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// EDITORIAL

VEMOS MORTÁGUA COMO UM
CONCELHO DE FUTURO E COM FUTURO...

Decorrido um ano do dramático 15 de outubro, podemos, com muito
orgulho e satisfação, testemunhar o resultado do esforço, dedicação
e resiliência de quem nunca desistiu de lutar e, contra todas as expetativas, reergueu das chamas todo o trabalho de uma vida.

No entanto, fomos de imediato surpreendidos pela resiliência e
pela inconformidade daqueles a quem a infortuna espicaçou o
espírito de revolta e luta e, de imediato, ergueram os braços e arregaçaram as mangas contra uma “morte anunciada”.

Foi um momento de grande alegria e muita emoção, presenciar a
inauguração das instalações reconstruídas e renovadas das
empresas Morpneus e Pellets Power.

Estes são dois bons exemplos de como a desventura apenas persiste se nos acomodarmos a ela. Num exercício de esforço, sacrifício, resiliência, mas também contando com o auxílio e a dedicação
incansável daqueles que têm nas suas mãos as ferramentas para
ajudar, foi possível impedir que os nomes Morpneus e Pellets
Power desvanecessem nas cinzas e se reerguessem com, ainda
mais, força e determinação. Não será demais esquecer os esforços da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região
Centro, na pessoa da Professora Doutora Ana Abrunhosa, bem

Quando, no rescaldo daquele momentos infernais, nos apercebemos da dimensão dos prejuízos infligidos a estas duas empresas, o
primeiro pensamento que nos ocorreu seria que estava marcado o
seu desditoso fim.
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// EDITORIAL

como da equipa de técnicos da Câmara
Municipal de Mortágua, que nunca vacilaram, nem cobraram esforços na procura de
soluções rápidas e eficazes para todas as
situações que foram sendo sinalizadas.
Levantados, que estão, os edifícios, resta
agora manter a mesma garra e preserverança para os novos dias que se aguardam.
No mesmo dia 10 de outubro, contámos com
a presença do Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, que presidiu à inauguração da ampliação do Parque Industrial (1.ª e 2.ª fases).
Contando o esforço feito, quer pelo Município, quer pelas Empresas, contabilizamos
um investimento total a rondar os 100
Milhões de Euros e a criação de cerca de
600 postos de trabalho.
Este Executivo nunca escondeu a relevância que as políticas de criação de emprego
e desenvolvimento económico têm nas
suas orientações e estratégicas políticas.
Vemos Mortágua como um Concelho de
futuro e com futuro. Um Concelho que esta-

rá suficientemente estruturado e forte para
fazer face aos desafios e obstáculos que
possam vir a surgir.

14.º lugar, num universo de 186 Municípios,
tendo subido dois lugares face ao ano de
2016.

É também um Concelho que quer combater
as contrariedades da Interioridade e não
quer ver mais os seus filhos a serem obrigados a (e)migrar, para conseguir melhores
condições de vida e perspetivas de futuro.

São excelentes indicadores para um Município que procura manter uma gestão rigorosa e
equilibrada, sem cair nos anátemas das políticas de “Cofre Fechado”.

As nossas políticas são estruturadas numa
visão de médio- longo prazo e numa perspetiva de sustentabilidade e crescimento.
É para isso que lutamos e vamos continuar
a encetar todos os esforços e nortear toda
a nossa energia.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo ao ano de 2017 veio trazer as boas notícias tão aguardadas.
Mortágua ocupa o segundo lugar do distrito,
entre 24 municípios, em termos de melhor
desempenho de gestão e eficiência financeira, tendo mantido a mesma posição de 2016.
No ranking relativo aos Municípios de
Pequena Dimensão, Mortágua ocupa o

É um orgulho viver num Município com saldos
de tesouraria positivos, que tem boas contas,
que honra os seus compromissos e tem uma
gestão eficiente dos recursos financeiros, que
são de todos. A gestão do Município não é feita
no horizonte do curto prazo, mas sempre com
preocupações de médio-longo prazo, procurando compatibilizar investimento, políticas
sociais e sustentabilidade financeira.
Não vivemos obcecados com os números, apenas queremos garantir um futuro ainda mais
risonho e equilibrado para aqueles que são a
nossa maior prioridade… Os(AS) Mortaguenses!
Bem Haja a todos(as)!
O Presidente da Câmara
José Júlio Norte
NOVEMBRO ’18 // 3

// EVENTOS
TEATRO
A SÉRIO VALENTIN
4 DE NOV
16:00 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
A SÉRIO VALENTIN", pelo grupo de teatro da Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva de Vila Nova.
Mais uma vez perto de si: 26 personagens para 7 atores em sketches
hilariantes que o vão fazer chorar de tanto rir.
Os textos são baseados em Karl Valentin - comediante, autor e produtor de
filmes e que teve grande influência na cultura alemã.
Atores: Carla, Catarina, João, Luís, Raquel, Rita, Simão
Encenação: Rita Nobre
Som e luz: Artur Almeida

PROGRAMA MUNICIPAL
“VIVER MAIS. VIVER FELIZ "
" S. MARTINHO, TOCA A MEXER”
18 DE NOV
14:30 | ESTALEIROS MUNICIPAIS
MAGUSTO, BAILE E MERENDA.
DESTINATÁRIOS : PESSOAS COM 65 OU MAIS ANOS

Inscrições de 25 de Outubro a 9 de Novembro
- Camara Municipal (secretaria)
- Juntas de Freguesia
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

CONCERTOS
SÁB 1 DEZ
21h30 | Centro de Animação Cultural
Ensemble de Cordas
Orquestra Clássica do Centro
Rafaela Monteiro, Soprano
ENTRADA GRATUITA, COM RESERVA DE BILHETES NO POSTO DE TURISMO.

APOIO:
DGARTES | REPÚBLICA PORTUGUESA | MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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// BIBLIOTECA MUNICIPAL
INFANTIL

ADULTOS

HÁ UM MONSTRO NO TEU LIVRO

ERVA-DO-DIABO

// TOM FLETCHER

// TERESA MOURE

“Oh, não! Um Monstro maroto invadiu este livro!
Podes ajudar a mandá-lo embora?”…

Um livro feito de amor e sabedoria, de humor e
ironia, onde se misturam cartas de há trezentos
anos com e-mails do seculo XXI.

JUVENIL

O CAMINHANTE SOLITÁRIO

A VISITA DOS DOMINGOS
// MATTEO GUBELLINI

// W. G. SEBALD

Um livro cativante que nos ajuda a olhar para a
forma como tratamos o nosso planeta com
outros olhos e atitude.

