 
exclamou o jovem.

- Sim - replicou o ourives. - Eu 
sei que, com tempo, poderíamos ob-
ter por ele cerca de setenta moedas, 
mas se a venda é urgente…

O jovem correu, emocionado, 
para casa do mestre, ansioso por 
lhe contar a novidade.

- Senta-te - disse o mestre de-
pois de o ouvir. - Tu és como esse 
anel: uma joia valiosa e única. E, 
como tal, só podes ser avaliado por 
um verdadeiro perito. Porque é que 
vives à espera que qualquer pessoa 
descubra o teu verdadeiro valor?

E, dito isto, tornou a pôr o anel 
no dedo mindinho da sua mão es-
querda.

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

(Cont. na próxima edição)

Boletim
de Saúde Mental *Informação da responsabilidade UCSP de Mora

Drª Helena Chouriço – Psicóloga
URAP MORA

Hoje sem muito me alongar, deixo-Vos dois contos de Jorge 
Bucay que nos levam a refletir sobre a imagem que construímos 
de nós mesmos, o que influencia essa mesma construção ao longo 
do nosso desenvolvimento e crescimento. O que nos leva ou levou 
a tomar determinadas escolhas, onde fomos “beber” as apren-
dizagens, a cultura, as crenças e os hábitos que perpetuamos 
ainda hoje, onde fica a nossa essência e qual a nossa identidade 
e que impacto têm os outros em nós e vice-versa. Somos “fruto” 
de um percurso repleto de experiências e vivências, emoções e 
interações quer na vida pessoal, quer na vida profissional. 

Convido-Vos a Ler … depois a refletir para Vós próprios, 
no mais íntimo do Vosso pensamento, aquele que guardamos na 
“alma” e que nos é por vezes, tão difícil partilhar. 

A Psicologia apresenta-se como uma ferramenta para ten-
tarmos de alguma forma, também percebermos o que realmente 
vemos, quando nos olhamos ao espelho e o que podemos apren-
der de Nós e para Nós, no sentido de nos sentirmos bem connos-
co próprios e com os que nos rodeiam. 

É possível ainda mudar algo que sinta ser o melhor para 
mim? Como?

- O Verdadeiro Valor do Anel -
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Em JULHO pOdE VISITAR

GRUPO MUSICAL
PAVIENSE.
Exposição “Porto de 
Abrigo”, fotografias 
de João Reis, para 
visitar de 2 a 31 de 
julho.

CENTRO CULTURAL 
DE CABEÇÃO.
Exposição “Ponto a 
Ponto”, trabalhos em 
amigurumi, de Anjo 
Marques, para visitar 
de 2 a 30 de julho.

INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPE:
30 jUNhO | REUNIÃO AssEMblEIA MUNICIPAl

AUdItóRIO MUNICIPAl

11 E 25 jUlhO | REUNIÃO ORdINáRIA dE CâMARA
EdIFÍCIO dOs PAÇOs dO CONCElhO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
266 747 664 / 915 999 887

LOCAL: Rua da Estação, 4-8 (Pavilhão Municipal de Exposições de Mora)

GRATUITO
RASTREIOS
16 de JULHO . 09H - 18H
MORA  .  Pavilhão Municipal
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