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Cumprimos o que prometemos!



Concelho de 
MORA

No dia 1 de Outubro de 2017, os cidadãos do Concelho de Mora vão decidir muito do nosso 
futuro colectivo.

Ao longo de 42 anos de Poder Local Democrático, a CDU esteve à frente dos destinos de todas 
as autarquias e é com renovada confiança que nos apresentamos à população pois, mais uma vez, 
nos últimos 4 anos cumprimos com tudo o que prometemos.

Foi com TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA que a CDU transformou o 
nosso Concelho numa referência a nível nacional. Contudo, sabemos que nem tudo está feito, há 
aspectos em que temos que melhorar o nosso trabalho. É com essa humildade que nos apresen-
tamos à população, com a CONFIANÇA redobrada na obtenção de um bom resultado.

O Concelho de Mora tem um nível de equipamentos muito acima daquele que existe na maior 
parte dos concelhos do Alentejo e até do interior do País.

Não temos problemas financeiros, pois ao longo destes 42 anos os eleitos da CDU na Câmara 
Municipal souberam trilhar o caminho certo, não gastando mais do que aquilo que se podia, nem 
beneficiando de qualquer tipo de privilégios.

Contudo, o trabalho tem sido difícil. Nunca nenhum governo, tanto do PSD sozinho ou em coliga-
ção com o CDS como do PS, cumpriu a Lei das Finanças Locais, o que nos tirou milhões de euros.

Sabemos exactamente quais são os problemas do Concelho, estamos atentos e tudo faremos 
para ultrapassá-los.  Acontecerá com aqueles que são da competência municipal e cujas propostas 
constam do nosso Programa Eleitoral.

Mas continuamos a lutar e a exigir deste Governo do PS, ou de qualquer outro, que terminem 
com o encerramento de Serviços Públicos, como Escolas, Finanças, estações de correios… Que 
executem uma política dirigida aos jovens, à fixação de empresas no interior, que valorize o salá-
rio de quem trabalha, que não nos empurrem para sistemas privados de água, que tenhamos uma 
assistência médica condigna.

Com TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA, mas também TRANSPARÊNCIA 
E HUMILDADE, queremos fazer de Mora um Concelho mais forte.

Contamos Consigo!

VOTA CDU

PELO CONCELHO DE 
MORA COM A CDU



Os primeiros Quadros Comunitários de Apoio foram extremamente favoráveis para a pavimentação 
de Estradas Nacionais, Municipais e até nas Ruas dentro de cidades e vilas. De facto, no Concelho de 
Mora quase tudo foi feito nesta área. No entanto, agora, o que se coloca é a questão da manutenção 
que iremos assegurar. Também nos propomos a fechar definitivamente este capítulo com o asfaltamen-
to de alguns pequenos troços no interior dos perímetros urbanos.

Avenida do Fluviário

Estrada das Cabeceiras

No próximo mandato, 
concretizaremos:

• Pavimentar pequenos troços em todas as fregue-
sias do Concelho de forma a eliminar a terra batida 
no interior dos perímetros urbanos;

• Continuar a assegurar no melhor estado de con-
servação possível a Estrada da Santa, em Malarranha;

• Repavimentar todas as ruas e arruamentos que 
apresentem degradação do piso em todas as Fre-
guesias;

• Construir uma nova rotunda na Avenida do Fluviá-
rio, em Mora;

• Construção de arruamentos no novo Loteamento 
Municipal de Mora;

• Continuar a conservar os caminhos vicinais públi-
cos em todas as Freguesias;

• Intervir na Estrada Municipal 501 e 501-1, por 
forma a eliminar alguns problemas que entretanto 
possam ocorrer;

• Repavimentação da Estrada das Ruivinhas, em Ma-
larranha;

• Repavimentação da Estrada Gil Terreiro, até ao li-
mite com o Concelho de Avis;

• Repavimentação da Estrada do Monte Grande, 
desde a rotunda até à Ponte da Ordem, em Cabe-
ção;

• Implementar sinalização luminosa ou colocar ban-
das sonoras por forma a promover a segurança das 
pessoas, ouvindo as populações residentes nessas 
ruas.

