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// EDITORIAL

ORGULHAMO-NOS DE TER UM DOS MELHORES
PARQUES INDUSTRIAIS DA REGIÃO,
EM TERMOS DE INFRAESTRUTURAS,
E UM DOS MAIS PUJANTES
EM TERMOS DE TECIDO INDUSTRIAL

Setembro chegou e marcou o início de mais um ano letivo,
momento de grande expetativa e entusiasmo para Pais,
Alunos, Professores e restante comunidade escolar.
O Primeiro Dia de Aulas, esse momento tão ansiado, lá contou as formalidades “da praxe”, a já tradicional sessão de
abertura, a par das diversas manifestações dos mais sinceros votos de um ano repleto de sucessos e alegrias.
Esta segunda casa, este “Segundo Lar”, que é a Escola,
reveste um papel de enorme relevância na formação e no
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desenvolvimento pessoal e social das nossas crianças e
jovens, preparando-os para um mundo pejado de desafios,
mas também consciencializando-os para a necessidade
de desenvolverem uma atitude assertiva e proativa face a
uma realidade cada vez mais complexa, marcada pela
desigualdade e intolerância. Se por um lado é certo que,
“sozinhos não conseguimos mudar o mundo”, a verdade é
que a mudança está ao alcance de cada um de nós, repensando atitudes, quebrando paradigmas, fazendo a diferença nas relações que vamos cultivando, semeando a compreensão, a solidariedade, a amizade e a fraternidade, com-
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batendo a agressividade e indiferença crescentes, os falsos moralismos e os pré-juízos que são, demasiadas vezes, absolutamente
irrefletidos.
Não podendo, nem devendo, a Escola substituir-se ao papel dos
Pais e Encarregados de Educação, o que é certo é que são estes
momentos de convívio e aprendizagem a base e estrutura que sustentam o desenvolvimento de cada um de nós enquanto cidadãos
ativos e informados.
Ora indo em concreto para a atividade letiva, apraz-nos informar de
que já foi inaugurado o Pavilhão Oficinal de apoio ao Curso de
Manutenção Industrial (variante Mecatrónica Auto), numa aposta
do Município e Agrupamento de Escola na diversificação de oferta
pedagógica, dando novo ênfase ao ensino profissional. Esta é uma
alternativa que é oferecida aos alunos, uma nova e eficaz solução
para muitos dos nossos jovens que pretendem entrar de forma
mais imediata no mercado de trabalho.
Os cursos profissionais lecionados têm-se vindo a demonstrar um
enorme sucesso, com números de empregabilidade a rondar os
100%, sendo que a grande maioria dos que não ficam empregados,
o fazem por sua própria iniciativa, uma vez que pretendem prosseguir para o Ensino Superior.

Também pensando num futuro risonho em Mortágua, continuamos a nossa aposta na infraestruturação e ampliação do nosso
Parque Industrial. Prova dos resultados da nossa sagacidade e
empenho, são os números do desemprego que mantêm a sua tendência decrescente, tendo sidos atingidos mínimos históricos.
Orgulhamo-nos de ter um dos melhores Parques Industriais da
Região, em termos de infraestruturas, e um dos mais pujantes em
termos de tecido industrial.
Este é um doce fruto de se colher, prova de que a ambição e o trabalho do Município e dos nossos empresários não foram em vão e
que vale a pena apostar em Mortágua!
Para terminar, convido todos/as os/as mortaguenses a usufruírem
de mais um Fim de Semana da Lampantana e a degustarem essa
deliciosa iguaria, usufruindo dos prazeres de uma boa mesa e de
um bom serão. O deleite deste excelente prato fica completo quando acompanhado com o vinho de enorme categoria da Sociedade
Agrícola “Boas Quintas” e com a presença dos nossos amigos e
familiares. São as pessoas que fazem os momentos e a vida é sempre mais colorida com instantes de partilha e amizade.
Bem hajam!
Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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1. A Lanchonete

2. A Mó

3. A Roda

4. Adega dos Sabores

Rua da Gandarada, 46 A
Mortágua
3450 – 133 Mortágua
Tel. 231 921 239

E.N. 234, 6
Barracão
3450 – 031 Espinho MRT
Tel. 231 923 612

Av. Dr. J. Assis e Santos, 48
Mortágua
3450 – 123 Mortágua
Tel. 918 623 050

Rua Dr. Aníbal Dias, 26
Mortágua
3450 – 150 Mortágua
Tel. 231 920 148

GPS: 40° 24' 24.2" N | 8° 13' 44.2" W

GPS: 40° 23' 23.7" N | 8° 17' 28.7" W

GPS: 40° 23' 38.7" N | 8° 14' 03.5" W

GPS: 40º 23' 52.7” N | 8º 13' 44.8” W

5. Aldeia Sol

6. Aroma Requintado

7. Café Park

8. Fazenda

Av. do Reguengo, 281
Vila Meã
3450 – 347 Sobral MRT
Tel. 231 929 127

Av. Dr. José Assis e Santos
Edif. Cor de Rosa R/C, 16
3450 – 123 Mortágua
Tel. 231 920 157

Rua Parque das Nogueiras, 4
Mortágua
3450 – 157 Mortágua
Tel. 962 903 396

Largo da Feira, 2
Vale de Açores
3450 – 204 Mortágua
Tel. 231 922 236

GPS: 40° 25' 43.6" N | 8° 13' 45.2" W

GPS: 40° 23' 50.2" N | 8° 13' 48.9" W

GPS: 40° 23' 47.0" N | 8° 13' 42.0" W

GPS: 40° 23' 18.5" N | 8° 14' 26.5" W

9. Floresta

10. Juiz de Fora

11. Lagoa Azul

12. Montebelo Aguieira

E.N. 334-1, S/N
Vale da Mata
3450-067 Espinho MRT
Tel. 231 922 553

R. Dr. João Lopes de Morais, 33
Mortágua
3450 – 157 Mortágua
Tel. 231 922 286

Ip3 Ponte Engil, S/N
Almacinha
3450 – 111 Mortágua
Tel. 231 929 278

Vale de Aguieira, S/N
3450 – 010 Mortágua
Tel. 231 927 060

GPS: 40° 28' 45.5" N | 8° 18' 44.5" W

GPS: 40° 23' 47.2" N | 8° 13'50.0" W

GPS: 40° 20' 55.8" N | 8° 11' 4.8" W
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E.N. 234, 19
Barracão
3450 – 031 Cortegaça MRT
Tel. 231 923 660
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GPS: 40° 20' 45.3" N | 8° 11' 17.7" W

3

S. TA
VIS C. BA
EU DÃ
O

10 6
das
ue
arq
R. P ueiras
Nog

7

VILA DE MORTÁGUA

OUTUBRO ’18 // 5

// EVENTOS

XII FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO
"OS CAMPONESES" DO FREIXO
DOM 07
15:00 | FREIXO
Ÿ Rancho Folclórico de Aranhas (Penamacor)
Ÿ Rancho Folclórico "Os Camponeses" do Freixo
Ÿ Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira (Oliveira do Hospital)
Ÿ Grupo de Danças e Cantares de S. Martinho do Aldoar (Porto)
Ÿ Rancho Folclórico de Torredeita (Viseu)

ORG.:RANCHO FOLCLÓRICO "OS CAMPONESES" DO FREIXO

NARIZ PRETO
SEX 12
21:00 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA
Conceção e Interpretação: Pedro Tochas
Sonoplastia e Fotografia: Raquel Viegas
Classificação: M/6
Mímica, circo e teatro físico em ambiente de cinema mudo, são os
elementos que fazem parte deste espetáculo visual. Uma história cheia de
mistério e emoção, povoada por heróis e monstros, para encantar e fazer
rir toda a família.
ENTRADA GRATUITA
ORG.: CIM - REGIÃO COIMBRA E MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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WORKSHOP

COMUNICAR É
POSSÍVEL PARA
TODOS...
QUA 10
15:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL DE MORTÁGUA
ENTRADA LIVRE
ORG.: CIM - REGIÃO DE COIMBRA,
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA, CRID - CENTRO
DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO DIGITAL,
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

