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// EDITORIAL

SEJA ENTÃO, UM TERNO E DOCE
NATAL PARA TODOS....

As manhãs e os rostos frios de dezembro, anunciam o aproximar dessa
natalícia estação de celebração de paz, amor e alegria.
Vamos contentando olhares e encantando os nossos lares, tentando
aquecer os frios e trépidos corações, colocando de parte os dissabores e
desafios de mais um ano que se encerra.
Com maior ou menor brilho, as casas lá se vão preenchendo de cores e
sabores que confortam a alma e regalam o paladar.
Se a época é para se ser feliz, pois então que o saibamos ser.
Saibamo-nos deliciar com os abraços calorosos, a doce recordação de
momentos saudosos e a alegria rejubilante do reencontro.
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Natal é vida, é conforto, é alegria, mas também é contemplação, memória e reflexão.
Podem os dias ser mais frios e cinzentos, mas basta um
olhar terno para despertar em nós esse supremo verbo que
se faz e vive de amar.
Ainda assim, haverá a quem este tempo traga o amargo travo
de tempos idos, a quem nada parece alegrar. Também pelos
corações mais sofridos o Natal deve ser vivido, sereno e sentido, deixando que o terno espírito desta doce estação, ajude a
acreditar que dias bons estão prestes a chegar.
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Mas o tempo é de calma e de paz, embalados pela ternura do momento, os nossos
sentidos elevam-se nesse superior desígnio de tolerância e reencontro.

Assim, sejamos sempre capazes de um sorriso e deixemos fluir a lágrima que anseia
escorrer em leito de compaixão. Serão
esses os melhores presentes e as memórias mais ricas que se prolongarão por muitos e muitos Natais.

Então, que nos seja permitido, passar um
suave e feliz Natal. Um Natal embalado nas
mais doces canções, decorados com sorrisos
encantados, de pequenos e mágicos momentos de partilha, serenos toques de alegria.

Alimentemos o mundo, o nosso mundo, o
nosso bairro, aldeia ou quintal, da alegria e esperança que embelezam e decoram o Natal.

Não esqueçamos, porém, de alimentar e
fortalecer os sonhos que anseiam por uma
quadra natalícia mais justa e igualitária. Se
no aconchego do nosso lar, há sorrisos e
alegria, noutros, porém, são os fantasmas
da fome, tristeza e amargura que ditam a
toada na noite de consoada.

E quanto a esse menino, que dizem nas
palhinhas nascido, deixemos que o seu
olhar, sorriso e ternura contagiem as nossas vidas. Gerado de respeito e partilha,
será certamente concebido puro e imaculado, pois onde prevalece o amor, não haverá jamais lugar a pecado.

Não estando ao nosso alcance o fim das
noites escuras e manhãs de amargura que
afetam muitos dos nossos amigos e irmãos,
podemos sempre oferecer um abraço sentido, uma palavra de reconforto, um olhar de
cumplicidade, a riqueza da amizade

Chegando o novo ano que se aproxima, que
venha por bem e com travo de esperança.
Que satisfaça os desejos e anseios de
todos nós! Pois são tantas as nossas vontades e os nossos apetites... Apetece-nos
dias doces e de sorrisos, apetece-nos a partilha e a amizade, apetece-nos as boas
experiências, encantadoras de memórias,
apetece-nos atingir novas metas. Por isso,
que venha 2019 e que traga bons ventos e

Pois é de nobres sentimentos que se desenha o Natal, em paleta de cor e amor, com
pinceladas de união.

melhores momentos.
Que o novo ano nos aqueça o coração
como uma lareira em tarde chuvosa, que
alegra a alma como pôr do sol numa tarde
quente de verão, que nos encante como voz
doce de uma bela canção.
E que nas doze badaladas não faltem os
brindes de amizade, os risos alegres, as
mãos suavemente entrelaçadas de paixão,
vida e esperança.
Seja então, um terno e doce Natal para
todos, é altura de celebrar e festejar.
É altura de viver, criar memórias e deixar os
sonhos engrandecer.
É altura de saber amar, saber partilhar e deixar a esperança crescer.
Desejo a todos os Mortaguenses o melhor dos
melhores Natais e um excelente ano de 2019.

O Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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// EVENTOS

SAB 01 DEZ
Lançamento da Campanha
“Faça Mortágua Sorrir”
Iluminação de Natal
Natal com as Associações e Instituições
Tômbola de apoio ao Comércio Local
Concerto – Ensemble de Cordas Orquestra
Clássica do Centro com Soprano Rafaela Monteiro
DOM 07 DEZ | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
14h30 | Abertura da Exposição
“Um Coração Cheio de Natal”
Com a participação dos utentes da Santa Casa da Misericórdia,
Centro Balmar, Lar da Cruz
Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia.
15H00 – Animação com musica e contos para os Utentes das IPSS
do Concelho, Com Artista João Correia.
21h00 – BiblioDisco com o Pai Natal
– Discoteca para Crianças na Biblioteca Municipal.
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// EVENTOS

DOM 09 DEZ
09h30 – Caminhada de Pais Natal nas Ruas da Vila de Mortágua
10h00 – 18h00 – Mercadinho de Natal (Praça do Município)
14h30 – Classe Infantil do Coral Juvenil Sílvia Marques
Filarmónica de Mortágua
Banda Jarra Vazia
Insuﬂáveis
Pista de gelo
Charrete de Natal
com Mickey e a Minnie
TER 11 DEZ | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
18h00 – “Natal da Academia Saber+”
Apresentação de programa de Natal com teatro e musica.

DOM 16 DEZ | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
16H00 – Teatro Musical “Alice no País das Maravilhas”
SAB 22 DEZ | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
21h00 – Concerto de Natal
Coral Juvenil Sílvia Marques
Orfeão Polifónico de Mortágua
Filarmónica de Mortágua.
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// CINEMA
ASSIM NASCE UMA ESTRELA
JA STAR IS BORN
SÁB 08 // DOM 09[ 21:30]
136 MIN // DRAMA // M/14
DE: BRADLEY COOPER
COM:LADY GAGA, BRADLEY COOPER, SAM ELLIOTT

Nesta nova versão da trágica história de amor, Bradley Cooper
interpreta Jackson Maine, um músico consagrado que descobre e se
apaixona por Ally , uma artista em dificuldades. Ally tinha desistido de
realizar o sonho de ser cantora até que Jack a ajuda a chegar aos
grandes palcos e ao estrelato. Mas enquanto a carreira de Ally
descola, o lado pessoal da relação de ambos começa a deteriorar-se,
ao mesmo tempo que Jack luta contra os seus próprios fantasmas.

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS VP
NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS 2D VP
DOM 02 [17h00 // 21h00]
100 MIN // AVENTURA // M/06
DE: LASSE HALLSTRÖM & JOE JOHNSTON

Tudo o que Clara quer é uma chave .Uma chave única que irá
desbloquear uma caixa que tem um presente inestimável.
Drosselmeyer leva-a à tão cobiçada chave, que faz com que
rapidamente desapareça para um paralelo e misterioso mundo. É lá
que Clara encontra o soldado Phillip, um grupo de ratos e os regentes
que governam os três Reinos: a Terra dos Flocos de Neve, a Terra das
Flores e a Terra dos Doces.
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

MONSTROS FANTÁSTICOS OS CRIMES DE GRINDELWALD
FANTASTIC BEASTS - THE
CRIMES OF GRINDELWALD

PARQUE MAYER
SÁB 29 // DOM 30
DRAMA
DE: ANTÓNIO-PEDRO VASCONCELOS
COM: FRANCISCO FROES, DANIELA MELCHIOR,
DIOGO MORGADO E MIGUEL GUILHERME

SÁB 15 // DOM 16[21:30]
1130 MIN // AVENTURA // M/12
DE: DAVID YATES
COM:EDDIE REDMAYNE, KATHERINE
WATERSTON, DAN FOGLER

O poderoso feiticeiro de magia negra Geller
Grindelwald foi capturado pela MACUSA. Grinderwald consegue escapar e reunir seguidores que, na sua maioria, não suspeitam da sua
verdadeira intenção: criar feiticeiros de sangue puro que consigam controlar todos os
seres não mágicos.

