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BALANÇO

ANOS
DE MANDATO
AO LONGO DE 2014 E 2015, DESENVOLVEMOS UMA
INTENSA ATIVIDADE QUE AS PÁGINAS QUE SE SEGUEM
SUMARIAM. AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO VÊM NA
CONTINUAÇÃO DO QUE HÁ ANOS TÊM SIDO AS APOSTAS
FUNDAMENTAIS DO NOSSO MUNICÍPIO.
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eDITorIAl

em busca de um futuro

melhor
SANTIAGO AUGUSTO FERREIRA MACIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Nos tempos que se aviziNham laNçaremos Novas obras e iNiciativas.
Num momeNto de graNdes dificuldades e de graNdes restrições,
a Nossa atitude é de desafio. iremos em freNte e eNcaramos os aNos
de 2016 e de 2017 com um misto de esperaNça, de coNfiaNça e de otimismo.
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SabíamoS, à partida, que nos esperavam dias difíceis. As razões eram muitas, e todas elas
complexas. Os problemas iriam surgir de todas as frentes. As condições políticas locais (em maioria na Câmara, em minoria na Assembleia) deixavam adivinhar bloqueios sucessivos na Assembleia Municipal. Não nos enganámos. A complicar ainda mais a situação na autarquia, as
condições impostas pelo Governo trouxeram dificuldades acrescidas. Menos dinheiro, menos capacidade de renovação dos quadros de pessoal, menos flexibilidade na utilização do orçamento
municipal, menos possibilidades de candidaturas a fundos comunitários, assim podemos caracterizar os principais obstáculos externos à nossa atuação.
Que fazer, então? Esmorecer e desanimar? Claro que não. Parar não é possível. Desistir é palavra
que desconhecemos. A única solução é o combate e a procura de novas soluções, em busca de
um futuro melhor.
Ao longo de dois anos, desenvolvemos uma intensa atividade que as páginas que se seguem sumariam. As áreas de intervenção vêm na continuação do que há anos têm sido as apostas fundamentais do nosso Município. Dispenso-me de repetir o que irão
ler. A diversidade de iniciativas pode resumir-se em poucas palavras, que são o essencial da nossa atuação: em política há que
honrar a palavra dada e há que cumprir os programas eleitorais
apresentados à população. E há que lutar por este concelho, que
é o nosso.
Numa altura em que nos tentam convencer que há que deixar de
investir em infraestruturas, a nossa convicção é a contrária. A permanente renovação de redes de água e de saneamento, de vias de
comunicação, de criação de zonas industriais, tanto como a recuperação da habitação e a reabilitação do património, a par da gestão das questões correntes, são fatores essenciais para uma
contínua revitalização das nossas terras. Isso corresponde à convicção de que sem essas intervenções nos ficaremos pelas boas
intenções mas não garantiremos melhores condições de vida às
gerações futuras. E esse é o nosso combate maior.
Os anos que aí vêm não se adivinham fáceis. Cá estaremos para
os enfrentar, com a firmeza de sempre. Ultrapassaremos as dificuldades que nos colocarem com a determinação política e com
a capacidade técnica de sempre. Combateremos as dificuldades
internas e as que venham de fora. Com uma certeza firme: os bloqueios e problemas que nos queiram criar são, de certeza, bem
mais pequenos que a nossa determinação em continuar a servir
o concelho de Moura.
Nos tempos que se avizinham lançaremos novas obras e iniciativas. Num momento de grandes dificuldades e de grandes restrições, a nossa atitude é de desafio.
Iremos em frente e encaramos os anos de 2016 e de 2017 com um misto de esperança, de confiança e de otimismo. O que nos move é a necessidade de transformar e de melhorar. De participarmos
num permanente processo de melhoramento e de transformação. O que nós queremos, e temos
direito, é uma vida decente e um concelho melhor. Várias vezes o temos dito. Mantemos essa firme e funda convicção. Da qual não nos afastaremos.
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eDUcAçÃo, JUvenTUDe e DesporTo

prioridade à educação,
IncenTIvos Ao DesporTo

O AVÔ CANTIGAS E AS CRIANÇAS DO CONCELHO DE MOURA (2015)

Educação, Juventude e Desporto.
Três áreas às quais a Câmara Municipal de Moura continua a dar prioridade e em que investe fortemente.
Os jovens são o futuro. É preciso apostar na sua educação e formação, des-

de o pré-escolar ao secundário. Para
isso, o Município continua a melhorar
as escolas, a apoiar estudantes e suas
famílias, a dinamizar iniciativas pedagógicas e lúdicas, a premiar o mérito
escolar, a incentivar a prática despor-

tiva, a realizar atividades de promoção da leitura, a envolver a comunidade na educação das crianças e jovens.
São exemplos dessa intervenção nestas áreas a requalificação da Escola
Básica e do Jardim-de-Infância de San-

