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Valorizamos
e promovemos
o que é nosso!

Caros e Caras Munícipes,

O verão! Aquela época do ano esperada por muitos, especialmente 
pelas crianças. Sinónimo de dias de sol, férias e diversão… Felizmen-
te, conseguimos, pouco a pouco, regressar a uma quase normalidade 
depois de tanta tormenta e tanto sacrifício.

Este ano, as festas e feiras foram acontecendo em todas as localida-
des do concelho, proporcionando aos nossos munícipes momentos 
de lazer e fortalecimento das relações interpessoais. Foi com muita 
alegria que vimos regressar às nossas terras os amigos que vivem 
longe. Por isso, reconhecemos nestes acontecimentos a importância 
que lhe é devida. 

Cumprindo o prometido, o Município de Mora promoveu o 1º Festival 
Jovem, no Parque Ecológico do Gameiro, onde muitos jovens marca-
ram presença desfrutando de um fim de semana recheado de música 
e atividades.

Mais tarde no verão, a edição de 2022 da ExpoMora contou com novi-
dades e acentuou a valorização dos costumes e tradições das nossas 
terras, com representação de cada uma das freguesias. Criou-se um 
evento de todos e para todos, que atraiu milhares de visitantes. Rece-
bemos grandes nomes da música nacional, mas nunca esquecendo 
os talentos que a nossa terra viu nascer. Foi uma edição de sucesso 
que nos deixou já na expectativa da ExpoMora 2023! 

Findo o verão, regressam as nossas terras ao seu ritmo normal e as 
nossas crianças às escolas. Este ano, novos desafios se colocam à 
Autarquia no âmbito da educação, com o primeiro ano letivo a iniciar 
após a concretização do Contrato de Delegação de Competências. 
Um desafio que estamos cá para enfrentar, cabendo-nos a gestão 
da atividade escolar, garantido que todas as atividades decorram de 
acordo com uma dinâmica melhorada. 

Trabalhamos para dar resposta a todas as necessidades sendo o 
apoio às crianças e aos pais já uma realidade. Os Serviços de Apoio 
à Família (CAF’s e AAF’s) decorrem em regime de prolongamento de 
horário, assegurando o acompanhamento das crianças durante a tar-
de. Tem sido preocupação deste executivo que a ocupação didática 
dos alunos dê agora resposta às necessidades dos pais durante o seu 
horário laboral. 

Ao nível da saúde, também o executivo se tem mantido atento às ne-
cessidades da população. Mantém-se o trabalho em articulação com 
a ARS e a ACES, tendo sido garantida a vinda de uma nova médica, 
o que assegura que ninguém fica sem médico de família. No fim de 
semana da ExpoMora, uma altura movimentada no nosso concelho, 
também o serviço de urgência ficou garantido na UCSP dado o paga-
mento de 593,25€ pela Autarquia para dar resposta a esta carência.

Aos trabalhadores do Município dirijo um enorme agradecimento! 
Sem toda a sua colaboração, nenhum do trabalho realizado poderia 
ter alcançado o sucesso que se tem verificado. Têm sido incansáveis 
a ultrapassar os desafios que o trabalho impõe e têm demonstrado 
uma capacidade inegável de dar resposta às necessidades da popu-
lação. O sucesso das festas de verão, em especial da ExpoMora, tem 
o selo do vosso trabalho, assim como o início do ano letivo e as con-
quistas na saúde são fruto do esforço por todos vós desempenhado.

Mas nem tudo foi bom, pois terminamos este ciclo com a reprovação 
na Assembleia Municipal, por parte da Bancada da CDU, do regu-
lamento do associativismo, instrumento que consideramos funda-
mental na equidade dos apoios às nossas associações, de uma forma 
mais justa e transparente, ao invés do que vinha acontecendo. O 
mesmo já tinha acontecido com o Orçamento participativo, repro-
vado. Assim torna-se mais difícil o trabalho de proximidade com a 
comunidade. No entanto, continuaremos a trabalhar e a respeitar os 
nossos princípios e compromissos. 

Contamos convosco, como podem contar connosco! 
O executivo sempre a trabalhar para o bem-estar dos nossos munícipes. 

Cumprimentos da vossa Presidente

PAULA CRISTINA CALADO CHUÇO
Presidente da Câmara Municipal de Mora

MENSAGEM

(...) terminamos este ciclo com a reprova-
ção na Assembleia Municipal, por parte da 
Bancada da CDU, do regulamento do asso-
ciativismo, instrumento que consideramos 

fundamental na equidade dos apoios às 
nossas associações, de uma forma mais justa 
e transparente, ao invés do que vinha acon-
tecendo. O mesmo já tinha acontecido com o 

Orçamento participativo, reprovado.
Assim torna-se mais difícil o trabalho de 

proximidade com a comunidade. No entanto, 
continuaremos a trabalhar e a respeitar os 

nossos princípios e compromissos. 
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MUNICÍPIOcomemorações

6 ANOS A CONTAR A HISTÓRIA

O Município de Mora assinalou no dia 15 de setembro, mais um 
aniversário de abertura ao público do Museu Interativo do Megali-
tismo. A cerimónia simbólica contou com a presença da Presidente 
do Município, Paula Chuço e do Vereador do Pelouro do Turismo, 
António Ferreira, e com a intervenção da Bioantropóloga respon-
sável pela área expositiva do museu, Daniela Anselmo, entre vários 
convidados e visitantes.
Uma antiga estação de caminho-de-ferro deu lugar a parte deste 
museu, que reúne um espólio de várias centenas de peças pro-
venientes das dezenas de escavações arqueológicas, que, no 
Concelho de Mora, tiveram início em 1914, pelas mãos de Vergílio 
Correia.
A celebração de mais um ano de abertura ao público contou ainda, 
no decorrer do dia 17 de setembro, com palestras “Fauna da Pré-
-história recente” e “Fauna Atual no Concelho de Mora”, esta última 
dirigida pela Associação dos Amigos da Natureza de Cabeção, a 
mesma associação que também dinamizou no período da manhã 
uma saída de campo. O dia encerrou com um workshop de identifi-
cação de ossos de fauna provenientes de sítios arqueológicos.
Há 6 anos este espaço abriu com a missão de valorizar e divulgar o 
património megalítico do Concelho de Mora e afirmar a memória 
histórico-cultural do seu povo, missão que se mantém até aos dias 
de hoje.

MUSEU INTERATIVO DO MEGALITISMO
FESTEJOU O 6º ANIVERSÁRIO

Desde que abriu ao público, este espaço já recebeu perto de 31 mil vi-
sitantes. Localizado praticamente no centro da vila de Mora, o Museu 
do Megalitismo é o único a nível nacional.
Para saber mais sobre este espaço, o Município deixa o convite para 
vir descobrir e aprender um pouco mais sobre a história dos nossos 
antepassados!
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ-
RIOS DE MORA REFORÇA PARQUE AUTOMÓVEL
O apoio do Município permitiu a esta Associação iniciar o 
processo de aquisição da viatura em falta

Foi aprovado em Reunião Ordinária de Câmara a atribuição de 
um subsídio no valor de 45 mil euros para a reserva e o início do 
processo para a aquisição de uma viatura de desencarceramento 
para os Bombeiros Voluntários de Mora.
Este apoio do Município de Mora tem como objetivo colmatar a 
lacuna sentida por esta Associação de Bombeiros desde que a an-
terior viatura ficou inoperacional devido a um acidente, em 2019. 
Com o início do processo de compra, é dado mais um importante 
passo na evolução da resposta às urgências e emergências de 
toda a população.

MUNICÍPIOapoios

Este é mais um apoio da Autarquia com o objetivo 
de apetrechar a frota de veículos da corporação 

de Bombeiros,  de forma a dar uma resposta mais 
eficaz no auxilio às populações.