I«Sebald escreve uma prosa imaculada e é
dotado de um poder de observação de uma
agudeza quase alucinatória».

TEMA DIA MUNDIAL DA DIABETES

FESTA DE LANÇAMENTO
“ HISTÓRIAS DA AJUDARIS ”

O Dia Mundial da Diabetes é assinalado em memória da data de aniversário de Frederick Banting, 14
de novembro, que, juntamente com Charles Best,
é responsável pela descoberta da insulina, em
1922.
Instituído pela Federação Internacional da Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde, em resposta à crescente prevalência da diabetes no mundo, o Dia Mundial da Diabetes foi adotado pelas
Nações Unidas, no âmbito de um movimento intitulado «Unidos pela Diabetes», em 2006.
A comemoração visa consciencializar as pessoas
sobre a doença e divulgar as ferramentas para a
prevenção da diabetes, que tem tido um aumento
alarmante de casos no mundo.

SEX 30 NOV
10h30 | Biblioteca Municipal
As Histórias da Ajudaris’18 (Volume IV) criadas pelos pequenos grandes
autores sob o mote “Natureza”, contaram com a participação das crianças
do Jardim-Escola João de Deus e da Escola Básica do 1ºCiclo de Mortágua .

A CINDERELA
DA DIABETES
// Edna Pereira

O valor da venda do livro
Histórias da Ajudaris’18
reverte a favor de crianças
e familias carenciadas.

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

BIBLIOTECA MUNICIPAL | RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 | TLF. 231 927 440 | HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT | BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
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// CINEMA
JOHNNY ENGLISH VOLTA A
ATACAR
JOHNNY ENGLISH STRIKES BACK
SÁB 03 // DOM 04[ 21:30]
89 MIN // COMÈDIA // M/12
DE: DAVID KERR
COM: ROWAN ATKINSON, OLGA KURYLENKO,
EMMA THOMPSON

Esta nova aventura tem início quando um
ataque cibernético revela a identidade de
todos os agentes secretos britânicos no ativo,
deixando Johnny English como a última
esperança dos serviços secretos.

VENOM
VENOM
SÁB 10 // DOM 11
112 MIN // AÇÃO// M/14
DE: RUBEN FLEISCHER
COM: TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMS,
WOODY HARRELSON

Um dos personagens mais enigmáticos, complexos e intimidadores da Marvel
chega ao cinema protagonizado pelo ator nomeado para Óscar, Tom Hardy, no
papel de Venom, o protetor letal.
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

FIRST MAN
O PRIMEIRO HOMEM NA LUA.
SÁB 17/ DOM 18
121 MIN //BIOGRAPHY , DRAMA , HISTORY/ M/13
DE: DAMIEN CHAZELLE
COM: RYAN GOSLING, CLAIRE FOY, JASON CLARKE

O retrato da história da primeira missão tripulada à lua, focando-se em Neil Armstrong e na
década que antecedeu ao histórico voo espacial Apollo 11.

BOHEMIAN RHAPSODY
BOHEMIAN RHAPSODY
DOM 25 [17:00 e 21:30]
134 MIN // BIOGRAFIA,DRAMA // M/12
DE: BRYAN SINGER
COM: RAMI MALEK, JOSEPH MAZZELLO, LUCY BOYNTON

Uma singular celebração da banda Queen, da sua música e do seu extraordinário vocalista Freddie Mercury,
que desafiou os estereótipos e quebrou as convenções
para se tornar um dos artistas mais amados do mundo.
E durante este processo, cimentando o legado de uma
banda que sempre foi uma família, e que continua a inspirar sonhadores e amantes da música até hoje.

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

MINISTRO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
INAUGUROU AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL
MUNICÍPIO INVESTIU MAIS DE 6 MILHÕES DE EUROS NA
AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL (1ª E 2ª FASES),
ENTRE AQUISIÇÃO DE TERRENOS E INFRAESTRUTURAS
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// NOTICIAS

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques,
presidiu, no passado dia 10 de outubro, à inauguração da ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira. Na cerimónia
marcaram ainda presença o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nélson de Souza, e a presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa, além de Autarcas, representantes de Instituições Locais,
Empresários e mortaguenses que quiseram associar-se ao ato.
O investimento do Município ultrapassou os seis milhões de euros,
permitindo quadruplicar a área do Parque Industrial, sendo o
segundo maior investimento de sempre no município e o maior em
termos globais.

Ambição: criar uma das zonas industriais
mais dinâmicas e pujantes da região

euros, sendo que 80% se destina à exportação”, destacou.

“Com este parque industrial estamos a criar infraestruturas que
vão servir de base a projetos inovadores e com grande impacto na
nossa economia, gerando riqueza e criando postos de trabalho”,
asseverou Júlio Norte, afirmando que quando todas as empresas
estiverem devidamente instaladas o investimento privado será
superior a 100 milhões de euros, criando mais de 600 postos de trabalho.

Júlio Norte salientou o nível de inovação e a tecnologia avançada
de algumas empresas instaladas ou a instalar brevemente, tais
como Vidraria de Mortágua, Basi, Ceragês, Grupo Testa, Endiprev,
referindo ainda que as outras empresas de menor dimensão que
vão instalar-se no Parque “são também importantes para o tecido
económico do concelho”.

“O que vemos à nossa volta não é um projeto de intenção ou ideia, é
já uma realidade assente em base sólidas. Falamos das novas unidades que já faturam, por ano, qualquer coisa como 268 milhões de

Júlio Norte falou de “empresários de excelência, determinados, sem
medo de correr riscos e sempre otimistas, mesmo na adversidade”, lembrando os anos da crise e da “troika”, a que se somou a tragédia de outubro do ano passado, que atingiu duramente algumas empresas do
NOVEMBRO ’18 // 9
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concelho. Duas delas, a Morpneus e a Pellets Power, tiveram a sua
reabertura oficial neste mesmo dia, tendo o Ministro visitado as
novas instalações.

ALGUMAS EMPRESAS QUE ESTÃO INSTALADAS OU EM FASE DE
INSTALAÇÃO NO PARQUE INDUSTRIAL DESTACAM-SE PELA TECNOLOGIA DE PONTA, INOVAÇÃO E CAPACIDADE EXPORTADORA.

Afirmou que o arrojo e a determinação dos empresários e do Município, levou a que o concelho tenha hoje a taxa de desemprego
mais baixa de sempre e das mais baixas do país, e apontou o desafio a vencer: “estamos agora a iniciar um novo processo para a captação de mão-de-obra e a tentativa de retorno dos mortaguenses
que estão espalhados pelo mundo, criando condições para o seu
regresso à terra”.

