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// EDITORIAL

“QUE 2019 NOS TRAGA A ESPERANÇA
DOS DIAS FELIZES, MUITA SAÚDE E FORÇA
PARA VENCER OS DESAFIOS DA VIDA”

O começo de um novo ano tem sempre esta ambivalência. Por um
lado, é tempo de fazer um balanço ao que foi feito, tirar “lições e ilações”, por outro, é tempo de definir novas metas, objetivos e realizações, individuais e coletivas.
Em 2017 foi-nos renovada a confiança para um novo ciclo político
autárquico, no que consideramos humildemente, um reconhecimento do mérito do trabalho desenvolvido e dos resultados alcançados.
O trabalho realizado e a experiência consolidada no mandato anterior, alicerçam os princípios basilares do projeto autárquico para o
ciclo governativo 2017 - 2021, reafirmando o que consideramos
como áreas prioritárias para o concelho de Mortágua:
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I – Continuar a alavancagem e fomentar a competitividade.
II – Concluir a revisão do PDM, valorizando o território e os recursos
naturais.
III – Garantir uma maior coesão social e promover a melhoria da
qualidade de vida.
IV – Reforçar o potencial humano e a inclusão social.
V – Concluir a modernização dos serviços da autarquia.
Este é, sem dúvida, o caminho que queremos continuar a trilhar,
assumindo desde a primeira hora que liderar o concelho de Mortágua tem que ser um projeto coletivo, democrático e participado.

// EDITORIAL

Sanadas, em parte, as feridas de 15 de outubro de 2017, com o concelho a dar grande demonstração da sua vitalidade, começa a
renascer, com maior pujança, uma nova “chama”, que se vê ao longe, e que é feita de esperança num futuro que, temos a certeza, vai
ser ainda melhor.
A hora é de esperança e juntos vamos conseguir dar o salto qualitativo, mas sustentado, tendo por base a dinâmica do município alicerçada no exemplo dos nossos empresários e comerciantes que
souberam transformar a crise numa oportunidade. Hoje já podemos dizer que somos lideres em algumas áreas tecnológicas do
nosso país. O mérito naturalmente é dos nossos empresários, mas
o Município criou as condições para a sua localização e desenvolvimento dos seus projetos. Estamos orgulhosos pelo seu êxito e continuamos a trabalhar para que o seu futuro seja ainda mais risonho.
Só com emprego e qualidade de vida poderemos fixar e atrair população, e ter um concelho socialmente coeso. A ampliação do Parque Industrial superou as melhores expetativas em termos de procura de lotes e vamos agora avançar para uma nova ampliação,
para podermos continuar a dar resposta aos pedidos de instalação
que nos vão chegando. Esta demanda por parte dos empresários
significa confiança no futuro do nosso concelho.
Falar de desenvolvimento hoje é falar de turismo. Esta vai ser uma
das grandes apostas para 2019. Os projetos que estão a ser desenvolvidos no âmbito da CIM-Região Coimbra, como seja a Rota das
Invasões Francesas, e com a colaboração de outros municípios (al-

guns de outras CIM), como seja a criação da Ecovia do Mondego, e os
investimentos que estão a ser executados pelo Município, nomeadamente na requalificação dos percursos pedestres, vão permitir dar
um salto qualitativo/quantitativo nesta área.
O investimento na Educação, o apoio aos casais jovens, aos idosos,
aos mais socialmente vulneráveis, a integração e melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, a preservação e
valorização dos nossos recursos naturais e paisagísticos, a renovação urbana, a melhoria das acessibilidades, são outras áreas que
merecem a nossa maior atenção no plano estratégico de desenvolvimento para este ciclo 2017-2021.
É desta forma que queremos construir um futuro sustentável, assente em bases sólidas. Neste caminho contamos com todos, com o seu
saber, trabalho, talento, a sua capacidade empreendedora, iniciativa
e solidariedade.
Quero formular votos de um excelente ano para todos, desejando que
2019 seja um ano pleno de sucesso, a nível pessoal, familiar e profissional, e acima de tudo, com muita Saúde.
Bom Ano para todos!
Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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// EVENTOS
“FADO MENINO'
19 JAN
21:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
Inserido no ciclo “À Volta do Fado', o espetáculo pretende aproximar o Fado e a
Canção de Coimbra aos mais pequenos, assim como homenagear e fortalecer
a ligação deste património imaterial único com os territórios da região.
Esta é uma das propostas artísticas do projeto 'Coimbra Região de Cultura'
que, até Abril de 2019, vai percorrer 19 municípios da Região Centro com uma
programação cultural muito diversa.
Espetáculo para toda a família e público em geral.
ENTRADA GRATUITA

