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MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Atendimento Aos munícipes 
pelo executivo municipAl

Em 2023, o executivo municipal continuará a 
estar disponível para atendimento à população 
do Concelho, ouvindo as preocupações dos muní-
cipes.

Poderá expor as suas questões à Presidente do 
Município, Paula Chuço, ao Vereador Hugo Car-
reiras ou ao Vereador João Marques todas as 
terças-feiras, entre as 9h e as 12h30.

Este atendimento deverá ser feito mediante 
marcação prévia junto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, através do telefone 266 439 070 ou 
do email gap@cm-mora.pt

PROVA DO VINHO NOVO
DE CABEÇÃO REGRESSA

COM NOVIDADES
A Prova do Vinho Novo de 

Cabeção está de regresso, no 

último fim-de-semana de janeiro, 

dias 27 e 28. Uma data a registar 

na agenda para todos os apre-

ciadores do afamado Vinho de 

Talha. 

O evento arranca na sexta-

-feira à tarde com o 1o Concurso 

de Vinhos de Talha de Cabeção. 

Pela primeira vez os produtores 

de vinho de talha de Cabeção 

vão propor a concursos os seus 

néctares. Neste concurso serão 

eleitos os melhores vinhos bran-

cos e tintos do município, com a 

ajuda de um júri convidado para 

fazer a avaliação.

À noite inicia-se a cerimónia 

de abertura com a entrega de 

prémios do concurso de vinhos 

seguido de um espetáculo de 

Cante Alentejano. 

A edição deste ano inclui na 

programação, Rotas pelas Adegas 

da Vila. Uma excelente oportuni-

dade para conhecer o processo 

de produção do Vinho de Talha e 

os produtores.

A visita às Adegas será feita 

em grupos de 15 pessoas. Os par-

ticipantes recebem um kit de 

boas vindas com o copo oficial 

da prova, têm a oportunidade de 

visitar 3 a 4 Adegas e provar os 

vinhos e algumas iguarias da 

gastronomia regional.

equipA de intervenção
permAnente

operAcionAl desde
o início do Ano

Desde dia 2 de janeiro que a Equipa de In-
tervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros 
Voluntários de Mora está operacional, com 
funcionamento das 9h às 17h. 

Esta equipa, fruto de um Protocolo entre os 
BV Mora e o Município de Mora, é formada por 
cinco bombeiros profissionais, que se destinam 
ao cumprimento de missões no âmbito da Pro-
teção Civil. 

A partir de agora, o Concelho de Mora con-
tará com a prontidão na capacidade de res-
posta urgente em dias de semana, assegurada 
por esta equipa de bombeiros com elevada es-
pecialização e competências para atuarem em 
diferentes cenários.

Foto: BVM

CertifiCados todos os equipamentos 
desportivos do ConCelho

De entre os 14 muni-
cípios do Alentejo Cen-
tral que participaram 
neste processo, Mora 
foi um dos dois únicos 
municípios com taxa de 
100% de certificação dos 
equipamentos desporti-
vos existentes.

O processo de certi-
ficação de equipamentos 
desportivos é levado a 
cabo anualmente, desde 
2017, pela Comunidade 
Intermunicipal do Alen-
tejo Central (CIMAC). 
São efetuados ensaios de 
segurança nos equipa-
mentos, devendo os mes-
mos cumprir na íntegra 
a legislação em vigor.

Em 2022, este pro-
cesso decorreu entre 
os meses de agosto 
e dezembro. Foram 

inspecionados um total 
de 668 equipamentos, 
tendo sido atribuída 
a certificação a 523 
destes.

No Concelho de Mora 
foram inspecionados 48 
equipamentos desporti-
vos, divididos por todas 

as freguesias, e todos 
foram certificados, cor-
respondendo isso a uma 
taxa de certificação de 
100%.

Para o Município de 
Mora estes resultados 
revelam-se bastante 
positivos, na medida em 

que os 48 equipamen-
tos desportivos agora 
certificados cumprem 
legalmente o seu pro-
pósito, proporcionando 
a todos os seus utili-
zadores as condições 
necessárias para prá-
tica desportiva

Infomail
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EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

turmAs do JArdim de infânciA cAntAm As JAneirAs

fériAs de nAtAl dA oficinA
dA criAnçA sob o mote 

“pArticipAr, vAlorizAr, crescer”

O edifício dos Paços do Concelho recebeu no dia 6 de 
janeiro a visita dos alunos das duas turmas de Jardim 
de Infância, de Mora, acompanhados pelas respetivas 
Educadoras e Auxiliares.