APOIO NA AQUISIÇÃO
DE VIATURA DE DESENCARCERAMENTO PARA 

OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA

LAR DA ASSOCIAÇÃO DE PENSIONISTAS DA CASA
REPOUSO DE REFORMADOS DE BROTAS

O Município de Mora procedeu à alteração da tabela das tarifas de 
água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, de forma a poder 
aplicar às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
do Concelho um preço único relativamente aos serviços mencio-
nados.
A medida avançada, de redução e fixação de tarifário, tem em 
consideração o papel importante que estas instituições têm junto 
da população, nomeadamente no que diz respeito aos serviços 
que prestam no cuidado e bem-estar dos seus utentes.
Apesar de na prática esta medida se refletir na redução da receita 
do Município, considera o mesmo que se trata de um apoio im-
portante às IPSS, contribuindo desta forma para a diminuição das 
despesas das mesmas, enquanto agentes de solidariedade social.

MUNICÍPIO DE MORA APLICA TARIFA ÚNICA
DA ÁGUA ÀS IPSS DO CONCELHO
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MUNICÍPIO DE MORA
LANÇOU 1º FESTIVAL 

JOVEM

1º FESTIVAL JOVEM

MUNICÍPIOjuventude

O Parque Ecológico do Gameiro foi o pano de fundo do primeiro 
Festival Jovem, que decorreu no último fim-de-semana de Julho. 
Jovens vieram até ao Concelho de Mora para marcar presença 
neste evento, que disponibilizava de forma gratuita alojamento du-
rante os 3 dias no Parque de Campismo e oportunidade de realizar 
um passeio de canoa na Ribeira de Raia, junto à zona do festival.
Destaque especial para Rony Fuego que encabeçou o cartaz desta 
primeira edição do Festival Jovem e que animou a noite com os 
ritmos quentes.
Durante o fim de semana de festa passaram ainda pelo palco do 
festival, tunas e bandas locais, vários Dj’s, Sunset’s, Zumba, Hip 
Hop e projetos como “Os Cromos da Noite” e “Radio Hits”.
O Município disponibilizou autocarro das freguesias para o evento 
com entrada gratuita.
O Festival Jovem fecha assim esta edição e promete o regresso no 
próximo ano com muitas novidades!

INTERCÂMBIOS DA ADCM
REGRESSAM

A Associação de Divulgação Cultural de Mora, a Eurocampy.eu - 
Babylonie FM e a Sportjugend Hessen promoveram de 2 a 12 de 
Agosto o intercâmbio “I am (Multi) Cultural”, um projeto financiado 
pelo programa Erasmus+.
O intercâmbio teve lugar em Mora e em Lisboa e contou com a 
participação de grupos de jovens do Concelho de Mora, da região 
alemã de Hessen e de Frýdek-Místek, na República Checa.
Durante 11 dias os participantes tiveram a oportunidade de reali-
zar várias atividades culturais e desportivas e de, através da educa-
ção não formal, debater temas tão importantes como o combate à 
xenofobia e a integração de migrantes e refugiados num contexto 
local, nacional e Europeu.
A Associação de Divulgação Cultural de Mora agradece o apoio 
essencial de várias entidades do concelho, nomeadamente ao 
Município de Mora, à Junta de Freguesia de Cabeção e Azenhas da 
Seda, sem o qual não teria sido possível a realização deste projeto.
Para o ano voltaremos com novos projetos! Até já!
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MUNICÍPIOcultura

PARQUE ECOLÓGICO
DO GAMEIRO ACOLHEU 12º 
FESTIVAL “MÚSICA NO RIO”

O Parque Ecológico do Gameiro, em Cabeção – Mora, 
recebeu a XII edição do Festival Música no Rio “Os Outros 
Sons do Fluviário”, nos dias 22 e 23 de julho.
A abertura do festival ficou a cargo de três fadistas, Gui-
lherme Frazão, Liliana Jordão e Aldina Duarte.
Na noite de 23 de julho, as músicas do mundo ouviram-se 
em tons afegãos e africanos. “Taranum” é um ensemble 
de instrumentos tradicionais afegãos apresentado pelo 
Instituto Nacional de Música do Afeganistão (ANIM). A en-
cerrar o Festival, Eneida Marta, uma verdadeira embaixa-
dora da música de Guiné Bissau, fez as delícias do público 
com a sua voz africana, genuína e vibrante. 
O Festival “Música no Rio – Os Outros Sons do Fluviá-
rio”, organizado pelo Município de Mora, apresentou-se 
nesta edição em moldes diferentes. O evento ocupou um 
fim-de-semana, mas com vários espetáculos musicais de 
grande qualidade em cada uma das noites.
A diferenciação desta edição ficou marcada pela disposi-
ção do palco, que permitiu a todos os presentes desfrutar 
do festival estando mais próximos da água do Açude do 
Gameiro. O cenário natural e idílico completou as duas 
noites de verão que se pautaram pelo bom ambiente que 
se fez sentir.
A bilheteira desta edição do Festival reverteu na tota-
lidade para a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mora.
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Realizou-se a 17 de julho, na Casa da Cultura, o concerto de 
encerramento do ano letivo da Escola de Música da Câmara 
Municipal de Mora. O espetáculo contou com a participação 
do professor Luís Santos e dos alunos que aproveitaram o 
momento para demonstrarem as aprendizagens nos vários 
instrumentos lecionados na escola.
Após as férias de verão a Escola de Música da Câmara Muni-
cipal de Mora regressa para continuar o excelente trabalho 
feito ao longo destes anos. 

CONCERTO DA ORQUESTRA
DA ESCOLA DE MÚSICA
DA CÂMARA MUNICIPAL

DE MORA MARCOU
O FINAL DO ANO LETIVO 

MUNICÍPIOcultura
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A poucos dias do arranque do novo ano letivo, a Presidente do 
Município de Mora, Paula Chuço e o Vereador do Pelouro da 
Educação, António Ferreira deram as boas-vindas à comunida-
de escolar do Agrupamento de Escolas de Mora.
Para assinalar o momento, o Município promoveu uma receção 
a cerca de meia centena de participantes, que contou com as 
visitas guiadas ao Museu Interativo do Megalitismo e ao Fluviá-
rio de Mora, culminando com um beberete na Escola Básica e 
Secundária de Mora, sede do agrupamento.
Esta ação tem como principal objetivo apresentar o executivo à 
comunidade escolar, bem como promover a proximidade entre 
as duas entidades no decorrer do ano letivo.

MUNICÍPIOeducação

MUNICÍPIO DE MORA
DÁ AS BOAS-VINDAS

À COMUNIDADE ESCOLAR
DO CONCELHO

MUNICÍPIO DE MORA
DÁ RESPOSTA A TODAS
AS IDADES NO DECORRER 
DO ANO LETIVO

A Câmara Municipal de Mora irá assegurar o prolongamento de horá-
rio para todas as crianças e jovens que necessitem, seja através dos 
Serviços de Apoio à Família (CAF’s e AAF’S), que decorrem no espaço 
da escola, para os alunos elegíveis do Jardim de Infância e 1º Ciclo, 
ou através da Oficina da Criança.  Esta última valência irá continuar 
a receber, no atual espaço, entre as 14h00 e as 17h00, as situações 
que não se enquadrem no Regulamento dos Serviços de Apoio à 
Família, bem como todos os alunos do 2º e 3º ciclos matriculados na 
Escola Básica e Secundária de Mora.
A Oficina desenvolve neste horário um trabalho de frequência em 
regime livre, onde serão abordadas várias oficinas, nomeadamente 
de expressão plástica, culinária e ciências. Será dado sempre que 
necessário apoio nos trabalhos de casa/grupo, prevê-se também a 
realização de algumas visitas exteriores.
Esta é uma forma que o Município encontra de auxiliar todos os 
alunos e respetivas famílias, promovendo um acompanhamento 
organizado e disciplinado, salvaguardando o seu bem-estar.
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MUNICÍPIOeducação

OFICINA DA CRIANÇA
OCUPA CRIANÇAS
NOS MESES DE VERÃO 

MAIS DE UMA CENTENA DE CRIANÇAS PARTICIPOU
NAS ATIVIDADES DE VERÃO DA OFICINA DA CRIANÇA

Chegaram ao fim as atividades de Verão da Oficina da Crian-
ça, que decorreram durante o mês de julho e contaram com 
cerca de 110 inscritos.
Vindas de todas as freguesias do Concelho, com idades 
compreendidas entre os 3 e os 12 anos, as crianças par-
ticiparam em atividades lúdicas, desportivas e culturais. 
Reinou sempre a alegria, a diversão e o espírito de partilha.
As atividades de Verão da Oficina da Criança garantem uma 
resposta socioeducativa de qualidade aos participantes, na 
mesma medida em que colmatam a necessidade de ocupar 
o tempo livre dos mesmos em período de pausa letiva.
Para além da organização do programa completo de ativida-
des diárias, o Município de Mora assegurou gratuitamente o 
almoço e o transporte de ida e volta das freguesias.