Grupo TESTA. Integra várias áreas de atividade e conta já com
várias empresas do grupo instaladas no parque, num investimento total a realizar de 30 milhões de euros.

Ministro enalteceu esforço do município e
dos empresários na construção de um
melhor futuro para o concelho
O Ministro Pedro Marques referiu que era uma enorme satisfação
ver culminado o trabalho e o esforço dos empresários, em reerguer
a sua atividade económica, a tenacidade das equipas da CCDRC e
dos autarcas em reconstruir e erguer mais capacidade e mais futuro para o concelho de Mortágua.
“Aquilo que vemos neste parque e o que nos apresentou o Presidente da Câmara relativamente às expetativas de investimento que
aqui serão ou já estão fixados, e as centenas de postos de trabalho
que aqui serão criados, é a melhor demonstração que esta foi uma
boa aposta do Governo”, referindo-se ao Programa de Valorização
de Áreas Empresariais, lançado há um ano e meio.
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VIDRARIA DE MORTÁGUA. É uma das empresas tecnologicamente mais avançada e desenvolvida da Península Ibérica, na
área do vidro plano. Possui ainda o maior parque fotovoltaico
instalado numa empresa, com cerca de 1 MW.
BASI. Está a instalar uma nova unidade no parque, dedicada à
produção de soluções parentéricas, num investimento de cerca
de 40 milhões de euros.
CERAGÊS. Dedica-se à produção de artigos utilitários de grés
fino e está a fazer uma ampliação da sua unidade, num investimento que ultrapassa os 3 milhões de euros.
ENDIPREV.Opera na área da manutenção dos parque eólicos.
Está instalada em Espanha, Estados Unidos, Holanda, França e
Etiópia.Tem nos seus quadros 150 funcionários, sendo que, desses, 100 são engenheiros.

// NOTICIAS
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// NOTÍCIAS

▪RECONSTRUÇÃO

MINISTRO DO PLANEAMENTO
VISITOU MORPNEUS E PELLETS POWER
O MINISTRO DO PLANEAMENTO E DAS
INFRAESTRUTURAS VISITOU, NO PASSADO
DIA 10 DE OUTUBRO, AS INSTALAÇÕES
RECONSTRUÍDAS E RENOVADAS DAS
EMPRESAS MORPNEUS E PELLETS POWER.

As duas empresas tinham ficado destruídas nos incêndios de outubro do ano passado. Há cerca de um ano o Ministro Pedro Marques
visitou as duas empresas e mostrou-se impressionado com o grau
de devastação e os elevados prejuízos. Ao mesmo tempo deixou a
garantia de que não iria faltar apoio do Governo e a promessa de
voltar a Mortágua para ver as instalações reerguidas, o que veio
agora a acontecer.
Na visita à Morpneus, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, e o Presidente da Câmara Municipal, foram convidados a descerrar uma placa que assinala a (re)inauguração das instalações.
Um gesto que simboliza o renascer e a nova vida da Morpneus.
Neste dia de sentimentos contraditórios, que juntou memória, emoção e esperança, foram muitos os amigos da gerência que fizeram
questão de marcar presença.
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A Morpneus começou a laborar uma semana após o incêndio em
instalações provisórias situadas no Parque Industrial, cedidas pela
empresa Ceragês. Essa decisão permitiu à empresa manter-se em
atividade e manter os postos de trabalho.
Quanto à Pellets Power, retomou a sua atividade plena no mês de
setembro, após 11 meses de inatividade produtiva. O reínicio da atividade desta empresa é muito importante, por várias razões. Desde
logo pelo número de postos de trabalho que emprega, cerca de 40,
depois porque exporta praticamente 100 % da produção. Além disso, a sua laboração assenta na matéria florestal, podendo ajudar
os produtores florestais a escoar a madeira afetada pelos incêndios, na parte que possa ser aproveitada .

// NOTÍCIAS

É de sublinhar que nenhuma das empresas perdeu um único posto
de trabalho, o que demonstra um grande sentido de responsabilidade social.
O Presidente da Câmara Municipal prestou homenagem aos
empresários Jorge Silva e Fernando Portelada, sócios-gerentes da
Morpneus, e ao Engº Lima Rebelo, administrador da Pellets Power,
referindo que são exemplos de tenacidade, resiliência e solidariedade. “São uma lição para todos nós, poucos seriam capazes de
fazer o que eles fizeram, depois de ver tudo destruído, não baixaram os braços e pensaram nos postos de trabalho, nas famílias.
Temos de estar-lhes muito gratos e reconhecidos”.

“Os nossos empresários não desistiram, e com o apoio da CCDRC,
do Município e o forte incentivo do Senhor Ministro do Planeamento, conseguimos, todos juntos, ultrapassar esta fase muito difícil”,
refere Júlio Norte. E indica: “Agora é tempo de seguir em frente“.
O Ministro Pedro Marques referiu que o Programa Repor, lançado
para apoiar a reposição da atividade produtiva das empresas afetadas pelos incêndios de outubro de 2017, aprovou mais de 140
milhões de euros de investimento, e que tal apoio permitiu salvar 3
mil postos de trabalho ■.
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// SAÚDE

INAUGURADAS OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE
SAÚDE REPRESENTOU INVESTIMENTO
SUPERIOR A 100 MIL EUROS E CONTOU
COM O APOIO DO MUNICÍPIO

A obra de requalificação foi inaugurada pelo Ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes (entretanto demissionário no âmbito da remodelação governamental), naquele que terá sido o seu último ato público nessa qualidade.
Tratou-se de uma requalificação estrutural de grande
amplitude, que envolveu melhoramentos ao nível da
cobertura (remoção e substituição do telhado de fibrocimento), impermeabilização, sistema de climatização,
coberturas exteriores, pintura geral do edifício, com o objetivo de garantir a durabilidade e funcionamento eficiente
das instalações e equipamentos.
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Para a execução da obra foi estabelecida uma parceria entre o
Município e a ARS do Centro. A obra representou um investimento
ligeiramente superior a 100 mil euros, tendo sido apoiado pela
Câmara Municipal na parte não comparticipada pela candidatura
ao Programa Operacional Regional do Centro 2020. O Município
teve ainda a seu cargo a submissão da candidatura, a promoção do
concurso de execução e a fiscalização da obra.
O Presidente da Câmara, Júlio Norte, referiu que a intervenção foi
determinante para transformar o Centro de Saúde numa unidade
“mais eficiente, mais moderna e com melhores condições de resposta aos utentes, e proporcionar melhores condições de trabalho e
segurança a todo o pessoal médico, enfermagem e administrativo”.