Caminhos vicinais

VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
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A CDU continuará a fazer tudo para atrair investimento para o nosso Concelho. Investimento impli-
cará criar emprego que se reflete na fixação da população jovem. Continuará a apoiar as empresas 
sediadas no Concelho e exigir do Governo a criação de verdadeiras medidas de discriminação positiva 
para o interior do País. Esta será uma das nossas bandeiras.

Nesta perspectiva, iremos:
• Continuar a disponibilizar terrenos na Zona In-
dustrial de Mora, a preços simbólicos, para que se 
possam instalar novas empresas com vista à criação 
de postos de trabalho;

• Apoiar empresas sediadas no nosso Concelho 
quer de forma direta sempre que o solicitarem, 
quer através da sua promoção;

• Participar conjuntamente com outros municípios, 
no processo de reconhecimento do Vinho de Talha 
como Património Imaterial da Humanidade;

• Continuar a apoiar os pequenos empresários do 
Concelho promovendo e valorizando a sua ativida-
de;

• Apostar na realização das feiras e festas em todas 
as Freguesias;

• Continuar a promover a ExpoMora como espaço 
de divertimento, mas sobretudo como grande mos-
tra do tecido económico e empresarial do nosso 
Concelho;

• Continuar a realizar a MoraPesca no Pavilhão Mu-
nicipal de Exposições;

• Apostar na Mora DreamLand para que esta inicia-
tiva se possa consolidar;

• Organizar a Festa do Vinho Novo de Cabeção;

• Continuar em conjunto com os restaurantes do 
Concelho a promover o “Mês das Migas”;

• Organizar a Mostra Gastronómica da Caça.

PREPARAR O FUTURO, MAIS DESENVOLVIMENTO, MAIS EMPREGO!!!

Zona Industrial

Prova do Vinho Novo de Cabeção

MoraPesca

ATRAIR INVESTIMENTO



O Turismo é hoje uma indústria. Todos reconhecerão que nesta área a CDU tem feito um trabalho 
notável. O Fluviário foi um investimento determinante. O Núcleo Museológico do Megalitismo já é 
um excelente complemento. Temos restaurantes fantásticos, bons alojamentos.  Assim, neste mandato 
iremos apostar forte no Turismo, sabendo que aqui poderemos contribuir decisivamente para o desen-
volvimento do Concelho.

Assim, queremos:
• Colocar em prática as ações previstas no Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Concelho de Mora;

• Trabalhar com os empresários locais no sentido de 
criar pacotes turísticos que tragam mais pessoas ao 
nosso Concelho;

• Colocar em prática uma rede de percursos pedestres 
com um percurso em cada Freguesia do Concelho, in-
cluíndo em Malarranha;

• Integrar a Grande Rota do Montado (percurso pedes-
tre que liga todos os concelhos do Distrito e que inclui 
a Ecopista);

• Aderir à Rota da Estrada Nacional 2, que liga Faro a 
Chaves e que passa pelo Concelho de Mora;

• Alargar a área de exposição do Fluviário de Mora com 
a instalação de novos tanques para que este seja ainda 
mais atrativo;

• Rever toda a sinalização turística do Concelho;

• Continuar a promover as Pistas de Pesca de Cabeção, 
Mora e Pavia para atrair provas de caráter Regional, Na-
cional e Internacional;

• Manter em bom estado de conservação a Zona de Lazer do Gameiro;

• Criar uma zona para parqueamento de autocaravanas.

Museu Interactivo do Megalitismo

Fluviário de Mora

Passadiço do Parque Ecológico do Gameiro

TURISMO, SECTOR A DESENVOLVER
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VILAS MAIS BONITAS, MAIS QUALIDADE DE VIDA!!

Para tal:
• Reforçar os Serviços de Higiene e Limpeza Urbana para 
que as nossas vilas estejam limpas e aprazíveis;

• Concluir e colocar em funcionamento a nova ETAR de 
Pavia;

• Aumentar o número de ecopontos para que dessa for-
ma se reforce a recolha seletiva;

• Lançar a Campanha “Mora Diferente com Melhor Am-
biente” com o objetivo de sensibilizar os munícipes para 
a necessidade de aumentar a recolha seletiva, evitar que 
as nossas ruas tenham dejetos de animais e evitar que sejam colocados monos junto aos contentores;

• Assegurar o bom funcionamento das nossas ETAR´S, por forma a eliminar formas de contaminação do 
meio ambiente;

• Concluir as obras de alargamento do Cemitério de Malarranha;

• Continuar a recolher os entulhos e transportá-los para destino adequado em obras particulares de pequenas dimensões.