›
›

05

41 AlUnos do coNcelho foram distiNguidos em 2014 e 2015 com
os prémios muNicipais de mérito escolar
165 pADrInhos de leitura apoiaram 2354 aluNos Na compra de livros

EB DE SANTO ALEIXO REQUALIFICADA

CÂMARA ABERTA SOBRE A EDUCAÇÃO (2014)

MÚSICA EM DEBATE NO CONGRESSO DE DJS (2015)

AS CRIANÇAS SEMPRE NO CENTRO DAS ATENÇÕES

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA EM MOURA (2014)

MATERIAL NÁUTICO PARA A EBI DE AMARELEJA (2014)

to Aleixo da Restauração; a reabilitação da Escola da Estrela, local de instalação de uma estrutura para apoio
à canoagem; e recorrentes obras de melhoramento em diversas escolas do
concelho. Trabalhos como a revisão

da Carta Educativa do Concelho de
Moura, em curso, ou a elaboração do
Plano de Desenvolvimento Social. Iniciativas como a Câmara Aberta sobre
Educação, com visitas, reuniões e debates com a comunidade educativa;

como o MourAlumni (que traz ao diálogo com atuais alunos antigos estudantes mourenses que se distinguiram
em diferentes setores profissionais);
como o Santo Amador Tecnológico, que
mostrou à população as potenciali-
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eDUcAçÃo, JUvenTUDe e DesporTo

I TORNEIO DE BOCCIA EM MOURA (2014)

PROGRAMA MOURALUMNI VALORIZA O ENSINO

CÂMARA FAZ OBRAS NAS ESCOLAS DO CONCELHO

PADRINHOS DE LEITURA, NA FEIRA DO LIVRO DE 2014

O MÉRITO ESCOLAR É PREMIADO PELO MUNICÍPIO
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ESCOLA DA ESTRELA REABILITADA (2015)

O MOURAFOOT ENVOLVEU DEZENAS DE JOVENS

INTERCÂMBIO DE JOVENS EUROPEUS, EM MOURA

APOIO A ATIVIDADES NÁUTICAS, EM ALQUEVA

dades das novas tecnologias; ou como
o I Congresso Municipal de DJs, dirigido aos jovens. Apoios como os Prémios Municipais de Mérito Escolar;
como os Padrinhos de Leitura, no quadro das edições anuais da Feira do Livro de Moura; como o projeto Empresas pela Educação, em curso. Eventos regulares como a Semana da Co-

munidade Educativa, a Semana da Juventude ou a comemoração do Dia Mundial da Criança. Realizações como o I
Torneio de Boccia, o MouraFoot, o Mini
Gym. O patrocínio de acampamentos
de jovens ou de concentrações de motards. Ou, ainda, intercâmbios e convívio de jovens do concelho de Moura
com jovens de outras regiões e países.

›

300 crIAnçAs
beNeficiam
aNualmeNte
do proJeto
miNi gYm

›

49 200 eUros
foram coNcedidos
para aquisição
de material
Náutico

APRENDER BRINCANDO – SANTO AMADOR

SEMANA DA JUVENTUDE (2014)
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AçÃo socIAl

A CÂMARA DÁ APOIO ÀS CRIANÇAS E FAMÍLIAS

CRIANÇAS PARTICIPAM NOS ATELIERS DE VERÃO

ENTREGA DE EQUIPAMENTO AOS BOMBEIROS

uma autarquia solidária
com qUem mAIs necessITA
a câmara Municipal de Moura
reforçou, nestes últimos dois anos, a
sua intervenção na área social.
Desde logo com a criação do espaço Ágora Social, que reúne diversas respostas de âmbito social e que integra um
dos mais importantes passos dados
neste âmbito – o Gabinete de Apoio à Habitação (responsável, entre novembro de 2014 e novembro de 2015, por
cinco obras de reabilitação de habitações já concluídas, no valor de cerca de
50 mil euros, além de uma outra em
curso e de diversos processos com
projeto aprovado e de outros a avan-

›

18 esTUDAnTes
beNeficiaram de
bolsas de estudo
para o eNsiNo
superior, No valor
global de 22 500
euros, Nos aNos
letivos de 2013/2014
e 2014/2015

OBRAS DE HABITAÇÃO SOCIAL NO PÁTIO DOS ROLINS, EM MOURA

›

366 mIl eUros foi
quaNto a câmara
de moura iNvestiu,
Nos últimos dois
aNos letivos,
em traNsportes
escolares para
738 aluNos
do coNcelho