Lisboa, 1933. Num teatro do Parque Mayer,
durante os ensaios para uma nova revista, há
de tudo: amores não correspondidos, pequenos
dramas pessoais e uma constante luta contra a
censura e a hábil tentativa de a contornar.

FORÇA RALPH 2 2D VP
ALPH BREAKS THE INTERNET:
WRECK-IT RALPH 2
DOM 23 [17H00 e 21H00]
112MIN // ANIMAÇÃO// M06
DE: PHIL JOHNSTON, RICH MOORE
COM: JOÃO LAGARTO, PAULA FONSECA, RUI
UNAS, JOANA SOLNADO

Ralph, o vilão dos videojogos e a sua companheira Vanellope Von Schweetz, vão aventurar-se pelo universo da web, para procurarem
uma peça que irá salvar o videojogo de Vanellope, o Sugar Rush. Para isso contam com o
apoio dos cidadãos da internet – os netcidadãos – que os irão ajudar nesta viagem.
BILHETES: NORMAL > 3,95€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE > 3,40€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,15€
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// BIBLIOTECA MUNICIPAL

EMENTA DE NATAL
Entradas
NHAC, NHAC, NHAC,
QUE RICO PETISCO!

MANUAL DE COCKTAILS

TEMA AJUDARIS
É uma associação particular de carácter social e humanitária de âmbito
nacional, sem fins lucrativos, que luta diariamente contra a fome, pobreza
e a exclusão social.
Desde 2015 a Biblioteca Municipal de Mortágua tem vindo a realizar várias
exposições das ilustrações do livro “Histórias da Ajudaris”, lançado todos os
anos, composto por vários volumes correspondentes aos vários distritos.
Dia 30 de Nov. fizemos a FESTA de apresentação das histórias de encantar,
escritas por jovens autores do distrito de Viseu, com especial referência aos
trabalhos feitos pelas crianças de Mortágua.

Prato Principal
Ao comprar está a ajudar.
Seja Solidário, faça Natal!
SOPA DE NADA
Sobremesa
JANTAR A DOIS
SONHOS DE NATAL
Pela Noite Dentro
A PEQUENA
ÁRVORE DE NATAL
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// GASTRONOMIA
A nona edição do Fim de Semana da Lampantana, que teve lugar de 1 a 4 de novembro, constituiu um assinalável êxito. O evento gastronómico, promovido pelo Município, em parceria
com o setor da Restauração e Hotelaria do concelho, bateu um novo recorde, 3053 doses servidas, sendo a primeira vez no historial do evento que se atinge o patamar dos três milhares.
Este número traduz um aumento de 842 doses
relativamente ao ano passado, um crescimento de 38% nas vendas, e um correspondente
aumento na afluência de visitantes ao evento.

FIM DE SEMANA DA LAMPANTANA
BATEU NOVO RECORDE
DURANTE OS QUATRO DIAS DO EVENTO FORAM
SERVIDAS MAIS DE 3 MIL DOSES, CONSTITUINDO UM
NOVO RECORDE.

Dos 14 restaurantes aderentes ao evento, 11
registaram aumentos consideráveis de vendas, e os restantes mantiveram números
muito semelhantes aos do ano anterior. Nalguns dias chegaram a formar-se filas, muitos
restaurantes estavam praticamente esgotados só com reservas, nomeadamente de grupos vindos de outros concelhos, e foi necessário reforçar a confeção da carne e o fornecimento de vinho, para dar resposta aos quatro
dias do evento.
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Curioso é também o elevado número de estrangeiros, residentes em
Mortágua, que marcaram presença no evento, mostrando que já se renderam à nossa gastronomia tradicional.
Como tem sido habitual desde o início do evento, o Município de Mortágua
ofereceu o vinho do Dão, produção da Sociedade Agrícola Boas Quintas, de
Mortágua, que acompanhou o prato. Mais uma vez ouviram-se rasgados
elogios ao vinho selecionado e com o rótulo especial “Lampantana”.
Município e restaurantes fazem balanço muito positivo
Em sessão realizada no passado dia 14, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, a Câmara Municipal procedeu à entrega dos Diplomas de Participação aos restaurantes que aderiram à nona edição do Fim-desemana da Lampantana.
A semelhança de anos anteriores, a sessão foi também o momento
escolhido para fazer um balanço e auscultar os restaurantes relativamente à forma como decorreu o evento. O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, começou por agradecer aos restaurantes que participaram na edição deste ano. Em termos de balanço e com base nos
dados do Relatório Final do evento, referiu que o mesmo “superou as
melhores expectativas, tendo constituído um enorme sucesso”.
Entre outros dados, destacou, por um lado, o facto de quase todos os
restaurantes terem registado aumentos significativos de clientela, nalguns casos na ordem dos 50% e 70%, e por outro, a elevada percenta10 // AGENDA MUNICIPAL
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gem, 40%, de pessoas vindas de fora do concelho. Segundo Júlio
Norte, é um indicador de que a Lampantana é cada vez mais falada
por esse país fora e que este evento é já uma referência a nível regional e até nacional.
E concluiu: “Foram dias de muito trabalho para vocês, mas quando se
tem resultados, acho que vale a pena. Estamos todos de parabéns”.
Ivone Pereira, gerente do Restaurante “A Roda”, corrobora o sucesso da edição deste ano. “Cada ano tem sido um sucesso, mas este
ano foi excecional”. Na sua opinião, esta é mesmo a melhor altura
do ano para realizar o evento e justifica: “até pelo prato em si, porque é um prato forte, quente, adequado a este tempo mais frio de
outono”. Além disso, estes meses correspondem normalmente à
época baixa no setor da restauração, pelo que vem numa boa altura para dar um impulso, “é um grande balão de oxigénio”, diz.

tante melhor para nós”. Este restaurante, pela sua localização, tem
a particularidade de registar uma grande percentagem de clientes
oriundos de fora do concelho. “Nós estamos situados junto ao IP3,
os clientes são sobretudo pessoas que estão de passagem, é uma
clientela diferente dos outros restaurantes do centro da Vila. Aproveitamos para informar sobre o evento, sugerir o prato, explicar
como é confecionado, temos de fazer essa promoção, porque a
maioria é a primeira vez que ouve falar da Lampantana. Mas as pessoas aderiram muito bem”.■

Carlos Duarte, do Restaurante “Lanchonete”, mostrou-se também
satisfeito com o saldo de participação no evento. “Tivemos mais do
que o ano passado, também ajudou o facto de incluir o dia de feriado, em que vem muita gente de fora”. Este empresário não tem dúvidas de que o evento “ajuda a alavancar o negócio da Restauração e
beneficia o comércio em geral”.
Luís Dâmaso, do Restaurante “Lagoa Azul”, participou pela quarta
vez no evento e ficou surpreendido com a adesão verificada este
ano: “Vendemos quase o dobro em relação ao ano passado, foi basDEZEMBRO ’18 // 11
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▪

Confraria da Lampantana visitou estabelecimentos aderentes
A Confraria da Lampantana, criada oficialmente em maio deste ano, associou-se ao
fim de semana gastronómico, tendo visitado cada um dos estabelecimentos aderentes e entregue um Diploma de Louvor “enaltecendo o contributo para a preservação e
divulgação deste prato tradicional da gastronomia local”. ■
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DIA DO DIPLOMA PREMIOU
ESFORÇO E MÉRITO
REALIZOU-SE NO PASSADO DIA 9, A SESSÃO PÚBLICA
DO DIA DO DIPLOMA, DESTINADA À ENTREGA DE
DIPLOMAS AOS ALUNOS QUE CONCLUÍRAM O
ENSINO SECUNDÁRIO NO ANO LETIVO 2017/2018.

