
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

27 de junho de 2018 

a  

05 de setembro de 2018 

 

 



Introdução e enquadramento legal 

 

O documento que vos apresento pretende descrever de forma resumida a atividade da 

Junta de Freguesia de Mora, desde a última Assembleia de Freguesia, em 27 de junho 

de 2018 até ao dia de hoje, 5 de agosto de 2018. 

Assim, nos termos da alínea e) do n. º2 do artigo 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, levo ao conhecimento do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia, a que solicito distribuição pela restante Assembleia, informação acerca da 

situação financeira e da atividade da Junta de Freguesia de Mora. 

Plano Institucional 

 

Neste item, pretendo apresentar a participação do executivo em diversas iniciativas de 

carater institucional. 

• Estivemos presentes nas Marchas Populares 2018, organizadas pela Santa Casa 

da Misericórdia de Mora, em 29/06/2018; 

• Colaborámos na organização, com a Câmara Municipal de Mora, do Mês da 

Juventude, nomeadamente na animação musical com Zé Pedro e Marisa Matos 

e no concerto com o grupo “A Banda”, ambos constituídos por jovens da nossa 

Freguesia, entre outros apoios; 

• Estivemos presentes no IX Festival “Musica no Rio” – Os Outros Sons do Fluviário; 

• Reunimos com a Câmara Municipal de Mora, em reunião de coordenação entre 

as autarquias locais do Concelho de Mora, dia 16/08/2018 

• No Posto da GNR de Mora, prestou depoimento o Presidente sobre atos de 

vandalismo nas casas de banho publicas da Rua do Parque; 

• Reunimos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mora, para preparação 

da reunião como o representante dos CTT, em 27/08/2018  

• Reunimos com o Sr. José Brito, Diretor Área Gestão Parceiros Sul dos CTT, em 

29/08/2018; 

• Publicitámos com regularidade as atividades da Junta de Freguesia, entre outras 

no Facebook da Junta de Freguesia de Mora; 

• Contamos conseguir abrir a página na internet e alterar os mails da Junta de 

Freguesia de Mora para domínio próprio a curto prazo; 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 32.900€, sem dívidas a 

fornecedores, considerando-se a situação financeira estável. 

Reorganizámos o sistema de pagamento a fornecedores estando neste momento a 

diminuir o consumo de cheques utilizando o pagamento por transferência bancaria, 

através da “Caixa Direta” via internet;  



A Junta de Freguesia tem contratado apoio contabilístico que acompanha a atividade e 

garantem os procedimentos e cumprimento de prazos. 

A Junta de Freguesia tem contratado apoio jurídico que tem acompanhado o 

levantamento de autos relativamente aos canídeos, tendo sido a instrutora dos 

processos um dos advogados da empresa contratada, tendo já sido aplicadas sansões 

aos arguidos. 

Atividades Culturais 

Animação de Verão 2018: 

• Baile com Gisela Duarte – Praça Conselheiro Fernando de Sousa; 

• Grupo Coral Fora D’oras – Praça Conselheiro Fernando de Sousa; 

• Baile com Caldeira – Parada dos Bombeiros Voluntários de Mora; 

• Baile com Nuno Florindo – Largo da Junta de Freguesia. 

Passeios de Verão 2018: 

Foram realizados dois passeios ao Museu/Adega e Palácio da Bacalhoa, com visita 

guiada e prova de vinhos, almoço livre, e visita a uma fábrica artesanal de azulejos. A 

Junta de Freguesia apoiou com de metade do valor dos bilhetes e a Câmara Municipal 

de Mora disponibilizou o autocarro. Ambos correram muito bem, com a análise final por 

parte dos 82/100 fregueses bastante positiva. 

Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora.  

Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Requalificação do Arquivo da Junta de Freguesia; 

• Projeto e pedidos de orçamentos para a requalificação da pergola no Jardim da 

Rua 18 de Setembro; 

• Projeto para a requalificação das casas de banho do cemitério; 

• Projeto para requalificação parcial do jardim da CHE Morense; 

• Criação da lista de necessidades de obras na Fonte do Paul, Sede da Junta de 

Freguesia e Largo do MFA, para posterior solicitação de orçamentos. 

• Estudo para adaptação da iluminação da Junta a led´s; 

• Encontra-se em processo final a alteração dos serviços de internet para fibra, 

estando pendente apenas por dificuldades técnicas. 

• Abastecimento semanal dos tanques do Paul, pelos B. V. Mora; 

• Obras de melhoramento e certificação elétrica do Estádio Municipal, a cargo da 

CM Mora. 

• Terminámos a aplicação de placas toponímicas em algumas ruas de Mora. 

 



Espaços Verdes 

• Manutenção dos vários espaços verdes da freguesia, nomeadamente no corte 

de relva; 

• Manutenção e aquisição de sistemas de rega nos espaços verdes; 

• Manutenção dos espaços verdes do cemitério e do Posto da GNR. 

 

Cultura, Desporto, Educação, Apoio Social, Associativismo e Tempos 

Livres 

• Apoiámos o agrupamento de escolas na limpeza do espaço exterior junto ao 

edifício do ensino básico; 

• Apoiámos o Futsal Clube de Mora, com a exploração de bar num dos bailes da 

Animação de Verão 

• Apoiámos o Envelhecimento Ativo; 

• Abrimos o Estádio Municipal para treinos e jogos da recente equipa de futebol 

da AACHE Morense. 

 

Equipamentos 

• Manutenção do Corta-relva manual, em fim de vida, estando em estudo a 

aquisição de novo equipamento; 

• Manutenção do Dumper (motor de arranque); 

• Manutenção da carrinha; 

• Manutenção dos equipamentos associados á limpeza dos espaços verdes. 

•  

Reuniões Ordinárias 

O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 

 10 e 24 de julho, 07 e 21 de agosto e 04 de setembro 

 

Mora, 05 de setembro de 2018 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

      

                                   

                                   

                   Marco António Fortio Calhau           