PROGRAMA “AGOSTO A BRINCAR”
ENCERRA COM FESTA DISCO

“Agosto a brincar” terminou com uma festa disco cheia de 
pipocas, sumos e muita diversão. 
Este programa foi promovido pelo Município de Mora, atra-
vés da Oficina da Criança, que acolheu, diariamente, duran-
te todo o mês de agosto cerca de 60 crianças do Concelho.
À semelhança do que tem sucedido nas restantes pausas 
letivas, o objetivo do “Agosto a Brincar” passa por dar res-
posta aos encarregados de educação que se encontram a 
trabalhar, ocupando os tempos livres dos seus filhos.
Expressão plástica, jogos tradicionais, culinária, idas à pisci-
na, e festas foram algumas das atividades desenvolvidas.
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MUNICÍPIOsaúde

MUNICÍPIOaçãosocial

MUNICÍPIO DE MORA OFERECE CADER-
NOS DE FICHAS DESDE O 1º AO 12º ANO

UCSP COM NOVA
MÉDICA DE FAMÍLIA

O Município de Mora assegura o custo dos 
cadernos de fichas de todos os alunos ma-
triculados no Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Mora no ano letivo que iniciou, 
desde o 1º ciclo até ao secundário, indepen-
dentemente do escalão em termos de Ação 
Social Escolar.
Para usufruir deste benefício, deverá ser 
entregue nos serviços de Ação Social do 

Município a fatura com os dados do encar-
regado de educação (nome, contato, NIF e 
IBAN) e nome do aluno/a.
Esta é uma medida que visa apoiar econo-
micamente todas as famílias do Concelho 
com crianças em idade escolar, contribuin-
do desta forma para o sucesso e combate ao 
abandono escolar, promovendo a inclusão e 
igualdade de oportunidades. 

A equipa médica da Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados (UCSP) de Mora 
foi reforçada com a colocação de uma nova 
médica, que vem dar resposta às necessida-
des sentidas no que diz respeito à carência 
evidente de profissionais de saúde afetos à 
UCSP de Mora. Os cerca de 930 utentes que 
se encontravam sem médico de família na 
freguesia de Mora poderão agora, em caso 
de necessidade, proceder à marcação de 
consulta.
O Município de Mora tem acompanhado 
com preocupação esta situação específica, 
desenvolvendo todos os esforços junto da 
Administração Regional de Saúde (ARS) do 
Alentejo e do Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) do Alentejo Central para que 
a mesma seja resolvida. É com agrado que 
o Município de Mora vê a vinda desta nova 
médica, que permitirá assegurar os cuida-
dos básicos de saúde e o devido acompa-
nhamento aos munícipes.
Sendo a saúde pública um direito fun-
damental para o bem-estar de todas as 
pessoas e uma das maiores preocupações 
deste executivo, continuará o Município de 
Mora, em estreita articulação com a ARS e o 
ACES, a procurar soluções para que a popu-
lação esteja salvaguardada em matéria de 
cuidados médicos. É objetivo do executivo 
municipal criar condições de estabilidade na 
prestação dos mesmos em todo o Concelho.
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MUNICÍPIOeconomia

X AEROSYSTEMS SA APRESENTA AERONAVE
EM MORA E PROJETA FUTURO

Em Julho o Pavilhão de Exposições e Auditório 
Municipal de Mora acolheu a demonstração de 
uma aeronave não tripulada por parte da empresa 
Xaerosystems.
Esta apresentação permitiu constatar o enorme 
potencial desta empresa e as mais-valias que 
poderá trazer ao concelho de Mora, uma vez que, 
representam uma tecnologia de ponta na área dos 
“Drones”.
A Xaerosystems tem como área de negócios o 
desenvolvimento, investigação e montagem de 
Drones, havendo a possibilidade de a linha de 
montagem poder migrar para Mora. Isto fará com 
que haja criação de emprego especializado, per-
mitindo o desenvolvimento de novas valências no 
mercado de trabalho.
Este encontro veio possibilitar o desenvolvimento 
de uma relação institucional com a Câmara Muni-
cipal de Pemba, o ex-libris turístico de Moçambi-
que, permitindo ao Município de Mora desenvol-
ver protocolos institucionais para intercâmbios 
nas áreas de formação, empresarial, tradições, 
saberes e turismo.

A Mercearia Alentejana e o Restaurante Afonso, ambos localizados 
em Mora, foram distinguidos como Pequenas e Médias Empresas 
Líder (PME) do ano 2021.
De entre mais de 11 mil empresas nacionais distinguidas pela 
Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), estão as duas 
empresas do Concelho de Mora. A Mercearia Alentejana na área do 
comércio e o Restaurante Afonso na restauração e alojamento.
A distinção PME Líder é um selo de reputação criado pelo IAPMEI 
que valoriza o desempenho das pequenas e médias empresas nacio-
nais, sendo atribuído em conjunto, nomeadamente, com o Turismo 
de Portugal.
Esta distinção é reveladora do trabalho desenvolvido pelas referi-
das empresas e pelo impacto que ambas têm no desenvolvimento 
económico do Concelho.

MERCEARIA ALENTEJANA E 
RESTAURANTE AFONSO DIS-
TINGUIDOS PME’S LÍDER 2021
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DESTAQUE

EXPOMORA
REGRESSA
com novidades!
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DESTAQUE

A edição que marcou o regresso da ExpoMora, abriu ao público 
no final da tarde de sexta-feira, dia 9 de setembro, onde contou 
com as intervenções do Presidente da Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e Turismo, Pedro Costa Ferreira, do 
Vice-Presidente do Turismo do Alentejo, Pedro Pires Dias e da 
Presidente do Município de Mora, Paula Chuço. A cerimónia de 
abertura contou ainda com a participação do Grupo de Canta-
res Alentejanos das Brotas, do Grupo de Cantares de Cabeção, 
do Grupo de Bombos “Toca a Bombar” de Pavia e da Fanfarra 
dos Bombeiros Voluntários de Mora.
Sendo este certame dedicado às freguesias, as entradas do re-
cinto representaram cada uma delas, permitindo que os grupos 
participantes entrassem pelo respetivo pórtico da sua fregue-
sia, e desfilassem até ao espaço da cerimónia, onde se juntaram 
às centenas de pessoas presentes.

A CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO

ESTA EDIÇÃO REUNIU 90 EXPOSITORES,
MAIOR NÚMERO DE SEMPRE

Foram muitas as novidades que marcaram esta ExpoMora. Para 
além do número de expositores ter sido o maior de sempre, 
com um total de 90 stands, distribuídos entre os pavilhões e 
uma tenda exterior, o município disponibilizou transporte às 
freguesias, para que todos pudessem visitar o certame e assistir 
aos espetáculos.
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DESTAQUE

EXPOMORA COM UM NOVO ESPAÇO DESTINADO A PROVAS

ESPAÇO CRIANÇAS E ANIMAÇÃO DE RUA
COMPLETAM PROGRAMA

Uma outra novidade deste certame foi o espaço destina-
do a provas, dinamizado por diversos expositores, que 
colocaram vinhos, doces e salgados à prova de todos os 
visitantes. Esta foi uma forma de divulgar e promover os 
sabores e saberes do Concelho.