Na mesma cerimónia e a exemplo de anos
anteriores, a Associação de Pais e Encarregados de Educação atribuiu os Prémios de
Mérito “Dr. José Assis e Santos” aos melhores alunos do 4º, 6º, 9º e 12º anos.
A Mesa que presidiu à cerimónia foi constituída pelo Diretor do Agrupamento, Rui
Parada da Costa, Presidente do Conselho
Geral, Fátima Potró, Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação,
Ana Valente, Presidente da Associação de
Estudantes, Filipa Ferreira, a que se associou o Presidente da Câmara Municipal, Júlio

Norte, a convite do Agrupamento. A comunidade educativa foi convidada a assistir ao
evento, em especial as famílias dos diplomados e premiados, além dos Docentes e Funcionários. A entrega dos diplomas e prémios
coube aos Diretores de Turma, representantes da Associação de Pais, Presidente da
Câmara Municipal, Diretor e demais elementos da Direção do Agrupamento.
O Diretor do Agrupamento, Rui Parada da
Costa, felicitou os diplomados e premiados, e saudou a iniciativa da Associação de
Pais de homenagear os melhores alunos.

Em termos de balanço do ano letivo anterior,
referiu números, cerca de 48% dos alunos que
se candidataram ao Ensino Superior obtiveram colocação na primeira opção e 31% na
segunda opção.
Quanto aos alunos dos Cursos Profissionais,
a grande maioria teve entrada direta no mercado de trabalho. Estes números levam a
fazer um balanço positivo do ano findo, “quer
em termos de colocações no Ensino Superior
quer em termos de saídas profissionais”.
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“Estamos a criar condições para que os nossos jovens
tenham um futuro na sua própria terra”
- Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal
O Presidente da Câmara Municipal saudou toda a comunidade educativa presente na sessão, e em especial os Alunos e os Pais, e afirmou que a homenagem ali prestada não era só aos alunos, “é a escola, é a comunidade, é o concelho, que estão também a ser homenageados”.
Aproveitou para dar conta de algumas novidades constantes no
Orçamento Municipal para 2019 na área da Educação. Todos os alunos do Ensino Secundário vão ter direito a transporte público gratuito e as Viagens de Estudo vão deixar de ser uma sobrecarga para as
Escolas e para os Pais. Referiu ainda que os alunos que estão a frequentar o Ensino Superior e tenham maiores dificuldades económicas, podem candidatar-se às Bolsas de Estudo atribuídas pelo Município, que no Orçamento de 2019 terão um aumento da dotação global e dos escalões.
Referiu também investimentos nos espaços e equipamentos escolares: “Vamos investir cerca de 40 mil euros na E.B.2/3 para resolver
os problemas a nível de climatização e fazer um investimento na
ordem dos 150 mil euros na beneficiação da zona envolvente do Centro Educativo. As Piscinas e o Pavilhão, que servem também de
apoio às escolas, estão a ser objeto de um conjunto de intervenções”. E frisou: “Tudo isto é feito com o objetivo de melhorar a forma14 // AGENDA MUNICIPAL

ção dos nossos alunos e também para que eles se sintam bem
nesta “sua casa” e obtenham o melhor resultado final”.
Júlio Norte sublinhou outros investimentos que o Município está a
executar, juntamente com os empresários, com o objetivo de criar
mais emprego e dar possibilidades aos jovens de virem a ter um
futuro em Mortágua, mas avisou os alunos: “como tudo na vida, é
preciso trabalhar para atingir os nossos objetivos”.
No final dirigiu um agradecimento aos Professores e Funcionários,
pelo seu esforço, e deixou uma palavra especial para os “Tinos”,
enaltecendo o seu carácter e enorme coração. “Vocês são um grande exemplo para todos nós”.

// EDUCAÇÃO

Prémio de Mérito e Louvor “Tinos”
Instituído no ano letivo 2012-2013 o Prémio de Mérito e Louvor “Tinos” pretende
valorizar o melhor desempenho do Ensino
Secundário, através da atribuição de um
prémio monetário no valor de 1.000 euros.
Este prémio resulta da generosa iniciativa
de um casal mortaguense, Sr. Abraltino
Lobo e D. Albertina Lobo, que demonstram,
deste modo, o seu espírito altruísta e o
valor que conferem à formação dos jovens.
O jovem João Miguel Fernandes Martins,
do Curso Científico-Humanísticos, recebeu
este prémio de melhor aluno do 12 º ano.

Prémio por Comportamentos Meritórios
Este prémio é atribuído a alunos que se destacam no desenvolvimento de iniciativas ou ações de reconhecida relevância social, e a
outros, que levam mais longe o nome da escola. Esta distinção consiste na entrega de um Certificado de Comportamento de Mérito. O
prémio contemplou o coletivo formado pelos alunos João Mortágua, Sara Oliveira e Rafael Coelho, que se distinguiram, no ano letivo passado, ao vencer o concurso da CIM Região de Coimbra no
âmbito do projeto “Empreendedorismo nas Escolas”.
O aluno João Mortágua foi também distinguido, reconhecendo a
dedicação, o acompanhamento e apoio à plena integração do colega Marcelo Rocha. ■
DEZEMBRO ’18 // 15
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA
COMEMORARAM 95 ANOS DE VIDA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL, ENGº JOSÉ
ARTUR NEVES, PRESIDIU ÀS COMEMORAÇÕES DOS 95 ANOS
DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA, QUE SE ASSINALARAM NO
PASSADO DIA 27 DE OUTUBRO.
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As comemorações do aniversário iniciaram no dia 25, com uma Missa em memória dos Bombeiros e Associados já falecidos, e tiveram o seu ponto alto no dia 27 de
outubro, precisamente a data de fundação
da Associação há 95 anos.
Antes da realização da Sessão Solene
comemorativa, teve lugar um desfile apeado e motorizado, muito aplaudido pelos
mortaguenses que quiseram associar-se a
este dia especial, de celebração, alegria e
emoção, para os bombeiros. Já com os
bombeiros em formatura em frente ao
Quartel, teve lugar a cerimónia de receção
às Entidades Oficiais, a imposição das
Medalhas de Assiduidade e de Bons e Efetivos Serviços, atribuídas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, por proposta do
Comandante, bem como a imposição da
Medalha Comemorativa da Associação ao
2º Comandante Manuel Sá, ao Chefe Fernando Marta e ao Bombeiro de 2ª Albino
Figueiredo. Decorreu ainda a promoção ao
Corpo Ativo de novos elementos formados
na escola de bombeiros. Sucederam-se
gestos de homenagem prestados por

outras Corporações, incluindo dos amigos
bombeiros luxemburgueses, que muito
têm apoiado a Associação ao longo dos
anos.
Seguiu-se a Sessão Solene comemorativa,
tendo tomado lugar na Mesa de Honra,
além do Secretário de Estado, o Presidente
da Câmara Municipal, Júlio Norte, o Presidente Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Cte. Jaime Marta Soares, o Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, José António Amaro, o
Comandante Operacional Distrital de
Viseu, Miguel Ângelo, que representou também a Autoridade Nacional de Proteção
Civil, o Presidente da Direção dos Bombeiros, Hugo Fonseca, o Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros, Afonso Abrantes, e o Comandante dos Bombeiros, Luís
Filipe Rodrigues.
Entre as entidades presentes encontravase ainda a Guarda Nacional Republicana,
ali representada pelo Comandante do Destacamento Territorial e pelo Comandante
do Posto da GNR de Mortágua.