ESPETÁCULO

“O GRANDE MIX DO APOCALIPSE”
26 JAN
21:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
Os finalistas do Curso Profissional de Artes do Espetáculo (variante
Interpretação), da Escola de Teatro do Colégio S. Teotónio juntaram-se à
Trincheira Teatro, na sua versão DRA|MAT e mergulharam na sociedade “pósmoderna” em que vivemos, ampliando problemas que achamos ridículos e
que hoje acontecem com a maior das naturalidades! Este espetáculo vive da
imaginação que os atores propõem em cena, através de situações pouco
prováveis, mas não impossíveis, que os levam numa viagem aos confins da
problemática humana.
PRODUÇÃO | Trincheira Teatro\DRA|MAT 2018

ENTRADA GRATUITA
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// BIBLIOTECA MUNICIPAL
INFANTIL

ADULTOS

PINGUIM

A AMANTE DO GOVERNADOR

// POLLY DUNBAR

// JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

“Ben ganha um pinguim de presente, tenta
conversar com ele, mas ele nunca diz nada…Até
que o Pinguim reage e mostra que sabe falar... e
muito!

Uma história com várias vertentes, muito bem
construída, que prende a atenção e a
imaginação.

JUVENIL

A VIÚVA E O PAPAGAIO
// VIRGINIA WOOLF

UM APELO AO MUNDO
// DALAI LAMA E FRANZ ALT
«Um pequeno livro de grande sabedoria e
pertinência para tempos conturbados.

Imprevisível, divertido e inteligente, este conto!

TEMA
O Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado anualmente a 9 de agosto, foi ocasião para a UNESCO
lançar um site especial dedicado ao Ano Internacional das Línguas Indígenas, que será comemorado por
membros e parceiros da agência da ONU durante 2019. O site contribuirá para aumentar a consciencialização do Ano Internacional das Línguas Indígenas e da necessidade urgente de preservar, revitalizar e promover línguas indígenas no mundo.
Grande parte dessas línguas, faladas por povos indígenas, continuarão a desaparecer num ritmo alarmante. Sem medidas apropriadas para abordar esse problema, a contínua perda de línguas, a sua história,
tradições e memórias reduzirão consideravelmente a riqueza da diversidade linguística no mundo.

https://nacoesunidas.org/unesco-lanca-site-para-ano-internacional-das-linguas-indigenas/

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
ENGENHOS MORTÍFEROS
MORTAL ENGINES
SÁB 05 // DOM 06[ 21:30]
128 MIN // AÇÃO, AVENTURA // M/12
DE: CHRISTIAN RIVERS
COM:HUGO WEAVING, ROBERT SHEEHAN

Uma jovem misteriosa, Hester Shaw surge
como a única pessoa capaz de parar Londres
agora uma cidade gigante e predadora sob
rodas, de devorar tudo no seu caminho.
Conduzida pela memória da mãe, une forças
com Tom Natsworthy um marginal de
Londres, juntamente com Anna Fang uma
criminosa de perigo com a cabeça a prémio.

O REGRESSO DE MARY
POPPINS
MARY POPPINS RETURNS
SÁB 12 // DOM 13 [ 21:30]
130 MIN // AVENTURA
DE: ROB MARSHALL
COM: EMILY BLUNT, MERYL STREEP

Emily Blunt protagoniza a ama quase perfeita
com habilidades mágicas, que pode tornar qualquer tarefa numa aventura fantástica e inesquecível, e o seu amigo Jack, um acendedor de
candeeiros de rua, que ajuda a trazer luz e vida
às ruas de Londres.
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

HOMEM-ARANHA: NO UNIVERSO
ARANHA VP
SPIDER-MAN: INTO THE SP.VERSE
DOM 20 [ 17H00 E 21H30]
117 MIN // ANIMAÇÃO // M/06
DE: B. PERSICHETTI & P. RAMSEY
VOZES DE: NUNO MARKL, DANIELA MELCHIOR

Miles Morales é um adolescente comum até descobrir que depois de ter sido picado por uma aranha,
adquiriu superpoderes. Fã incondicional do
Homem-Aranha, ele decide seguir-lhe os passos e
dá início a uma vida dupla, onde se dedica a capturar vilões e salvar pessoas em perigo.