Houve ainda dois espaços dedicados às crianças, com 
insufláveis, elásticos, paredes de escalada e touro 
mecânico, bem como, animação de rua promovida pelo 
Grupo de Teatro de Pavia, pela Metamorphose-ADC e pela 
PurposeFlow.
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DESTAQUE

PALCO CULTURAL E EXPOSIÇÃO PROMOVEM
ATIVIDADE DAS FREGUESIAS

Sob o mote – “As Nossas Tradições”, as freguesias tiveram 
um destaque fundamental nesta edição. Para isso, contri-
buiu o palco cultural, localizado no recinto da ExpoMora, 
onde cada freguesia mostrou as suas tradições, através das 
atuações dos grupos de cantares e rancho folclórico. Além 
disso, apresentou-se a exposição na sala de atividades do 
Museu do Megalitismo, que reuniu uma série de informação 
e adereços, típicos do Concelho e em particular de cada 
freguesia.

Grupo de Cantares de Cabeção

Grupo Recreativo e Rancho Folclórico de Cabeção

Grupo de Cantares da Santa Casa da Misericórdia de Pavia

Grupo de Cantares “As Cachopas”

Exposição das Freguesias “As Tradições”

Grupo de Cantares Alentejanos de Brotas

Grupo de Cantares da ARPI de Mora

Manuel Amador e João Badalo e os seus bailarinos
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Esta edição teve como principal objetivo dar destaque e prio-
rizar o que é do Concelho. Os filhos da terra, nomeadamente 
a Escola de Música da Câmara Municipal de Mora, Daniel 
Catarino e Mário Costa (Progressivu), tiveram a oportunidade 
de atuar perante o seu público, alguns, pela primeira vez.

FILHOS DA TERRA SOBEM
AOS PALCOS MUSEU E BARES

Ao palco museu subiram, para além dos artistas da terra, 
nomes conhecidos do grande público, como Quim Barreiros, 
Diogo Piçarra, Ana Arrebentinha e Virgul, que animaram os 
milhares de pessoas que passaram pela ExpoMora.

GRANDES NOMES DA MÚSICA
E HUMOR NACIONAIS

NO PALCO MUSEU

DESTAQUE
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DESTAQUE

A ExpoMora ficou ainda marcada pelos convívios desportivos, 
nomeadamente a caminhada, que aconteceu dia 10 de setembro 
e juntou mais de uma centena de pessoas.
O domingo arrancou com um passeio de BTT, com cerca de 50 
km, que percorreu um pouco do município e contou com cerca 
de meia centena de participantes.
Promovido pelo Grupo Desportivo e Recreativo dos trabalhado-
res da Câmara Municipal de Mora, o torneio da malha aconteceu 
dia 11, o encontro reuniu cerca de 6 equipas.

ATIVIDADES DESPORTIVAS MARCAM 
MANHÃS DA EXPOMORA

ATLETAS DO GDP HOMENAGEADOS NA EXPOMORA

No decorrer da ExpoMora 2022, o Município de Mora promoveu 
uma homenagem a todos os atletas, que durante esta última 
época desportiva conquistaram títulos nacionais e regionais, 
bem como aos seus treinadores, que com empenho e dedicação 
colaboraram para que as equipas arrecadassem todos estes 
troféus.
O Município reconhece e enaltece, desta forma, o trabalho e 
esforço de todos, desejando que a época que se inicia lhes seja 
tão ou mais favorável como a anterior!
Parabéns Grupo Desportivo de Pavia.

IMPORTÂNCIA DE PROTEGER O RIO EM COLÓQUIO
NA EXPOMORA

A “Importância de proteger o rio” foi o tema do colóquio que se 
realizou, dia 11 de setembro, por ocasião da ExpoMora. A realiza-
ção do colóquio teve como objetivo dar a conhecer o que se faz a 
nível científico de modo a compreender as alterações nos rios para 
depois se poder atuar. As intervenções ficaram a cargo de Carlos 
Alexandre e Joana Boavida-Portugal, ambos do Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente da Universidade de Évora.

EXPOMORA 2022 DESPEDE-SE COM ESPETÁCULO
PIROTÉCNICO. ATÉ PARA O ANO!
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O FLUVIÁRIO DE MORA FOI PREMIADO COM O CERTIFICADO DE 
EXCELÊNCIA “TRAVELERS´ CHOICE 2022” DO TRIPADVISOR 
PELA SÉTIMA VEZ. 
Para o Município de Mora e para o Fluviário de Mora este Certifica-
do de Excelência é o reconhecimento de todo o trabalho que tem 
sido desenvolvido ao longo dos 15 anos de existência do aquário 
público.
Este Certificado, instituído em 2011, premeia empresas mundiais 
que tenham proporcionado continuamente experiências de qua-
lidade e que tenham obtido no último ano avaliações excelentes 
por parte dos utilizadores do site TripAdvisor, a maior plataforma 
de viagens do mundo.
A qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações reporta-
das por um período de 12 meses, são os aspetos mais relevantes 
que este Certificado de Excelência tem em consideração. Para 
ser elegível, a empresa tem de manter uma classificação geral de 
pelo menos quatro em cinco, ter um número mínimo de ava-
liações e tem de estar na lista do referido site há pelo menos 12 
meses.
O Município e o Fluviário de Mora agradecem a todas as pessoas 
cuja avaliação contribuiu para a atribuição deste prémio.

MUNICÍPIOmuseus

FLUVIÁRIO DE MORA
PREMIADO COM CERTIFICADO 

DE EXCELÊNCIA
“TRAVELERS’CHOICE 2022”

COMPRE BILHETES ONLINE NO SITE DO FLUVIÁRIO

Já está online o novo site do Fluviário de Mora, que apresenta
uma nova e importante novidade: venda de bilhetes online.
Uma nova imagem, dinamismo, inovação, acessibilidade e eficá-
cia, são também caraterísticas que diferenciam o novo site do Flu-
viário de Mora, cujo endereço se mantem: www.fluviariomora.pt .
Os visitantes podem agora planear ao pormenor a sua visita a este 
aquário público que dedica a sua atividade aos ecossistemas de 
água doce.
Pela via online pode ser explorada a história do Fluviário de Mora, 
as galerias expositivas e os aquários que as compõem, a vertente 
educacional que é habitualmente desenvolvida junto das escolas, 
consultar preços, horários, marcar visita e adquirir bilhetes.

Desde o dia 1 de setembro que o Fluviário está a funcionar com o 
horário de inverno: encontrando-se aberto das 10h00 às 17h00, de 
segunda a domingo, até 31 de março 2023.

FLUVIÁRIO DE MORA COM HORÁRIO DE INVERNO
DESDE DIA 1 DE SETEMBRO

As escavações arqueológicas decorreram durante o mês de 
Agosto, no Sítio de Santa Cruz 13, na freguesia de Brotas, sob a 
coordenação da arqueóloga Leonor Rocha, da Universidade de 
Évora e financiadas pelo Município de Mora.
Este ano, os trabalhos tiveram resultados excecionais pelo tipo 
de materiais que foram descobertos. Registaram-se descobertas 
de cerâmica decorada, o que comprova as ligações existentes 
entre o litoral e o interior alentejano e aponta para uma crono-
logia de ocupação de cerca 4.500 anos, bem como uma Placa 
de Xisto em contexto de Povoado. Contam-se pelos dedos de 
uma mão os povoados em que foram encontrados fragmentos 
de placas de xisto, o que poderá, talvez, significar que o local 
da escavação poderia ter sido um centro de oficinas, onde estas 
placas eram produzidas.

ÚLTIMAS ESCAVAÇÕES NO CONCELHO
REVELARAM ACHADOS IMPORTANTES 
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MUNICÍPIOatividademunicipal

FREGUESIA DE CABEÇÃO E LOCALIDADE DE MALARRANHA 
RECEBEM REUNIÃO DESCENTRALIZADA

Realizou-se no dia 8 de agosto, na freguesia de Cabeção, a 
terceira Reunião de Câmara descentralizada e no dia 19 de 
Setembro, na localidade de Malarranha, realizou-se a quarta 
reunião.
Esta medida de proximidade, tomada pelo executivo, veio per-
mitir que a população de Cabeção e de Malarranha participem 
ativamente nestas sessões, aproveitando assim a oportuni-
dade para partilhar as suas preocupações e deixar sugestões 
junto do executivo municipal.
As reuniões descentralizadas já passaram por todas as fregue-
sias e pela localidade de Malarranha, desta forma, a próxima 
sessão descentralizada retoma a ordem inicial e será na Fre-
guesia de Brotas, no dia 31 de outubro.