// SAÚDE

“Fizemos o que nos era possível e o que o
nosso orçamento nos permitia, penso que
valeu a pena, hoje os nossos utentes passam a ter melhores condições bem como
todos os trabalhadores desta instituição”,
disse. E enalteceu o bom entendimento
que houve entre a ARS Centro, Município de
Mortágua e o empreiteiro, que permitiu que
a obra fosse executada sem paralisações
ou interrupções de funcionamento do Centro de Saúde.
Júlio Norte considerou fundamental a
garantia de um quadro médico estabilizado, por forma a assegurar um serviço de
saúde pública que dê resposta eficaz e
atempada às necessidades e anseios das
pessoas.
Referiu a aposta do Município na promoção do desenvolvimento económico do
concelho, e consequente criação de
emprego, mas sublinhou que a acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde é
igualmente um fator primordial para a qualidade de vida das pessoas, contribuindo
para a sua fixação.

Júlio Norte aproveitou o momento para
prestar homenagem a um conjunto de
médicos mortaguenses que durante anos
foram o sustentáculo da saúde no concelho, agradecendo o seu trabalho e dedicação em prol das nossas gentes.
O Ministro Adalberto Campos salientou as
vantagens da descentralização de competências nas Autarquias, “que faz com que
se gaste cada euro melhor”, e dos serviços
de saúde de proximidade, “que permite
conhecer as pessoas pelo nome, saber
quais as necessidades de cada um”, significando mais humanização na prestação
dos cuidados de saúde.
E manifestou a sua satisfação por ver que o
Centro de Saúde possui um corpo clínico
muito jovem: “É bom ver médicos e enfermeiros bastante jovens, que fizeram a opção de
fazer aqui a sua vida. Os profissionais têm de
desejar trabalhar nos locais por vontade própria, por gostarem de cá viver e aqui se desenvolverem profissionalmente”. Mas para tal,
adiantou, é preciso investir na modernização
de infraestruturas e equipamentos e criar condições para acolher esses profissionais.

Criar gabinete de Saúde Oral
Durante a visita foi abordada a possível instalação do serviço de Saúde Oral nos cuidados
primários da UCSP Juiz de Fora (já teve esse
serviço no passado), tendo sido assumida
pelas entidades envolvidas, Ministério da
Saúde, ARS Centro e Município, a vontade de
estabelecer um protocolo com vista à concretização dessa nova resposta ■.
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// TAXAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO VAI MANTER
A TAXA MAIS BAIXA DE IMI
E DEVOLVE 5% DO IRS
MUNICÍPIO APROVOU MANTER A TAXA MAIS
BAIXA DE IMI A APLICAR EM 2019. FAMÍLIAS VÃO
TER AINDA UMA REDUÇÃO ADICIONAL NO IMI,
CONSOANTE O NÚMERO DE FILHOS A CARGO.
TAXA DE IMI DE 0,3% (MÍNIMO PERMITIDO POR LEI)
Na linha de anos anteriores, o Município de Mortágua aprovou a proposta de fixar em 0,3% a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) a aplicar em 2019. Esta taxa corresponde ao valor mais baixo
possível, permitido por lei. Nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (artº 112º, nº1, alínea c), os Municípios podem
fixar uma taxa variável entre 0,3% e 0,45%, sendo que o Município
de Mortágua tem optado sempre pelo valor mínimo.

REDUÇÃO DO IMI FAMILIAR
Além disso, fazendo uso de uma prerrogativa concedida pela lei
(artº 112º-A, nº1, do CIMI), o Município aprovou uma redução do
IMI em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar, estabelecendo uma dedução fixa de 20, 40 e 70 euros,
consoante tenham um, dois, três ou mais dependentes a cargo, respetivamente, e desde que o imóvel constitua habitação própria e
permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário.
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MUNICÍPIO NÃO COBRA PERCENTAGEM DE IRS
O Município aprovou fixar em 0% a percentagem de participação
no IRS. Nos termos do nº1 do artº 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de
setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais) os Municípios
têm direito, em cada ano, a uma participação variável entre 0,% e
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.
Caso essa percentagem seja fixada abaixo dos 5%, o produto de
diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução
à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo. Ao fixar aquela percentagem em 0%, significa uma poupança da totalidade daquele valor.

■ APOIAR AS FAMÍLIAS
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere que estas
medidas prosseguem uma política de apoio reforçado às famílias e
à natalidade, traduzida, por um lado, no alívio dos impostos locais,
e por outro, na atribuição de apoios e incentivos nas mais diversas
áreas.
“A criação de mais e melhor emprego, que é o que estamos a fazer
com a ampliação do Parque Industrial, juntamente com estas políticas sociais, é que permitem fixar a população e atrair novas pessoas. O nosso objetivo é criar todas as condições para que as pessoas trabalhem e vivam em Mortágua, e sintam que têm aqui qualidade de vida”, afirma ■.

// MUNICIPIO // FINANÇAS

MELHOR EFICIÊNCIA FINANCEIRA

MORTÁGUA NO 2º LUGAR A NÍVEL DISTRITAL
E 14º A NÍVEL NACIONAL
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA SUBIU DOIS LUGARES
NO RANKING, OCUPANDO O 14º LUGAR EM 2017.
Acaba de ser conhecido o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo ao
ano de 2017, que apresenta uma análise da
situação económico-financeira dos 308
municípios.
De acordo com esse relatório anual, Mortágua ocupa o segundo lugar do distrito,
entre 24 municípios, em termos de melhor
desempenho de gestão e eficiência financeira, tendo mantido a mesma posição de
2016.
Quando considerado o ranking global dos
municípios de Pequena Dimensão (menos
de 20 mil habitantes), que abrange um universo de 186 Municípios, Mortágua ocupa
o 14º lugar entre os melhores classificados, tendo até subido dois lugares na tabela comparativamente a 2016.

Para determinar a classificação no ranking
são analisados vários indicadores, nomeadamente em termos de execução da receita e da despesa, equilíbrio orçamental, dívidas, prazos de pagamento, entre outros.
Cada avaliação do item recebe uma pontuação, resultando da soma a posição no ranking global.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, a classificação do Município de Mortágua é motivo de satisfação e
traduz um rumo de rigor e equilíbrio, que
tem pautado a gestão municipal.
E afirma: “acho que os mortaguenses também se devem sentir orgulhosos de viverem
num Município que está entre os melhores,
que tem boas contas, que honra os seus
compromissos e tem uma gestão eficiente
dos recursos financeiros, que são de todos”.