// EVENTOS

SÁB 13

CONCERTO DE OUTONO

XI FEIRA DA CASTANHA
E OUTROS PRODUTOS REGIONAIS

21:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

SÁB 27 // DOM 28

Orfeão Polifónico de Mortágua
Grupo Coral de Sta. Cecília de Calvão (Vagos)
Grupo Coral do Club PT Zona Norte (Porto)

ORG.: ORFEÃO POLIFÓNICO DE MORTÁGUA

PARQUE DE LAZER DE QUILHO
Gastronomia
Produtos Regionais e Típicos
Animação
Magusto
INSCRIÇÕES (EXPOSITORES):
ABEL NEVES: 231 920 342 / 912 899 780
MÁRIO ESTEVES: 966 032 265
ORG.: ADESQ - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUILHO
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// CINEMA
O QUE DE VERDADE IMPORTA*
THE HEALER
SÁB 06 // DOM 07
109 MIN // DRAMA // M/12
DE: PACO ARANGO
COM: OLIVER JACKSON-COHEN, JONATHAN
PRYCE, CAMILLA LUDDINGTON

*Filme com causa solidária que irá contribuir para a construção da nova Unidade de Transplante de Medula do IPO Lisboa.

A vida de Alec em Inglaterra está a ruir, deve
dinheiro às pessoas erradas.
Inesperadamente, surge um homem
chamado Raymond que afirma ser seu tio.
Raymond tem uma proposta que permitirá
a Alec recomeçar do zero.

A FREIRA MALDITA
THE NUN
DOM 14 [17:00 // 21:30]
197 MIN // TERROR // M/16
DE: CORIN HARDY
COM: BONNIE AARONS, CHARLOTTE HOPE,
DEMIÁN BICHIR

Quando uma jovem freira enclausurada numa
abadia na Roménia se suicida,
um sacerdote com um passado assombrado
e uma noviça no limiar dos seus votos finais,
são enviados pelo Vaticano .Juntos descobrem o segredo profano da Ordem.
8 // AGENDA MUNICIPAL

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

O MISTÉRIO DA
CASA DO RELÓGIO
THE HOUSE WITH
THE CLOCK IN ITS WALLS
SÁB 20 // DOM 21
100 MIN // AVENTURA // M/12
DE: ELI ROTH
COM: CATE BLANCHETT, JACK BLACK,

Lewis, de dez anos de idade, vai morar com o tio
numa casa antiga, cheia de rangidos, onde ecoa
o misterioso pulsar de um tiquetaque. Mas a
fachada sonolenta da cidade estremece com
um mundo secreto de magos e bruxas quando
Lewis acorda acidentalmente os mortos.

SMALLFOOT:
UMA AVENTURA GELADA
SMALLFOOT
[VERSÃO PORTUGUESA]

SÁB 27 [21:30] // DOM 28 [17:00]
96 MIN // ANIMAÇÃO / COMÉDIA // M6
DE: KAREY KIRKPATRICK / JASON REISIG
VOZES (V. ORIGINAL): ZENDAYA, CHANNING
TATUM, GINA RODRIGUEZ

A história de um Yeti que se convence de que
as criaturas conhecidas como 'humanos' existem de facto.

BILHETES: NORMAL > 3,95€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE > 3,40€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,15€
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ADULTOS

INFANTIL

O REBANHO

O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS

// MARGARITA DEL MAZO

// CARLOS RUIZ ZAFÓN

Um grupo de carneirinhos muito especiais (os
que contamos para dormir) … até que a número
4 desapareceu!

Uma história eletrizante de paixões, intrigas e
aventuras.

AS CARICATURAS DA PRIMEIRA
REPÚBLICA

JUVENIL

SALTO PARA AS ESTRELAS

// OSVALDO MACEDO DE SOUSA

// SUSANNAH MCFARLANE

A liberdade de expressão, a sátira e a hipérbole
fazem da caricatura um meio inigualável para
retratar a vida política de um país...

A agente especial SHINE EJ12, decifra códigos e
desvenda planos maléficos por todo o mundo,
ajudando todas as raparigas a ser heroínas!

TEMA . O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
CELEBRA-SE ANUALMENTE A 16 DE OUTUBRO.
A celebração foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros na 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Neste dia realizam-se muitas atividades relacionadas com a nutrição e a alimentação, com a participação de cerca de 150 países, incluindo Portugal.
Os objetivos do Dia Mundial da Alimentação são:
§
§
§
§
§

Alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis
Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo
Reforçar a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento
Promover a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento
Encorajar a participação da população rural, na tomada de decisões que influenciem as suas condições de vida

HTTPS://WWW.CALENDARR.COM/PORTUGAL/DIA-MUNDIAL-DA-ALIMENTACAO
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SUGESTÃO DE LEITURA
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

BIBLIOTECA MUNICIPAL | RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 | TLF. 231 927 440 | HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT | BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT

// EDUCAÇÃO

ABERTURA DO ANO LETIVO
ABERTURA OFICIAL DAS
AULAS DECORREU NOS
DIAS 14 E 17 DE
SETEMBRO PARA CERCA
DE 900 ALUNOS DOS
VÁRIOS NÍVEIS DE
ENSINO.
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O ano letivo arrancou no dia 14 de setembro para os alunos do Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico e no dia 17
para todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Mortágua. O início do ano letivo decorreu com a maior normalidade, com praticamente todos os professores colocados.

O Presidente da Câmara Municipal, acompanhado pelo
Diretor do Agrupamento e demais responsáveis, marcou
presença na receção aos alunos nos vários estabelecimentos de ensino (Escola Básica / Centro Educativo,
EB.2.3 e Escola Secundária), na abertura oficial das aulas.

No ano letivo 2018-2019 estão matriculados 888 alunos,
distribuídos pelos vários níveis de ensino: 133 no PréEscolar, 232 no 1º Ciclo, 140 no 2º Ciclo, 174 no 3º Ciclo e
147 no Secundário. No Ensino Profissional estão matriculados 62 alunos.

No dia 17 teve lugar uma Sessão de Boas-Vindas aos alunos do 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário.

12 // AGENDA MUNICIPAL

A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento, Profª
Fátima Potró, afirmou que é um privilégio receber os alunos no início de cada novo ano escolar, que simboliza um
novo tempo e ciclo, de novas aprendizagens, descobertas,
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conquistas e laços. No final, desejou aos alunos “um ano letivo
pleno de realizações pessoais, sucesso académico e momentos
muito felizes”.
Em representação da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Ana Valente, referiu que era uma honra e um privilégio
poder partilhar esta nova etapa “nas vossas e nas nossas vidas”,
frisando que há toda uma comunidade de pessoas e Instituições,
incluindo Município, Professores e Funcionários, “que trabalha
diariamente para vos dar o melhor”. E dirigiu uma palavra de
incentivo aos alunos: “Nós, Pais e Encarregados de Educação, o
que desejamos é que aprendam o máximo e aproveitem da
melhor maneira o tempo de escola”.
O Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada, dirigiu uma saudação a todos os alunos, e em especial, para os que frequentam, pela primeira vez, aqueles dois estabelecimentos de ensino (EB 2.3 e Escola
Secundária). Dirigiu depois uma saudação para os professores, com
palavras de confiança no seu trabalho: “Conheço o nosso Corpo
Docente, sei que vão continuar a dar o máximo e a fazer o melhor por
estes alunos”. Não esqueceu os Funcionários, enaltecendo a sua
dedicação, o seu esforço, referindo que eles fazem parte da “equipa” e
são um elo fundamental de ligação aos alunos.
A finalizar, formulou o desejo de que os alunos tenham sucesso
mas vincou que para alcançar esse objetivo é preciso estudar,
trabalhar.