Sobre o abastecimento de água:
• Manter a água no domínio municipal para podermos continuar a fornecê-la a baixos preços e com qualidade;

• Concluir a remodelação da conduta de Brotas no troço entre a Estrada Nacional 2 e o Depósito;

• Assegurar o fornecimento de água de qualidade a toda a população do Concelho;

• Efetuar algumas correções e 
alargamento da rede sempre que 
tal se mostre necessário;

• Substituir a conduta entre a ETA 
da Moita e o Parque Ecológico do 
Gameiro;

• Modernizar a ETA da Moita que 
abastece Cabeção e Pavia.

ETAR de Pavia

Fluviário de Mora

“MORA DIFERENTE, COM MELHOR AMBIENTE” será o slogan da campanha que iremos lançar por forma a 
que, com o reforço de trabalhadores da Autarquia nesta área e com o apoio da população, possamos fazer com 
que o Concelho seja ainda mais limpo.
Só a gestão da CDU na Câmara Municipal de Mora pode garantir que o sistema de abastecimento de água conti-
nuará a pertencer ao Povo. É um orgulho para todos podermos dizer que “AQUI A ÁGUA É NOSSA”. Só assim 
será possível manter os preços baixos fornecendo água de qualidade.

MELHOR AMBIENTE, UM DESAFIO PERMANENTE



URBANISMO
Durante o próximo mandato, 
comprometemo-nos a:
• Rever o Plano Director Municipal de Mora;

• Concluir a obra no Parque Urbano de Mora, ga-
nhando o Concelho um novo espaço de recreio e 
lazer;

• Reabilitar a entrada de Cabeção na EM 501-1 (Ca-
beção – Pavia);

• Requalificar a Rua 25 de Abril, em Cabeção, no 
troço compreendido entre a Rua da Esperança e a Rua Combatentes da Grande Guerra;

• Implementar o Projeto de requalificação do Largo dos Combatentes da Grande Guerra, em Pavia;

• Continuar a reabilitação urbanística do Bairro da Misericórdia, em Mora (calcetamento das ruas junto 
às casas);

• Reabilitar a zona de passeios na Rua da Quinta do Bairro João Lopes Aleixo, em Cabeção;

• Implementar o Projeto da “Laranjinha”, em Cabeção, incluindo a ligação pedonal do Loteamento Muni-
cipal à Rua 1º de Dezembro;

Parque Urbano de Mora

VILAS MAIS BONITAS, MAIS QUALIDADE DE VIDA!!

Praceta de Cabeção Parque Urbano de Pavia

Ao longo dos anos, a CDU tem dedicado especial atenção a esta matéria. Existem loteamentos muni-
cipais em todas as Freguesias, o que permite que os mais jovens construam as suas casas com custos 
substancialmente inferiores.
Reconhecendo a existência de um elevado número de casas degradadas no Concelho, iremos lançar 
novos incentivos com vista à sua reabilitação.
Paralelamente, o Plano Diretor Municipal, já com 10 anos, irá ser revisto ao mesmo tempo que conti-
nuaremos a intervir no espaço urbano, tornando as nossas vilas mais bonitas e apelativas.

HABITAÇÃO E URBANISMO
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• Continuar a melhorar a imagem urbana em todas 
as freguesias do Concelho;

• Prosseguir e reforçar as Campanhas “Mora, um 
Concelho Florido” e “Mora um Concelho Amigo 
da Árvore”;

• Implementar o projeto de ligação pedonal entre a 
Avenida do Fluviário e a Rua 5 de Outubro;

• Prosseguir a qualificação e ajardinamento de espa-
ços públicos em todas as freguesias;

• Requalificar o edifício da antiga biblioteca de Mora.