Júlio Norte acrescenta que a gestão do
Município não é feita no horizonte do curto
prazo, mas sempre com preocupações de
médio-longo prazo, procurando compatibilizar investimento, políticas sociais e sustentabilidade financeira. “Os recursos são
escassos, por isso têm de ser bem geridos”,
diz. ■
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// CULTURA

TEM LEVOU DE NOVO À CENA A “FORJA”
QUANDO SE COMPLETAM 31 ANOS SOBRE A
PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA PEÇA, O
TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA
REPÔS EM PALCO A “FORJA”, BASEADA NA
OBRA LITERÁRIA DE ALVES REDOL.
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A apresentação teve lugar nos passados
dias 29 e 30 de setembro, no Centro de Animação Cultural, tendo assistido mais de
três centenas de pessoas no total das duas
sessões. A peça, a 56ª produção teatral do
TEM, conta com encenação de Manuel
Ramos Costa, que regressa a uma casa
que bem conhece.

// CULTURA

Em palco estiveram 11 atores, (Anabela Jorge,
Décio Rosa, Toni Nobre, José Carlos, Hugo
Melo, São Garcia, Helena António, Fátima
Vicente, Fátima Reis, David Oliveira e Francisco Vicente, estes três últimos em estreia
absoluta.
A “Forja” é considerada uma obra de intensa emoção, tragédia inquietante, de um dramatismo sombrio e brutal, mostrando a realidade de uma sociedade patriarcal e conservadora nos costumes.
No final da apresentação, os atores receberam uma forte ovação do público, que,
desta forma, agradeceu o momento e
serão cultural dado a assistir.
O Diretor do TEM, António João Lobo, agradeceu ao público, aos atores e colaboradores, pela sua dedicação e entrega a este
novo projeto, e ao encenador Manuel
Ramos Costa, por ter aceitado este novo
desafio, e finalizou com agradecimentos
ao Município de Mortágua, à União de Freguesias, à União Barrilense, às empresas
Caldas de Penacova e Aldeia Sol.

Corria o ano de 1987 quando o TEM apresentou, pela primeira vez, a famosa peça
escrita por Alves Redol. A reposição constituiu uma forma de homenagear todos aqueles que nessa altura nela participaram,
alguns dos quais já partiram, como o encenador Bento Martins, os atores Clara Porto,
Duarte Portugal e Luís Filipe, todos eles de
gratas e saudosas memórias. Dessa apresentação original fizeram ainda parte Suzana Simões, Céu Melo, Graça Lopes, Sandra
Faia, Sofia Simões, Caló, Nuno Rodrigues,
Carlos Inácio, José Maria e Correia Pinto.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, presente na estreia, qualificou a

representação como “emocionante” e enalteceu o trabalho dos atores que estiveram
em palco. “Hoje é uma noite de emoções,
de homenagem e de memória”, disse, lembrando as várias gerações que desde a sua
fundação até à atualidade passaram pelo
TEM, e contribuíram para o seu engrandecimento e para a valorização cultural do
concelho.
E afirmou: “Temos de nos sentir orgulhosos
nas nossas gentes, na nossa terra, por termos em Mortágua um grupo que demonstra que neste Interior do país, muitas vezes
esquecido pelo Poder Central, também se
faz cultura, com rigor e qualidade”■ .
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// CULTURA

PEDRO TOCHAS APRESENTOU
ESPETÁCULO “NARIZ PRETO”
“

O CONHECIDO ATOR E COMEDIANTE PEDRO
TOCHAS, APRESENTOU NO PASSADO MÊS DE
OUTUBRO, EM MORTÁGUA, O ESPETÁCULO
“NARIZ PRETO”.
O espetáculo teve direito a casa cheia e a uma assistência
muito heterogénea em termos de idades, vendo-se muitas
famílias completas.
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Num espetáculo essencialmente visual, recorrendo às técnicas da
mímica, do circo e teatro físico, o ator concebeu uma aventura
épica povoada de heróis e monstros, mas divertida, em que o público é convidado a interagir no desenrolar da história.
Este espetáculo foi promovido pela CIM Região de Coimbra, no
âmbito do programa “Coimbra Região de Cultura”, com o apoio do
Município de Mortágua.
O público mortaguense pôde assistir a um espetáculo recheado de
humor e boa disposição, e a um serão muito agradável.■

// CULTURA

ESCRITORA MANUELA RIBEIRO LEVOU
OS SEUS CONTOS A CRIANÇAS E ADULTOS
AUTORA DE DIVERSOS LIVROS PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MANUELA
RIBEIRO DINAMIZOU VÁRIAS SESSÕES DE
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DE ALUNOS
DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO.

As “Histórias da Manuela”, assim se designou esta atividade, que decorreu na Biblioteca Municipal, Centro Educativo e JardimEscola João de Deus.

Além de escrever, adora contar as “suas histórias”, no meio das pessoas, na rua. A inspiração vai buscar à realidade, ao quotidiano, e às vivências pessoais.

A escritora levou algumas das suas histórias até ao público escolar, bem como aos
idosos do Lar Residencial e utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (Santa
Casa da Misericórdia), aos idosos do Lar da
Cruz e aos utentes do Mercado Municipal .

A escritora gosta de escrever as suas histórias primeiro à mão e diz que não se imagina sem um bloco e uma caneta por perto.
“Sei como é que as histórias começam,
mas nunca como evoluem e muito menos
como acabam. O final é sempre uma surpresa para mim”, refere.

Manuela Ribeiro é licenciada em Estudos
Germanísticos, foi professora e tradutora.
Começou por escrever romances juvenis e
livros de aventuras, depois vieram os livros
para os mais pequenos.

Algumas histórias abordam temas sérios,
como as Diferenças, a Igualdade, a Amizade, as Alterações Climáticas, os Hábitos
Saudáveis, os Afetos, a Adoção, ou a vida

agitada dos nossos tempos, sensibilizando crianças, pais e educadores.
Manuela Ribeiro já publicou 21 livros, alguns
dos quais integram as listas do Plano Nacional
de Leitura, estando recomendados para apoio
a projetos de Educação para a Cidadania 1º/2º anos.
Atualmente dedica-se inteiramente à atividade literária e a dinamizar sessões de promoção da leitura em escolas e bibliotecas de todo
o país .■
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// DESPORTO