AQUAMAN
DOM 27 [17:30 e 21:30]
153 MIN // AVENTURA // M/12
DE: JAMES WAN
COM: JASON MOMOA, AMBER HEARD, PATRICK WILSON

“Aquaman”, um filme cheio de ação e aventura que explora o deslumbrante e vasto mundo subaquático dos sete mares. O meio-humano e
meio-atlante, irá ter a viagem da sua vida. Forçado a ver quem realmente é, Aquaman terá de descobrir se é merecedor do título para o qual
nasceu - o de Rei. O filme conta também com a presença de Amber
Heard ( “Liga da Justiça”, “Magic Mike XXL”) que interpreta Mera, uma
guerreira forte e a aliada de Aquaman na sua jornada.

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

PRESIDENTE DA CCDRC ENTREGOU CHAVES
DA NOVA CASA A AMÉLIA SACRAS
NUM AMBIENTE MARCADO PELA
EMOÇÃO, AMÉLIA GOMES SACRAS
RECEBEU NO PASSADO DIA 2 AS
CHAVES DA SUA NOVA
HABITAÇÃO, RECONSTRUÍDA NA
SEQUÊNCIA DOS INCÊNDIOS DE
OUTUBRO DE 2017.

A entrega das chaves foi feita pela Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa, e
com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte. No
ato estiveram ainda o Vice-Presidente da CCDRC, Veiga Simão, Técnicos do Município (Obras e Ação Social), empreiteiro e equipa de fiscalização que está a acompanhar as várias obras de reconstrução no
concelho.
A habitação, situada na povoação do Barril, foi reconstruída ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP). A habitação foi entregue mobilada e equipada, sendo
de destacar aqui o apoio da empresa Aquinos, a nível do equipamento doméstico. Em nome da família, o seu filho, António Sacras,
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agradeceu à CCDRC, na pessoa da Dra. Ana Abrunhosa, o apoio
dado à reconstrução da habitação, bem como ao Município de Mortágua, e recordou os momentos de angústia vividos após a tragédia. Não só pela destruição da casa, mas também porque António
Sacras viu ainda a unidade industrial onde trabalhava (Pelets
Power) ficar totalmente destruída, e por consequência, numa situação de incerteza quanto ao seu posto de trabalho. Mas esta é uma
história que tem um final feliz. A casa foi reconstruída e a empresa
também retomou a sua atividade normal.
A Presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, que já tinha visitado a habitação em fase de obra há pouco mais de um mês, manifestou a sua
alegria por ver que a casa está pronta a ser habitada, e com todas
as condições de segurança e comodidade.

// NOTÍCIAS

Ana Abrunhosa destacou a ação do Presidente da Câmara e da
equipa que está a colaborar com a CCDRC neste processo de
reconstrução das habitações no concelho, frisando que os municípios são um parceiro essencial para o sucesso deste programa.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, mostrou-se feliz
por ver concretizado o sonho da D. Amélia, que era voltar para a sua
casa. “É nestes momentos de aflição que devemos mostrar a
nossa solidariedade. Porque ninguém está livre de passar por um
evento trágico na sua vida, e nessa altura também vamos querer
que nos ajudem”.
Júlio Norte enalteceu o papel crucial da CCDRC,destacando em particular a ação da sua Presidente, Dra. Ana Abrunhosa, em termos
de dedicação, acompanhamento permanente e empenho pessoal
neste programa de reconstrução, fazendo desta empreitada “uma
verdadeira missão”. Palavras de reconhecimento que estende ao
Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, sublinhando o empenho pessoal e institucional na recuperação do tecido empresarial do concelho que foi afetado”. “Houve aqui um trabalho de equipa, um espírito de cooperação, de entreajuda, entre Município, CCDRC, Governo, e quando assim acontece é possível resolver situações complicadas como aquelas que tivemos”.

momentos difíceis no passado, sempre acreditei que iríamos sair
mais fortes desta adversidade.”.
No concelho de Mortágua são três as habitações que estão a ser
reconstruídas sob a alçada da CCDRC. Além da nova habitação,
agora inaugurada, estão ainda a decorrer duas reconstruções, situadas nas localidades do Freixo e de Riomilheiro, respetivamente.
Para além destes três processos de reconstrução que ficaram sob
a responsabilidade da CCDRC, existem mais 32 em que os proprietários tomaram a seu cargo a execução das obras de reconstrução,
que são apoiadas mediante a apresentação de orçamento e documentos de despesas.