HABITAÇÃO
Nesta área, iremos:
• Continuar a disponibilizar terrenos para constru-
ção a baixos preços, nomeadamente nos loteamen-
tos municipais;

• Adquirir e construir as infraestruturas no novo 
Loteamento Municipal de Mora;

• Rever o Programa de Apoio à Recuperação de 
Casas Degradadas por forma a dar mais incentivos 
com vista à recuperação de habitações em ruinas;

• Introduzir benefícios fiscais nomeadamente no 
IMI, no IMT, entre outros, para os munícipes que 
recuperem habitações nas zonas históricas das Fre-
guesias;

• Apoiar os jovens na construção de habitações nas 
zonas urbanas com materiais de construção, elabo-
ração de projetos e redução das taxas municipais;

• Promover a Campanha da Cal.

CDU - Coligação Democrática Unitária    PCP-PEV
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Casa recuperada 

Loteamento Municipal de Mora

Jardim do Loteamento Municipal de Brotas



Na saúde, vamos:

• Colocar em funcionamento o Polo da CERCI-
MOR para que as pessoas portadoras de deficiên-
cia não tenham de se deslocar diariamente para 
fora do Concelho;

• Apoiar a realização de rastreios de saúde propos-
tos por entidades como a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro;

• Organizar colóquios e palestras dirigidas a toda 
a população no sentido de promover hábitos de 
vida saudáveis;

• Colaborar com o Centro de Saúde de Mora na 
divulgação dos Cuidados Primários de Saúde, atra-
vés do Boletim Municipal;

• Continuar a disponibilizar espaços para o funcio-
namento das extensões do Centro de Saúde em 
Cabeção, Brotas, Pavia e Malarranha;

• Exigir a emissão de credenciais de transporte 
para todos os doentes que por Lei a elas têm di-
reito;

• Continuar a exigir das entidades competentes 
a colocação de mais meios humanos e materiais 
que garantam o bom funcionamento do Centro de 
Saúde de Mora.

Posto Médico de Brotas

Seminário sobre saúde

A Saúde é um direito fundamental de todos nós e constitui uma das principais obrigações do Estado para com 
os cidadãos.
Contudo, a CDU quer continuar a ter uma ação proactiva nesta matéria fazendo com que todos os munícipes 
deste Concelho tenham direito aos cuidados de Saúde que merecem.
Um dos nossos objetivos será o de continuarmos a exigir “melhorias no edifício e no equipamento do Centro 
de Saúde de Mora”, pois sabemos que só funcionando junto à Unidade de Cuidados Continuados poderemos 
continuar a ter assistência médica de dia e de noite.

SAÚDE E PROTECÇÃO CIVIL

EXIGIR MELHORES CONDIÇÕES NO ACESSO À SAÚDE PARA 
TODA A POPULAÇÃO!!
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PROTECÇÃO CIVIL
Neste mandato propomo-nos:
• Financiar o Serviço de Atendimento Permanente dos Bombeiros Voluntários de Mora para que a popu-
lação seja atendida rapidamente e durante 24 horas;

• Continuar a apoiar os Bombeiros Voluntários de Mora através da disponibilização de uma verba para 
aquisição de equipamentos (viaturas ou equipamentos de proteção individual);

• Continuaremos a pagar todos os seguros, quer das viaturas, quer dos operacionais dos Bombeiros Vo-
luntários de Mora;

• Colaborar com a Guarda Nacional Republicana no sentido de garantir a segurança de pessoas e bens;

• Garantir o funcionamento do Gabinete Técnico Florestal;

• Aprovar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

• Disponibilizar meios humanos e equipamentos para socorrer a população em caso de catástrofe;

• Assegurar a limpeza de bermas nas estradas municipais no sentido de reduzir a massa combustível e 
minimizar a possibilidade de ocorrência de incêndios;

• Colaborar com todos os agentes ligados à Proteção Civil.

MAIS SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO DO CONCELHO DE MORA!!!

Ambulância dos Bombeiros Voluntários de Mora, 
oferecida pela Câmara Municipal de Mora



CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO E  CARTÃO MUNICIPAL JOVEM, 
UM DIREITO ADQUIRIDO!!!