I OPEN DE TÉNIS JUIZ DE FORA
EVENTO JUNTOU CONVÍVIO E COMPETIÇÃO,
NUMA ORGANIZAÇÃO CONJUNTA DA
FUNDAÇÃO INATEL E DA SECÇÃO DE TÉNIS DO
SPORTING CLUBE DE VALE DE AÇORES.
Foram 45 atletas a disputar três quadros
de diferentes níveis competitivos (ATP, Challenger e Future), num total de 55 encontros
durante os dois dias de prova (29 e 30 de
setembro). Os jogos foram disputados nos
courts municipais, situados no Parque
Verde e junto à zona escolar.
Participaram atletas oriundos de Mortágua, Tondela, Oliveira de Frades, Gouveia,
Viseu, São Pedro do Sul e Mangualde.
O torneio teve um carácter social, no entanto estiveram presentes alguns atletas que
participam no circuito oficial, casos de
Vasco Mangana, Pedro Gonzalez, Gustavo
de Sales e Pedro Paixão.
No final do torneio procedeu-se à entrega
de lembranças a todos os atletas e de um
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troféu aos atletas finalistas de cada escalão. Foi ainda entregue o troféu fair-play,
que contemplou Joaquim Santos, natural
de Mortágua, o participante de mais idade
no torneio (69 anos) e praticante da modalidade há cerca de 25.
Em nome do Município, o Vereador Paulo
Oliveira felicitou a Fundação INATEL e a
Secção de Ténis do Sporting Clube de Vale
de Açores pela iniciativa conjunta e enalteceu a dedicação que Francisco Gonzalez e
a “família Gonzalez” em geral tem tido no

crescimento e na dinamização da modalidade do ténis em Mortágua, contribuindo
para o aumento do número de praticantes.
O I Open de Ténis Juiz de Fora contou com
o apoio do Município de Mortágua, Vibraténis e Águas Caldas de Penacova.
A Secção de Ténis conta atualmente com
cerca de 30 atletas, sendo 16 com idades
compreendidas entre os 6 e 17 anos e 14
com mais de 17 anos, distribuídos pelos
escalões de iniciação, aperfeiçoamento e
competição ■.

// INCLUSÃO SOCIAL

I ENCONTRO DE ATIVIDADES
DESPORTIVAS E RECREATIVAS ADAPTADAS
OS UTENTES DO CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS, DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MORTÁGUA,
E ALGUNS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA,
PARTICIPARAM NO I ENCONTRO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS ADAPTADAS.
Realizado no passado dia 12, no Pavilhão Municipal, o evento foi promovido pela Associação Mover Viseu e contou com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e Município de Mortágua.

Os utentes e alunos puderam experimentar modalidades desportivas adaptadas, tais como: Boccia, Triciclo, Tricicleta, Slalom de
Cadeira de Rodas, Tiro com arco, Zarabatana, Goallbal e Jogos
com Paraquedas.
Foi percetível a satisfação e o entusiasmo dos participantes, pela
fruição da prática desportiva e pelo convívio, mas também por
poderem sentir que eles próprios conseguem superar desafios ■.
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//TURISMO|PATRIMÓNIO

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
JÁ RECEBEU CERCA DE 1500 VISITANTES
DESDE QUE FOI INAUGURADO, EM SETEMBRO DO
ANO PASSADO, O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
“MORTÁGUA NA BATALHA DO BUSSACO” JÁ
RECEBEU CERCA DE 1500 VISITANTES.
Para além de pessoas, associações e instituições locais, o espaço
tem recebido maioritariamente visitantes oriundos de fora do concelho. Os motivos dividem-se entre a mera curiosidade e o interesse didático, consoante o perfil do visitante.
Exemplo disso foi a recente visita de um grupo de 43 alunos do Ensino Secundário oriundos do Real Colégio de Portugal (Lisboa). Aproveitando uma visita de estudo à Sociedade Agrícola Boas Quintas, no
âmbito do seu programa de enoturismo, os alunos efetuaram também uma visita ao Centro de Interpretação, constituindo uma oportunidade de consolidarem conhecimentos num contexto diferente,
nomeadamente através de conteúdos audiovisuais e interativos.
O espaço tem também recebido a visita de estrangeiros que residem em Mortágua, bem como turistas que estão alojados nas unidades hoteleiras do nosso concelho.
O Centro de Interpretação foi criado pelo Município de Mortágua
com o objetivo de divulgar e fixar um acontecimento que marcou
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profundamente o concelho de Mortágua e as suas gentes no longínquo ano de 1810, para que o tempo não apague da memória
uma realidade vivida e sofrida. Além disso, tem uma finalidade didática e científica, incentivando ao conhecimento e à investigação
sobre este trecho da história do concelho.
Como escreveu o Dr. João Paulo de Almeida e Sousa, no seu livro
“Andaram por aqui os Franceses…”, com edição do Município de
Mortágua: “É obrigatório falar de Mortágua quando falamos das
Invasões Francesas, e em particular, quando nos referimos à Batalha do Bussaco e às movimentações das tropas francesas antes e
depois do dia 27 de setembro de 1810”. Ao que acrescenta: “ Mortágua (e o seu território) foi das localidades em que os franceses
mais tempo ficaram estacionados ou transitaram (exceto as
Linhas de Torres), pois por lá andaram ao longo de uma semana”. ■

// TURISMO | PATRIMÓNIO

FILME PROMOCIONAL

“CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
ARRECADOU MAIS UM PRÉMIO
O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO “MORTÁGUA NA
BATALHA DO BUSSACO”, FOI PREMIADO NA 2ª
EDIÇÃO DO CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS
INVADE, SUBORDINADO AO TEMA DAS “INVASÕES”.

A curta-metragem “Mortágua na Batalha do Bussaco”, que constitui um dos conteúdos digitais integrados no Centro de Interpretação, foi premiada na categoria “Público em geral”. O filme audiovisual, com a duração de 5 minutos, retrata o contexto em que ocorreu a 3ª Invasão, e em especial, a sua passagem no concelho de
Mortágua e a batalha travada na serra do Buçaco.

subordinadas ao tema “Invasões”, podendo envolver temáticas
como a História das Guerras Peninsulares e das Linhas de Torres, o
património das Linhas, o enquadramento cultural ou a vivência da
comunidade local, sendo aceites obras de ficção, documentais ou
experimentais, com uma duração mínima de 3 minutos e máxima
de 5 minutos.

Coube ao realizador Sérgio Pereira, autor do filme, fazer a sua apresentação. O prémio foi entregue ao Vereador Paulo Oliveira, em
representação do Município de Mortágua.