“A comunidade mortaguense tem um sentimento de enorme orgulho por esta instituição”
Júlio Norte -Pres. da Câmara Municipal
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara
Municipal homenageou aqueles que há 95 anos
“acreditaram e alimentaram um sonho que é
hoje uma realidade, fundar uma associação
baseada na ajuda permanente às pessoas, no
humanismo, na elevação do espirito de servir
e amar o próximo”, sem distinção, que são pilares fundamentais de uma sociedade desenvolvida, democrática e solidária.
“Poderemos dizer, com muito orgulho, que
foram 95 anos recheados de registos gloriosos
e de um extraordinário valor para toda a comunidade mortaguense, os quais constituem a
memória viva de uma intervenção humanitária sempre disponível e de permanente entrega à causa pública, um exemplo de abnegação e entrega desinteressada em prol do Bem
Comum”, afirmou. Júlio norte destacou o trabalho do Comando e da Direção pela forma
como tem sabido fomentar a nobre missão de
ser voluntário, trazendo gente nova para os
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bombeiros, invertendo a chamada “crise de
valores” na nossa sociedade.
O Presidente da Câmara sublinhou que os
bombeiros são duplamente “soldados da
paz e anjos da guarda”. “Os bombeiros são,
para quem sofre e está numa situação de
dependência, os primeiros a chegar, os
ombros que tentam consolar, amigos, psicólogos, as mãos que impedem de cair,
mesmo quando o chão se abre e tudo desaba”.
E deixou palavras de ânimo e esperança no
futuro: “ Nunca desistam, nunca se deixem
levar pelo desânimo, nem por palavras
mais amargas ditas no calor do momento”,
salientando que reina na comunidade mortaguense um sentimento de enorme orgulho e carinho face a esta instituição.
Júlio Norte prestou homenagem a um conjunto de pessoas com quem teve o privilégio de trabalhar ao longo dos anos, como o
Comandante Manuel Marta, Comandante
Joaquim Gaspar, Comandante Interino
Manuel Sá, os ex-Presidentes da Direção
Vítor Fernandes e Gualter Mendes.
Destacou ainda o dinamismo imprimido

pela nova geração corporizada pelo presidente da Direção Hugo Fonseca e o Comandante Luís Filipe.
No final, em nome do Município, deixou palavras de reconhecimento e agradecimento
pela disponibilidade sempre presente e colocada ao serviço da população pelos homens
e mulheres desta Corporação, bem como
aos Órgãos Sociais, e em especial à sua Direção.
Município vai apoiar a aquisição de viatura

de combate a incêndios urbanos e industriais
Na sua intervenção, o Presidente da
Câmara informou que o Município vai
apoiar a aquisição de uma viatura de
combate a incêndios urbanos e industriais, num investimento de cerca de 120
mil euros. Júlio Norte justificou este
investimento com a necessidade dos
bombeiros disporem de meios adequados e eficazes face à nova realidade
industrial do concelho.
O Secretário de Estado, que encerrou as
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várias intervenções, referiu que era um
gosto e uma satisfação associar-se às comemorações dos 95 anos da Associação. O
membro do Governo falou de um novo modelo de proteção civil, afirmando que é preciso
apostar decisivamente em equipas profissionais e em equipas de intervenção permanente. “Nos tempos que correm, o socorro
não pode ficar dependente do toque da sirene e que o bombeiro saia do seu emprego,
aceda à Corporação, vista a farda e vá socorrer alguém que dele necessita”. E chamou a
atenção para os riscos múltiplos, os novos
desafios (associados às alterações climáticas, por exemplo) e exigências no socorro,
que obrigam os agentes de proteção civil a
ter formação em várias áreas e respostas
capacitadas.

foi entregue a Medalha de Mérito de Serviços Distintos (Grau Ouro) a Afonso Abrantes, reconhecendo a sua dedicação
enquanto autarca e membro dos Órgãos
Sociais à causa dos Bombeiros Voluntários
de Mortágua, e à empresa Águas Caldas de
Penacova, como reconhecimento pelos
contributos financeiros e materiais à
Associação Humanitária.

Por proposta do Comandante dos Bombeiros à Liga dos Bombeiros Portugueses, foi
atribuído o Crachá de Ouro ao 2º Comandante Manuel Sá e ao Chefe Fernando Marta.
Foi ainda atribuído, sob proposta do Comando e da Direção, o título de Sócio Honorário
ao Sr. Belmiro Martins e ao Sr. Urbano Marques, pelos relevantes serviços prestados à
instituição. ■

O Secretário de Estado terminou a sua intervenção dizendo que “os bombeiros são um
ativo valioso que o país possui” e desenvolvem um trabalho notável por todos reconhecido e admirado.
Durante a sessão e sob proposta da Direção,
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A cerimónia teve lugar no passado dia 25, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde o
Presidente da Câmara Municipal deu as boas
vindas à comitiva do Rio Ave, que integrava o
presidente da Direção, António da Silva Campos, o Vice-Presidente José António Pereira,
o Coordenador da Formação, Joaquim Jorge,
o Diretor de Comunicação, Marco Carvalho, e
os jogadores Tarantini (equipa principal) e
Diogo Teixeira (Sub-23). A assistir ao ato
encontravam-se ainda dirigentes, treinadores e jogadores do Mortágua Futebol Clube.
0 Presidente da Direção do Mortágua Futebol
Clube, Alberto Fonseca, agradeceu a confiança, disponibilidade e colaboração do Rio Ave
e afirmou que este era um “dia histórico para
o clube e um passo importante para o futuro”. E salientou as vantagens deste protocolo
com um clube como o Rio Ave, que está normalmente entre os cinco, seis primeiros lugares da 1ª liga: “É uma mais-valia para o M.F.C.
mas sobretudo para potenciar os nossos atletas. É a pensar neles que celebramos este protocolo, que tentamos melhorar e dar cada vez
mais melhores condições para que realmente
consigam concretizar os seus sonhos”.
20 // AGENDA MUNICIPAL

MORTÁGUA FUTEBOL CLUBE E RIO AVE
CELEBRARAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
O MORTÁGUA FUTEBOL CLUBE DEU UM PASSO
IMPORTANTE NA ÁREA DA FORMAÇÃO, COM A
CELEBRAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO COM O RIO AVE. .
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O presidente da Direção do Rio Ave, recordou o percurso do clube,
que de um pequeno clube amador se tornou num profissional e numa
referência no futebol português, com presenças na final da Taça de
Portugal, na Liga Europa e classificações nos lugares cimeiros da 1ª
Liga. E referiu que esse sucesso se deve à Academia do clube, ao trabalho na formação, “que envolve diariamente cerca de 500 crianças e
jovens nos vários escalões”. O presidente do Rio Ave referiu que as
diretrizes e a filosofia do clube assentam em dois pilares fundamentais: “formar homens com princípios cívicos e formar atletas de eleição”.
O jogador Tarantini dirigiu palavras aos mais novos que querem
alcançar o sonho de vir a ser um jogador profissional, afirmando que
esse sonho pode ser concretizado, mas também lembrou que a carreira de futebolista é curta. E deixou um conselho: “Há oportunidades
na vida que só acontecem uma vez e foi isso que se passou comigo.
Agarrem essa oportunidade quando ela surgir”.
Na qualidade de anfitrião, o Presidente da Câmara saudou os representantes do Rio Ave e todos os atletas ali presentes. Júlio Norte enalteceu o gesto nobre de uma instituição e clube com a dimensão do
Rio Ave, afirmando que se trata de um exemplo de humildade e de solidariedade vindo de um dos principais clubes da 1ª Liga.
“É um clube que nos últimos anos tem tido uma projeção extraordinária, que tem vindo a discutir os primeiros lugares, a ir à Europa, a ter
campões, e é importante aprender com quem tem mais experiência”, disse. Júlio Norte salientou o investimento que o Município

tem feito no desporto concelhio, quer ao nível das infraestruturas
quer dos apoios à atividade dos clubes, criando condições para
que haja mais jovens a praticar desporto. “Hoje temos instalações
desportivas dignas de que nos podemos orgulhar”, afirmou, salientando que o desporto é fundamental para uma vida saudável e também para a formação pessoal. E apontou o exemplo de Tarantini,
“que tem sido um campeão na vida, um bom exemplo do que deve
ser um desportista, e ainda um exemplo fora das quatro linhas,
como homem e como cidadão”.
Concluiu felicitando os dois Clubes e formulando votos: “Espero
que esta cooperação possa dar frutos no futuro e que daqui a
alguns anos possamos estar aqui a dizer que em boa hora foi assinado este protocolo, que valeu a pena”.
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EQUIPA DO VELO CLUBE DO CENTRO CUMPRE
SEGUNDA ÉPOCA NO ESCALÃO CONTINENTAL E
MANTÉM APOSTA NAQUELA QUE TEM SIDO A SUA
“IMAGEM DE MARCA”, A JUVENTUDE.