Júlio Norte refere que o concelho conseguiu revitalizar-se e há sinais
de esperança no horizonte. “Demonstrámos que somos um povo
de trabalho, lutador e resiliente, e assim como vencemos outros
JANEIRO ’19 // 9

// NOTÍCIAS

MINISTRO
DOAS
PLANEAMENTO
NATAL COM
ASSOCIAÇÕES
VISITOU
MORPNEUS E PELLETS POWER
E INSTITUIÇÕES
MUNICÍPIO LANÇOU DESAFIO ÀS ASSOCIAÇÕES E
INSTITUIÇÕES PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALÍCIA
DO ESPAÇO CENTRAL DA VILA.

Ao todo foram 20 as Associações/Instituições que responderam
ao desafio, denotando muita imaginação e criatividade na conceção dos trabalhos, e que o mais importante é o significado profundo da mensagem de Natal, que se pode expressar das formas mais
singelas e simbólicas.
Os trabalhos expostos incluíram Árvores de Natal, presépios e
outros adereços alusivos à quadra, tendo em comum a reutilização
de materiais básicos, desperdícios, mostrando que é possível celebrar o Natal e ao mesmo tempo preservar o Ambiente.
Parabéns às Associações participantes, que ajudaram a embelezar e a
dar mais colorido à sala de visitas do concelho nesta quadra festiva.■
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// NOTÍCIAS
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// NOTÍCIAS

“ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”
MINISTRO DO PLANEAMENTO
ENCANTOU TODA A FAMÍLIA!
ESPETÁCULO TEATRAL - MUSICAL
SUBIU AO PALCO DO CENTRO DE
ANIMAÇÃO CULTURAL, NO PASSADO
DIA 16, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA E INSERIDO NA
PROGRAMAÇÃO DE NATAL

A apresentação da peça esteve a cargo da companhia de Teatro
Rituais Dell Arte, que adaptou para o palco este conto original de
Lewis Carroll, talvez um dos mais famosos de todos os tempos.
Mais de duas centenas de pessoas, na sua maioria crianças, acompanhadas pelos Pais, assistiram ao espetáculo, em que a pequena
Alice é a protagonista de uma história repleta de magia, aventura,
fantasia e sonho.
Os mais pequenos vibraram com as personagens, as peripécias, mas
também os próprios Pais, que puderam partilhar esse entusiasmo dos
seus filhos. Este musical da literatura infantil, como outros do género,
constituem sobretudo um momento de diversão e partilha em família.
Além da música, do divertimento, da fantasia, a história dá-nos valiosas lições para a vida: podem-nos proibir de tudo, mas não nos
podem tirar a liberdade de sonhar, sorrir, nem a amizade. E como
escreveu Lewis Carroll, no livro "Alice no País das Maravilhas": A
única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível".
No final do espetáculo, as crianças puderam tirar fotos junto dos
adereços e das personagens, e entrar neste mundo onde o limite é
a imaginação.

12 // AGENDA MUNICIPAL

// NOTÍCIAS

CONCERTO DE NATAL
CUMPRIU TRADIÇÃO
CONCERTO DE NATAL É JÁ UM EVENTO
TRADICIONAL NA VIVÊNCIA FESTIVA DA QUADRA
NATALÍCIA NO CONCELHO DE MORTÁGUA.
Como tem sido habitual em anos anteriores, o auditório do Centro
de Animação Cultural encheu-se de público para assistir a um concerto que é especial e único no ano, que decorre num ambiente
familiar,de calor humano, característico desta época.

O Concerto foi abrilhantado pelo Coral Juvenil Sílvia Marques, Orfeão
Polifónico de Mortágua e pela Filarmónica de Mortágua.
O momento mais intenso e vibrante da noite aconteceu quando os
três grupos juntaram-se no palco para interpretar vários temas,
numa demonstração de que a música une as pessoas em torno de
sentimentos puros e belos, como a Amizade, a União, a Fraternidade.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, foi convidado a dirigir
algumas palavras, tendo aproveitado o ensejo para desejar um Feliz
Natal e um excelente ano de 2019 a todos os Executantes e Coralistas, às Coletividades, ao público ali presente e a todos os mortaguenses.
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// NOTÍCIAS