Este é o segundo prémio conquistado pelo Centro de Interpretação, que já foi distinguido, no passado mês de maio, nos prémios
anuais atribuídos pela Associação Portuguesa de Museologia .■

O concurso é uma iniciativa da RHLT – Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres, no âmbito
da comemoração do Dia Nacional das Linhas de Torres, que se assinala a 20 de outubro. As curtas-metragens a concurso estavam
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//EDUCAÇÃO

ABERTAS CANDIDATURAS

BOLSAS DE ESTUDO 2018-2019
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA FIXOU UM MONTANTE
GLOBAL DE 30 MIL EUROS PARA A ATRIBUIÇÃO DE
BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 2018-2019 E
SUBIU O MONTANTE MÁXIMO DE APOIO, QUE PODE
AGORA CHEGAR AOS 300 EUROS/ALUNO.
Para se candidatarem ao apoio, os candidatos devem apresentar
os documentos necessários para instruir o processo, que são os
seguintes:
As Bolsas de Estudo destinam-se a apoiar alunos que estejam a frequentar o Ensino Superior, Secundário ou Técnico/Profissional
introduzindo um fator de descriminação positiva relativamente
aos agregados familiares que tenham maiores dificuldades económicas. Desta forma, pretende-se que todos os alunos possam prosseguir os seus estudos e com sucesso.
Estão previstos dez escalões de Bolsa, em função da situação económico-financeira do agregado, que são os seguintes: 60,00€;
80,00€; 100,00€; 120,00€; 140,00€;160,00€, 180,00€; 200,00€;
250,00€; 300,00€.
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. Declaração de Residência
. Certificado de Aproveitamento Escolar do ano letivo anterior
. Certificado de Matrícula
. Declaração de IRS relativa ao ano letivo anterior e respetiva nota
de liquidação
. Relação dos encargos fixos e respetivos montantes, nomeadamente alojamento, transportes e outros que o candidato considere relevantes
O período de apresentação de candidaturas decorre de 1 a 30 de
novembro, devendo os interessados dirigir-se à Secretaria da
Câmara Municipal para a sua formalização.■

// OBRAS & EMPREITADAS

URBANIZAÇÃO
▪ Estão a ser executadas obras de remodelação dos passeios no
âmbito da empreitada de requalificação da Avª. Infante. D. Henrique, em Vale de Açores.
▪ Tiveram início obras de alargamento e construção de passeios na
Rua da Gandarada, no troço entre o Ninho de Empresas e a rua Quinta da Gandarada.

SANEAMENTO BÁSICO
▪ Foi concluído o prolongamento da rede de saneamento básico na
zona das Rigueiras.

PROTEÇÃO CIVIL
▪Foi executada uma intervenção no ponto de água situado no Carapinhal, que teve como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento (aproximadamente para o dobro), e simultaneamente
facilitar a acessibilidade e o abastecimento a meios aéreos de combate a incêndios.
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// DIVULGAÇÃO

1º SEMINÁRIO
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

15 DE OUTUBRO
UM ANO DEPOIS , O QUE MUDOU ?

10 NOV | CENTRO ANIMAÇÃO CULTURAL

11h00 – Pré-posicionamentos de meios, gestão de grandes incêndios florestais. O que mudou?
Rui Nogueira – Serviço Municipal.P.C.e Corpo de B.M. de Viseu.
12h00 - Debate
MODERADOR: Amândio Torres
(Unidade de Missão para a Valorização do Interior).

8h30 – Abertura de secretariado

12h30- Almoço Convívio

9h00- Receção

14h00 – Bomb.Voluntários – Passado. Presente. E que Futuro?

José Júlio Norte - Presidente da Câmara Municipal .de Mortágua

Fernando Farreca - Cte B.V.de Oliveira de Frades

Hugo Fonseca - Presidente da Direção dos B. V.Mortágua

14h30 - Todos somos proteção civil. Antecipação do incêndio 15
de outubro, em Mortágua. Desafios para o futuro.

Luis Filipe Rodrigues - Serviço Munic. P .C. e Cte B. V.de Mortágua
09h30 - A propagação de incêndios em função do tipo e espécies
de combustível. Rede primária e rede secundária, a sua eficácia no
dispositivo combate a incêndios florestais.
Verónica Catarino – Escola Nacional de Bombeiros.

Luis Filipe Rodrigues–Serviço Munic.P. C.e Cte.B.V. de Mortágua
MODERADOR: Miguel Ângelo David (Cte.Operacional Dist.de Viseu)
15h – Debate.

10h00- Tecnologia na previsão de evolução de incêndios.
Tiago Marinho – Escola Nacional de Bombeiros.
10h30 – Coffee break.
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Org: Bombeiros Vol. de Mortágua

// DIVULGAÇÃO

Este livro, da autoria da Professora Doutora Maria Alegria
Fernandes Marques e editado pelo Município de Mortágua,
tal como o título indica, abarca o século XVIII e os inícios do
XIX, até ao grande momento de 1810, quando, no contexto
da Guerra Peninsular, os franceses pisaram e ocuparam
terras de Mortágua, durante a campanha conhecida por 3ª
invasão francesa.
A obra apresenta-se organizada em duas partes bem distintas: uma primeira, de caraterização da terra, nos seus
aspectos geo-económicos, 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 Buçaco na vida dessas populações.

À VENDA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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// TURISMO |NATUREZA

MUNICÍPIO APOSTA NUMA
REDE DE PERCURSOS PEDESTRES
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ESTÁ A EXECUTAR INTERVENÇÕES DE BENEFICIAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DOS TRILHOS DA RIBEIRA DA FRAGA (VILA MOINHOS-BARRAGEM DO LAPÃO)
E DAS QUEDAS DE ÁGUA (LACEIRAS-PAREDES), E TENDO EM VISTA A SUA HOMOLOGAÇÃO .
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// TURISMO |NATUREZA

As intervenções já estão a decorrer e envolvem um conjunto de
melhoramentos ao nível de acessos (construção de pontões), colocação de sinalética e painéis informativos/interpretativos, bem
como ações de limpeza seletiva da vegetação, retirando as chamadas espécies invasoras (acácias, mimosas).
O projeto de intervenção visa ainda a homologação dos dois percursos de acordo com as normas da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Percurso das Quedas de Água das Paredes
Encontra-se já construída uma escadaria, permitindo que todas as
pessoas possam subir às cascatas, com as necessárias condições
de segurança. Foi também construído um varandim ou miradouro,
junto à cascata maior, que vai possibilitar uma visão privilegiada da
mesma.

