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MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

A Carreira Municipal tem uma paragem 
junto ao Museu Interativo do Megalitismo, 
pelo fator de proximidade ao comércio 
local.

Dando resposta a uma necessidade diag-
nosticada pela população, este novo local 
de paragem permite evitar grandes deslo-
cações pedonais dos munícipes para usu-
fruto dos serviços aqui localizados.

Este serviço, disponibilizado gratui-
tamente pelo Município de Mora, abrange 
todas as freguesias e pode ser utilizado 
por qualquer pessoa. Às quintas feiras, a 
Rodoviária do Alentejo faz o transporte 
de passageiros de Malarranha, Pavia e 
Cabeção para Mora, e vice-versa. O Muni-
cípio de Mora, às segundas e sextas feiras 
assegura o transporte dentro de Mora e 
às segunda feiras de Brotas para Mora, e 
vice-versa.

Fevereiro é Mês das Migas

De 3 de fevereiro 
a 5 de março as migas 
estão em destaque nos 
restaurantes do Conce-
lho de Mora.

O Mês das Migas é 
um evento do Município 
de Mora em colabora-
ção com a restauração 
local. A gastronomia é 
colocada em destaque, 

através de um prato 
tão típico, saboroso e 
versátil como as migas. 

Pretende-se a valo-
r i z a ç ão  do  q ue  é 
genuíno, neste caso as 
migas enquanto prato 
tipicamente alente-
jano, a par da proje-
ção dos restaurantes 
participantes.

Sendo esta época 
considerada baixa para 
inúmeros negó cios , 
nomeadamente a restau-
ração, O Mês das Migas 
é um impulso impor-
tante para a economia 
local.

Ao nível turístico, 
o Mês das Migas é em 
tudo um bom motivo 

para visitar Brotas, 
Cabeção, Mora, Pavia 
e Malarranha, contri-
buindo para a divul-
gação dos pontos de 
interesse existentes, 
como são o Fluviário ou 
o Museu do Megalitismo.

As sugestões para 
degustação são varia-
das. Venha daí!

Carreira MuniCipal 
CoM nova parageM

no Museu do MegalitisMo

Fevereiro coloca em destaque as migas e os 
restaurantes do Concelho!

Para animar o Mês das Migas e contribuir 
para a promoção do Concelho, o Município de 
Mora preparou um programa cultural que acon-
tecerá um pouco por todas as Freguesias no 
decorrer do mês.

Os grupos de cantares das associações do Con-
celho, o Rancho Folclórico de Cabeção e o Gru-
po de Bombos “Toca a Bombar” de Pavia, animam 
este evento todos os sábados à hora de almoço, 
desfilando pelas ruas, junto aos restaurantes 
participantes. Para mais informações consulte 
o site oficial do Municipio em www.cm-mora.pt.

Prova de vinho novo de Cabeção registo de suCesso

Aconteceu a 27 e 28 de 
janeiro, a Prova do Vinho 
Novo de Cabeção.

Numa dinâmica total-
mente renovada, a Prova 
do Vinho Novo de Cabeção 
2023 foi registo de grande 
sucesso. A organização es-
teve a cargo do Município 
de Mora em colaboração 
com a Junta de Freguesia 
de Cabeção e os produto-
res locais de vinho.

O evento teve início na 
Casa do Povo de Cabeção 
durante a tarde de sex-
ta, com a realização do 
1º Concurso de Vinhos de 
Cabeção. A concurso esti-
veram 42 vinhos, branco e 
tinto, de 29 produtores.

A cerimónia oficial de 

abertura do evento acon-
teceu ao início da noite, 
contando com a presença 
do Executivo Municipal, 
Presidente da Assembleia 
Municipal, representantes 
das Juntas de Freguesia 
do Concelho, Secretário 
de Estado da Administra-
ção Local e Ordenamento 
do Território, Presidente 
da Câmara Municipal da 
Vidigueira e Presidente 
da CIMAC, entre todos 
os produtores de vinho 
e respetivos familiares e 
população em geral.

Este momento contou 
ainda com a entrega de 
prémios do 1º Concurso 
de Vinhos de Cabeção que 
deu destaque aos melhores 

vinhos tintos e brancos, 
entre primeiros lugares e 
menções honrosas atribu-
ídas. A animação musical 
foi da responsabilidade 
do grupo Fora D’oras, que 
animou a cerimónia com o 
Cante Alentejano.

A manhã de sábado ar-
rancou com a Rota das 
Adegas, que contou com 
mais de 100 entusiastas 
provadores de vinho e de 
petiscos regionais. De for-
ma organizada, sete gru-
pos percorreram Cabeção 

e as Adegas abriram por-
tas para mostrar o que de 
melhor se faz nesta Fre-
guesia.