REUNIÕES DE CÂMARA
NAS FREGUESIAS

JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇÃO
Reunião de Câmara descentralizada, dia 8 de agosto 

SALÃO DE FESTAS DO CENTRO CÍVICO DE MALARRANHA
Reunião de Câmara descentralizada, dia 19 setembro 
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MUNICÍPIOatividademunicipal

“O MUNICÍPIO
MAIS PERTO DE SI”

EXECUTIVO MUNICIPAL ACOLHE SUGESTÕES DOS MUNÍCIPES 
DE PAVIA E CABEÇÃO

No final do mês de julho, a Presidente do Município de Mora, 
Paula Chuço e o Vereador Hugo Carreiras, estiveram em 
Pavia, na Junta de Freguesia, numa sessão aberta para ouvir 
as sugestões e preocupações dos munícipes, bem como dar 
respostas às suas solicitações e questões.
Tal como aconteceu no dia 17 de agosto no salão da Junta de 
Freguesia de Cabeção, encontro que contou também com a 
presença do Presidente da Junta de Freguesia, João de Car-
valho, e o técnico do Município, Eng.º António Mourão.
“O Município mais perto de si” é uma iniciativa que tem 
como objetivo reforçar a relação de proximidade entre o 
executivo e a população.
Estes encontros tiveram início em Pavia, seguindo-se a 
Freguesia de Cabeção. Atempadamente, serão divulgadas as 
datas das sessões nas restantes localidades.

JUNTA DE FREGUESIA DE PAVIA
Auscultação de munícipes na freguesia de Pavia

JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇÃO
Auscultação de munícipes na freguesia de Cabeção
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Brotas

INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

MUNICÍPIOatividadefreguesias

A Junta de Freguesia de Brotas manteve 
e reforçou o apoio às diversas iniciativas 
desenvolvidas pelo movimento associa-
tivo da nossa freguesia. Continuamos a 
realizar diversas atividades em prol do 
bem-estar da nossa população.

Cabeção A Junta de Freguesia de Cabeção marcou presença e realizou:

Pinturas de manutenção: Fonte do Largo do Ribeiro e Lavadouro Público

Organização da Feira Anual: Atuações do Grupo de Cantares de Cabeção
e do Grupo Recreativo e Rancho Folclórico de Cabeção

Lançamento do livro “Gosto mais de ti que qualquer 
coisa” de Maria Prates

Organização de excursão ao Jardim Buddha 
Eden (Bombarral)

Festas em Honra de N.ª Sr.ª de Brotas

Apresentação da equipa do Sport Clube Brotense
para a época 2022/2023Participação na ExpoMora 2022Pintura do pátio da Escola 
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MUNICÍPIOatividadefreguesias
INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

Passeio/Convívio da Freguesia de Mora a Mafra

Exposição da jovem Mariana Espadaneira
“Memórias de quem nasce flor”

Mora

Concerto com Carlos Maria Trindade

Passado um ano sobre as eleições autárqui-
cas, o executivo da Junta de Freguesia de 
Pavia faz um balanço positivo do trabalho 
realizado. As nossas preocupações têm sido 
as Pessoas de Pavia e Malarranha! Assim, 
desenvolvemos esforços no sentido de con-
tribuir para o bem-estar da população, em 
parceria com a Câmara Municipal de Mora 
e com o apoio que temos vindo a prestar às 
Associações da Freguesia. Através do diálo-
go estabelecido e do empenho do executivo 

Pavia
e dos trabalhadores, temos conseguido 
a limpeza e embelezamento das nossas 
ruas, caminhos vicinais, largos, cemitérios, 
fonte e tanque da vila.  Resolvemos alguns 
problemas de iluminação pública, demos 
a conhecer monumentos e a Casa-Museu 
Manuel Ribeiro de Pavia a residentes e a 
quem nos visitou, festejámos o S. Martinho, 
o Canto das Janeiras, o dia da Poesia, o 25 
de Abril, organizámos a Festa da Criança, 
trouxemos música e animação pela Feira 
de Pavia, pelo Arraial de St. António, em 
25 de Junho, no concerto de piano ofere-
cido por Carlos Maria Trindade, pela Festa 
de Nª Senhora de Fátima em Malarranha, 
pela Festa do Santíssimo Sacramento em 
Pavia. Continuamos a desenvolver esforços 
para melhorar as comunicações na nossa 
freguesia e a responder aos problemas do 
quotidiano dos habitantes que diariamente 
nos procuram em busca de soluções para 
variados problemas. Comemorações do 25 de Abril
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O Plano Operacional Municipal (POM) 2022 foi apro-
vado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (CMDFCI), em reunião realizada a 20 
de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Da entidades que compõem a CMDFCI estiveram re-
presentadas o Município de Mora, através do Gabinete 
Técnico Florestal (GTF), as Juntas de Freguesia de 
Cabeção e de Pavia, o Regimento de Artilharia nº5 do 
Exército, o Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), a AFLOSOR, a Associação de Produto-
res Florestais, a Guarda Nacional Republicana (GNR), 
o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA) e os Bombeiros Voluntários de Mora.
O POM, agora aprovado, é um documento de vigência 
anual que regula a articulação entre entidades munici-
pais e distritais. Objetivamente, o POM operacionaliza 
todo o dispositivo de Gestão Integrada de Fogos Ru-
rais, ao passo que auxilia igualmente no planeamento 
do combate aos incêndios florestais.
Trata-se de um Plano de importância extrema, desig-
nadamente, na realização de ações de vigilância, dete-
ção, fiscalização, 1ª intervenção, combate, rescaldo e 
vigilância nos pós-incêndios florestais.

MUNICÍPIOproteçãocivil

APROVADO PLANO MUNICIPAL
OPERACIONAL (POM) 2022

O POM, agora aprovado, é um documento de 
vigência anual que regula a articulação entre 

entidades municipais e distritais. Objetivamen-
te, o POM operacionaliza todo o dispositivo de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, ao passo que 
auxilia igualmente no planeamento do combate 

aos incêndios florestais.
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MUNICÍPIO REFORÇA 
REDE DE ECOPONTOS 

NO CONCELHO

MUNICÍPIO DE MORA 
DISPONIBILIZA SERVIÇO 
DE RECOLHA DE MONOS 

E VERDES

O Município de Mora adquiriu novos equipamentos de recolha 
seletiva de resíduos que serão colocados. Assim, o Município 
alarga a rede de ecopontos, melhorando o índice de acessibili-
dade ao serviço. 
O objetivo é reforçar a rede de ecopontos do Concelho de Mora, 
de forma a sensibilizar e facilitar aos munícipes a reciclagem 
e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, apostando 
na qualidade de vida da população e aumentando a meta de 
recolha deste tipo de resíduos.

O Município de Mora e a Juntas de Freguesia do Concelho  têm ao 
dispor da população o serviço gratuito de recolha de monos e ver-
des, três vezes por semana – segundas, quartas e sextas.
Mediante a sua localização, o munícipe pode solicitar o respetivo 
serviço de recolha através dos contatos presentes na imagem. 
Estes são resíduos que podem ser reciclados ou reutilizados. A reco-
lha gratuita dos mesmos pretende contribuir para manter as ruas do 
Concelho limpas.