O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, saudou os alunos
e afirmou que tudo foi preparado para que tenham um ano de
sucesso. Dirigiu também um cumprimento à Direção do Agrupamento, na pessoa do Diretor, Dr. Rui Parada, sublinhando o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos no sentido de
criar as melhores condições para o êxito dos alunos. Dirigiu ainda
palavras para os Professores e Funcionários e afirmou que os
bons resultados só se conseguem com o “esforço de todos”, num
trabalho de equipa.
Júlio Norte afirmou que o Município está a criar bases para o futuro dos jovens, a criar condições para que tenham mais possibilidades de emprego, e mais tarde não precisem de emigrar, como
aconteceu com muitos jovens licenciados num passado recente.
“Estamos a ampliar o Parque Industrial e a trabalhar para o vosso
futuro. Hoje o mercado de trabalho é global, mas naturalmente
gostaria de ver jovens de Mortágua a ocupar os novos postos de
trabalho e não pessoas vindas de outros concelhos. Isso depende muito do vosso esforço”.
“Nós queremos que tenham um futuro com o máximo de conhecimento,
de competências adquiridas, mas acima de tudo queremos que sejam
felizes, que se sintam bem nesta escola, que venham com alegria e motivação, porque a escola é também a vossa casa”, disse. E finalizou com os
habituais votos: “Um bom ano letivo para todos”. ■
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MECATRÓNICA AUTOMÓVEL
JÁ CONTA COM UM
PAVILHÃO OFICINAL
OS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VARIANTE MECATRÓNICA AUTOMÓVEL,
PASSARAM A CONTAR, DESDE O INÍCIO DO
ANO LETIVO, COM INSTALAÇÕES PRÓPRIAS.
As instalações foram oficialmente inauguradas no passado dia 26,
pelo Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada, e pelo Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte. No ato simbólico marcaram
ainda presença responsáveis da Direção do Agrupamento de Escolas, Professores, Funcionários, Diretor do curso (Prof. José Marques),
docentes da área técnica do curso (Engº André Marques e Engº.
Ricardo Pereira), e os 39 alunos inscritos no presente ano letivo.
A construção do Pavilhão Oficinal, instalado na área da Escola Básica 2.3, foi totalmente financiada pelo Município. O Agrupamento de
Escolas, por sua vez, adquiriu o novo equipamento instalado, destinado à formação prática.

fissional (de nível 4), possibilitando o acesso mais direto ao mercado de trabalho e garantindo ao mesmo tempo o prosseguimento de
estudos no Ensino Superior, se o aluno assim o desejar.

O curso, de três anos, integra um estágio profissional em contexto
real de trabalho, numa empresa. Para esse efeito, a Escola Secundária tem parcerias estabelecidas com empresas do concelho e da
região. O Curso confere uma dupla certificação, académica e pro-

O Curso de Mecatrónica Automóvel tem associado uma elevada
taxa de empregabilidade, sendo a grande maioria dos alunos convidados a ficar nas empresas no final do estágio. “No ano passado
todos conseguiram, com relativa facilidade, colocação no mercado

14 // AGENDA MUNICIPAL
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de trabalho, alguns tiveram até mais do
que uma oferta de colocação, e as nossas
expetativas é que continue assim nos próximos anos”, referiu o Prof. José Marques,
diretor do curso.
O Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui
Parada, agradeceu o apoio dado pela Câma-

esta opção formativa que lhes dá motivação para continuar, com a vantagem de
terem um acesso mais rápido ao mercado
de trabalho”, disse.

ra Municipal, que assegurou o financiamento da construção, e afirmou que este era “um
dia especial”, para os alunos de Mecatrónica, para os Docentes do curso, para os Diretores de Turma e para toda a comunidade
escolar de Mortágua. “É um espaço onde
vão poder aprender coisas novas, aprender
com mais qualidade e desenvolver competências para poderem vir a ser grandes profissionais”, afirmou.

Júlio Norte deixou o seguinte conselho aos
alunos: “aproveitem esta oportunidade,
têm agora melhores condições para poderem desenvolver a vossa formação, e tentem adquirir o máximo de competências”.

O Presidente da Câmara, Júlio Norte, referiu que este investimento municipal representa um investimento nos jovens e no seu
futuro, pessoal e profissional: “Nem todos
os jovens querem seguir o ensino formal.
Por isso mesmo, é importante que haja

Lembrou que existem várias empresas no
concelho que, neste momento, estão a
ampliar as suas unidades e outras a instalar
novas unidades, e que vão precisar de técnicos qualificados. “As empresas também
têm todo o interesse na vossa evolução”. ■
OUTUBRO ’18 // 15
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VIDRARIA DE MORTÁGUA
CONTINUA A APOSTAR
NA INOVAÇÃO
A VIDRARIA DE MORTÁGUA, INSTALADA NO
PARQUE INDUSTRIAL, LANÇOU UMA NOVA
TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DO VIDRO PLANO.
A empresa realizou no dia 14 de setembro um “Open Day (dia aberto), que serviu para dar a conhecer aos clientes a sua nova tecnologia na produção de vidro duplo, denominada “super spacer”.
No lançamento do novo produto marcaram presença parceiros
comerciais/clientes, representantes do IAPMEI, consultores e convidados. Após um “briefing” em que foram apresentadas as características e vantagens “energéticas” do novo produto, seguiu-se
uma visita às instalações fabris da empresa, orientada pelos Administradores José Pires, Nuno Morais e Humberto Moniz, que permitiu observar os mais recentes investimentos implementados e as
valências adquiridas.
A tecnologia “Super Spacer” é a mais recente novidade da empresa.
“Neste momento somos o único fabricante deste produto na Península
Ibérica em termos industriais”, referiu, José Pires, Sócio-Administrador
da empresa. Trata-se de um produto inovador, ideal para fachadas envidraçadas e com elevada eficiência energética, resistência à humidade
e durabilidade acima de qualquer produto do mercado.
16 // AGENDA MUNICIPAL

Desde 2014 a empresa investiu cerca de 10 milhões de euros, entre
ampliação de instalações fabris e aquisição de novos equipamentos. Este ano começou a funcionar o maior forno de têmpera existente em Portugal, com as dimensões de 7,20m, x 3,30m. O ano passado a empresa investiu numa linha de serigrafia para vidro duplo.
Atualmente a empresa emprega 92 colaboradores, mais 17 do que
tinha há cerca de ano e meio. “Nós vamos terminar este investimento, pensamos que estará finalizado em março de 2019, e agora
vamos consolidar, mas continuando sempre a evoluir para apresentar as melhores soluções aos clientes. Um projeto estruturante
como este não se faz todos os anos”, adiantou José Pires.

// EMPRESAS

sentir orgulho de ter em Mortágua um
empresa deste nível e com estes empresários, que estão a inovar, a criar postos de trabalho, a gerar riqueza e a liderar o mercado
nacional nesta área”, afirmou.

NOVOS INVESTIMENTOS

O Presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, convidado a associar-se ao evento,
destacou a estratégia de crescimento e inovação da empresa, que em contraciclo à
crise dos últimos anos, nomeadamente no
setor da construção, investiu na ampliação
das instalações, na aquisição de novos e
modernos equipamentos, na criação de
postos de trabalho, sendo hoje uma empresa de referência e de topo na área da produção de vidro, a nível nacional e da Península
Ibérica. “Estes empresários tiveram coragem, arrojo, andaram para a frente, investi-

ram, cresceram, enquanto outras empresas estavam a travar, a abrandar. E construíram uma empresa que é hoje das mais
tecnologicamente evoluídas na Península
Ibérica na área do vidro plano”.
Júlio Norte destacou a aposta da empresa,
não só na inovação em novos produtos,
mas igualmente na eficiência energética,
possuindo o maior parque fotovoltaico instalado numa unidade industrial em Portugal. “Enquanto representante desta comunidade tenho de estar muito satisfeito e

O mais recente projeto de investimento, iniciado este ano e com conclusão prevista
até ao 1º semestre de 2019, compreende
uma nova linha dedicada à produção de
vidro até 8000x3300mm numa lógica endto-end; uma linha de corte 8000X3300mm
e forno HST; Software – Sistema de gestão
produtiva c/ sistemas interconectados –
sensores/monitorização em real time das
máquinas e sistemas preditivos; criação de
nova marca própria para os produtos diferenciadores atuais. Trata-se de um investimento na ordem dos 2,2 milhões de euros,
com apoio do Portugal 2020, à semelhança
das duas anteriores candidaturas já efetuadas e concretizadas. Com este investimento, a empresa posiciona-se na vanguarda quer em termos de capacidade de
produção quer de inovação. ■
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LANÇAMENTO DA OBRA

Gentes de Paz em Tempos de Guerra:
Mortágua, 1721-1810
DECORREU NO PASSADO DIA 22, O
LANÇAMENTO DA OBRA “GENTES DE PAZ EM
TEMPOS DE GUERRA: MORTÁGUA, 1721-1810”,
DA AUTORIA DA PROFESSORA DOUTORA
MARIA ALEGRIA FERNANDES MARQUES, E
NUMA EDIÇÃO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA.
18 // AGENDA MUNICIPAL

O lançamento desta obra constituiu um dos eventos com que o
Município quis assinalar os 208 anos da Batalha do Bussaco.
Com tiragem de 2000 exemplares, design e impressão da Joartes,
esta obra representa mais um valioso contributo para o conhecimento do passado de Mortágua, trazendo à luz do dia dados sobre uma
época relativamente à qual havia um grande desconhecimento.