LUTA POR MAIS MÉDICOS DE FAMÍLIA

çar). E mantêm-se os apoios nas áreas
da educação, da saúde, do emprego.
São importantes as diversas ajudas
sociais prestadas pelo Município a
quem delas necessita. Das bolsas de estudo a alunos do concelho aos transportes escolares, passando pelos Prémios de Mérito Escolar. Das refeições
a crianças de jardins-de-infância e do
1.º ciclo (nos anos letivos de 2013/14
e 2014/15, no valor de 182 mil euros,
abrangendo 955 crianças) às atividades de animação e apoio à família,
envolvendo mais de uma centena de
crianças de Moura, Amareleja, Safara
e Póvoa de S. Miguel, num investimento de 60 mil euros anuais. Dos subsídios às escolas do pré-escolar e 1.º ciclo
em material didático e informático
(32 mil euros em dois anos) aos auxílios económicos em material escolar
(38 mil euros em 2014 e 2015) beneficiando 819 alunos de famílias necessitadas, passando pelos Ateliers
de Verão, por onde passaram quase
700 crianças em dois anos.
Outros apoios sociais diretos ou indiretos do Município – que, por limitações financeiras e por imposições legais,
não pode substituir-se nesta ou noutras matérias ao papel do Estado central – são a colaboração permanente com
o Centro de Saúde de Moura e o incentivo à instalação de médicos de família
no concelho; a parceria com o IEFP para
inclusão temporária nos serviços camarários de trabalhadores desempregados; as ajudas financeiras a instituições como a Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental de Moura (50 mil euros anuais);
ou os apoios para as festas de Natal a
escolas, lares e outras instituições.

›

SEMANA DA SAÚDE – GINÁSTICA PARA SENIORES

›

130 mIl eUros,
além de outras
aJudas,
é o apoio aNual
protocolado
do muNicípio
aos bombeiros
voluNtários
de moura
3024 gArrAfAs De
ágUA e 1548 outras
embalageNs foram
(re)utlizadas
Na coNstrução
da árvore
da partilha 2015,
com a participação
de 1098 pessoas

ÁRVORE DA PARTILHA 2015, INICIATIVA SOLIDÁRIA

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA E A APPACDM
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TRANSPORTES ESCOLARES

É também com a APPACDM que a Câmara tem um acordo de colaboração
no âmbito do projeto “Inclusão para
a Vida”. E é no quadro do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência que,
no centro histórico de Moura, todos os
anos, antecedendo o Natal, se ergue a
Árvore da Partilha, construída com
materiais recicláveis. Em 2015, participaram da construção da árvore,
iniciativa dinamizada pela Ludoteca
Municipal, mais de um milhar de pessoas – desde crianças dos estabelecimentos pré-escolares e do 1.º ciclo do
ensino básico da cidade até aos utentes de outras instituições (APPACDM,
Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo, Lar de São Francisco, Fundação
São Barnabé, Ensino Estruturado, GAAF,
Universidade Sénior, Escola Profissional de Moura, Conservatório Regional do Baixo Alentejo, Creche Amor
Perfeito e Associação de Mulheres do
Concelho de Moura), passando por
outros cidadãos solidários.

ATENÇÃO CONSTANTE À TERCEIRA IDADE
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movImenTo AssocIATIvo

›
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APOIO AO CANTE, NO QUADRO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

›
O DESPORTO TAMBÉM É APOIADO NO ÂMBITO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

um espaço de participação
e InTervençÃo DAs pessoAs
o apoio do Poder Local democrático ao movimento associativo popular tem sido uma opção principal no
município de Moura.
Há uma compreensão clara de que o
movimento associativo é um espaço
de participação e intervenção das pessoas na promoção de atividades culturais, recreativas e desportivas, na
defesa das tradições e do património
da nossa terra, na afirmação dos valores identitários do concelho de Moura e das suas freguesias e dos seus lugares – do cante à gastronomia, pas-

MOVIMENTO ASSOCIATIVO DO CONCELHO É APOIADO PELO MUNICÍPIO

sando pelos monumentos e festas,
pela paisagem natural.
Em 2014 e 2015, apesar dos cortes
de verbas e outros constrangimentos
impostos às autarquias, a Câmara de
Moura (que dispõe de um Gabinete
de Apoio ao Movimento Associativo)
continuou a apoiar as dezenas de associações, grupos desportivos e culturais e outras coletividades do concelho,
além das comissões de festas. Tais
apoios – em subsídios, transportes,
equipamentos, instalações e serviços,
entre outros – obedecem a regulamentos e são acordados através de
protocolos anuais, de modo que as partes envolvidas possam, cada vez melhor, planificar as atividades e cumprir
com rigor o estabelecido.
Isto, além de outras ajudas, como por
exemplo o apoio extraordinário, em

76 é o Número
de coletividades
do coNcelho
de moura que
estabeleceram
protocolos com
a câmara
muNicipal em 2015

Um mIlhÃo
De eUros é o valor
global aproximado
dos apoios
da câmara
de moura
ao movimeNto
associativo,
Nestes dois aNos
de maNdato

PROTOCOLO COM O MOURA ATLÉTICO CLUBE

PROTOCOLO COM A C. DO POVO DO SOBRAL DA ADIÇA

PROTOCOLO COM ASS. DE MORADORES DA ESTRELA

novembro de 2015, de mais de 60 mil
euros, concedido a 41 coletividades.
Nos dois primeiros anos deste mandato autárquico, a Câmara Municipal
de Moura investiu no movimento associativo concelhio, que integra 76
coletividades com protocolo estabelecido, um valor global de cerca de um
milhão de euros.