MUNICÍPIOambiente
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CAMINHADA NOTURNA JUNTOU MAIS
DE MEIA CENTENA DE PARTICIPANTES

400 ATLETAS NA PROVA DE ÁGUAS ABERTAS
NO PARQUE ECOLÓGICO DE GAMEIRO

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

A Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora” regressou ao 
Açude do Gameiro, em Cabeção no dia 17 de julho e contou 
com a participação de cerca de 400 atletas, federados e não 
federados vindos de diversas zonas do país.
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 Associação dos Amigos da Natureza 
de Cabeção.
O Município de Mora ofereceu a visita gratuita ao Fluviário 
de Mora e ao Museu Interativo do Megalitismo, no próprio 
dia, aos atletas participantes da Prova.
Adicionalmente, e para que participantes e familiares des-
frutassem do Parque Ecológico do Gameiro, foi reforçado o 
número de mesas para piquenique, assim como a animação 
foi garantida durante todo o dia. 
A Prova de Águas Abertas “Fluviário de Mora” pretende pro-
mover o desenvolvimento desportivo do Concelho de Mora 
e da modalidade, contribuindo para o desenvolvimento 
turístico local.

MUNICÍPIOdesporto
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AVENIDA
DO FLUVIÁRIO

AÇÃO DE DESBARATIZAÇÃO NA FREGUESIA
DE MORA

Trabalhos agroflorestais, de limpeza e manutenção, nas bermas 
da Avenida do Fluviário. O objetivo é garantir o raio de segurança 
de todos automobilistas, ciclistas e peões que circulam nesta via 
e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de incêndios. 

Para resolver a praga de rastejantes na freguesia de Mora, o Muni-
cípio contratou uma empresa especializada no ramo para realizar 
uma desbaratização em toda a rede de esgotos, com o objetivo de 
controlar a situação e evitar que se desenvolvam.

MUNICÍPIOobras

AVENIDA DO FLUVIÁRIO REDE DE ESGOTOS DA FREGUESIA DE MORA

REFORÇO DO PARQUE DE MÁQUINAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
MARCAÇÃO DE PAVIMENTO
Investimento de cerca de 5 mil euros na aquisição de um equipa-
mento para pintar e marcar o pavimento. Esta máquina vem col-
matar uma lacuna que existia no parque de máquinas, permitindo 
a partir deste momento gerir de forma autónoma as marcações e 
sinalização, já existentes no pavimento, ou outras que se enten-
dam realizar.

INTERVENÇÃO NO TROÇO N2 MORA - BROTAS

REQUALIFICAÇÃO DA EN2 NO TROÇO MORA-
-BROTAS
Esta intervenção, há muito necessária, permitirá melhorar a 
funcionalidade da respetiva estrada, bem como as condições de 
circulação a todos os utilizadores da mesma.
A intervenção, a cargo das Infraestruturas de Portugal (IP), inclui 
trabalhos de fresagens e reposição de pavimentos e implicam 
que o trânsito circule de forma condicionada até meio do mês de 
outubro.





Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara
Em reunião de Câmara realizada
a 11 de julho de 2022 foi deliberado:

PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPE-
CIALIDADES: Processo n.º 11/2019, apro-
vado por unanimidade as alterações apresen-
tadas. Mais foi deliberado por unanimidade 
no que respeita a projetos de especialidades, 
que deverão ser entregues aqueles que não 
se mantenham compatíveis com as alterações 
introduzidas, com a brevidade adequada. No 
caso de se entender que os mesmos não so-
frem alterações, deverão ser apresentados ter-
mos de responsabilidade a atestar esse facto. 
Processo n.º 11/2022, aprovado por unanimi-
dade o projeto de arquitetura bem como os 
projetos de especialidades apresentados. Mais 
foi deliberado por unanimidade conceder a 
licença de construção pelo prazo de 3 meses. 
Processo n.º 6/2022, aprovado por unanimi-
dade as alterações apresentadas. Mais foi deli-
berado por unanimidade conceder o prazo 
de 6 meses para apresentação dos projetos de 
especialidades.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado 
por unanimidade emitir parecer favorável, 
deferindo os pedidos apresentados.

1.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
DO FUNDO DE MANEIO 2022: delibera-
do por unanimidade aprovar o seguinte: - A 
1ª alteração ao Regulamento do Fundo de Ma-
neio de 2022, que consiste na constituição de 
um segundo fundo de maneio e da definição 
das regras de utilização do mesmo; - A consti-
tuição de mais um fundo de maneio, no valor 
de 100€/mês, afeto aos serviços do Fluviário 
de Mora.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE - CONHECIMENTO: a Câmara 
Municipal tomou conhecimento dos despa-
chos emanados pela Senhora Presidente da 
Câmara.

DESPACHOS DA SENHORA DE PRE-
SIDENTE - RATIFICAÇÃO: deliberado 
por unanimidade ratificar os despachados 
emanados pela Senhora Presidente da Câmara.

RENOVAÇÃO - CONTRATO DE CON-
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE CIN-
CO CASAS DE CAMPO EM BROTAS 
COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DE 
UMA UNIDADE DE TURISMO EM ES-

PAÇO RURAL: a Câmara Municipal tomou 
conhecimento.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL - 1 ASSISTENTE OPE-
RACIONAL, ATIVIDADE 17 (SERVIÇO 
DE AMBIENTE E ÁGUA): deliberado por 
maioria, com 2 abstenções dos Senhores Ve-
readores da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, 
autorizar a abertura de procedimento concur-
sal e definir que o prazo de apresentação de 
candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL COMUM PARA ADMIS-
SÃO DE 3 TRABALHADORES (TEMPO 
INDETERMINADO) DA CATEGORIA 
DE ASSISTENTE TÉCNICO, DA ATIVI-
DADE 5 (SERVIÇOS DOS NÚCLEOS 
MUSEOLÓGICOS): deliberado por maio-
ria, com 2 abstenções dos Senhores Verea-
dores da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, 
autorizar a abertura de procedimento concur-
sal e definir que o prazo de apresentação de 
candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

Em reunião de Câmara realizada
a 25 de julho de 2022 foi deliberado:

EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO 
DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO: ARTI-
GO 183 DA FREGUESIA DE BROTAS: 
deliberado por unanimidade emitir parecer 
favorável, deferindo o pedido.

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNI-
FAMILIAR E APOIO AGRÍCOLA (AL-
TERAÇÕES) PROCESSO N.º 2/2020: 
deliberado por unanimidade aprovar as al-
terações apresentadas. Mais foi deliberado por 
unanimidade que os projetos de especialida-
des sejam entregues com a brevidade adequa-
da.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CHE MO-
RENSE – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 
DE SUBSÍDIO: deliberado por unanimi-
dade aprovar a atribuição de um subsídio 
cuja tranche é de 10.000€ à AACheMorense, 
destinado a apoiar o seu Plano de Atividades 
2022/2023.

GRUPO MUSICAL PAVIENSE - PRO-

POSTA DE SUBSÍDIO: deliberado por 
unanimidade aprovar a atribuição de um 
subsídio no valor de 77,24€ ao Grupo Musical 
Paviense, destinado a apoiar a realização do Ar-
raial Popular de Santo António de Pavia.

FESTAS NAS FREGUESIAS - PROPOS-
TA DE SUBSÍDIO: deliberado por unani-
midade aprovar a atribuição dos subsídios a 
cada entidade promotora das Festas, no valor 
de 2.000€ cada, bem como a concessão dos 
apoios logísticos necessários.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 
FREGUESIA DE PAVIA - PROPOSTA 
DE APOIO FINANCEIRO: deliberado por 
unanimidade aprovar a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 2.000€ à Fábrica 
da Igreja Paroquial de Pavia, destinado a custear 
parte dos trabalhos de pintura da Igreja de San-
to António.

4ª ALTERAÇÃO À TABELA DE PRE-
ÇOS 2022: deliberado por maioria, com 
três votos a favor e duas abstenções por parte 
dos Vereadores eleitos pela CDU, aprovar a 4ª 
alteração à Tabela de Preços 2022 do Municí-
pio de Mora.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE DA CÂMARA - CONHECI-
MENTO: a Câmara Municipal tomou co-
nhecimento dos despachos emanados pela da 
Senhora Presidente da Câmara.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE DA CÂMARA - RATIFICAÇÃO: 
a Câmara Municipal ratificou por unanimida-
de os despachos emanados pela da Senhora 
Presidente da Câmara.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MORA E A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
MORA: deliberado por unanimidade apro-
var a celebração do Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Mora e a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Mora, 
Cruz Roxa.