Esta visita aconteceu por ocasião do Dia de Reis, 
que se comemora tradicionalmente no dia 6 de janeiro. 
E foi com este mote que os petizes entoaram o cântico 
alusivo à data, trocando com o executivo municipal 
e funcionários da autarquia, votos de um bom ano.

A Presidente da Câmara Municipal de Mora, Paula 
Chuço, agradeceu e retribuiu o gesto com a oferta 
de uma guloseima a todos os participantes.

O Município de Mora dinamizou um programa das 
Férias de Natal, através da Oficina da Criança.

Foram cerca de duas semanas repletas de ativida-
des que contaram com a participação de 87 crianças. 
A Oficina da Criança, o Centro Paroquial de Mora, 
as Escolas e Jardins de Infância de Cabeção e de 
Pavia, foram os locais onde este programa de Férias 
de Natal decorreu.

“Participar, Valorizar, Crescer” foi o mote para 
as atividades levadas a cabo. O Município de Mora 
forneceu o almoço gratuitamente, assim como asse-
gurou o acolhimento e prolongamento de horário.

Visitas do Pai Natal a todas as freguesias e 
à Malarranha, Iluminação de rua, exposição de 
presépios, teatro da Universidade Sénior, atua-
ção do Coro da Paróquia, cânticos na igreja, 
animação infantil com neve, foram alguns 
dos acontecimentos que marcaram esta época 
festiva.

Estas iniciativas permitiram proporcionar 
momentos de convívios e confraternização entre 
famílias e amigos, bem como a animação dos 
mais pequenos.

Cumprindo a tradição, a Presidente da Câmara, 
Paula Chuço, acompanhada pelo Vereador João 
Marques, ofereceu bacalhau e azeite a todos os 
trabalhadores da autarquia. 

Visitando os diferentes equipamentos muni-
cipais, o executivo aproveitou o momento para 
dirigir votos de Boas Festas a todos e agradecer 
o trabalho desenvolvido ao longo deste ano. 

À semelhança do ano anterior, o executivo da 
Câmara Municipal de Mora procedeu também à 
entrega de perus nos lares de idosos do Conce-
lho, numa oferta solidária aos idosos de Brotas, 
Cabeção, Mora e Pavia. 

Autarquia festejou época natalícianAtAl AssinAlAdo 
com ofertA

de bAcAlhAu e peru

no desporto:
EsCOlA MUNICIPAl
DE NATAçãO CONqUIsTA
sEIs PóDIOs EM MONTEMOR

FIM DE sEMANA DE PóDIOs 
PARA O GRUPO DEsPORTIvO 
DE PAvIA

Cinco atletas participaram no Torneio Regio-
nal de Cadetes I, que decorreu em Montemor-o-
-Novo no dia 17 de dezembro.

Dos títulos conquistados, destacam-se três 
campeões regionais, um vice-campeão e três ter-
ceiros lugares. A estes resultados somam-se 14 
recordes pessoais e um recorde da escola.

D e s t a q u e 
para a atleta 
Inês Ventura, que 
foi convocada 
para represen-
tar a Associa-
ção de Natação 
do Alentejo, na 
XXX Taça Vale 
do Tejo.

No dia 7 de janeiro decorreu em Mourão, simul-
taneamente, mais uma prova do Critério de Corta-
-Mato Paulo Guerra e o Campeonato Regional de 
Corta-Mato. O Grupo Desportivo de Pavia sagrou-se 
campeão regional em juvenis masculinos, na mesma 
medida em que Ana Moita e Rui Martins conquis-
taram o segundo lugar no pódio e Sandra Vieira a 
terceira posição.

No dia seguinte, em Évora, o GDP partici-
pou no Campeo-
nato Regional 
de Inverno de 
Pista de Absolu-
tos, alcançando 
o primeiro lugar 
coletivo em mascu-
linos e o segundo 
em femininos.
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Brotas

Cabeção

Mora

Pavia

Malarranha

Aproveito a oportunidade 
para desejar a todos um 2023 
repleto de saúde, amor e tudo 
quanto desejarem. O caminho é 
árduo, por vezes muito doloro-
so. Esta é a altura em que reno-
vamos a esperança, de que algo 
bom e melhor está para chegar 
(...) e porque não? Vamos acre-
ditar. 