APOIO AOS REFORMADOS
• Continuar a dinamizar a Universidade Sénior de 
Mora;

• Continuar a ceder transporte para excursões aos 
reformados do Concelho;

• Manter a comparticipação de 50% no custo dos 
medicamentos a todos os utentes do Cartão Mu-
nicipal do Idoso; 

• Reforçar o apoio aos utentes do Cartão Municipal 
do Idoso transportados pelos Bombeiros Voluntá-
rios de Mora para consultas de especialidade;

• Continuar a responder de forma célere a todas 
as solicitações da Oficina Domiciliária, que está 
disponível a todos os reformados do Concelho, e 
fornecer materiais de construção para melhorar 
as condições de habitabilidade daqueles que mais 
precisam;

• Organizar a Festa do Cartão Municipal do Idoso;

• Apoiar as atividades desenvolvidas pelas associa-
ções de reformados do Concelho;

• Manter em funcionamento a Carreira Municipal 
para que os munícipes se possam deslocar à Sede de Concelho de forma gratuita, para tratar de questões 
do seu dia-a-dia;

• Promover o “Mês do Idoso” com iniciativas no âmbito da Saúde, Segurança, atividades lúdicas e culturais 
para os reformados do Concelho;

• Assegurar o programa do “Envelhecimento Ativo”;

• Colaborar com as instituições de solidariedade social do Concelho.

Oficina Domiciliária

Mês do Idoso - caminhada

Ajudar aqueles que mais precisam e menos têm é uma preocupação constante dos eleitos da CDU na Câmara 
Municipal de Mora.
Pioneiros no lançamento do Cartão Municipal do Idoso, este continua a beneficiar mais de 1000 idosos no nosso 
Concelho. O reforço dos apoios concedidos será uma realidade no próximo mandato.
Também continuaremos a apoiar os jovens, quer na construção das suas casas (onde iremos reforçar os apoios 
concedidos), quer nos subsídios à natalidade ou ainda na oferta dos cadernos escolares, entre outros.

ACÇÃO SOCIAL
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APOIO AOS JOVENS
• Continuar a atribuir subsídios à natalidade a todas 
as famílias residentes no nosso Concelho;

• Elaborar projetos de arquitetura, fornecer mate-
riais de construção e reduzir o valor das taxas e 
licenças a jovens que construam habitação no Con-
celho de Mora;

• Apoiar os jovens na aquisição de lotes de terreno 
nos Loteamentos Municipais e fornecer projetos de arquitetura;

• Continuar a receber estagiários, residentes no nosso Concelho, com 
vista à conclusão dos seus cursos académicos;

• Apoiar os jovens através do “Programa de Apoio aos Jovens Desempre-
gados” de forma a adquirirem hábitos de trabalho que permitam a sua 
inclusão na vida ativa;

• Continuar a promover o programa “Férias Desportivas” por forma a 
ocupar o tempo livre dos jovens durante as férias escolares;

• Apoiar os intercâmbios juvenis promovidos pela Associação de Divulga-
ção Cultural de Mora;

• Conceder descontos imediatos aos jovens portadores do Cartão Muni-
cipal Jovem em todos os equipamentos municipais.

Férias Desportivas

Ser jovem é o tempo de sonhar. Sonhar com um bom emprego, casa, carro. É o tempo de constituir a vida familiar.
Todos sabemos que os políticos deste Governo PS e dos anteriores Governos PSD/CDS nada têm feito para 
resolver esta situação. É preciso que o Governo resolva a questão da precariedade laboral, que restitua e aumente 
o abono de família. Enfim, que dê aos jovens aquilo que eles merecem.
Embora não seja uma competência direta da Autarquia, a CDU continuará a beneficiar os jovens nas mais diversas 
áreas. Queremos que os jovens gostem do Concelho de Mora. Eles são o futuro.

JUVENTUDE



Concretamente, neste mandato, 
vamos:

• Continuar a organizar o Festival “Músicas do Rio, 
os Outros Sons do Fluviário”, trazendo ao Concelho 
música portuguesa de qualidade;
 
• Apoiar a edição de livros de escritores do Concelho;

• Reforçar a dinâmica introduzida na Feira do Livro, 
no sentido de incentivar a leitura;

• Manter em bom estado de conservação e reforçar o 
espólio da Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia;

• Apoiar a Misericórdia de Cabeção no sentido de encontrar financiamento para a conclusão das obras do 
teatro;

• Promover exposições na Casa da Cultura de Mora e no Centro Cultural de Cabeção;
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Festival "Música no Rio - Os Outros Sons do Fluviário"

O acesso à cultura é fundamental para a formação dos cidadãos. Os eleitos da CDU na Autarquia têm propor-
cionado a oferta de música, teatro, leitura de qualidade dirigida a todos as faixas etárias do Concelho. Iremos 
continuar esse trabalho e apostar cada vez mais na valorização das nossas tradições e costumes. Apoiaremos 
todos aqueles que “fazem cultura” no nosso Concelho.