DEBATE SOBRE APOIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
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DesenvolvImenTo econÓmIco

NOVO CENTRO DE INSPECÇÕES DE VEÍCULOS, EM MOURA

apoiar os empresários,
DInAmIZAr A economIA locAl
oS govErnoS têm seguido uma
política de desinvestimento no interior, agravando a desertificação de uma
grande parte do território nacional e
a litoralização do País.
A Câmara Municipal de Moura tem lutado para contrariar esta tendência,
apostando no desenvolvimento económico do nosso concelho. As feiras
(de Maio e de Setembro – Feira do Artesanato e OlivoMoura/Feira Nacional do Azeite), em Moura, e da Vinha e
do Vinho, em Amareleja, com as suas
múltiplas iniciativas, continuam a ser
polos dinamizadores da economia concelhia, promovendo produtos regionais (azeite, vinho, queijo, enchidos, mel,

AS FEIRAS PROMOVEM OS PRODUTOS REGIONAIS

A FEIRA DA VINHA E DO VINHO DE AMARELEJA

“CÂMARA ABERTA” SOBRE ECONOMIA

MELHORIA DO SANEAMENTO EM AMARELEJA

doçaria, artesanato), atraindo visitantes, facilitando negócios, incentivando e premiando os empresários locais.
A recente requalificação da Zona Industrial de Moura e a futura concretização
do Plano de Pormenor da Zona Industrial
de Amareleja são ferramentas essenciais para melhorar a atividade empresarial. De realçar também a construção, na Zona Industrial, de uma bolsa de
estacionamento, que veio facilitar a atividade das empresas ali estabelecidas.
O município está sempre aberto a
apoiar iniciativas de empresários, como são os casos do Centro de Medicina Física e Recuperação de Moura, do
novo Centro de Inspeção de Veículos
e das futuras instalações da Herdade dos
Cotéis, entre outros investimentos já
realizados ou em vias de concretização.
Neste plano, destaque também para
o Centro de Acolhimento a Microempresas de Moura, um ninho de empresas gerido pela empresa municipal Lógica. O CAMM tem atraído novos empresários para o concelho,
perspetivando a criação de emprego
e promovendo o desenvolvimento.
A Câmara Municipal de Moura cumpriu também o seu dever ao expressar, de diversas formas, solidariedade
com a luta dos rendeiros dos Machados, em defesa da posse das suas terras e da economia do concelho.
Um outro aspeto do trabalho da Câmara Municipal, fundamental para o desenvolvimento económico, é o da elaboração de projetos e de planos municipais de ordenamento do território e outros documentos estruturantes, sem os quais, em alguns casos,
não podem avançar obras nem haver
financiamentos para projetos. Neste

PRESIDENTES DA CÂMARA DE MOURA E DA EDIA
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CÂMARA APOIOU A LUTA DOS RENDEIROS DOS MACHADOS

›

ARRANJOS NA ZONA INDUSTRIAL DE MOURA

11081 TUrIsTAs, de
25 NacioNalidades
difereNtes,
passaram em 2014
e 2015 pelo posto
de turismo
No castelo
de moura

A FEIRA DE ARTESANATO DE MOURA, EM 2015

domínio, está em curso a revisão do
Plano Diretor Municipal, foi concluído o Plano de Urbanização da Póvoa
de S. Miguel e estão a ser elaborados
o Plano de Pormenor da Unidade de
Planeamento 4 de Amareleja e o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Moura, entre outros.
Resultado também dos esforços do Município – nas áreas económica e cultural, em particular na salvaguarda e valorização patrimonial e na promoção
de Moura no exterior –, o turismo no concelho de Moura tem vindo a crescer,
como o atestam as estatísticas, com
benefícios para as empresas do setor,
sobretudo na hotelaria e restauração.