PAGAMENTO DESPESAS FUNERAL: 
deliberado por unanimidade aprovar o pa-
gamento das despesas dos serviços fúnebres 
do funcionário da Câmara Municipal, no valor 
total de 2.155,47€.



PLANO DE TRANSPORTES ESCO-
LARES DO MUNICÍPIO DE MORA 
2022/2023: deliberado por unanimidade 
aprovar o Plano de Transportes Escolares do 
Concelho de Mora apresentado e que teve 
parecer favorável do Conselho Municipal de 
Educação.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICIPIO DE MORA E A 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
MORA: deliberado por unanimidade apro-
var a anulação da deliberação da Câmara Muni-
cipal de 27/06/2022, referente à celebração do 
Protocolo de Cooperação entre o Município 
de Mora e o Centro Social e Paroquial de Mora 
e aprovar a celebração do Protocolo de Coo-
peração entre o Município de Mora e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de Mora.

Em reunião de Câmara realizada
a 8 de agosto de 2022 foi deliberado:

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNI-
FAMILIAR PROCESSO 13/2021: delibe-
rado por unanimidade deferir o pedido de 
informação prévia.

ALTERAÇÃO DURANTE A EXECU-
ÇÃO DA OBRA PROCESSO Nº 19/2018: 
deliberado por unanimidade deferir o proje-
to de alterações.

EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO 
DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - ARTI-
GO 680, FREGUESIA DE MORA: delibe-
rado por unanimidade emitir parecer favorá-
vel, deferindo o pedido.
 
EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO 
DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - AR-
TIGO 398, DA FREGUESIA DE PAVIA: 
deliberado por unanimidade emitir parecer 
favorável, deferindo o pedido.
 
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO - PROCES-
SO N.º 19/2022: aprovado por unanimi-
dade o projeto de arquitetura bem como os 
projetos de especialidades apresentados. Mais 
foi deliberado por unanimidade conceder a 
licença de construção.
 
5ª ALTERAÇÃO À TABELA DE PRE-
ÇOS 2022: deliberado por unanimidade 
aprovar a 5ª alteração à Tabela de Preços 2022 
do Município de Mora.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE - CONHECIMENTO: a Câmara 
Municipal tomou conhecimento dos despachos 
emanados pela Senhora Presidente da Câmara.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE - RATIFICAÇÃO: deliberado por 
unanimidade ratificar os referidos despa-

chos, exceto o despacho relacionado com as 
Normas de Participação - ExpoMora 2022, em 
que foi ratificado por maioria com 2 absten-
ções dos Senhores Vereadores da CDU, Marco 
Calhau e Luís Branco.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSO-
CIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA: 
deliberado por unanimidade atribuir um 
subsídio no valor de 45.000€ à Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Mora, 
tendo como objetivo a reserva e o início do 
processo para aquisição de uma viatura de de-
sencarceramento.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL COMUM PARA ADMIS-
SÃO DE 3 TRABALHADORES (TEMPO 
DETERMINADO) DA CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL, DA ATI-
VIDADE 5 (SERVIÇOS DE OBRAS MU-
NICIPAIS): deliberado por unanimidade 
autorizar a abertura de procedimento concur-
sal e definir que o prazo de apresentação de 
candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

FUNDO AMBIENTAL - AVISO Nº 
14198/2022 - CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DA BIODIVERSIDA-
DE - PROJETOS DE ERRADICAÇÃO 
E CONTROLO DE ESPECIES INVA-
SORAS PRIORITÁRIAS: deliberado por 
unanimidade candidatar ao Fundo Ambiental 
- Aviso n.º 14198/2022 - Conservação da Na-
tureza e da Biodiversidade - Projetos de erra-
dicação e controlo de espécies invasoras prio-
ritárias as “Ações de erradicação e controle de 
espécies exóticas invasoras - Ribeira da Raia”.

Em reunião de Câmara realizada
a 22 de agosto de 2022 foi deliberado:

AVERBAMENTO DE PROCESSO DE 
OBRAS N.º 38/83: deferido por unanimi-
dade.

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - 
AGRUPAMENTO 743 - MORA - ATRI-
BUIÇÃO DE SUBSÍDIO: deliberado por 
unanimidade conceder um subsídio no valor 
de 600€, destinado a custear parte das despe-
sas com o seu plano de atividades para 2022 
ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 
743 – Mora.

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 2022 
- PROPOSTA DE APOIO: deliberado por 
unanimidade manifestar o seu acordo com a 
proposta apresentada indo proceder em con-
formidade.

GRUPO RECREATIVO E RANCHO 
FOLCLÓRICO DE CABEÇÃO - PRO-
POSTA APOIO FINANCEIRO: delibera-
do por unanimidade conceder um subsídio 

no valor de 400€ ao Grupo Recreativo e Ran-
cho Folclórico de Cabeção, destinado a custear 
as despesas com a colaboração prestada à Câ-
mara Municipal de Mora (refeições), no âmbito 
do Festival Jovem.

GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA - 
PROPOSTA APOIO FINANCEIRO: deli-
berado por unanimidade conceder um sub-
sídio no valor de 490€ ao Grupo Desportivo 
de Pavia, destinado a custear as despesas com 
a colaboração prestada à Câmara Municipal de 
Mora (refeições), no âmbito do Festival Jovem.

PAGAMENTO DE IMI - CASA DO 
POVO DE MORA: deliberado por unanimi-
dade autorizar o pagamento do IMI de 2021, 
do edifício em causa, uma vez que o Município 
tem usufruído em pleno do mesmo.

DESPACHOS DA SENHORA PRESI-
DENTE: deliberado por unanimidade rati-
ficar despachos emanados pela Senhora Presi-
dente da Câmara.

PROPOSTA DE ABERTURA DE CON-
CURSO PARA ALIENAÇÃO DE LOTE 
NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA 
QUINTA DAS SESMARIAS EM MORA: 
deliberado por unanimidade o seguinte: a. A 
abertura de concurso para alienação do lote 
n.º 8 do Loteamento Municipal da Quinta das 
Sesmarias em Mora, seguindo os trâmites es-
tabelecidos no Regulamento de Cedência de 
Lotes de Terreno em Loteamentos Municipais, 
pelo prazo de 15 dias. b. Dispensar o requisi-
to “residam no concelho há pelo menos dois 
anos”, expressamente previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Cedên-
cia de Lotes de Terreno em Loteamentos Mu-
nicipais. c. Definir que a Comissão do referido 
concurso seja constituída pelos seguintes ele-
mentos: Presidente: Eng. António Mourão, Che-
fe da Divisão de Obras e Urbanismo. 1.º Vogal: 
Eng. João Endereço, Técnico Superior: 2.º Vogal: 
Arquiteto Vítor Mendes, Técnico Superior; 1.º 
Vogal suplente: Arquiteta Ana Sofia Silva Men-
des, Técnico Superior; 2.º Vogal suplente: Car-
los Fragoso, Assistente Operacional.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: delibera-
do por unanimidade aprovar a cedência de 
transporte às seguintes instituições: Ass. Ami-
gos da Natureza de Cabeção, para apoio à Des-
cida Ribeira Seda, nos dias 27 e 28 de Agosto; 
Rancho Folclórico de Cabeção, para atuações 
nos dias 3 de setembro ao Bombarral, 4 de 
setembro à Festa do Avante, 25 de setembro 
a Viana do Alentejo. ARPIM, para o Grupo de 
Cantares atuar no Barreiro no dia 17/9. Jun-
ta de Freguesia de Pavia, para os seus passeios 
nos dias 21 de setembro a Vila Franca de Xira 
e 11 de outubro, local ainda a definir; ASDIC, 
para almoço convívio a 25 de setembro, local 
a definir.

REEMBOLSO DO VALOR DE CA-
DERNOS DE FICHAS, ANO LETIVO 



2022/2023: deliberado por unanimidade 
reembolsar a 100% o valor dos Cadernos de 
Fichas a todos os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico e Ensino Secundário, indepen-
dentemente do seu escalonamento de Ação 
Social Escolar, para o ano letivo 2022/2023, aos 
encarregados de Educação, mediante apresen-
tação da fatura correspondente na Secção Fi-
nanceira da Câmara Municipal de Mora ou nas 
respetivas Juntas de Freguesia.