MERCADINHO DE NATAL
ATRAIU CENTENAS DE PESSOAS
À PRAÇA DO MUNICÍPIO
A PRAÇA DO MUNICÍPIO RECEBEU A SEXTA
EDIÇÃO DO MERCADINHO DE NATAL, UM
EVENTO DE REFERÊNCIA NA CELEBRAÇÃO DA
QUADRA NA NOSSA COMUNIDADE.
O evento, organizado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária e com o apoio do Município de Mortágua, constituiu um
sucesso, registando uma grande afluência de público.
Durante o dia centenas de pessoas passaram pelo Mercadinho,
fosse com o objetivo de adquirir alguns produtos ali expostos ou
simplesmente vivenciar o ambiente de festa natalício.
Ao longo das bancas dos 31 expositores estava patente uma grande variedade de produtos, desde logo os doces e bolos tradicionais
da quadra, como as filhós, os sonhos, o pão-de-ló, bolo de chocolate, além de compotas, mel, amêndoa caramelizada, ou os crepes e
wrafles confecionados na hora, entre outros. Para acompanhar
com ginjinha em copo de chocolate, licores, chá e café.
Algumas bancas apresentaram artigos decorativos relacionados
com a quadra, como coroas, grinaldas, árvores de Natal, presépios,
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e outros arranjos natalícios. Finalmente, noutras bancas era possível encontrar uma grande variedade de artigos de criação artesanal, desde brinquedos, bijuteria, rendas, bordados. Quem visita o
Mercadinho tem a possibilidade de encontrar prendas de Natal diferentes, originais e únicas; peças produzidas artesanalmente, nascidas da arte e criatividade dos seus autores.
Mais do que um simples evento dedicado à venda de produtos da
quadra, o Mercadinho constitui um espaço de encontro e animação familiar, imbuído do espírito natalício. Para tal contribuíram os
divertimentos, como insufláveis e uma pista de gelo, esta uma novidade em Mortágua, que fez a delícia dos mais pequenos.
O Mickey e a Minnie passearam pelo Mercadinho e distribuíram acenos e abraços pelas crianças. Foram também muitos os que escolheram dar um passeio de charrete com o Pai Natal e os duendes,
vivendo também esta experiência única.

// NOTÍCIAS

Não faltaram ainda os momentos de animação musical. As
pequenas vozes da Classe Infantil do Coral Juvenil Sílvia Marques
encantaram com as suas canções, a sua disciplina e postura.
Depois foi a vez da atuação da Banda Jarra Vazia, um quarteto
jovem de Mortágua formado por Ana Pardal (voz), Pedro Oliveira
(guitarra elétrica), Guilherme Mateus (viola baixo) e David Fernandes (bateria) que interpretou temas de música ligeira e rock.
O Mercadinho de Natal, sendo um evento emblemático desta quadra festiva para a comunidade mortaguense, atrai também muitos visitantes, nomeadamente dos concelhos vizinhos, que aproveitam para comprar alguns produtos e usufruir do programa de
animação que o envolve.■
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// NOTÍCIAS

CAMINHADA DE PAIS NATAL
NA SUA TERCEIRA EDIÇÃO, INICIATIVA CONTOU
COM CERCA DE 200 PARTICIPANTES, DE TODAS AS
IDADES.
Antes do início da Caminhada, fez-se o aquecimento com zumba,
orientado por Rafael Abreu, que ajudou a desafiar uma manhã
fria de Inverno.
Alguns vestiram-se a rigor, com as cores e os adereços da
quadra, mas o mais importante foi participar nesta jornada de
convívio natalício e de exercício físico.
A Filarmónica de Mortágua acompanhou e animou o grupo, com
as músicas tradicionais desta época.
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// NOTÍCIAS

UM CORAÇÃO
CHEIO DE NATAL
EXPOSIÇÃO MOSTRA TRABALHOS ALUSIVOS AO
NATAL, ENTRE OUTROS, ELABORADOS PELOS
UTENTES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MORTÁGUA, CENTRO BALMAR E LAR DA CRUZ.
Abertura da exposição contou com a presença dos utentes,
que foram ainda brindados com uma tarde dançante ao ritmo
de música popular.