APOIO DO CAMM – NOVAS EMPRESAS NO CONCELHO
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AmBIenTe

REPARAÇÃO NA REDE DE ÁGUAS (MOURA)

INTERVENÇÃO NA REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

LIGAÇÃO DE ESGOTOS À ETAR DE MOURA, EM 2014
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INTERVENÇÃO NA REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

NOVA VIATURA DE RECOLHA DE LIXO

MANTER OS ESPAÇOS PÚBLICOS LIMPOS

LIMPEZA DE CONTENTORES

TRABALHADORES ASSEGURAM LIMPEZA DA CIDADE

›

servir as populações
e proTeger o AmBIenTe
moura é um concelho amigo do
ambiente. Com esta opção fundamental, tem sido preocupação permanente da Câmara Municipal de Moura proporcionar às populações um bom serviço nos setores do abastecimento público de água, do saneamento básico, da recolha e tratamento de resíduos, da criação e manutenção de espaços verdes.
O Município coopera com a empresa
Águas Públicas do Alentejo no sentido de melhorar o abastecimento de
água, tanto em qualidade como em
quantidade, às populações do concelho. A conclusão dos reservatórios
de S. Lourenço e da conduta MouraSafara, a melhoria da capacidade dos
reservatórios de Amareleja, são exemplos de investimentos nessa área, havendo outros em curso.
As últimas ligações da rede de esgotos à ETAR de Moura e o apetrechamento dos serviços camarários de águas
e saneamento enquadram-se igualmente nesses esforços.
Também têm sido melhorados os serviços de recolha de resíduos (aquisição de uma nova viatura de recolha
de lixo, ações de sensibilização, recolha de papelão no comércio), em colaboração com empresa pública intermunicipal ResiAlentejo, e de manutenção dos espaços verdes do concelho. Está em construção um novo
viveiro de plantas municipal.
Também na área do Ambiente, foi so-

MOURA, UMA CIDADE COM JARDINS APRAZÍVEIS

PODA DE ÁRVORES NA CIDADE DE MOURA

o mUnIcípIo
proporcioNa
às populações um
bom serviço
Nos setores
do abastecimeNto
público de água

bre “Água, património de todos” que
decorreu, em novembro de 2015, a
quarta edição da iniciativa Câmara
Aberta. Eleitos e técnicos municipais
visitaram, durante três dias, projetos
e obras ligados à temática, como a Ribeira da Perna Seca, no Sobral da Adiça; a intervenção na escola da aldeia
da Estrela; a Ribeira de Vale de Juncos,
em Amareleja; instalações da empresa Águas Públicas do Alentejo, na Fonte da Telha; as Termas de Moura; e a
Barragem de Alqueva. Houve também
reuniões com responsáveis de empresas ligadas ao turismo e um debate sobre “O Aquífero Moura/Ficalho”.
(Esta Câmara Aberta, com um conjunto de visitas e reuniões sobre um tema, seguiu-se a três outras edições
neste mandato – “Em defesa da nossa
terra”, em dezembro de 2013; “Dar
prioridade à Educação”, em março de
2014; e “Trabalho, Investimento e
Emprego”, em janeiro deste ano).
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UrBAnIsmo, InfrAesTrUTUrAs e eqUIpAmenTos

O EX-MATADOURO REQUALIFICADO PARA MUSEU

INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO DAS CANCELINHAS
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GRUPO DE TURISTAS NO LARGO DA MOURARIA

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO REQUALIFICADO

coNtiNuamos
A fAZer oBrA(s)

REABILITAÇÃO DA MOURARIA RECEBEU DOIS PRÉMIOS

ESTACIONAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL (MOURA)

apESar dos cortes de verbas que
têm sido impostos aos municípios
pelo Governo, nos últimos anos – nunca é demais repeti-lo –, a Câmara Municipal de Moura não tem parado de
fazer obra(s).
São investimentos necessários para
requalificar espaços existentes, dando-lhes uma nova utilização, ou para
criar novos equipamentos que vão de
encontro às necessidades da população e do concelho. Além das novas
obras e projetos, o município continua a assegurar a manutenção das infraestruturas já existentes.
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UrBAnIsmo, InfrAesTrUTUrAs e eqUIpAmenTos

ARRANJO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAFARA

OBRAS DE ALCATROAMENTO NAS SETE CASAS
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ENTRADA DE MOURA ARRANJADA

›

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO EM AMARELEJA

A câmArA
mUnIcIpAl
De moUrA
Não tem parado
de fazer obra(s)

LAGAR DE VARAS REABILITADO

INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS QUARTÉIS

A inauguração do edifício dos Quartéis – projeto iniciado em mandatos
anteriores, bem como a reabilitação
da sua zona envolvente –, a conclusão
da 1.ª fase da reabilitação do edifício
do antigo Matadouro Municipal e sua
transformação em Museu, em Moura,
a regularização da Ribeira de Vale de
Juncos, com cobertura de um troço, e
a construção do Parque da Ribeira de
Vale de Juncos e do Pavilhão Municipal das Cancelinhas, em Amareleja,
foram obras com maior visibilidade.
Mas há outras, em todo o concelho, que
estão em vias de conclusão (como a