// CULTURA

APRESENTAÇÃO DA OBRA ESTEVE A CARGO
DA PROFESSORA DOUTORA MANUELA MENDONÇA,
PRESIDENTE DA ACADEMIA PORTUGUESA DE HISTÓRIA
Manuela Mendonça destacou o trabalho exaustivo de pesquisa e
rigor da autora, “uma brilhante historiadora”, que não olhou a cansaço para “escavar” numa imensidão de documentos e conseguiu
descobrir tudo o que pudesse recuperar esse tempo histórico que
catapultou Mortágua para muitas páginas ilustres da história, não
só local, mas também da história de Portugal”.

Esta obra, acrescentou, “é uma homenagem ao povo, e no caso concreto, ao povo de Mortágua”, fazendo uma abordagem perspicaz à
realidade do quotidiano na dura labuta dos nossos antepassados
no século XVIII, o que permite adivinhar o sobressalto trazido a esta
e outras terras, em tempos de paz, quando se anunciava a guerra”
(3ª Invasão Francesa a Portugal).
Maria Alegria Fernandes Marques é Professora Catedrática da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Doutorada em
História da Idade Média, com várias obras já publicadas.
No livro, a autora faz uma dedicatória especial “às gentes sofridas e
laboriosas de Mortágua, vítimas da enorme catástrofe dos incêndios
OUTUBRO ’18 // 19
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de 7 e 15 de outubro de 2017”. Este livro surge na sequência de uma
comunicação apresentada em 24 de setembro de 2016, no colóquio “A 3ª invasão: Mortágua, uma encruzilhada na Batalha do Bussaco”, organizado pela Câmara Municipal de Mortágua, em que a
autora foi palestrante convidada.
Conhecedora da escassez de textos sobre a história das terras do
concelho, bem assim do interesse do Município no conhecimento
do passado das terras e gentes que o compõem, e ainda levada por
um elo afetivo com estas terras (tem ligações familiares a Mortágua), a autora decidiu aprofundar no estudo do concelho. A obra
apresenta-se organizada em duas partes bem distintas: uma primeira, de caracterização da terra, nos seus aspetos geoeconómicos, sociais e mentais, patentes, estes, nas questões do
sentimento religioso das populações, e uma segunda, sobre os
reflexos da 3ª invasão francesa e da batalha do Bussaco na vida
dessas populações.
“Foram essas gentes, de paz, isoladas do mundo, por vezes no peso
próprio da literalidade da palavra, vergadas ao trabalho da terra,
que num momento, foram sacudidas por um acontecimento de
consequências devastadoras, que as fez confrontarem-se com um
mundo que não era o seu e que, por certo, para muitos dos seus, os
fez pensar além dele”, refere a autora na nota introdutória.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, agradeceu o trabalho exaustivo, a dádiva de sabedoria, estudo, empenho e mestria
concedida por “uma distinta, amiga e dedicada Mortaguense, filha
da terra e que à terra devolve o seu maior espólio…o conhecimen20 // AGENDA MUNICIPAL

to”. E referiu que esse esforço, entrega e pesquisa, revela antes de
mais “uma enorme afeição por esta terra e esta gente”.
Júlio Norte afirmou que esta obra colmata e elucida sobre um
período da história do concelho relativamente ao qual são escassos os relatos e as recordações que remanesceram, que se desvaneceu da lembrança coletiva, talvez por ser um tempo de má memória, referindo-se aos tempos de medo e terror vividos pelas populações locais, pelas “gentes de paz”, que viram a sua pacata vida
abruptamente em sobressalto com as Invasões Francesas.
Além do lançamento do livro, o programa comemorativo contou
com a palestra “A importância do Turismo Militar no desenvolvimento do território”, em que foi orador o Dr. João Pinto Coelho, da
Associação de Turismo Militar Português, e uma Visita ao Centro
de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco”. ■
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ORQUESTRA LIGEIRA DO EXÉRCITO
PROPORCIONOU MAGNÍFICO CONCERTO
CENTENAS DE PESSOAS ASSISTIRAM AO
CONCERTO DA ORQUESTRA LIGEIRA DO
EXÉRCITO, REALIZADO NO ÂMBITO DAS
COMEMORAÇÕES DOS 208 ANOS DA
BATALHA DO BUSSACO.
Foi em ambiente de celebração que encerraram as comemorações, com um concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, no Largo
5 de Outubro.
Em palco estiveram 20 elementos, sob a batuta do Sargento-Chefe
Cândido Ameixa, e com as excelentes vozes de João Campos (Sargento-Ajudante) e Alice Costa (soldado), que brindaram o público
com um repertório diversificado, incluindo temas clássicos, música portuguesa e internacional, num concerto abrangente em termos de gostos e idades.
Antes do final, o Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença da Orquestra Ligeira do Exército, neste regresso a Mortágua,
e o “concerto único e espetacular” proporcionado ao público. Aproveitou ainda para agradecer publicamente a colaboração que o
Exército, e de uma forma especial, o Coronel Luís Albuquerque, tem
dado na elaboração do programa das comemorações, ano após
ano, bem como a colaboração do TEM (Iluminação de palco). ■
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FILARMÓNICA DE MORTÁGUA PARTICIPOU
NAS FESTAS DE GREVENMACHER (LUXEMBURGO)
A FILARMÓNICA DE MORTÁGUA
FOI A PRIMEIRA BANDA
PORTUGUESA A PARTICIPAR
NESTE EVENTO, QUE JÁ CONTA
COM 69 EDIÇÕES.
A convite da comunidade mortaguense
emigrante, a Filarmónica de Mortágua deslocou-se entre os dias 7 e 9 de setembro ao
Luxemburgo, para participar na “Fête du
Raisin et du Vin”, o famoso festival dedicado às vindimas que se realiza anualmente
naquela cidade do Moselle.
Durante a estadia, a Filarmónica de Mortágua participou nas festividades (uma das
maiores do Luxemburgo) e integrou o desfile de bandas e fanfarras internacionais
que culminou na apresentação perante a
“Rainha” das festas. No dia 8, à noite, realizou um concerto para o público em geral,
com um repertório variado em que não
podia faltar a música portuguesa, dedicada especialmente aos nossos emigrantes.
22 // AGENDA MUNICIPAL

Participou ainda na animação do cortejo etnográfico, que incluiu uma breve atuação diante da tribuna das Entidades Locais.
Os nossos emigrantes, mortaguenses e outros, acolheram a presença da Filarmónica de
uma forma muito calorosa e afetuosa, sentindo, por alguns momentos, o significado da
palavra “saudade”. Os jovens executantes viveram uma experiência inesquecível. Para a
Filarmónica de Mortágua constituiu uma honra a participação num evento com esta
dimensão, que acrescenta mais uma página de ouro à sua história já centenária.
É devida uma palavra de agradecimento ao nosso conterrâneo Fernando Viegas Abreu, a
pessoa que tornou possível a deslocação da Filarmónica até terras do Grão-Ducado. ■
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PEDRO TOCHAS
TRAZ ESPETÁCULO
A MORTÁGUA
CONHECIDO ATOR E
COMEDIANTE TRAZ ESPETÁCULO
“NARIZ PRETO” A MORTÁGUA E
PROMETE MOMENTOS DE RISO
PARA TODA A FAMÍLIA.
O espetáculo (com entrada gratuita) está agendado para o dia 12
de outubro e terá como palco o auditório do Centro de Animação
Cultural, pelas 21 horas.
Este evento é promovido pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra no âmbito do programa “Coimbra Região de Cultura”, uma rede de programação patrimonial e cultural que pretende implementar mais de 150 iniciativas nos 19 municípios da CIM
Região de Coimbra, sendo cofinanciado por fundos europeus.