CULTURA

Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia - interior Galeria de Exposições da Casa da Cultura
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• Concluir a obra do Centro Cultural de Cabeção e di-
namizar o espaço para que a população possa usufruir 
de atividades de caráter cultural;

• Criar um núcleo, em Pavia, no sentido de valorizar o 
Património Arqueológico da freguesia;

• Apoiar as equipas de arqueólogos que anualmente fa-
zem pesquisas no Concelho;

• Dinamizar a Biblioteca no sentido de promover e in-
centivar o gosto pela leitura;

• Promover e divulgar o Património Cultural do Con-
celho;

• Criar um espaço em Brotas, junto à Igreja de Nossa Senhora de Brotas que valorize as antigas profissões 
da Freguesia, com enfase na Olaria;

• Instalação do novo Sistema de Informação junto aos Monumentos e edifícios culturais do Concelho.

TRADIÇÕES, PATRIMÓNIO, CULTURA!

Centro Cultural de Cabeção

Feira do Livro



Vamos, especificamente:
• Apoiar a atividade desportiva promovida pelas 
associações e clubes do Concelho, através da atri-
buição de subsídios e cedência de transporte; 

• Fomentar a atividade desportiva da Escola Muni-
cipal de Desporto;

• Continuar a ceder espaços para que a população 
em geral tenha acesso a aulas de yoga, zumba, step, 
aeróbica e outras;

• Apoiar a realização de eventos desportivos de 
caráter regional, nacional e internacional como 
a pesca desportiva, a orientação, o atletismo, o 
remo, a malha, etc;

• Garantir a continuidade da realização do “Crité-
rio Paulo Guerra” em atletismo, na Freguesia de 
Pavia;

• Construir uma mini pista de atletismo em Pa-
via, de forma a melhorar as condições de treino e 
promover a realização de provas;

• Continuar a organizar a Prova de Águas Abertas, 
no Açude do Gameiro;

• Continuar a manter em estado de boa conser-
vação as Pistas de Pesca de Cabeção, Mora e Pavia.

DESPORTO PARA TODOS!!!

Escola Municipal de Desporto

7º Campeonato do Mundo de Pesca com Feeder

5ª Prova Águas Abertas "Fluviário de Mora"

A prática desportiva é essencial para a promoção de hábitos de vida saudáveis.
Com o “Envelhecimento Ativo”, a “Escola Municipal de Desporto”, o apoio a monitores de aulas de step, aeróbica, 
body power, entre outras, pretendemos que todos tenhamos acesso à prática desportiva.
O apoio aos clubes desportivos, quer através de subsídios à sua atividade, quer através da cedência ou melhoria 
das instalações das suas sedes sociais, continua a ser uma prioridade.
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DESPORTO
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Neste sector, assumimos o com-
promisso de:
• Construir uma nova Oficina da Criança para res-
ponder com qualidade à crescente procura por 
parte dos mais novos;

• Transportar as crianças das Freguesias do Conce-
lho durante as férias escolares para que desta forma 
possam disfrutar da oferta da Oficina da Criança;

• Continuar a assegurar os transportes escolares;

• Assegurar o pagamento das vinhetas a todos os 
alunos que frequentem a Escola EB 2,3/S de Mora 
até ao 12º ano de escolaridade;

• Garantir o funcionamento das Cantinas Escolares com vista ao fornecimento de refeições aos alunos 
do pré-escolar e do 1º Ciclo em todas as Freguesias;

• Ceder transporte para visitas de estudo a todos os alunos do Concelho;

Oficina da Criança

Cantina Escolar de Cabeção

Para a CDU a educação deve ser entendida como um direito universal, pois trata-se de um pilar fundamental para 
o desenvolvimento das sociedades democráticas.
Embora não seja uma competência direta das autarquias, o Projeto CDU no Concelho de Mora tem feito com 
que seja dada igualdade de oportunidades a todas as crianças do Concelho, quer em termos de equipamentos, 
quer em termos de transportes para que as crianças das Freguesias possam participar nas mais diversas atividades.
Contudo, o Governo do PS, em relação a esta matéria, continua a tratar as pessoas como números. 
Por isso, temos de dizer Basta e exigir que o Governo não encerre nem sas alas de aula, nem as Escolas de Ca-
beção e Pavia.