RIBEIRA DA PERNA SECA, NO SOBRAL DA ADIÇA

PARQUE DA RIBEIRA DE VALE DE JUNCOS, EM AMARELEJA

PARQUE DE LEILÃO DE GADO, EM MOURA, EM FASE DE CONCLUSÃO

requalificação da Ribeira da Perna Seca, em Sobral da Adiça, e a construção
do Parque de Leilão de Gado, no Parque de Feiras e Exposições, em Moura, que serão inauguradas em 2016)
ou prontas para avançar.
A par destas intervenções de maior
fôlego, outras obras há, de menor dimensão mas não menos importantes,
que os trabalhadores da Câmara executam quotidianamente. São elas o alcatroamento de ruas e o arranjo dos pavimentos, as reparações das roturas
na rede de águas, o desentupimento de
canos, a construção de muros, a colocação de lancis e caleiras, a instalação
de baias para contentores ou parques
de bicicletas, as pinturas de edifícios
e muros, a marcação de passadeiras,
a manutenção dos jardins e espaços
verdes, a poda de árvores, a limpeza
de valetas – tudo isso facilitando e melhorando a vida das populações.
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cUlTUrA

valorizar
o patrimóNio,
DefenDer
A IDenTIDADe

a promoção da Cultura, a valorização do património cultural, a salvaguarda da identidade cultural do
concelho de Moura e a defesa dos criadores e outros trabalhadores da área
da Cultura – tudo isso continua a ser um
eixo principal da política autárquica.
Não é fácil, pelo volume e diversidade, sintetizar toda a atividade cultural desenvolvida em cada ano por iniciativa ou com o apoio da Câmara Municipal de Moura. Isto, para além do
funcionamento regular dos equipamentos culturais como a Biblioteca
Municipal Urbano Tavares Rodrigues
e seus polos em todas as freguesias, a
Ludoteca Municipal, o Arquivo Muni-

APOIO AO CANTE E AOS GRUPOS CORAIS

FEIRA DO LIVRO DE MOURA PARA TODOS

“BRINQUEDOS DE ONTEM”

HÁ FESTA NA MOURARIA

EXPOSIÇÃO PERMANENTE NO EX-MATADOURO MUNICIPAL
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FLORES PARA AS MULHERES, NO 8 DE MARÇO

EXPOSIÇÃO E HOMENAGEM A ANTÓNIO GALVÃO

›

MASTROS POPULARES NO FERIADO MUNICIPAL

nÃo é fácIl,
pelo volume
e diversidade,
siNtetizar toda
a atividade
cultural
deseNvolvida
em cada aNo por
iNiciativa ou com
o apoio da câmara
muNicipal
de moura
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cUlTUrA

cipal, o Museu Municipal, o Museu de
Joalharia Contemporânea Alberto Gordillo, a Galeria do Espírito Santo, o
Lagar de Varas do Fojo, o Jardim das
Oliveiras, o Poço Árabe…
Apesar da forte contenção de verbas
imposta pelas restrições orçamentais, da responsabilidade do governo,
em 2014 e 2015 multiplicaram-se os
eventos culturais organizados, promovidos ou dinamizados pelo Município. A falta de meios foi compensada pela dedicação dos trabalhadores
camarários.
Eventos desde o Cântico aos Reis às
Feiras do Livro (com programação própria de dinamização da leitura e de
promoção do livro), passando por um
workshop ministrado por Alberto Gordillo, pelo projeto “Copista por um
dia”, por espetáculos como os da Orquestra da Gulbenkian e de “O Canto
do Sul de Itália: Sicília e Duas Calábrias (Séculos XVI-XVII)”, no quadro
do Festival Terras Sem Sombra, ou do
Coro Milenium BCP, por diversas exposições (“Brinquedos de Ontem”, do
centenário de Álvaro Fialho, de artistas como António Galvão, Francisco
Marques, António Esperança ou Francisco Hermenegildo, dos 100 anos do
banda-desenhista Jijé, “35 por 25”, de
presépios, “Teatros de papel” ). Das

COLCHAS NAS VARANDAS, NAS FESTAS DE MOURA

comemorações anuais do 25 de Abril
às do feriado municipal (concurso de
mastros, festival de marchas populares, “Janelas Floridas”), passando
pela Semana do Património Histórico, pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, pelos espetáculos de teatro e pelo lançamento de
livros. Do Fórum 21 intitulado “Reabilitação urbana ou arqueologia e museus?” ao projeto “Há festa na Mouraria” (música, dança, arraial), passando por mais uma edição do Festival do Peixe do Rio e do Pão e do AnimaVerão. E, claro, da exposição “Água
– Património de Moura. Identificação
de um concelho”, patente no ex-Matadouro Municipal, ao Carnaval das Escolas e às festas de Natal, passando

TORRE DO RELÓGIO, EM AMARELEJA, VAI TER PROJETO DE INTERVENÇÃO

MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS A BOMBEIROS

TAMBÉM EM MOURA, 25 DE ABRIL SEMPRE!