Nesta época festiva as várias 
operadoras, deram especial re-
levo à saúde mental e à impor-
tância de estarmos atentos aos 
sinais, não só dos outros, que 
nos rodeiam, como aos nossos 
próprios. 

Sejamos compassivos con-
nosco e deixemos para trás as 
amarras dos estigmas, dos me-
dos dos julgamentos, da vergo-
nha (...) e procuremos ajuda, 
dêmos o grito de alerta quando 
sentirmos que não estamos bem!

Não sentimos a alegria de 
antes, não temos a mesma ener-
gia, não queremos estar com 
ninguém por perto e embora 
associemos todos estes sinais a, 
trabalho, idade etc. não podemos 
desvalorizar, não podemos fazer 
de conta que está tudo bem, 
quando não está.

As crianças brincam ao “faz 
de conta” e isso é uma forma de 
estimular o seu desenvolvimento 

mas quando os adultos “fazem 
de conta que está tudo bem” este 
“faz de conta” compromete a 
saúde e potencia todos os sinais 
que vamos tendo, como a triste-
za, a angustia, a solidão e tantos 
outros. 

Uma em cada cinco pessoas 
acredita que não pode contar 
com ninguém. E você? 

Através de outras operado-
ras, vimos nos spots publicitá-
rios ser abordado o tema relativo 
à Diferença. Cada vez mais esta-

mos perante contextos diversos 
e diversificados. Ao longo dos 
tempos, Ser Diferente tem sig-
nificado (ser menos capaz; ser 
menos competente ... menos 
... ). Esta forma de olhar para o 
que é diferente promove o iso-
lamento, a exclusão, a discrimi-
nação e toda a forma de “Não 
Aceitação do Outro”. Na verdade 
assumimos que todos somos di-
ferentes mas parece que criámos 
uma espécie de escala, na qual 
o diferente só o poderá  ser até 
determinados níveis de diferen-

ça! Caso contrário, gera risco de 
julgamento social e a partir daí, o 
estigma que levará a uma espé-
cie de mundo paralelo interior 
que sobrevive através do “faz de 
conta”, fugindo de nós mesmos, 
da nossa identidade e de acordo 
com todas as nossas zonas, ínti-
ma, pessoal e pública. 

Cada um de Nós tem o seu 
espaço pessoal, o seu espaço 
psicológico, quando sentimos 
que estes espaços poderão estar 
doentes, é tempo de gritar “So-
corro, preciso dizer o que sinto”.

Boletim
de Saúde Mental

*Informação da responsabilidade UCSP de Mora

Unidade de Saúde de Mora
Dra. Helena Chouriço

Consultas de Psicologia
3ª feiras 
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#NOSNOSSOSMUSEUS:

#MUSEUMEGALITISMOMORA. Atividades 2023. Fabrico 
de óleos essenciais, inauguração da Exposição Perma-
nente de Fotografias da Antiga Estação Ferroviária 
de Mora, escavação aberta ao público num sítio arqueo-
lógico do Concelho de Mora, visitas guiadas, mochos e 
passeio de recoleção outonal são algumas das ativi-
dades em agenda para 2023 no Museu Interativo do 
Megalitismo de Mora!
As atividades serão divulgadas no site e redes sociais 
do Museu Interativo do Megalitismo e do Município de 
Mora!

#FLUVIÁRIODEMORA. Depois de encerrado para 
Manutenção, reabriu ao Público, No Dia 14 janeiro. 
Pode visitar o espaço, das 10h às 17h. A aquisição 
dos bilhetes para o Fluviário de Mora pode ser 
online, através do site www.fluviariomora.pt ou 
presencialmente.

Em OUTUBRO pOdE VISITAR

CENTRO CULTURAL
DE CABEÇÃO.
Exposição Desenho “Rosto 
do Sonho”, de João Rel-
vas. Para visitar até 31 
de janeiro.

GRUPO MUSICAL
PAVIENSE.
Exposição “Ó meu querido 
Alentejo...”, por Ana Mes-
quita. Para visitar
Até 5 de fevereiro.

Contatos: 266 439 070 ou 
e-mail: geral@cm-mora.pt

Próximo atendimento: 26 Janeiro
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