Em reunião de Câmara realizada
a 5 de setembro de 2022 foi deliberado:

DIREITO DE PREFERÊNCIA - LOTE 32 
DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA 
QUINTA DA LARANJINHA: deliberado 
por unanimidade não usar o seu direito de 
preferência, autorizando assim o proprietário 
a proceder à alienação do referido imóvel a fa-
vor de seu filho.

ATRIBUIÇÃO TOPONÍMICA - RUA 
DE S. JOSÉ / ESTRADA DE ACESSO 
À CASA DO GUARDA DA MATA NA-
CIONAL DE CABEÇÃO: deliberado por 
unanimidade manifestar o seu acordo com 
a proposta apresentada, bem como dar conhe-
cimento às Entidades interessadas, (Junta de 
Freguesia, GNR, Bombeiros, Código Postal e 
moradora requerente).

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado 
por unanimidade emitir parecer favorável 
deferindo os pedidos. 

EXCLUSÃO NO ÂMBITO DA LEI 
8-2012: deliberado por unanimidade o se-
guinte: - Que o Município e Mora beneficie 
da exclusão do âmbito da Lei 8/2012, no que 
se refere ao reporte dos Fundos Disponíveis 
e comunicar a mesma à DGAL, de harmonia 
com a presente proposta.

ARRENDAMENTO DO BAR DO JAR-
DIM SITIO NO JARDIM PÚBLICO, EM 
MORA: deliberado por unanimidade o se-
guinte: A não adjudicação, do arrendamento do 
Bar do Jardim Público de Mora, sito no jardim 
Público, em Mora, em conformidade com o nº 
3 a Cláusula 14ª do Programa de Hasta Pública 
e de harmonia com a proposta apresentada; A 
homologação das atas das reuniões realizadas 
nos dias 3 e 8 de agosto de 2022; A notificação 
do concorrente para se pronunciar sobre qual-
quer questão que entenda por conveniente.

DESPACHOS: a Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos emanados pela 
Senhora Presidente da Câmara.

PROTOCOLO COM ALSUD - COOPE-
RATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO ALENGARVE: deli-
berado por unanimidade aprovar a proposta 
de celebração do Protocolo de Colaboração 
apresentado.

Em reunião de Câmara realizada
a 19 de setembro de 2022 foi deliberado:

AVERBAMENTO DE PROCESSO N.º 
05-31 DE 1976: deferir o pedido.
 
EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado 
por unanimidade emitir parecer favorável, de-
ferindo os pedidos apresentados.

AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABI-
TAÇÃO/LEGALIZAÇÃO - PROCESSO 
N.º 5/2022: deliberado por unanimidade 
deferir o pedido. Mais foi deliberado por una-
nimidade conceder o prazo de 6 meses, para 
apresentação dos projetos de especialidade.

LOJA N.º 9 - MERCADO MUNICIPAL: 
deliberado por unanimidade deferir o pedi-
do de denúncia do contrato de arrendamento 
da loja n.º 9, no Mercado Municipal em Mora.

PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 
EM PRESTAÇÕES: deliberado por unani-
midade autorizar o pagamento da fatura em 
12 prestações mensais, ao consumidor nº5066, 
bem como retirar o valor de 55,97€ relativo 
aos resíduos sólidos. 

PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE 
AUDITOR EXTERNO PARA CERTI-
FICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE MORA: deliberado por 
unanimidade o seguinte: a) Propor à As-
sembleia Municipal a nomeação do auditor 
externo, designadamente a entidade Júlio Al-
ves, Cabral, Saraiva & Associado, SROC, Lda., 
como responsável pela certificação legal de 
contas individuais e consolidadas do Município 
de Mora, referente aos exercícios económicos 
dos anos 2022, 2023 e 2024 e demais compe-
tências plasmadas no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades Intermu-
nicipais; b) Solicitar que a deliberação da As-
sembleia Municipal seja aprovada em minuta, 
para produzir efeitos imediatos, ao abrigo das 
disposições conjugadas do nº 3 e 4 do artigo 
57º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais.

DESPACHOS: a Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos emanados pela 
Senhora Presidente da Câmara.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORA NO AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS DE MORA: a Câmara Municipal 
tomou conhecimento e enviou o documento 
à Assembleia Municipal também para conhe-
cimento.

CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE 
MORA NO AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS DE MORA: deliberado por maio-

ria com 2 abstenções dos senhores Vereado-
res da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, o 
seguinte: 1. Aprovar a minuta de contrato de 
delegação de competências do Município de 
Mora no Agrupamento de Escolas de Mora, 
nos termos constantes na minuta em anexo; 2. 
Revogar o contrato de delegação de compe-
tências do Município de Mora no Agrupamen-
to de Escolas de Mora, outorgado a 1 de abril 
de 2022; 3. Submeter a apreciação e aprovação 
da Assembleia Municipal os pontos preceden-
tes (ponto 1 e ponto 2); 4. Aprovar o Anexo 
I da minuta supramencionada, o qual reflete a 
transferência de verba entre os meses de se-
tembro e dezembro de 2022.

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO - 
CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
DE 2.º GRAU - CHEFES DE DIVISÃO: 
deliberado por unanimidade na qualidade 
de órgão competente, o seguinte: 1. Aprovar 
o pagamento de despesas de representação 
a todos os dirigentes intermédios de 2.º grau 
(atuais e futuros), as quais atualmente se fixam 
no valor de €194,79 sendo-lhes igualmente 
aplicáveis as correspondentes atualizações 
anuais. 2. Submeter o pagamento de despesas 
de representação aos dirigentes intermédios 
de 2.º grau a apreciação e aprovação da As-
sembleia Municipal.

AUTO DE TRANSFERÊNCIAS - SAÚ-
DE: a Câmara Municipal tomou conhecimen-
to da minuta de Auto de Transferência de 
Competências na área da Saúde e enviá-la à 
Assembleia Municipal para que tome conheci-
mento do seu teor.

REGULAMENTO - CARGOS DE DIRE-
ÇÃO INTERMÉDIA DE 4.º GRAU: deli-
berado por maioria com 2 abstenções dos 
senhores Vereadores da CDU, Marco Calhau 
e Luís Branco, o seguinte: 1. Aprovar a minuta 
de Regulamento - Cargos de Direção Inter-
média de 4.º Grau que se junta em anexo à 
presente informação e se dá por reproduzida 
para todos os efeitos tidos por convenientes; 
2. Submeter a referida minuta de Regulamento 
a aprovação pela Assembleia Municipal.

PROPOSTA DE REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATI-
VISMO LOCAL: deliberado por maioria 
com 2 votos contra dos Senhores Vereadores 
da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, na qua-
lidade de órgão competente para a elaboração 
de regulamentos conforme o disposto na alí-
nea k) do nº 1 do artigo 33.ºdo Regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, anexo e aprovado à 
lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação: 1. Aprovar o projeto de Regulamento 
do Orçamento Participativo do Município de 
Mora, o qual se junta em anexo à presente in-
formação e se dá por reproduzido para todos 
os efeitos convenientes. 2. Submeter o presen-
te projeto de Regulamento à Assembleia Mu-
nicipal, para aprovação desse órgão.

*Consulte as atas na integra em: cm-mora.pt



MUNICÍPIO DE MORA APELA PARA A NECESSIDADE
DE LIMPEZA DE TERRENOS 

O Município de Mora apela aos proprietários de terrenos 
localizados junto a estradas municipais ou caminhos vicinais, 
para a necessidade de se proceder a ações de podagem e lim-
peza das espécies arbóreas existentes, de forma a manter as 

estradas desobstruídas. 
De ressalvar que nas situações em que estas espécies invadam 
o espaço de mobilidade, o Município de Mora intercederá de 

forma a garantir a segurança de todos, procedendo à limpeza 
e remoção total dos sobrantes.