“EQUIPA PARA A TEMPORADA DE 2019
MIRANDA-MORTÁGUA COM NOVAS CARAS
E ALGUNS REGRESSOS
”
A equipa Miranda-Mortágua já fechou o plantel para a próxima época, em
que contará com 10 elementos. Tiago Leal, Artur Chaves e Pedro Teixeira
prolongaram a sua ligação à equipa liderada pelo diretor desportivo Pedro
Silva. Todos eles vão na próxima época cumprir apenas o seu segundo ano
no escalão Sub23. Juventude aliada a muita qualidade, são os perfis destes três ciclistas.
Além destas três renovações, a equipa assegurou os serviços de sete
novos ciclistas para ajudar a equipa a cumprir os objetivos em 2019. Hugo
Sancho, 36 anos, corredor natural de Mortágua, regressa à casa onde iniciou
o seu percurso como ciclista, em 2003. Além da equipa mortaguense,
Hugo Sancho já representou as equipas do Benfica (2007/2008) LA Alumínios (2011/2017) e Vito-Feirense-Black Jack (2017/2018). Hugo Sancho já
conta com 9 participações na prova rainha do ciclismo português, a Volta a
22 // AGENDA MUNICIPAL

Portugal, onde tem como melhor resultado um excelente 11º
lugar na Classificação Geral no ano de 2017.
Daniel Freitas é um ciclista bastante experiente com 27 anos
e regressa à equipa de Mortágua após três temporadas ao serviço da W52-FC Porto. Esteve já presente em grandes provas
tais como Campeonatos do Mundo e procura na época 2019
as oportunidades que escassearam nas épocas transatas.
Daniel Freitas é um ciclista muito rápido e será o sprinter da
equipa.
Gaspar Gonçalves, 23 anos, é outro dos ciclistas que regressa
a uma casa que conhece bem, pois foi no Velo Clube do Centro
que começou o seu percurso no ciclismo no ano de 2010, na
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altura no escalão de Cadetes. Toda a sua formação foi efetuada em
Mortágua, onde os resultados não tardaram em aparecer, e em
2011, Gaspar Gonçalves sagrava-se Campeão Nacional de Contrarrelógio na categoria de Cadetes.

Pedro Pinto, 18 anos, cumpre na próxima temporada o seu primeiro
ano no escalão Sub-23 e será o ciclista mais novo da equipa. No
escalão Júnior apresentou boas referências e como momento alto
tem a registar a vitória na 4ª Prova da Taça de Portugal.

Já como atleta Sub23, Gaspar Gonçalves alcançou diversos Top10
nas Classificações Gerais da Volta a Portugal do Futuro, tendo em
2016 ficado às portas da vitória, terminando na 2ª posição.
Ainda em 2016, foi o vencedor da Classificação da Juventude no
Grande Prémio Jornal de Notícias e foi Campeão Nacional de Contrarrelógio Sub-23, esta que é a sua maior especialidade.
Em 2017, Gaspar Gonçalves arrecadou a vitória na Classificação
Geral da Volta às Terras de Santa Maria, uma das provas mais
importantes por etapas no escalão Sub-23.

Entre as novas contratações estão dois corredores espanhóis. Sergio Veja, cumpriu os seus primeiros três anos de Sub-23 na equipa
Sub-23 Gomur-Cantabria e foi já no seu último ano neste escalão
que deu o salto para uma equipa Continental. Nesta época chegou
a estar em provas de grande nível, nomeadamente o Giro Ciclistio
d'Italia, Vuelta a San Juan e Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Chegou também a participar na Volta a Portugal.

Ivo Pinheiro, 20 anos, cumpre na próxima temporada o seu terceiro
ano no escalão Sub-23. Foi em 2011 que começou a dar as suas primeiras pedaladas como Juvenil, onde desde esta data até 2016 realizou toda a sua formação na equipa ADRAP. Já em Sub-23, passou
pela equipa espanhola Spol e mais recentemente esteve ao serviço
da equipa ACDC Trofa.
Ao longo destes dois anos como Sub-23 mostrou que é um ciclista
com qualidades, tendo como resultados de relevo a conquista de
algumas classificações da Juventude e mais recentemente um
honroso 8º lugar no Campeonato Nacional 2018.

Em 2018, ao serviço da equipa Froiz foi Campeão de Espanha de
Elites e venceu a Volta a Galícia e a Volta a Coruña.
Cristian Mota, 22 anos, cumpriu todos os seus anos de Sub-23 em
equipas espanholas, em 2015 e 2016 esteve na equipa Rias Baixas
e nas últimas duas temporadas ao serviço da Aldro Team.
Apresenta já algumas participações em provas portuguesas, tais
como a Volta a Portugal do Futuro e o Grande Prémio Joaquim
Agostinho.
A equipa comandada por Pedro Silva fica assim completa, com um
misto de juventude e veterania, pronta a atacar a época de 2019
ainda com mais ambição.
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“SÃO MARTINHO,
TOCA A MEXER”
MUNICÍPIO PROPORCIONOU MAGUSTO,
BAILE E MERENDA TRADICIONAL
A CERCA DE 200 IDOSOS DO CONCELHO,
APROVEITANDO A COMEMORAÇÃO DO
DIA DE SÃO MARTINHO.

Com o objetivo de comemorar o São Martinho e proporcionar uma tarde
bem animada e de convívio, a Câmara Municipal de Mortágua proporcionou,
no passado dia 18, uma tarde dançante e merenda às pessoas com 65
ou mais anos. “São Martinho, Toca a Mexer”, assim se denominou esta
atividade de índole sócio-recreativa, que teve lugar no refeitório dos
Estaleiros Municipais. Cerca de duas centenas de pessoas aderiram ao
convite, cujo programa incluiu Baile, Merenda tradicional e Magusto.
A atividade inseriu-se no Programa Municipal “Viver Mais. Viver Feliz”,
que visa proporcionar momentos de animação, lazer e socialização à
população idosa.
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A sala previamente aquecida e o calor humano criaram um ambiente aconchegador e fizeram esquecer o dia chuvoso e o frio que se
sentia lá fora, constituindo uma boa opção em vez de ficar em casa.
O ambiente de baile ao som de música popular e com o nosso
conhecido Emídio Santos como “Dj” de serviço, trouxe animação e vontade de recordar outros tempos, em que se percorriam todos os bailes das redondezas à procura de par para dançar ou até de namorico. Só mesmo quem não podia, por razões
de saúde, é que não deu um pezinho de dança, com muitos
pares a mostrar dotes de bons dançarinos.

//

Ao mesmo tempo que decorria o baile,
cada um pôde abeirar-se das mesas onde
estava disposta uma ementa tradicional
com variadas iguarias e bebidas. No final
houve ainda caldo verde e as indispensáveis
castanhas assadas e jeropiga para acompanhar, como manda a tradição.
O Presidente da Câmara deu as boas vindas a todos os presentes e dirigiu breves
palavras, desejando que todos passassem
uma tarde agradável e animada, a conversar, a dançar, a conviver e a desfrutar da
merenda e magusto. E afirmou que estes
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momentos de convívio são necessários,
porque a vida não é só trabalho, agruras,
tristezas, é também alegria, descontração
e diversão.

“É uma tarde maravilhosa, a gente encontra
aqui amigos que não vê há muito tempo, é
sempre bom fazer-se este tipo de convívios”
- Valentim Rodrigues, Cercosa.