EDUCAÇÃO



• Pagar os Cadernos Escolares a todos os alu-
nos do 1º CEB;

• Colocar em prática o Plano de Combate ao 
Insucesso Escolar do Concelho de Mora, em 
estreita colaboração com o Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Mora;

• Facultar a utilização das Piscinas Municipais e 
da Oficina da Criança a todas as crianças para a 
realização de atividades extracurriculares;

• Promover atividades e comemorar com os alu-
nos o “Dia da Árvore”, o “Dia da Água” e o “Dia 
do Ambiente”;

• Manter em bom estado de conservação os edifícios escolares, responsabilidade do Município;

• Apetrechar as salas de aula da pré-primária e do 1º CEB com os meios necessários para uma boa aprendi-
zagem e um bom desempenho dos alunos;

• Lutar, em conjunto com a população, contra o encerramento, por parte do Governo do PS, das escolas e 
salas de aula no Concelho.

Comemorações do Dia da Árvore

NÃO AO ENCERRAMENTO DE SALAS DE AULA E DE ESCOLAS!

Escola do 1º CEB e Jardim de Infância de Pavia



Concelho de 
MORA

Nesta área, vamos:
• Apoiar as atividades promovidas pelas diversas associações do Concelho, com a atribuição de subsídios e de 
materiais de natureza logística para a realização das mesmas;

• Apoiar, através da cedência de materiais, a manutenção, remodelação ou construção de sedes sociais das asso-
ciações de todo o Concelho;

• Apoiar o Grupo Musical Paviense na recuperação do edifício e na reposição da atividade que em tempos di-
namizou a Freguesia de Pavia;

• Apoiar a construção de uma nova sede do Núcleo de Mora da Liga dos Combatentes, que terá novas valências 
de apoio aos seus associados;

• Continuar a ceder instalações para albergar as sedes sociais de clubes desportivos, associações e coletividades;

• Ceder transporte para apoio à atividade das coletividades do Concelho;

• Apoiar com meios materiais e financeiros as Comissões de Festa da Malarranha, Pavia e Brotas para que pos-
sam organizar festas condignas nessas localidades;

• Apoiar o Grupo Etnográfico e Rancho Folclórico de Cabeção e o Rancho Folclórico e Etnográfico da Ribeira 
do Raia de Mora;

• Apoiar as atividades dos grupos de cantares existentes em todas as Freguesias. 

Grupo de Cantares de Cabeção

O Movimento Associativo é fundamental para a vida em sociedade e é, de facto, um dos principais meios de inte-
gração dos cidadãos no meio sociocultural onde vivem.
Assim, para a CDU, é essencial apoiar clubes e associações de natureza cultural e recreativa, uma vez que enten-
demos e reconhecemos a importância da sua atividade para a qualidade de vida da população.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
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Grupo de Bombos "Toca a Bombar", de Pavia



Porque os eleitos da CDU olham para os trabalhadores da Autarquia 
como uma parte fundamental no trabalho a desenvolver, iremos:
• Estar ao lado dos trabalhadores na luta 
pela reposição de direitos retirados pelos 
anteriores Governos do PS e PSD/CDS;

• Exigir a reformulação do processo de ava-
liação dos trabalhadores e a extinção de 
quotas para o seu desempenho;

• Garantir o acesso a ações de formação 
para que os trabalhadores possam estar 
melhor qualificados para o desempenho das 
suas tarefas;

• Fornecer equipamentos de Higiene e Segu-
rança no Trabalho confortáveis e adequados 
a todos os trabalhadores;

• Continuar a modernizar o Parque de Máquinas e colocar à disposição dos trabalhadores máquinas e 
ferramentas que possam melhorar o seu desempenho;

• Apoiar o funcionamento da Comissão de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho;

• Exigir o descongelamento de carreiras e reposição de salários dos trabalhadores;

• Manter uma boa relação e estar sempre abertos ao diálogo com a Direção Regional do STAL e com a 
Comissão Sindical dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mora;

• Continuar o processo de modernização administrativa dos serviços da Câmara Municipal de Mora;

• Apoiar a atividade do Grupo Desportivo e Recreativo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mora;

• Investir fortemente na conservação e valorização do Património Municipal.