Com cerca de uma hora de duração, o espetáculo mistura mímica,
circo e teatro físico, num ambiente de cinema mudo que remete
para o imaginário dos filmes de terror dos anos 80. Numa história
cheia de mistério e emoção, povoada por heróis e monstros, o
público é convidado a interagir e a ajudar no desenrolar da história.
O público mortaguense pode esperar, assim, um espetáculo recheado de humor, riso e boa disposição, através de uma das maiores
referências do stand-up comedy em Portugal. ■
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DE 1 A 4 DE NOVEMBRO

Lampantana

MARCA RITMO DO CONCELHO
O FIM DE SEMANA DA LAMPANTANA, PROMOVIDO
PELA CÂMARA MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O
SETOR DA RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, VOLTA A
ANIMAR O CONCELHO E PROMOVE ESTE PRATO
TRADICIONAL DA GASTRONOMIA DO CONCELHO.
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Nesta nona edição são 14 restaurantes que dão a conhecer e a
saborear esta iguaria rica de sabores, história e tradição.
Os restaurantes aderentes são os seguintes: A Lanchonete, A Mó,
A Roda, Adega dos Sabores, Aldeia Sol, Aroma Requintado, Café
Park, Fazenda, Floresta, Montebelo Aguieira, Pensão Juiz de Fora,
Lagoa Azul, Orlando, Teu Amigo.

// GASTRONOMIA

À semelhança de anos anteriores, o Município oferece o
vinho que acompanha a refeição, com o selo de qualidade da Sociedade Agrícola Boas Quintas, de Mortágua,
que desde o início se tem associado ao evento.

PRATO “OBRIGATÓRIO”
NOS CASAMENTOS E DIAS DE FESTA
Até algumas dezenas de anos atrás, nos casamentos,
batizados, festas de aldeia, ou momentos de reunião
familiar, a Lampantana era prato “obrigatório” à mesa, só
mais tarde o leitão assado ocupou esse lugar
.
A receita e o saber-fazer foram passados de geração em
geração, desde os tempos dos avós, resistiu aos ventos
da mudança dos tempos e chegou até aos nossos dias
como um símbolo da gastronomia local.
É um prato genuíno que carrega história, tradição,
modos de vida, estando estreitamente ligado às práticas
pastoris do passado. As pessoas viviam da agricultura e
criavam animais, nomeadamente ovelhas, que forneciam a lã e esporadicamente serviam para alimentação.
Quanto à utilização das caçoilas, é preciso lembrar que
Mortágua era uma terra de barro e oleiros, e a louça de

barro preto de Molelos (incluindo as caçoilas), era vendida
na feira de Vale de Açores. Por outro lado, as pessoas
tinham fornos de lenha onde cosiam o pão, o Bolo de Cornos
ou Bolo da Páscoa, e também assavam as ditas caçoilas de
carne.
A terminologia “Lampantana” é comum no concelho de
Mortágua e também na zona da Bairrada, talvez pelas relações de vizinhança e convivência entre os povos. Sobre a
origem do nome, há várias sugestões, parecendo que
“lam” remete para lã, e consequentemente para a ovelha. O
facto de aqui a “chanfana” ser feita com carne de ovelha
(carne de lanígero) terá porventura contribuído para a diferenciação e formação desse termo original.
Há algum consenso relativamente à conexão temporal do
surgimento deste prato com a época das Invasões Francesas, o que atesta a sua antiguidade e o seu valor como
património histórico-cultural.
Além do seu contributo na divulgação e preservação desta
iguaria, o Fim de Semana da Lampantana promove a dinamização de vários setores da economia local, e não apenas dos restaurantes, uma vez que há outros produtos
associados ao produto principal (a Lampantana) e uma
maior afluência de visitantes nestes dias.■
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ENTREVISTA

DIOGO RAFAEL
APÓS UMA TEMPORADA AO SERVIÇO DA EQUIPA
ITALIANA DO EMPOLI, DIOGO RAFAEL IRÁ
REPRESENTAR AS CORES DO PAÇOS DE FERREIRA.
FOCADO EM FAZER UMA BOA ÉPOCA, NÃO ESCONDE
QUE VIR UM DIA A REPRESENTAR A SELEÇÃO
NACIONAL SERIA A REALIZAÇÃO DE UM SONHO.
COMO É QUE SURGIU A IDA PARA ITÁLIA?
A minha ida para Itália surgiu através da empresa que gere a minha
carreira, a Positionumber.
PONDERASTE MUITO OU FOI UMA DECISÃO FÁCIL?
Ao principio a decisão foi fácil, era algo que um dia queria experimentar.
Com o aproximar do dia de partida começou a tornar-se mais difícil.
COMO É QUE OS TEUS PAIS REAGIRAM À NOTÍCIA?
Os meus pais reagiram bem, sempre me apoiaram. Toda a minha
família aceitou bem a minha decisão de querer ir jogar para Itália.
Conversei muito com os meus pais, e, porque a minha irmã ainda
era muito pequena, ficou acordado que eles me iam visitar de mês e
meio em mês e meio.
26 // AGENDA MUNICIPAL

Diogo Rafael dos Santos Almeida
Mortágua
17 anos
O Pinguizinho, CB Viseu, Lusitano F.C.,
Clube Desportivo de Tondela, Empoli.
Clube época 2017/18: Paços de Ferreira
Categoria/escalão: Juniores
Nome completo:
Local de residência:
Idade:
Clubes onde jogou:

O TEU PAI TAMBÉM JOGOU FUTEBOL NO SPORTING CLUBE DE
VALE DE AÇORES E É ATUALMENTE TREINADOR. ESSE FACTO
INFLUENCIOU A TUA DECISÃO DE SEGUIR UMA CARREIRA NO
FUTEBOL?
Claro que sim. Desde muito novo acompanhei o meu pai nesta vida
do futebol e foi sempre algo que queria fazer.

// DESPORTO

QUAL É A TUA POSIÇÃO NO CAMPO?
A minha posição é ponta de lança.

desportivos conseguimos subir à Primavera 1. Por isso não tenho
dúvidas que a experiência em Itália foi bastante positiva.

HÁ MUITAS DIFERENÇAS ENTRE O SISTEMA DE TREINO QUE
TINHAS EM PORTUGAL E O QUE É PRATICADO EM ITÁLIA?
Não há muitas diferenças nos exercícios de treino. A diferença é no
volume e no espaço. Aqui em Portugal normalmente treinava 3 ou 4
vezes por semana, na pré-época em Itália os treinos, por vezes, eram
bi-diários. O campo normalmente era dividido por diversas equipas.
Em Itália não é assim. Cada equipa tem o seu campo para treinar.

SENTES QUE CRESCESTE COMO JOGADOR?
Sinto que cresci muito como jogador. Agora estou mais preparado
para atingir os meus objetivos.