Ano para ano a iniciativa tem merecido
uma excelente aceitação e o agrado dos
participantes, que manifestam até o desejo
de que haja mais “tardes dançantes” ao
longo do ano. No sentido de corresponder a
esse desejo, o Presidente da Câmara Municipal já anunciou a realização de uma nova
tarde dançante nos primeiros meses do
ano, talvez por altura dos Reis. ■

“Este convívio entre os idosos é o melhor que
podia haver. É um convívio que alegra o coração,
põe o pessoal a mexer, é uma boa iniciativa da
Câmara Municipal” - Norberto Nascimento, Freixo.
“Gostei muito. A gente distrai-se um pouco,
ajuda a espairecer, o convívio é muito bom”Maria da Graça, Vale de Açores.
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SEMINÁRIO
“15 DE OUTUBRO, UM ANO DEPOIS
O QUE MUDOU?”
PASSADO UM ANO DEPOIS DOS INCÊNDIOS DE 15 DE
OUTUBRO, O QUE MUDOU?. FOI ESTE O TEMA DO
SEMINÁRIO ORGANIZADO PELOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA, QUE TEVE LUGAR NO
DIA 10 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL. .
Cerca de 120 participantes, a grande maioria em representação de
Corporações de Bombeiros da região centro e norte do país, marcaram presença neste seminário, aberto ao público em geral.
Na abertura do evento, o Presidente da Câmara Municipal saudou a
iniciativa dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. Relativamente
ao tema em debate, referiu que o incêndio de 15 de outubro de 2017
teve características anormais pela conjugação de fatores de risco e
que os bombeiros pouco podiam fazer face à dimensão gigantesca
do incêndio e à dispersão dos focos.
Júlio Norte salientou que as alterações climáticas estão a mudar o
nosso modo de vida e que eventos extremos como os vividos em
outubro do ano passado tenderão a ser mais frequentes no futuro,
sendo fundamental apostar na prevenção estrutural e na sensibilização das populações. Mas frisou que a solução não passa por radi26 // AGENDA MUNICIPAL

calismos, como os que defendem a proibição do eucalipto. Recordou que os incêndios também se desenvolvem com outras espécies e deu como exemplo o que se passou no pinhal de Leiria e em
Monchique. Segundo Júlio Norte, é preciso que o Estado olhe
para o Interior do país de outra maneira, promovendo o seu
desenvolvimento e a fixação de pessoas.
No painel da manhã, Verónica Rocha, técnica da Escola Nacional
de Bombeiros, centrou-se na análise da propagação de incêndios
em função do tipo e espécies de combustível (vegetação), dos
fatores meteorológicos e do relevo.
Também da Escola Nacional de Bombeiros, Tiago Marinho focou
a utilização da tecnologia como ferramenta de apoio na previsão
de cenários de incêndios e no processo de tomada de decisões.
Rui Nogueira, dos Bombeiros Municipais de Viseu, abordou a
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questão da organização dos meios e da
estratégia no teatro de operações. Este responsável referiu que “não há fórmulas, tabelas, nem receitas” para gerir um grande
incêndio, e que é fundamental aprender
com as situações e tirar ilações para estar
melhor preparados.
Este painel da manhã teve como moderador o Inspetor Messias Mira,(Policia Judiciária ) que tem trabalhado na investigação
das causas dos incêndios florestais.
Fernando Farreca, Comandante dos B. V. de Oliveira de Frades, abordou o tema “Bombeiros
Voluntários - Passado. Presente. E que Futuro?”.

O Comandante dos B.V.de Mortágua, Filipe
Rodrigues, abordou as questões de prevenção e antecipação de riscos de incêndios,
com especial referência ao trabalho que
vem sendo desenvolvido pelo Município de
Mortágua.
Como desafios para o futuro, este responsável salientou a necessidade de integrar no
ordenamento florestal o zonamento de espécies e a gestão florestal, o zonamento de
interrupção de combustíveis, bem como a
existência de um Regulamento Técnico de
Segurança para os aglomerados mais sensíveis (maior risco), à semelhança do que se
passa com os edifícios, entre outras medidas.

O Comandante Operacional Distrital de
Viseu, Cte. Miguel Ângelo, foi o moderador
deste painel da tarde.
No encerramento do Seminário, o Presidente da Direção dos Bombeiros, Hugo Fonseca,
felicitou o Comando e o Corpo Ativo pela
excelente organização, qualidade das intervenções e interesse dos temas debatidos, e
lançou o repto para que este seminário seja
o primeiro de muitos sobre os mais diversos
temas em que os bombeiros são chamados
a intervir.
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ANDY MANSON CONSTRÓI
GUITARRAS COM ARTE E PAIXÃO
EM 2010 ANDY MANSON E A SUA ESPOSA DEBBIE
MUDARAM-SE DE INGLATERRA PARA PORTUGAL E
ESCOLHERAM A PEQUENA LOCALIDADE DA RIBEIRA, EM
MORTÁGUA, PARA VIVER E DESENVOLVER O SEU
TRABALHO. ELE COMO “LUTHIER”, CONSTRUTOR DE
GUITARRAS, E ELA COMO CERAMISTA.
MAIS DO QUE UM SIMPLES OBJETO, PARA ANDY
CONSTRUIR GUITARRAS É UMA GRANDE PAIXÃO, UMA
FORMA DE VIDA, UM MODO DE ESTAR.
ci um luthier estabelecido que se tornou meu mentor. Daí em diante, continuei a construir guitarras com uma obsessão que se aproComo é que começou essa sua paixão pela construção de guitarras? fundou desde então.
Foi-me dado uma viola assim que desisti das aulas de piano clássicas
quando tinha uns dezasseis anos. Logo fiquei absorvido pela liberdade
casual da música folclórica contemporânea, então adquiri um instrumento um pouco melhor, que depois de algum tempo perdi. Sem guitarra, decidi fazer uma. Era uma coisa bastante imperfeita, mas era definitivamente tocável. Isso foi na altura da revolução hippie.
.
Eu toquei em cafés e metros, mas passado algum tempo senti a necessidade de me estabelecer em algo mais tangível. Acabei por frequentar
um curso de tecnologia de instrumentos musicais em Londres e conhe28 // AGENDA MUNICIPAL

Construiu guitarras para grandes nomes da música internacional…?
Eu tive a sorte de conhecer John Paul Jones do Led Zeppelin e
desde então fiz-lhe quinze instrumentos. Mike Oldfield comprou
uma guitarra logo após o lançamento de “Tubular Bells”. Ele
recentemente comprou outra. Ian Anderson, da JethroTull, tornou-se um cliente para quem eu construí várias guitarras, e construí para Martin Barre, também da Tull. Jimmy Page, Hot
HouseFlowers, Andy Roberts, TheLevellers, MattBellamy da
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Muse, DonalLunny, Andy Irvine, Joshua
Homme, todos foram meus clientes. Bem,
eu construí mais de mil instrumentos e
nem sempre me lembro os nomes famosos
pelos quais são conhecidos, eu não me preocupo muito com esse tipo de coisas. A
minha política é que todos os clientes são
iguais.
Já assistiu a um concerto em que um
músico estivesse a utilizar uma guitarra
construída por si?
Eu não vou frequentemente a concertos,
apesar de ter ido a vários do Zep há alguns
anos atrás, e alguns dos espetáculos do
Tull. Eu sou um pouco reservado, na verdade.
Que tipo de guitarras constrói atualmente?
Minhas construções/obras atuais, quando deixadas à minha escolha, são mínimas quanto à sua aparência. Eu gosto de
focar a essência do instrumento. Às
vezes, no entanto, é divertido dar asas à
imaginação e desfrutar de um pouco de
expressão artística livre.

Acha que já construiu a guitarra perfeita?

Não há duas guitarras iguais?

O perfecionismo é um horizonte para
nunca chegar. Claro que isso não é motivo
para não se fazer o caminho.

Toda a guitarra tem uma voz particular,
embora, como a maioria dos luthiers, eu
tenha o meu estilo de construção, que
caracteriza cada resultado dentro de parâmetros semelhantes..