AO SERVIÇO DE TODA A POPULAÇÃO!

Reunião com os trabalhadores

A ação dos trabalhadores é fundamental para que se atinjam os objetivos propostos à população pelos eleitos. 
São eles os verdadeiros executores das tarefas que tornam o nosso Concelho como sendo uma referência em 
muitas áreas.
Mesmo com perda de direitos infringidos pelos sucessivos Governos, o seu empenho tem sido sempre extraor-
dinário.
Por outro lado, o executivo da CDU têm-lhe fornecido os meios para a execução cabal das suas tarefas. É isso 
que iremos continuar a fazer pois desta forma todos beneficiaremos.

TRABALHADORES DA AUTARQUIA



Concelho de 
MORA

CONSTRUIR        O FUTURO...

CDU cumprimos o que prometemos!

Igreja Nossa Sr.ª de Brotas - candidatura ao Programa Valorizar

Projecto da Laranjinha, Cabeção



CONSTRUIR        O FUTURO...

Projecto de construção do Parque Urbano de Mora

Largo dos Combatentes da Grande Guerra, Pavia

CDU - Coligação Democrática Unitária    PCP-PEV
Vota



Concelho de 
MORA

Candidatos
à Assembleia
Municipal

António Vitorino
69 anos
Reformado

Joaquim Matos
66 anos
Reformado

Manuela Bridges
59 anos
Apicultora

Carlos Biléu
62 anos
Reformado

João Saraiva
74 anos
Reformado

Luís Martins
45 anos
Técn. Sup. Desporto

Fábio Varela
23 anos
Servente

Manuel Amoroso
58 anos
Ass. Operacional

António Pinto
57 anos
Operário Agrícola

Fábio Godinho
31 anos
Motorista Táxi

David Pires
41 anos
Operário Fabril



Sérgio Godinho
39 anos
Ass. Universitário

Samuel Godinho
38 anos
Ass. Técnico

Cláudia da Silva
37 anos
Ass. Téncica

Francisco Leão
66 anos
Metalúrgico

António da Cunha
29 anos
Adegueiro

Paulo Salgueiro
33 anos
Geógrafo 

Sandra Pinto
37 anos
Ass. Técnica

Joaquina Salgueiro
44 anos
Coord. US

Mª Augusta Ruivo
85 anos
Reformada

Tiago Pereira
39 anos
Ass. Operacional

Hélio Pereira
47 anos
Tractorista

Mª Elisa Pinto
50 anos
Ass. Técnica

Gerardo Rodrigues
46 anos
Mecânico

Carla Linares
33 anos
Auxiliar Acção Ed.

Osvaldo Pereira
42 anos
Ass. Operacional

Sara Leitão
24 anos
Lojista

Cremilda Gil
90 anos
Reformada

Rita Casanova
30 anos
A. Socio-Cultural

Vota
CDU
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Candidatos
à Câmara Municipal

Luís Simão Matos
50 anos
Engenheiro Agrícola

Marco Pires
43 anos
Escriturário

Mafalda Lopes
40 anos
Escriturária

Bruno Brites
36
Distribuidor de gás

Luís Branco
29 anos
Eng.º do Ambiente

Tânia Linã
34 anos
A. Sociocultural

João Godinho
30 anos
Enfermeiro

Óscar Lopes
41 anos
Motorista

Fernando Vidigal
34 anos
Técn. Informático

António Mendes
46 anos
Pintor
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A CDU é a única força que dá 
garantias de fazer mais e melhor 
pela nossa terra, porque temos 

conhecimento profundo da reali-
dade do nosso Concelho, porque 
temos obra feita, porque fazemos 
aquilo que prometemos. Os nos-
sos eleitos estão nas autarquias 
para servir as populações e não 

para se servirem do poder.

Concelho de 
MORA