E EM TERMOS TÁTICOS?
Um pouco diferente, pois os Italianos trabalham muito a parte
defensiva. Para os avançados é mais complicado fazer golos.
COMO DECORREU A INTEGRAÇÃO NA EQUIPA (ITALIANA)?
Ao principio foi difícil. Depois comecei a aprender a língua e os
meus companheiros foram muito importantes para a integração
ser mais fácil.
E A INTEGRAÇÃO NUM PAÍS DIFERENTE, EM TERMOS DE LÍNGUA, CULTURA E ESTILO DE VIDA?
Não foi fácil. Não conhecia o país, a língua, sinceramente não
conhecia nada.
QUE BALANÇO É QUE FAZES DESSA EXPERIÊNCIA EM ITÁLIA?
O balanço é bastante positivo. Cresci como jogador e como
Homem. Normalmente para crescermos temos de sair da nossa
zona de conforto e na minha opinião isso aconteceu. Em termos

NOS JOGADORES QUE ATUAM NA TUA POSIÇÃO, QUAIS SÃO AS
TUAS REFERÊNCIAS (NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS)?
Cristiano Ronaldo e Gabriel Jesus.
ESTA ÉPOCA VAIS REGRESSAR AO FUTEBOL NACIONAL. GOSTARIAS DE FAZER CARREIRA EM PORTUGAL OU VOLTAR AO
ESTRANGEIRO É SEMPRE UMA POSSIBILIDADE EM ABERTO?
Neste momento quero fazer carreira em Portugal. Quero ajudar o
Paços a atingir os objetivos. O estrangeiro é sempre uma possibilidade, confio no meu empresário e juntos escolhemos a melhor proposta para a minha evolução como jogador.
JOGAR NUM CLUBE GRANDE EM PORTUGAL É UM SONHO?
Neste momento quero ajudar o Paços. Estou num grande clube em
Portugal, um clube cheio de história.E spero fazer uma boa época e
conseguir atingir os nossos objetivos.
E SER CHAMADO ÀS SELEÇÕES JOVENS?
Sinceramente é algo que todos os jogadores sonham. Sei que é bastante difícil pois temos um leque de grandes jogadores. Vou trabalhar
muito no Paços para tentar ser possível uma chamada à Seleção.
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MIRANDA-MORTÁGUA
FECHOU ÉPOCA COM
“CHAVE DE OURO
§
§
§

A equipa Miranda-Mortágua terminou a época velocipédica 2018 em grande nível. Depois da estreia exemplar na
Volta a Portugal, a equipa esteve em foco na Volta a Portugal do Futuro e na Taça de Portugal.
O balanço é muito positivo, com várias vitórias em etapas
e triunfos coletivos, além da chamada de atletas da equipa
para representar a Seleção Nacional.
Na Volta a Portugal do Futuro, reservada a atletas Sub-23
de equipas Continentais e de Clube, que decorreu entre os
dias 5 e 9 de setembro, a equipa mostrou uma ambição
ganhadora, do princípio ao fim. O somatório final espelham o trabalho exemplar da equipa ao longo da competi28 // AGENDA MUNICIPAL

ESTREIA NA VOLTA A PORTUGAL
CONQUISTOU TRÊS ETAPAS
NA 26ª VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO
FRANCISCO CAMPOS VENCEU
TAÇA DE PORTUGAL SUB-23

ção: três vitórias de etapa – duas de Francisco Campos e
uma de Jorge Magalhães; Francisco Campos vencedor da
Classificação por Pontos; Hugo Nunes 3.º lugar na Classificação Geral e Jorge Magalhães na 7.ª posição fechou o
Top 10; Hugo Nunes 2.º lugar na Geral Montanha e a
Miranda-Mortágua na 2ª posição da Classificação Geral
por Equipas.
A Volta a Portugal do Futuro é a competição mais carismática da categoria Sub-23, que celebra todos os que aspiram a pertencer à elite do ciclismo.

// DESPORTO

Já Hugo Nunes, que esteve também na discussão do
manteve o
//troféu,
DESPORTO
terceiro lugar em Sub-23. A Taça de Portugal Jogos Santa Casa contou
com a participação de ciclistas de Elite e Sub-23. Para a MirandaMortágua foi um dia de festa e celebração, um dia memorável.

”FECHÁMOS A ÉPOCA COM CHAVE DE OURO”

Pedro Silva- Diretor Desportivo da Miranda-Mortágua

FRANCISCO CAMPOS CONQUISTA
TAÇA DE PORTUGAL SUB-23
Francisco Campos conquistou no passado dia 16 de
setembro a Taça de Portugal no escalão Sub-23, troféu
onde a equipa esteve na discussão desde o início. Ficou
assim cumprido um dos grandes objetivos definidos no início da época pela equipa, que fecha a temporada com
chave de ouro.

Pedro Silva, diretor desportivo da Miranda-Mortágua, referiu que a
conquista da Taça de Portugal Sub-23 “foi a cereja no topo do bolo
do que nos faltava. Conseguimos cumprir um dos grandes objetivos a que nos propusemos no início da época: vencer a Taça em
Sub-23. Apenas por dois pontos falhámos coletivamente a Geral
absoluta mas ainda conseguimos a 2ª posição, também com o
Francisco Campos, na Geral absoluta. Portanto, só podemos estar
muito satisfeitos pelos resultados finais, com os nossos corredores Sub-23”. ■

Os pontos da chegada da quarta e última prova, decidiram
as contas finais. Além de assegurar a vitória na Taça de
Portugal Sub-23, Francisco Campos ficou em 2º lugar na
Classificação Geral e absoluta da Taça. Neste seguimento, a Miranda-Mortágua classificou-se na 2ª posição por
equipas na Taça de Portugal absoluta, apenas a dois pontos da equipa líder.
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APOIO DOMICILIÁRIO
CENTRO DE SAÚDE
RECEBEU NOVA VIATURA
O CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA FOI UMA DAS
UNIDADES FUNCIONAIS DA REGIÃO CENTRO DO PAÍS
CONTEMPLADA COM UMA VIATURA DE APOIO À
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE AO DOMICÍLIO.
A viatura resultou de uma oferta da Claude
and Sofia Marion Foundation, em parceria
com a Fundação Calouste Gulbenkian, que
distribuiu cinco viaturas para apoio à prestação de cuidados domiciliários às populações do Interior da região Centro afetadas
pelos incêndios do verão passado.
A entrega formal da nova viatura à Unidade
de Cuidados de Saúde Personalizados Juiz
de Fora/Centro de Saúde decorreu no passado dia 28, e contou com a presença do
Diretor Executivo do ACES do Baixo Monde30 // AGENDA MUNICIPAL

go, Dr.Carlos Ordens, do Presidente da
Câmara Municipal, Júlio Norte, e do Coordenador da UCSP de Mortágua, Dr.Leandro
Fabião.

Desta forma, promove-se um serviço de
apoio aos utentes que não se podem deslocar, ou que estão acamados em casa, com
ganhos de tempo e eficiência.

Carlos Ordens sublinhou o gesto altruísta
das duas Fundações e destacou a importância do apoio domiciliário às populações, que abrange desde a prestação de
cuidados continuados de saúde, a tratamentos de enfermagem, até atos mais simples, “como fazer um penso, dar uma injeção, medir a tensão arterial, as glicémias ”.

O Presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, congratulou-se com a oferta desta
nova viatura ao Centro de Saúde, que vem
substituir uma que já tinha mais de 20 anos
de atividade, e salienta a importância deste
serviço de proximidade entre o Centro de
Saúde e a população, e em especial a mais
idosa e com dificuldades de mobilidade. ■

// OBRAS E EMPREITADAS

OBRAS E EMPREITADAS
URBANIZAÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO

Ÿ Arranjo urbanístico da Avenida Infante

Ÿ Rede de drenagem de águas residuais

D. Henrique, em Vale de Açores: obra a
decorrer.

domésticas da povoação de Pomares:
obra iniciada.

Ÿ Construção da rotunda do Barril: obra

adjudicada, prevendo-se o início da
empreitada ainda no corrente mês de
outubro.

Ÿ Rotunda de acesso ao Parque Industrial

Manuel Lourenço Ferreira: em fase de
preparação de concurso.

Ÿ Melhoria do entroncamento do acesso à

Central Termoelétrica e Pellets Power:
em fase de preparação de concurso.

Ÿ Obras de conservação da antiga Escola Pri-

mária de Caparrosinha: obra concluída.

Ÿ Empreitada de recuperação e reconver-

são da antiga Escola Primária de Espinho – obra concluída.