Tem dificuldade em separar-se dos instrumentos que produz? E há alguma relíquia especial, aquela que nunca venderá,
na sua coleção?
Fico sempre feliz quando o meu trabalho
sai. Eu gosto de pensar que se encontra
nas mãos de um músico, e se eu ficar com
a minha peça muito tempo, posso-lhe causar algum dano, e é claro que o trabalho precisa de remuneração. Eu tenho algumas
guitarras que mantive, uma ficou seriamente danificada e eu andei mais de vinte
anos para a tentar consertar. Há outra, que
eu fiz há cerca de cinco anos para mostrar
o meu trabalho atual aos visitantes. Tenho
uma outra que eu construí para a minha
esposa em 2001. Não está à venda, é uma
questão de vida ou morte…ou pior!

Qual a melhor guitarra que já teve nas
mãos até hoje? E qual a sua guitarra preferida?
Eu não assino o conceito de melhor. Cada
guitarra tem o seu tipo de voz, qualidade
tátil e caráter visual. Dito isto, eu toquei brevemente um dos instrumentos atuais de
Ken Parker. Isso foi muito inspirador.
Há diferenças entre uma guitarra construída artesanalmente e uma guitarra
construída em fábrica?
Uma guitarra artesanal é uma expressão da
alma do luthier. Guitarras construídas em
fábrica são feitas de forma repetida, elas
tendem a ser demasiado mecânicas para
garantir a fiabilidade, são construídas de
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forma mecanizada e utilizam a capacidade
tecnológica que atualmente temos acesso.
As empresas utilizam a tecnologia, produzem em massa e mais barato, é um grande
desafio concorrer com elas…
Isso não equivale a um desafio competitivo.
Pelo contrário, cria um mercado para os luthiers. As guitarras de fábrica são hoje em dia
de uma qualidade que permite que um executante novato aceda à música com facilidade.
Geralmente ele ou ela desejará atualizar seu
instrumento.
O processo de construção é básico ou
implica a aplicação de conhecimentos, técnicas, regras?
Existem muitas abordagens para a luthiery.
Existem métodos estabelecidos clássicos
com abundância de recursos, desenho, planos, materiais, ferramentas, para garantir
esse leque de abordagens. Mas alguns luthiers
gostam de experiências contínuas. Depois
de algumas tentativas iniciais como jovem
tentei várias alternativas, optei por conside30 // AGENDA MUNICIPAL

rar que o que era “clássico” o seria por
razões óbvias. Eu gosto de usar métodos
tradicionais, ferramentas e materiais, manter uma fórmula que evolui ao longo do tempo. Para mim, trata-se de refinamento contínuo. Eu tive pessoas que me ofereceram
ajuda para aprender técnicas CAD e CNC.
Mas não quero perder as habilidades manuais que possuo, que aperfeiçoei ao longo
dos anos e que, para ser sincero, são para
mim um prazer. Eu adoro o processo e aprecio igualmente o resultado.
.Os instrumentos musicais, como as guitarras, também expressam uma linguagem?
A música, assim como as artes visuais, é
uma forma de linguagem emocional e espiritual, expressa o que as palavras não conseguem transmitir.

usada para tocar música. Categoricamente, isso é chamado de um cordofone. Claro
que é muito mais que isso. A variedade de
tipo, estilo estético, qualidades sonoras,
entre outras variáveis, é imensa. A escolha
do instrumento para um executante equivale a uma expressão de si mesmo. Para o
luthier, também há muito mais. Nós geralmente trabalhamos isoladamente por longas horas, o trabalho para mim equivale a
um sentimento entre meditação e poesia.
A qualidade da execução depende mais
do instrumento ou da pessoa que o utiliza, da sua técnica?
A música que nasce do trabalho, vem de
uma simbiose entre o instrumento e o executante. Uma coisa bonita sobre guitarras
é que a proeza técnica não é essencial para
sons agradáveis, tal como o horizonte da
virtuosidade permanece sempre à distância.

Uma guitarra tem um sentido estético e
poético, não é um simples instrumento
com umas cordas que produz sons?

Como é que veio parar a Mortágua?

Uma guitarra é essencialmente uma estrutura de madeira com cordas esticadas,

Alguns amigos que moravam em Poiares e
que visitámos, ficaram imediatamente apai-
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xonados por Portugal. Como nós queríamos
mudar do sul da Inglaterra, então aqui estamos
nós.
E como tem sido a adaptação do Andy a este
concelho?
Sentimo-nos muito em casa aqui. O clima é
agradável, as pessoas são tão acolhedoras e
generosas, na atmosfera social sente-se a
calma e segurança, a nossa casa fica numa
pequena aldeia tranquila, onde podemos concentrar-nos facilmente no nosso trabalho. A
minha esposa trabalha em olaria, cada um de
nós tem a sua oficina em casa. Estamos muito
felizes por estar aqui. Mortágua tem quase
todos os serviços que precisamos e tem a alma
amigável de uma pequena cidade provincial.
Temos uma bela casa e um jardim, vizinhos amigáveis e oliveiras. Acho que podemos dizer com
alegria e franqueza que estamos tão próximos
do Paraíso quanto este mundo permite.
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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.
Esta nova fase apresenta condições mais vantajosas para as operações de investimento imobiliário, tendo em vista a dinamização 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.

A entidade gestora do PDR 2020 — Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 — abriu as candidaturas à Operação 8.1.1 –
Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas. Este 2.º Anúncio
destina-se apenas à florestação de terras não agrícolas no território do continente e está aberto até às 17h00 de 11 de Janeiro de
2019. As tipologias de intervenção a apoiar dizem respeito a
investimentos ao nível da instalação de povoamentos florestais
em terras não agrícolas, com espécies florestais, com excepção
das espécies de crescimento rápido.
As espécies preferenciais a plantar são as definidas nos respectivos PROF – Programas Regionais de Ordenamento Florestal de
cada região

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.

-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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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
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CANDIDATURAS PDR 2020
A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local, entidade que
gere o programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
(DLBC), informa que se encontram abertos:
3º CONCURSO da Operação 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos
nas Explorações Agrícolas.
Candidaturas abertas entre o dia 02 de novembro (09:00:00h) de
2018 e 31 de janeiro 2019 (16:55:59h)
3º CONCURSO [Operação 10.2.1.2 ] – Pequenos Investimentos na
Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas.
Candidaturas abertas entre o dia 02 de novembro (09:00:00h) de
2018 e 31 de janeiro 2019 (16:55:59h)

A área geográfica para apresentação de candidaturas corresponde ao território de intervenção da ADICES nomeadamente os concelhos (e freguesias) de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa
Comba Dão e Tondela.
Consulte os Anúncios de Abertura de Período de Apresentação de
Candidaturas e demais informação relevante, nomeadamente
Legislação, Formulário e Orientações Técnicas, no site da ADICES
www.adices.pt, no portal do Portugal 2020 em www.portugal2020.pt e no portal do PDR2020 em www.pdr-2020.pt.
Podem ainda ser obtidos esclarecimentos através do endereço
adices@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.

3º CONCURSO [Operação 10.2.1.5 ] – Promoção de Produtos de
Qualidade Locais
Candidaturas abertas entre o dia 02 de novembro (09:00:00h) de
2018 e 31 de dezembro 2018 (16:55:59h)
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 12 e 21 de novembro, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 29, 30, 32, 33, 34 e 36/2018
para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.
Ratificar a parceria do Município, juntamente com o Agrupamento
de Escolas de Mortágua, ao Programa Eco-Escolas no ano letivo
2018-2019.
Aprovar o Plano de Ação do Projeto “Da Escola, Agarra a Vida” para
o ano letivo 2018-2019.
Tomar conhecimento da aprovação da candidatura apresentada
pelo Município para a implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio no valor de
10.000,00 euros, como apoio aos encargos inerentes à inscrição
da equipa de ciclismo na época de 2019.
Aprovar atribuir à União Cultural, Recreativa e Desportiva de Vila
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Gosendo o subsídio no valor de 300,00 euros, para apoio à realização do 21º Concurso de Pesca e do Torneio de Futebol.
Aprovar atribuir à Assoc.Cultural e Recreativa de Monte de Lobos o
subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização do
IX Passeio BTT de São Silvestre.
Aprovar atribuir ao Teatro Club de Mortágua o subsídio no valor de
656,99 euros, referente ao pagamento da 3ª prestação do IMI do
edifício do Centro de Animação Cultural.
Aprovar atribuir ao Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo
de Mortazel o subsídio no valor de 3.500,00 euros, para apoio à realização de obras de beneficiação e melhoramentos no seu edifíciosede.
Aprovar atribuir ao Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca o subsídio no valor de 2.500,00 euros, para apoio à execução de obras de
melhoramentos no espaço exterior do seu edifício-sede.
Aprovar atribuir à Assoc. Popular, Desportiva e Cultural Gandarense o subsídio no valor de 5.240,00 euros, para apoio à conclusão de
obras no acesso e entrada principal do seu edifício-sede.
Aprovar atribuir à Assoc. Desportiva, Cultural e Recreativa de Sula o
subsídio no valor de 3.676,56 euros, para apoio à execução de
obras de ampliação e beneficiação do seu edifício-sede.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir ao Rancho Folc. Etnográfico de Vale de Açores o
subsídio no valor de 5.000,00 euros, para apoio a investimento para
equipamento e obras de beneficiação no seu edifício-sede.