FÓRUM 21 SOBRE REGENERAÇÃO URBANA

›
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mUlTIplIcArAm-se
os eveNtos
culturais
orgaNizados,
promovidos
ou diNamizados
pelo muNicípio

pelos encontros de grupos corais.
Uma referência também à atribuição
pela Câmara de medalhas municipais
de bons serviços a quem se distingue
– à jovem desportista Joana Ramalho,
campeã mundial de pesca desportiva
no seu escalão, e a dois destacados
antigos dirigentes dos Bombeiros Voluntários de Moura.

CENTENÁRIO DE ÁLVARO FIALHO ASSINALADO

FESTIVAL DO PEIXE DO RIO E DO PÃO 2015

A CÂMARA APOIA O CARNAVAL DAS ESCOLAS

24

BAlAnço De DoIs Anos De mAnDATo
edição especial

moura

moura

BAlAnço De DoIs Anos De mAnDATo
edição especial

câmara municipal de moura

2014-2015

2014-2015

câmara municipal de moura

DeZemBro 2015

DeZemBro 2015

orgAnIZAçÃo ADmInIsTrATIvA

INAUGURAÇÃO DA DELEGAÇÃO DA CÂMARA EM SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO

A CÂMARA OFERECE SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS MUNÍCIPES

servir os muNícipes
com rApIDeZ e efIcIêncIA
a câmara Municipal de Moura
assumiu, no início do mandato, melhorar a eficácia dos serviços municipais e tornar mais célere a resposta
aos munícipes.
Em dois anos foram elaborados novos regulamentos municipais, foi criada uma delegação da Câmara em Santo Aleixo da Restauração, foram me-

lhorados os serviços na delegação de
Amareleja com a reconversão do Balcão Multisserviços em Espaço do Cidadão. A nível interno, foi otimizada
a organização do setor financeiro da
autarquia, reduzindo-se a dívida de
curto prazo e diminuindo a demora
nos pagamentos.
Trata-se de um trabalho “invisível” mas

que contribui para a melhoria dos serviços autárquicos, para um atendimento mais célere dos munícipes, para a
resolução dos problemas dos cidadãos:
é a elaboração de regulamentos e tarifários, é a promoção da segurança e
da saúde no trabalho, é a formação
profissional dos trabalhadores, é a
admissão de estagiários.

›

A CÂMARA ESTÁ AO SERVIÇO DOS MUNÍCIPES

em DoIs Anos
foram elaborados
Novos
regulameNtos
muNicipais e foi
criada uma
delegação
da câmara em
saNto aleixo
da restauração

CELERIDADE E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
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comUnIcAçÃo

iNformar
mAIs e melhor
a câmara Municipal de Moura
tem apostado na melhoria da comunicação com os munícipes.
Dar a conhecer o que se faz, informar
a tempo as situações que podem influenciar a vida quotidiana da população (cortes de água, alterações de
trânsito, avisos da Proteção Civil) são

formas de estar em contacto permanente com as pessoas.
Foi criado um novo site municipal
onde se pode encontrar toda a informação sobre a atividade camarária, o
concelho, os eventos. A Câmara de
Moura está também presente nas redes sociais, divulga o trabalho do mu-

nicípio no Boletim Municipal, no programa radiofónico “Aqui é Alentejo” e
através de frequentes comunicados
de imprensa (cerca de 400 notas e informações enviadas nestes dois anos
aos órgãos de comunicação social e a
um milhar de entidades públicas e
privadas que integram a mailing list

do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas).
Informar é um dever da autarquia,
ser informado é um direito dos munícipes.
Importante é também o setor das
novas tecnologias. A Câmara Municipal de Moura, além de dispor de um
Gabinete de Informática, que coordena nesta área os serviços internos,
disponibiliza Internet sem fios em
certas zonas da cidade de Moura e da
vila de Amareleja. Funciona igualmente, em Moura, o Espaço Internet,
com mais de 11 500 utentes em dois
anos.

›

›

›

A CÂMARA TEM UM PROGRAMA RADIOFÓNICO TRISSEMANAL

foI crIADo
Um novo sITe
mUnIcIpAl oNde
se pode eNcoNtrar
toda a iNformação
sobre a atividade
camarária,
o coNcelho,
os eveNtos

câmArA De moUrA
está também
preseNte Nas redes
sociais e divulga
o trabalho
do muNicípio
No boletim
muNicipal

A InformAçÃo
TAmBém
é DIvIlgADA No
programa
radiofóNico
“aqui é aleNteJo”
e através
de frequeNtes
comuNicados
de impreNsa
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cooperAçÃo e AmIZADe

nÃo esTAmos sÓs
dESdE há vários anos que o Município de Moura mantém relações de
amizade e de cooperação com diferentes municípios, sejam portugueses
ou estrangeiros.
Nestes dois anos de mandato, a Câmara de Moura tem vindo a reforçar os
laços existentes e a criar outros, como
forma de manter a colaboração e a troca de experiências em vários domínios.