Ÿ Prolongamento da rede de drenagem de
■ REQUALIFICAÇÃO AV. INFANTE D. HENRIQUE

PROTEÇÃO FLORESTAL
Ÿ Alargamento do estradão florestal entre

o Moinho de Sula – Meligioso - limites
com os concelhos de Mealhada e Anadia: obra concluída.

Ÿ Foram efetuadas grandes intervenções

de limpeza mecânica e desassoreamento dos Pontos de Água de Via Meã da
Serra e Vale de Mouro (freguesia de Espinho), e Lourinha de Baixo (freguesia da
Marmeleira), capacitando estes pontos
de maior e melhor armazenamento de
água, bem como a possibilidade de abastecimento por parte de meios aéreos.

águas residuais domésticas na zona da
Rigueiras- em fase de conclusão.

Ÿ Construção das ETAR`s de Mortazel e

Vila Pouca: empreitada adjudicada e a
iniciar em breve.

ÁGUAS PLUVIAIS
Ÿ Ampliação da rede de drenagem de

águas residuais na povoação do Barril –
obra concluída.

Ÿ Rede de águas pluviais na Rua da Figuei-

ra e Rua Rio Pequeno, em Vila Moinhos obra concluída.

Ÿ Rede de águas pluviais na Rua Principal,

em Caparrosinha: obra concluída. ■
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MEDIDA CONTRATO EMPREGO – IEFP
CANDIDATURAS ABERTAS - 2 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2018
AS CANDIDATURAS PODEM SER APRESENTADAS A PARTIR DAS 9H00 DO DIA
DE ABERTURA ATÉ ÀS 18H00 DO DIA DE ENCERRAMENTO DE CADA PERÍODO.
A Medida Contrato Emprego consiste num
apoio financeiro aos empregadores que
celebrem contratos de trabalho sem termo
ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.

Podem candidatar-se à Medida Contrato
Emprego pessoas singulares ou coletivas,
do setor privado, com ou sem fins lucrativos e as candidaturas são aprovadas tendo
em conta vários critérios, até ao limite da
dotação orçamental.

Objetivos da Medida Contrato Emprego:

Ÿ Promover a melhoria e a qualidade do

Ÿ Prevenir e combater o desemprego.

Ÿ Fomentar e apoiar a criação líquida de

postos de trabalho.

Ÿ Incentivar a inserção profissional de

públicos com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho.

emprego, incentivando vínculos laborais mais estáveis.
Ÿ Fomentar a criação de postos de trabalho localizados em territórios economicamente desfavorecidos, de forma a
reduzir as assimetrias regionais.

-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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O Apoio financeiro a conceder (que poderá
ser objecto de majoração) é de: 9 vezes o
valor do IAS*(428,90 em 2018), no caso de
contratos de trabalho sem termo ou de 3
vezes o valor do IAS, no caso de contratos
de trabalho a termo certo.
No caso do Concelho de Mortágua, poderá
ainda haver lugar à possibilidade de cumulatividade com outros apoios da Segurança Social para o mesmo posto de trabalho.
A candidatura é feita pela entidade, no portal do IEFP (https://iefponline.iefp.pt)
NOTA: O CONTRATO DE TRABALHO PODE SER
CELEBRADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA
CANDIDATURA, DESDE QUE SEJA EM DATA
POSTERIOR AO REGISTO DA OFERTA DE
EMPREGO NO PORTAL IEFPONLINE

Ninho de Empresas de Mortágua
Rua da Gandarada, nº 39
3450-133 Mortágua

Tlf.231 927 460
e-mail: gde@cm-mortagua.pt
ninho.empresas@cm-mortagua.pt

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões Ordinárias realizadas nos dias 5 e 19 de
setembro, tomou conhecimento e deliberou:

referida proposta à Assembleia Municipal para efeitos de
autorização de assunção de compromisso plurianual.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 24, 25, 26 e
27/2018 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio
à Família, nos termos do respetivo Regulamento.

Aprovar atribuir à Filarmónica de Mortágua o subsídio no
valor de 3.000,00 euros para apoio à sua deslocação ao
Luxemburgo, acrescido de um apoio no valor de 1.000,00
euros, por forma a custear as despesas com o transporte
dos instrumentos musicais.

Aprovar a proposta de protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua, para a prestação de serviços de apoio à família (fornecimento de Refeições Escolares e Prolongamento de Horário) no Pré-Escolar, no ano
letivo 2018-2019, e remeter a mesma à Assembleia Municipal para efeitos de autorização de assunção de compromisso plurianual.

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores, mediante a celebração de protocolo, o subsídio anual no valor
de 23.111,08 euros, para fazer face às despesas inerentes
à participação das equipas nos vários campeonatos, na
época desportiva 2018-2019.

Aprovar a proposta de protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua para fornecimento de
refeições às crianças do 1º CEB, no ano letivo 2018-2019,
e remeter a mesma à Assembleia Municipal para efeitos
de autorização de assunção de compromisso plurianual.
Aprovar a proposta de protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua, para o transporte de 25
crianças, de várias povoações das freguesias de Espinho,
Pala e Sobral, que frequentam o ensino Pré-Escolar, o 1º e 2º
Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2018-2019, e remeter a

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, mediante a
celebração de protocolo, o subsídio anual no valor de
33.333,32 euros, para fazer face às despesas inerentes à
participação das suas equipas nos vários campeonatos,
na época desportiva 2018-2019.
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio extraordinário, no valor de 20.000,00 euros, para apoio às despesas efetuadas com a reparação do camião-oficina,
garantindo, assim, a sua utilização com necessária segurança.
OUTUBRO ’18 // 33

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, mediante
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 7.500,00
euros, para apoio à participação das suas equipas no Campeonato Distrital de Futsal Feminino, até ao final do corrente ano.
Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vila Nova, o subsídio no valor de 150,00 euros, para
apoio à realização do 26º Concurso de Pesca Desportiva.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar a proposta de aquisição de terreno com a área de
300 m2, sito ao Gontinho, no seguimento da negociação
efetuada com o proprietário, e tendo por finalidade a sua
integração na área de expansão do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira.
Aprovar autorizar a transmissão do lote 12 do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, no âmbito do negócio
jurídico de compra e venda entre a Actrádia, S.A. (Grupo
FHC) e o IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais, renunciando a Câmara Municipal ao direito de preferência previsto no Regulamento do Parque Industrial.
Aprovar a parceria de colaboração com a Associação
Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira na ação “Sorteio – Tômbola de Natal 2018”, que visa dinamizar o
Comércio Local.
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DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Proceder à afetação ao domínio público municipal dos prédios rústicos adquiridos pela Câmara Municipal e integrados na obra de requalificação e valorização das margens
da Ribeira da Fraga - Percurso Pedestre, e submeter a referida proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Aprovar a aquisição de terreno com a área de 838m2,
localizado junto à ponte pedonal do Barril, e inserido no
Percurso Pedestre.

ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento da informação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a esclarecer que a transferência de competências para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais só produz efeitos após a publicação dos diplomas sectoriais pelo Governo, os quais ainda
se encontram em processo legislativo.
Aprovar adjudicar o fornecimento contínuo de combustíveis à BP Portugal, com base no relatório final do Júri do
procedimento de concurso público, sendo o contrato válido por um período de três anos.
Fixar em 0% a taxa de Derrama, a aplicar no ano económico de 2019, aos sujeitos passivos cujo volume de negócios