No Pavilhão e zona ex-
terior, a tarde foi anima-
da pelos “Toca a Bombar”, 
Grupo de Cantares de Ca-
beção, Grupo Recreativo 
e Rancho Folclórico de 
Cabeção e arraial popu-

lar com Miguel Oliveira. 
Nesta fase, cerca de 30 
produtores colocaram à 
prova o seu vinho a todos 
os visitantes do evento. O 
Município de Mora agra-
dece a todos os envol-
vidos que contribuíram 
para o sucesso da Prova 
do Vinho Novo de Cabeção 
2023.

Infomail

Grupos do ConCelho

animam mês das miGas
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EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

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

aprovada Candidatura para Melhoria
de aCessibilidades nas esColas

O Instituto Nacional para a Reabilitação apro-
vou a candidatura apresentada pelo Município de 
Mora para melhoria das acessibilidades na Escola 
Básica e Secundária e na Escola do 1ºCEB, em 
Mora.

A candidatura foi apresentada ao Programa 
de Intervenções nos Edifícios Públicos (PIEP), 
no âmbito do Programa de Recuperação e Resi-
liência – Respostas Sociais, Investimentos 
– Acessibilidades.

Em termos práticos a intervenção a reali-
zar prevê a instalação de elevadores nas duas 
Escolas. Pretende o Município de Mora dar assim 
resposta a uma necessidade que se tem vindo a 
constatar, através da criação de condições que 
promovam a acessibilidade, nomeadamente, para 
pessoas com mobilidade condicionada.

O Município de Mora as-
sinou um protocolo de co-
laboração com o agente da 
restauração local António 
e Filhas - investimentos tu-
rísticos, lda.

Por reconhecer a impor-
tância do desenvolvimento 
turístico e económico do 
Concelho, a empresa supra-
mencionada procurou uma 
forma de em conjunto com o 
Município contribuir para o 
mesmo.

O protocolo em causa 
prevê que o Município dis-

ponibilize bilhetes com 15% 
de desconto para entradas 
no Fluviário de Mora e no 
Museu Interativo do Megali-
tismo, para que sejam comer-
cializados junto dos clientes 
da António e Filhas - inves-
timentos turísticos, lda, que 
são nomeadamente excursões 
com visitantes que procuram 
o Concelho de Mora.

O Município de Mora en-
contra-se disponível para 
o estabelecimento de novos 
protocolos com os mais di-
versos agentes turísticos.

A obra de construção 
da esplanada do Flu-
viário de Mora está 
concluída.

A visita a este 
aquário de água doce 
poderá ser prolongada 
por um momento de 
contacto com a natu-
reza neste novo espaço 
que permite apreciar a 
zona envolvente.

Este é mais um equi-
pamento de lazer que 

estará ao dispor de 
todos os munícipes e 
visitantes, demons-
trando o trabalho de 
valorização do poten-
cial turístico do 
concelho.

A hasta pública para 
a concessão deste 
espaço já decorreu, 
espera-se assim, dis-
ponibilizar tão breve 
quanto possível um 
serviço de qualidade.

O Município de Mora ad-
quiriu uma nova viatura 
de passageiros. Trata-se de 
um Dacia Jogger de sete 
lugares que vem reforçar a 
capacidade de resposta, es-
sencialmente, nos transpor-
tes escolares e no apoio aos 
serviços da autarquia, dando 
continuidade ao plano de re-
novação da frota municipal.

O reforço dos equipamen-
tos da autarquia permite 
uma melhoria do serviço à 
população.

O acompanhamento das 
crianças, assegurando o 
transporte escolar gratuito, 
e o apoio às atividades do 
movimento associativo local 
continuam a ser prioridades 
para o Município.

Esplanada do Fluviário concluídaMuniCípio de Mora
estabeleCe protoColos
CoM agentes turístiCos

no desporto:
EsCOlA DE NATAçãO
COM NOvO RECORDE EM JUvENIs B

Na participação no XIV Torneio de Nata-
ção “Cidade de Ponte de Sor”, obteve-se um novo 
recorde no escalão Juvenis B e duas finais. 

Nesta competição participaram 4 atletas da 
Escola de Natação de Mora, num conjunto de 321 
atletas, alguns deles os principais da modali-
dade a nível nacional.

Câmara muniCipal dispõe
de nova viatura

na Cultura:

A prova, que aconteceu no dia 4 de feve-
reiro, em Odemira estiveram sete clubes, num 
total de 98 atletas. Destes, nove representaram 
a Escola de Mora, tendo alcançado, para além de 
30 recordes pessoais, os seguintes pódios: sete 
primeiros lugares; dois segundos lugares, seis 
terceiros lugares.

O Município de Mora congratula a Escola 
Natação pela conquista de mais uma marca 
importante 
para o seu 
p a l m a r é s 
e enaltece 
o trabalho 
desenvolvido 
até à data 
pelos atle-
tas e pro-
fessores.

INFANTIs E CADETEs PARTICIPARAM

NO TORNEIO DE “JOANA EsCáRIA”

o muniCípio de mora dispõem de uma rede 
de Contentores para reColha de Cinzas, 

por favor utilize-os para esse fim!
vamos evitar aCidentes!