Percurso da Ribeira da Fraga
A intervenção em curso visa melhorar e potenciar o trilho já existente, no que respeita às condições de circulação/visitação mas
também a sua sinalização e homologação enquanto percurso
pedestre. Estão a ser construídos pontões que vão permitir a visitação do percurso em toda a sua extensão.
O Presidente da Câmara Municipal considera que estes trilhos de natureza são uma mais-valia para a qualidade de vida dos habitantes locais
e simultaneamente um fator de atração de visitantes e de diversificação da oferta turística do território. E adianta outros projetos: “Queremos estender esta rede de percursos pedestres. Vamos também apostar na criação de trilhos de BTT, devidamente sinalizados, é um processo que está a ser trabalhado”.■

Por outro lado, todo o percurso vai passar a ser feito junto à ribeira,
desde as Laceiras até às Quedas de Água das Paredes. Neste
momento uma parte do trajeto afasta-se da ribeira, seguindo um
estradão florestal. Esta intervenção prevê a abertura de um novo trilho, com uma extensão de cerca de 1km, passando todo o percurso
a ser feito ao longo da ribeira e possibilitando o usufruto do património natural em toda a sua plenitude.
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// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
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

// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

TURISMO FUNDOS
PROGRAMA DE INVESTIMENTO
EM TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE

Está a decorrer até 31 de Março de 2019 a 2ª fase de candidaturas
ao Programa de Investimento em Territórios de Baixa Densidade,
com um incentivo de 25 milhões de euros.
O programa, da Turismo Fundos, tem por objetivo apoiar o investimento na aquisição de imóveis, nas regiões abrangidas pelo Programa Nacional para a Coesão Territorial, para desenvolvimento de
atividades turísticas nos territórios de baixa densidade.

do investimento, através da valorização económica de ativos imobiliários afetos ou a afetar a atividades do setor do turismo, bem
como a promoção do desenvolvimento e sustentabilidade das economias regionais.
Neste fase são enquadráveis os investimentos em obras de adaptação, ampliação ou requalificação dos imóveis adquiridos e passam a poder ser adquiridos prédios mistos ou rústicos.

Esta nova fase apresenta condições mais vantajosas para as operações de investimento imobiliário, tendo em vista a dinamização
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 3 e 17 de outubro,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar atribuir o subsídio no valor de 70.000,00€, mediante a celebração de protocolo, à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua,
para apoio ao funcionamento da Creche.
Deferir o processo de candidatura nº 28/2018 para atribuição do
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo
Regulamento.
Aprovar a proposta de abertura do processo das Bolsas de Estudo
para o ano letivo 2018/2019.

CULTURA, DESPORTO
E TEMPOS LIVRES
Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Freixo o
subsídio no valor de 450,00 euros, pelo apoio prestado na realização do jantar dos membros da Orquestra Ligeira do Exército e convidados, no âmbito das Comemorações dos 208 anos da Batalha
do Buçaco.
Aprovar atribuir à Associação de Desenvolvimento Social, Cultural
e Desportiva de Quilho, o subsídio no valor de 2.500,00 euros, para
apoio a obras no seu edifício- sede.
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Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Freixo,
o subsídio no valor de 500,00 euros, para apoio à realização do seu
Festival de Folclore.
Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 4.450,00 euros, para
apoio ao desenvolvimento regular da atividade e ao Concerto de
Outono 2018.
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores/ Seção de Ténis,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 2.000,00
euros, para apoio ao desenvolvimento da sua atividade regular.
Aprovar atribuir à Filarmónica de Mortágua, mediante a celebração
de protocolo, o subsídio no valor de 8.000,00 euros, para apoio ao
desenvolvimento da sua atividade regular.
Aprovar atribuir à Associação de Desenvolvimento Social, Cultural
e Desportiva de Quilho, o subsídio no valor de 2.000,00 euros, para
apoio à realização da XI Feira da Castanha.
Aprovar atribuir ao Grupo Associativo Recreativo Académico de
Vila Moinhos, o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização do VII Passeio de Andarilhos.
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Cercosa,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de
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5.000,00 euros, para apoio a obras no seu edifício-sede.
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de
8.000,00 euros, para apoio a obras no Parque Temático.

Aprovar celebrar Protocolo de Cooperação envolvendo a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a Rota Histórica das Linhas
de Torres e um conjunto de sete municípios, incluindo Mortágua,
tendo em vista a candidatura da “Rede Temática das Invasões Francesas em Portugal” ao Programa Valorizar.

AÇÃO SOCIAL
Proceder ao levantamento das famílias carenciadas tendo em atenção a composição do agregado familiar e respetivas condições
sócio económicas, para a entrega do Cabaz de Natal.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar a revisão de preços, no valor de 2.736,03€, relativa à
“Empreitada de Reposição e Beneficiação de pavimentos em Arruamentos de Diversas Povoações”.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Aprovar a retificação ao alvará da alteração ao loteamento da 2ª
fase do Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira.
Aprovar as normas de procedimento da organização e realização do
Fim de Semana da Lampantana, a realizar de 1 a 4 de Novembro.

PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar atribuir à Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e
Desportiva de Quilho, mediante a celebração de protocolo, o subsídio
no valor de 12.500,00 euros, para apoio ao investimento na aquisição
de viatura de combate a incêndios.

ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela Assembleia
Municipal na sua sessão ordinária realizada no pretérito dia 28 de
setembro.
Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o ano de 2018,
nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 28.000,00 €
Anulação despesas de capital - 0,0 €
Reforço despesas correntes - 2.000,00 €
Anulação despesas correntes- 30.000,00 €
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Modificação de financiamento definido - 28,000,00 €
Modificação de financiamento não definido – 21.000,00 €

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o ano de 2018,
nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 312.000,00 €
Anulação despesas de capital – 397.000,00 €
Reforço despesas correntes - 86.500,00 €
Anulação despesas correntes- 1.500,00 €

Aprovar a alteração ao loteamento com o alvará nº 01/2010 - alteração dos lotes n.ºs 25 e 26 do Loteamento Urbano Municipal da
Cerâmica de Mortágua.
Propor à Assembleia Municipal a concessão da isenção de pagamento de taxa, no valor de 404,15€, à Morpneus, Lda, pela reconstrução e ampliação da estação de serviços e oficina de veículos
automóveis, sita no Barril, Mortágua, que foi totalmente destruída
pelos incêndios ocorridos a 15 e 16 de outubro de 2017.

Aprovar a proposta de alteração às Opções do Plano para o ano de
2018, nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido - 30,500,00 €
Modificação de financiamento não definido – 111.000,00 €
Deliberar autorizar a integração da infraestrutura de rede de distribuição de gás natural, construída pelo Município de Mortágua na
ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, na concessão de serviço público de distribuição de gás natural da Beiragás, Companhia de Gás das Beiras S.A.
Emitir parecer favorável relativamente à escala de turnos das Farmácias do concelho, a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2019.
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Aprovar a minuta do contrato de urbanização a celebrar entre o
Município de Mortágua e os requerentes da operação de loteamento denominada “Loteamento Urbano dos Lobos”.
Propor à Assembleia Municipal a concessão de isenção de taxas
referente ao Proc. de Obras nº01/2018/78, Construção Nova –
Habitação, sita na Rua da Portela, Moura, freguesia de Trezói.

// 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

// FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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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
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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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