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

no ano anterior não tenha ultrapassado os 150.000,00
euros, e a taxa reduzida de 1% no caso dos sujeitos passivos que tenham superado aquele valor, incidindo apenas
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. Mais
deliberou submeter a referida proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Fixar em 0% a percentagem de participação no IRS a que o
Município tem direito, e por conseguinte, devolver a totalidade do IRS municipal em benefício dos sujeitos passivos.
Mais deliberou submeter a referida proposta à Assembleia
Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Fixar em 0,3% (mínimo permitido por lei) a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), com efeito na liquidação
que será feita em 2019. Mais deliberou submeter a referida
proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Fixar uma redução da taxa de IMI, atendendo ao nº de
dependentes que compõem o agregado familiar e desde
que o imóvel seja destinado a habitação própria permanente, nos termos previstos no artº 112-A do Código do IMI.
Mais deliberou submeter a referida proposta à Assembleia
Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Fixar em 0,25% a Taxa Municipal dos Direitos de Passagem, a aplicar às empresas que fornecem redes e serviços de comunicações eletrónicas (Lei nº 5/2004, de 10

de fevereiro), e submeter a referida proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos
legais.
Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o
ano de 2018, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 15.000,00 €
Anulação despesas de capital - 0,0 €
Reforço despesas correntes - 22.000,00 €
Anulação despesas correntes- 37.000,00 €
Aprovar a proposta de alteração às Opções do Plano
para o ano de 2018, nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido - 25,000,00 €
Modificação de financiamento não definido – 5.000,00 €
Aprovar a proposta de abertura e publicitação do Procedimento da Hasta Pública para venda dos lotes nº1; 2/3; 4/5;
6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 20/21; 22/23; do “Loteamento Urbano Municipal da antiga Cerâmica de Mortágua”, fixando o dia 2 de novembro, pelas 10 horas, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, para a realização do ato
público de abertura das propostas.
Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria, elaborado pelo auditor externo, sobre a situação económica e
financeira do Município, referente ao 1º semestre, emitido nos termos do art.º 77º, nº2, da Lei nº 73/2014, de 3
de setembro.
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Aprovar a proposta de adesão do Município de Mortágua
como Sócio-Fundador da Federação Portuguesa dos
Caminhos de Santiago, e submeter a referida proposta à
Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos legais.
Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o
ano de 2018, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 3.000,00 €
Anulação despesas de capital - 0€
Reforço despesas correntes - 23.600,00 €
Anulação despesas correntes- 26.600,00 €
Aprovar a proposta de alteração às Opções do Plano
para o ano de 2018, nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido – 5.500,00 €
Modificação de financiamento não definido – 1.000,00 €
Aprovar a proposta de alteração dos requisitos de recrutamento dos titulares dos cargos de direção intermédia de
3º grau, e submeter a referida proposta à aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos legais.

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Deliberar solicitar aos Serviços de Apoio Jurídico do Município a elaboração de contrato de urbanização ou protocolo, tendo por finalidade a execução da operação de loteamento denominado “Loteamento Urbano dos Lobos”.
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Aprovar a alteração ao loteamento com o alvará nº
27/86 (alteração dos lotes n.ºs 1 e 2), sito na Rua do Bairro Novo, Barril.
Aprovar a alteração ao loteamento com o alvará nº
25/84 (alteração do lote n.º 4), sito na Rua da Gandarada, Mortágua.
Declarar a caducidade do alvará de obras de construção
nº23/2017, a título de decisão final, com base no art.º 71º,
nº 3 e 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
Propor à Assembleia Municipal a concessão de isenção de
taxas referente ao Proc. de Obras nº 01/2018/129, reconstrução de edifício de apoio agrícola destruído pelos
incêndios de 15 de outubro de 2017, sito em Almaça.
Propor à Assembleia Municipal a concessão de isenção do
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), a pedido da empresa Actrádia, S.A., relativo à
transação do lote 12 do Parque Industrial, sendo o valor do
IMT estimado em 16.900,00 euros.
Propor à Assembleia Municipal a concessão de isenção de
taxas referente ao Proc. de Obras nº01/2017/221, alteração
e ampliação de habitação, sita na Povoinha, sendo o valor
da taxa de 630,20 euros, e com base no artº 29º, nº1, do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
Taxas.

// INFORMAÇÕES ÚTEIS
ÁGUAS DO PLANALTO

ECOCENTRO

Tel. 232 819240
Linha Azul: 808 200 219

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

E.N.234 - Chão de Vento
Tlm.: 933 093 789

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MORTÁGUA

Av. dos Bombeiros Voluntários,
3450-122 Mortágua
Tel. 231 920 122

Horário: TER A SÁB | 09:00 - 13:00 |14:00 -18:00

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,
3450-152 Mortágua
Tel. 231 927 360

FARMÁCIA ABREU

POSTO CLÍNICO | ESPINHO

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 185

3450-056 Espinho - Mortágua
Tel. 231 920 005

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA

Rua Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
Tel. 231 927 460
Url: www.cm-mortagua.pt
E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA BAPTISTA MELO

Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
3450-144 Mortágua
Tel. 231 927 464/460 (C.M. Mortágua)
E-mail: turismo@cm-mortagua.pt

Avenida Infante D. Henrique
Vale de Açores
Tel. 231 923 352 | 231 920 191
FARMÁCIA GONÇALVES

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 547

Rua da Gandarada,
3450-133 Mortágua
Tel. 231 927 560

TÁXIS

Av. Dr José Assis e Santos, 3450-123
Mortágua
Tel. 231 922 262
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// RESTAURANTES
A LANCHONETE
Gandarada
Tel. 231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
Tel. 231 922 236

ORLANDO
Sula
Tel. 231 929 001

A MÓ
Barracão
Tel. 231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
Tel. 231 922 553

PIMPÃO
Gândara
Tel. 231 922 483

A RODA
Mortágua
Tel. 918 623 050

GIRASSOL
Carvalhal
Tel. 912 693 928

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
Tel. 913 341 111

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
Tel. 231 920 148

JUIZ DE FORA
Mortágua
Tel. 231 922 286

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
Tel. 231 921 360

ALDEIA SOL
Vila Meã
Tel. 231 929 127

LAGOA AZUL
Almacinha
Tel. 231 929 278

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
Tel. 231 922 382

AROMA REQUINTADO
Mortágua
Tel. 231 920 157

MAGNÓLIA
Mortágua
Tel.231 923 248

RITUAL
Mortágua
Tel. 231 921 486

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
Tel. 916 694 900

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
Tel. 231 927 010/18

SÓ GRELHADOS
Mortágua
Tel. 917 957 314

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
Tel. 231 922 622
CAFÉ PARK
Mortágua
Tel. 962 903 396

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
Tel. 231 927 060
O MADEIREIRO
Barracão
Tel. 231 920 128
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TASCA DA BILA
Mortágua
Tel. 911 898 989
TEU AMIGO
Barracão
Tel. 231 923 660

// BARES

// ALOJAMENTO

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Rua Dr. João Lopes Morais
Mortágua
Tlf: 231 921 291

MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
Tlf. 231 927 060
http://www.montebeloaguieira.pt
montebeloaguieira@montebelohotels.com

KANU BAR
Av. Infante D. Henrique, 118
V. Açores
Tlf: 231 922 300
CARACAS CAFÉ
Rua Luís de Camões
Mortágua
Tlf: 231 099 015
LUGAREJO BAR
Vila Moinhos
Mortágua
Tlf: 914 518 626
TOKY KAY
Rua Tomás da Fonseca, 22
Mortágua
Tlf: 914 127 322
VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Av. Dr. José Assis e Santos
Mortágua
Tlf: 919 477 988

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira / IP3
Tlf. 231 927 010/18
http://www.hotelmonterio.com.pt
aguieira@hotelmonterio.com.pt
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
Tlf. 231 929127
http://www.aldeiasol.com
aldeiasol@sapo.pt
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
Tlf. 231 920 445
Tlm. 964 016 797
http://www.casadesantoantonio.com
geral@casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
Tlf. 231 922 286
alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
QUINTA DO CÂNTARO
Cortegaça
Tlm: 913 736 415
www.quintadocantaro.com
quinta.cantaro@hotmail.com

Linhar
de Pala
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As Instituições interessadas na divulgação
das suas atividades através desta agenda,
devem remeter todas as informações úteis, impreterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

TLF 231 927 460 | FAX 231 927 469
EMAIL mortagua@cm-mortagua.pt
URL www.cm-mortagua.pt

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de
selecionar a informação a incluir, de acordo com os critérios editoriais. As eventuais alterações das iniciativas anunciadas
são da responsabilidade dos seus promotores.
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Câmara Municipal de Mortágua
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3450-153 Mortágua
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Fotograﬁa: Fotoniversal - Nuno Marques (fotograﬁa de produto)

01 a 04

novembro

2018
40 // AGENDA MUNICIPAL

