
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

20 de junho de 2019 

a  

24 de setembro de 2019 

 

 



Introdução e Enquadramento Legal 

 

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

Junta de Freguesia de Mora, desde o último resumo da atividade da Junta de Freguesia 

datado de 20 de junho de 2019 até 24 de setembro de 2019. 

Assim, nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

levo ao conhecimento do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, a 

quem 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 

caráter institucional. 

• 21/06/2019 – Estivemos presentes nas Marchas Populares organizadas pela 

Santa Casa de Misericórdia de Mora; 

• 22/06/2019 – Festa de Final de Ano da Universidade Sénior;  

• 30/06/2019 – Estivemos presentes na festa de encerramento de Época do 

Agrupamento dos Escuteiros de Mora; 

• 12, 13, 20 e 21/07/2019 – Músicas no Rio – Os Outros Sons do Fluviário;  

• 14/07/2019 – 7ª Prova de Águas Abertas – Fluviário de Mora; 

• 17/07/2019 – Preparação e receção da reunião entre a Câmara Municipal de 

Mora e as Juntas de Freguesia do Concelho, na Sede da Junta de Freguesia de 

Mora; 

• 27/07/2019 - Sardinhada da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Mora – ARPI;  

• 28/08/2019 - Reunião com a Dra. Manuela Pontes para apresentação da nova 

Coordenadora do UCSP de Mora às Juntas de Freguesia do Concelho; 

• 31/08/2019 – Festa de encerramento de Época da Sociedade Columbófila de 

Mora; 

• 06, 07 e 08/09/2019 – ExpoMora 2019; 

• 10/09/2019 - Cerimónia de Abertura do Ano Letivo do Agrupamento de Escolas 

de Mora; 

• 22/09/2019 – Inauguração da Exposição Arqueologia nos Novos Caminhos da 

Água; 

 

 

 



Plano Institucional – Ações Desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Mora 

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

no Facebook da Junta de Freguesia de Mora; 

• A página web da Junta de Freguesia de Mora está em constante atualização; 

• Continuamos a participar no Projeto Freguesias + Eficientes com o objetivo de 

reduzir consumos e aumentar a eficiência energética (em fase de envio de 

leituras mensais); 

• Organizámos a animação de verão: 

− 05/07/2019 – Telmo Falcão no quartel dos B. V. Mora; 

− 26/07/2019 – David Piçarra na Praça Conselheiro Fernando de Sousa; 

− 17/08/2019 – Duo Célia e António no Largo do M. F. A.; 

− 24/08/2019 – Jovens Talentos da Terra na Escadaria dos Paços do Concelho; 

• 11/07/2019 e 03/09/2019 - Organizámos os Passeios de Verão a Lisboa ao 

Museu Militar e ao Panteão Nacional com almoço convívio em Fernão Ferro na 

Quinta Valenciana; 

• Organizámos os espetáculos do Palco 2 e a animação de rua na ExpoMora 2019: 

− 06/09/2019 – Orquestra da Escola de Música da Câmara Municipal de Mora; 

− 07/09/2019 – Animação de rua com os TOC - Técnicos Oficiais de Caixa e no 

Palco 2 os Pure Mob Keys; 

− 08/09/2019 – Miguel Azevedo; 

• 08/09/2019 - Apoiámos a realização do Torneio da Malha inserido na ExpoMora 

2019. 

 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 18 000€ sem dívidas a 

fornecedores, considerando-se a situação financeira estável. 

Falta pagar a obra de Requalificação da Fonte do Paul, que andará na ordem dos 8 500€ 

e que pretendemos que seja objeto de protocolo com a Câmara Municipal de Mora. 

Mantemos organizado e ampliámos o sistema de pagamento a fornecedores, estando 

neste momento a fazer-se os pagamentos por transferência bancária, através da “Caixa 

Direta” via internet, nas duas contas que a Junta de Freguesa dispõe; 

Também o pagamento de ordenados aos trabalhadores é feito via “Caixa Direta”. 

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

garante os procedimentos e cumprimento de prazos (24/09/2019). 

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 sanções 

aos arguidos. 



Recursos Humanos 

A Junta de Freguesia de Mora apresentou um projeto ao Instituto do Emprego e 

Formação Profissional para integrar duas pessoas, para colaboração com os nossos 

trabalhadores, tendo este sido aprovado. Estiveram duas pessoas envolvidas no projeto 

que saíram logo que começou a campanha na CONESA. 

 

Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Transferência de documentos para o Arquivo da Junta de Freguesia; 

• Obras para a requalificação das casas de banho do cemitério em fase de 

conclusão (CMM); 

• Projeto para requalificação parcial do jardim da CHE Morense, que 

provavelmente será adjudicado a empresa de construção civil da Freguesia; 

• Obra da Fonte do Paul já foi adjudicada à empresa JAV, encontrando-se em fase 

de conclusão; 

• Encontra-se em conclusão a alteração dos serviços de internet para fibra; 

• Obras de melhoramento, certificação elétrica e aumento de potência para o 

Estádio Municipal a cargo da CMM em fase de conclusão;   

• Substituição da bomba do furo no Estádio Municipal a cargo da CMM;   

• Continuamos com a aplicação de placas toponímicas em algumas ruas de Mora, 

estando já previstas mais algumas. 

 

Espaços Verdes 

• Plantação de novas plantas e árvores nos espaços verdes; 

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

de relva, monda e aplicação de terra e composto nas floreiras; 

• Manutenção de sistemas de rega nos espaços verdes; 

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

• Corte de árvore morta no Jardim de São Pedro (com o apoio da CMM). 

 

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

Livres 

• Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora; 

• Oferecemos à Escola EB2,3/S de Mora um vídeo-projetor para atividades nas 

salas do Jardim de Infância. 



• Apoiámos a Escola EB2,3/S na limpeza do espaço exterior junto ao edifício do 

ensino básico; 

• Apoiámos o Envelhecimento Ativo; 

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

Morense, Veteranos Morense, treinos pontuais de recuperação de atletas e às 

quintas feiras para jogos de grupos informais, garantindo o normal 

funcionamento e limpeza das instalações e suporte dos custos que dai resultem; 

• Abrimos o Estádio Municipal aos sábados de manhã para funcionamento da 

escolinha de futebol, organizado pela AACHE Morense; 

• Abrimos o Estádio Municipal para treinos de atletismo do Grupo Desportivo de 

Pavia; 

• Apoiámos o Centro de Atividades de Tempos Livre- CATL do Centro Paroquial de 

Mora com a aquisição de Panamás para as crianças que frequentaram as 

atividades de verão; 

• Apoiámos a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Mora – ARPI 

com o carvão e o empréstimo dos assadores para a sardinhada que realizaram; 

• Adquirimos duas Bandeiras Publicitárias para utilização nas atividades 

organizadas pela Junta de Freguesia e também naquelas em que dá o seu apoio 

ou contribuição. 

Formação 

• Inscrição em formações on-line. 

Equipamentos 

• Manutenção da Máquina Corta-relva; 

• Manutenção da Carrinha; 

• Manutenção do Dumper (+/- 1500€); 

• Manutenção dos equipamentos associados à limpeza dos espaços verdes; 

• Aquisição de fardamento para os funcionários. 

 

Reuniões Ordinárias 

O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 

26 de junho, 10 e 24 de julho, 7 e 21 de agosto e 4 e 18 de setembro 

Mora 24 de setembro de 2019 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

 

                 Marco António Fortio Calhau  