apoio às despesas inerentes à promoção do espetáculo “Vi(r) ver
sem ver”, com a participação de jovens mortaguenses.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja da Freguesia de Pala o subsídio
no valor de 5.000,00 euros, para apoio à execução de obras na Capela de Nª Senhora da Saúde, nas Laceiras.
Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira o subsídio no valor de 5.500,00 euros, para apoio à execução de obras na
zona exterior envolvente da Igreja Paroquial da Marmeleira.
Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira o
subsídio no valor de 1500,00 euros, para apoio à execução de obras
na Capela de São Frutuoso, em Pinheiro.
.

AÇÃO SOCIAL
Aprovar o levantamento efetuado pelos Serviços Sociais do Município para atribuição do Cabaz de Natal e que irá contemplar 79
famílias carenciadas do concelho.
Aprovar atribuir à «Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV) o subsidio no valor de 1.000,00 euros, para

Aprovar o pagamento de indemnização, no valor de 2.520,00
euros, pela ocupação de terreno e perda de benfeitorias (videiras e
árvores), no âmbito da execução da empreitada de requalificação
da Avª Infante D. Henrique - 1ª fase”, em Vale de Açores.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL

Aprovar a adjudicação definitiva do lote 10 do Plano de Pormenor da
Ampliação do Parque Industrial à empresa Eris Real Estate, Lda, com
a área retificada de 6.428m2.
Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de Mortágua o subsídio no valor de 1.000,00 euros, para apoio à realização das Montarias
de Mortágua`2018 e outras atividades cinegéticas

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar transferir para a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão as verbas de 1.713,47 euros e 1.064,85 euros, no âmbito
da candidatura efetuada por aquela Associação ao POSEUR
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(reciclagem e valorização de resíduos urbanos).

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Tomar conhecimento que a candidatura
apresentada pelo Município ao PO Centro2020, respeitante a obra de requalificação e valorização das margens da ribeira da Fraga - criação de percurso pedestre
entre a ponte do Barril e o Parque Verde”,
foi objeto de aprovação, com um investimento elegível de 353.821,16 euros.

ADMINISTRAÇÃO
Aprovar a adjudicação definitiva dos
lotes nº 1 e 38 que integram o Loteamento Urbano Municipal da área da ex- Cerâmica de Mortágua, no seguimento da
Hasta Pública realizada em 02/11/2018
Aprovar a adjudicação definitiva do direito de ocupação do Espaço/Bar situado no
Largo 5 de Outubro, no seguimento da
Hasta Pública realizada em 29/10/2018.
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Deferir a pretensão manifestada pela
ACIBA-Associação Comercial e Industrial
da Bairrada e Aguieira, consubstanciada
no alargamento, excecional, do horário de
funcionamento dos estabelecimentos
comerciais do concelho que aderiram à iniciativa “Black Friday”.
Designar o Vereador Eusébio Lourenço
Ferreira em representação da Câmara
Municipal na Assembleia Intermunicipal
da Associação de Municípios da Região
do Planalto Beirão.
Aprovar a modificação por alteração ao
Orçamento Municipal de 2018, nos
seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 0,00 €
Anulação despesas de capital - 0,00 €
Reforço despesas correntes - 32.500,00 €
Anulação despesas correntes - 32.500,00 €
Aprovar a cedência de utilização do espaço da Pré-Escola de Vila Meã para funcionamento da sede da Confraria da Lampantana.

Aceitar a denúncia de protocolo, por iniciativa do Núcleo de Mortágua da Fraternidade Nuno Álvares, relativo à cedência de utilização, por parte do Município, do edifício
da antiga escola primária de Cortegaça.
Aprovar a modificação por alteração Orçamento Municipal de 2018, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital – 20.000,00 €
Anulação despesas de capital – 0,00 €
Reforço despesas correntes – 20.500,00 €
Anulaçãodespesascorrentes–40.500,00€
Aprovar a modificação por alteração às
Opções do Plano de 2018, nos seguintes
valores:
Modificação de financiamento definido –
25.000,00 €
Modificação de financiamento não definido – 20.000,00€

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Deferir a pretensão da MEO para a instalação de infraestrutura de suporte de comunicações, a localizar na freguesia de Espinho,

// 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

Linhar
de Pala

// MAPA CONCELHO

Tojeira
Gavião

4-1
33
EN

Mortazel

Truta de Cima

Calvos

Paredes

Truta de Baixo

Palheiros
de Cima

Póvoa do Sebo

Ortigosa

Vale de
Carneiro

Felgueira
EN
22
8

Palheiros
de Baixo

Carvalhal
4-1
33
EN

Sernadas

Vila Pouca

Falgaroso
da Serra
Santa Cristina

Vila Moinhos

Vila Meã
Vila Gosendo
Vila Nova

Soito

Monte de
Lobos

Azival

TREZOI

PALA
Palinha

Ribeira

ESPINHO

33
4-1

4
23
EN

Castanheira Vale da Vide

MORTÁGUA
Barril

Carapinhal
Barracão

234
EN

Vale de
Ovelha

EN234

Sula
Moura

EN

4
23

Coval

Cortegaça

Ameal

EN 234

Freixo
EN228

Vale de
Borregão
Lourinha
de Baixo

Vale de
Paredes

22
8

Falgaroso
do Maio

8
22
EN

Cerdeirinha

EN

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
Santuário do
Senhor do Mundo MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA

Caparrosinha
Benfeita
Caparrosa
Vale de
Linhaça

Chão de
Vento

Vale de Açores

Pereira

Lourinha
de Cima

Cerdeira

EDITORIAL
EVENTOS
CINEMA
BIBLIOTECA
GASTRONOMIA
EDUCAÇÃO
BOMBEIROS_ANIVERSÁRIO
DESPORTO
VIVER MAIS / FELIZ
PROTECÇÃO CIVIL
ARTES
EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
INFORMAÇÕES ÚTEIS
MAPA DO CONCELHO

Cruz de
Vila Nova

Gândara

Póvoa
Povoinha

Meligioso

02
04
06
08
09
13
16
20
24
26
28
32
34
38
39

Moitinhal
EN

Vale de Remígio

Pomares

Vale de Mouro

4-1
33
EN

Vila Boa

Sobrosa

EN 22
8

Santuário de Nª Srª
do Chão de Calvos

Tarrastal
Quilho

Chão Miúdo

SOBRAL
Macieira

Vila Meã
da Serra

Riomilheiro

EN228

Sardoal

EN334-1

Água Levada

Anceiro

N

EN 2
28

Eirigo

Laceiras
Aveleira

Painçal

Pêgo Longo

// ÍNDICE

Pinheiro
MARMELEIRA

Almacinha
Alcordal
Galhardo

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
R. Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
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EDIÇÃO C. M. Mortágua
PERIODICIDADE Mensal
TIRAGEM 1500
Distribuição Gratuita
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O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
DESEJA A TODOS

Natal
feliz
e um próspero
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