Para além da participação da autarquia em estruturas supramunicipais
(como a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo e a
Assembleia Distrital de Beja, esta agora desativada), têm sido fomentadas
relações bilaterais com outros municípios do Distrito de Beja, tendo neste quadro visitado Moura, para troca

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ODEMIRA

DELEGAÇÃO DA CÂMARA DE SERPA EM MOURA

PRESIDENTE DA CÂMARA DE FERREIRA DO ALENTEJO

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE CUBA

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE BISSAU

PRESIDENTE DA CÂMARA DE LEMBÁ EM MOURA

›

nesTes DoIs Anos De mAnDATo, a câmara
muNicipal de moura tem viNdo a reforçar
os laços existeNtes e a criar outros, como
forma de maNter a colaboração e a troca
de experiêNcias em vários domíNios

de experiências, os presidentes e outros autarcas e técnicos das câmaras
de Odemira, Serpa, Ferreira do Alentejo e Cuba.
Ministros e secretários de Estado de
várias pastas, bem como outras entidades oficiais, estiveram também, em
diferentes momentos, em visitas de
trabalho ao concelho de Moura. De
igual modo, o presidente da Câmara

Municipal de Moura teve encontros,
em Lisboa, em diversas ocasiões, com
membros do Governo e outros responsáveis, para tratar de questões de
interesse para o concelho.
A nível internacional, Moura mantém
desde há muito relações de amizade
e cooperação com outros municípios,
tendo visitado o concelho delegações
autárquicas de Olivença (Espanha),
Lembá (S. Tomé e Príncipe), Bissau
(Guiné-Bissau) e Ribeira Grande de
Santiago (Cabo Verde). Por seu turno,
o presidente da Câmara de Moura visitou Lembá e Ribeira Grande de Santiago.

VISITA A MOURA DO ALCAIDE DE OLIVENÇA

PRESIDENTE DA RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO EM MOURA
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empresAs mUnIcIpAIs e cooperATIvA

UNIVERSIDADE SÉNIOR

para a reintrodução de espécies ameaçadas.
Quanto à Comoiprel, abrangeu em
2014 e 2015 atividades da Escola Nacional de Caça, Pesca e Biodiversidade, do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, da Universidade Sénior e da Escola Profissional de
Moura, participando ainda das feiras
de Moura e apoiando iniciativas diversas como o Festival do Peixe do Rio
e do Pão. A Escola Profissional, que
em 2015 festejou 15 anos de existência, continua a prestar relevantes serviços na área da formação, mantendo
atualmente cursos com grande interesse para o desenvolvimento local,
como os de Turismo, de Energias e de
Pastelaria/Cozinha.

A CINEGÉTICA É UMA DAS ATIVIDADES DA CONTENDA

A LÓGICA PROMOVE AS ENERGIAS RENOVÁVEIS

A LÓGICA GERE O CAMM

15.º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA PROFISSIONAL

lógica, coNteNda e comoiprel
Ao servIço DA popUlAçÃo
criadaS pela Câmara Municipal
de Moura com objetivos específicos
para a realização de atividades de interesse público, funcionam as empresas municipais Lógica – Sociedade Gestora do Parque Tecnológico de Moura
e Herdade da Contenda, bem como a
régie cooperativa Comoiprel.
A Lógica, criada no contexto do desenvolvimento no concelho das energias renováveis, em particular das ener-

gias fotovoltaicas, leva a cabo atividades nas áreas de gestão do Parque
Tecnológico de Moura, incluindo o
Centro de Acolhimento a Microempresas de Moura, de gestão de outros
projetos, do seu moderno Laboratório Fotovoltaico e de apoio à demonstração da cultura científica.
A empresa municipal Herdade da Contenda, formada em 2010, procurou
nos últimos dois anos afirmar-se en-

quanto entidade gestora da Herdade
da Contenda, importante património
municipal, com uma opção por um
modelo de gestão que potencie a qualidade das ações e garanta a sustentabilidade económica e financeira. Desenvolve atividades nas áreas de pecuária, apicultura, gestão florestal, cinegética e, em parceria com a Liga para
a Protecção da Natureza e a Associação Iberlinx, de melhoria de habitat

›

CABRADA SERPENTINA NA HERDADE DA CONTENDA
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OBSERVATÓRIO DE AVES NA CONTENDA

LABORATÓRIO FOTOVOLTAICO DA LÓGICA

A empresA
mUnIcIpAl
herDADe
DA conTenDA
afirmou-se Nos
últimos dois aNos
eNquaNto eNtidade
gestora
da herdade
da coNteNda
ALUNOS, PROFESSORES E DIRIGENTES DA ESCOLA PROFISSIONAL COM AUTARCAS
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