PAI NATAL DEU MÚSICA
AOS MAIS PEQUENOS
“BIBLIODISCO” ASSIM SE DESIGNOU A ATIVIDADE
PROMOVIDA PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM
QUE O PAI NATAL FOI CONVIDADO A PÔR MÚSICA
PARA OS MAIS PEQUENOS.
A sala infanto-juvenil tornou-se, por uma noite, numa discoteca
improvisada que fez as delícias da pequenada, que vibraram
com as músicas, as coreografias e o ambiente de festa. Os pais
deixaram-se contagiar pela energia, entusiasmo e diversão dos
seus filhos. Uma noite de loucura para as crianças, e por elas, a
festa podia ter-se prolongado até de manhã!
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// NOTÍCIAS

FESTA DE NATAL DA ACADEMIA SABER+
ALUNOS DA ACADEMIA SUBIRAM AO PALCO PARA
APRESENTAR O ESPETÁCULO “O PAI NATAL DO
AVESSO”, QUE CONSTOU DE MOMENTOS DE HUMOR,
MÚSICA TRADICIONAL E NATALÍCIA, E SOBRETUDO
MUITA ANIMAÇÃO.
A assistir encontravam-se alunos da Academia, familiares, amigos,
entidades municipais, que vibraram com a alegria e o entusiasmo
contagiante que passou do palco para o público.
Mas não foi esquecido o tempo que vivemos, o significado da quadra, sendo disso exemplo a cena que representou os sem-abrigo e
as várias mensagens que foram sendo projetadas aludindo aos
valores da Paz, União, Fraternidade, Solidariedade, entre outros.
Hélia Duro, professora de inglês na Academia, agradeceu a todos
os alunos que participaram na realização deste espetáculo, afirmando que todos foram “incansáveis e fantásticos”. Agradeceu
ainda aos colegas que colaboraram na decoração do espaço, iluminação, direção musical, e por fim à Câmara Municipal, que em boa
hora promoveu este projeto. E confidenciou: “Eles aprendem connosco mas nós também aprendemos com eles”.
Ricardo Vicente, professor de Música da Academia, agradeceu a presença dos colegas da Universidade Sénior de Santa Comba Dão, que
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vieram assistir ao espetáculo, referindo, “este é o espírito de partilha
que nós queremos também promover e continuar a fazer”.
No final do espetáculo, uma das Alunas da Academia entregou
uma lembrança a cada um dos professores, agradecendo a sua disponibilidade, compreensão e o seu empenho.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, encerrou as intervenções, agradecendo pelo espetáculo proporcionado e a alegria
que transmitiram a todos.
Júlio Norte referiu que a Academia Saber+ é um projeto de aprendizagem, de enriquecimento pessoal em termos de conhecimento, participação cívica, mas é também “um projeto de partilha, amizade, convívio

// NOTÍCIAS

e solidariedade”, ao longo de todo o ano. Sobre a criação da Academia,
de iniciativa do Município, justificou: “Se no início, alguns podiam ter
dúvidas sobre a importância da existência desta Academia, elas estão
há muito dissipadas e hoje são os alunos os primeiros a reclamar a
importância deste projeto na sua vida pessoal”.
"Como Presidente da Câmara sinto-me muito feliz, por ver a vossa
alegria, as coisas incríveis que conseguem fazer, este ambiente de
partilha que souberam cultivar”, afirmou.
Como em anos anteriores, após a festa, realizou-se o JantarConvívio de Natal, a que se associou o Presidente da Câmara e Vereadores, constituindo mais um momento de boa disposição e confraternização, em ambiente familiar.■
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ESCOLA BÁSICA DE MORTÁGUA

FESTA DE NATAL
A FESTA DE NATAL TEVE COMO PRINCIPAIS
ANIMADORES AS CRIANÇAS DE 5 ANOS DO PRÉESCOLAR E OS ALUNOS DO 4º ANO DO 1º CICLO.
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Como habitualmente, a festa teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo do 1º Ciclo, que “vestiu-se” das cores do Natal.
A assistir estiveram as crianças dos restantes anos e os Pais dos
finalistas.
O espetáculo constou da interpretação de temas natalícios, em Português e Inglês, leitura de poemas, representação de quadros cénicos relacionados com a quadra, e momentos de dança. A orientar
as apresentações estiveram as Educadoras, os Professores Titulares e Professores das AEC`s. Os Professores e as Educadoras fizeram uma surpresa às crianças e também subiram ao palco para
interpretar alguns temas.

// NOTÍCIAS

Quando a figura de fato vermelho e barbas brancas, carregado de
um saco às costas, irrompeu no Pavilhão, o ambiente extravasou
de frenesim e alegria. O Pai Natal distribuiu acenos e cumprimentos pelas crianças, e quis saber se todos se portaram bem ao longo
deste período de aulas! A resposta já todos adivinhamos… As Educadoras e os Professores foram então chamados para receber o
respetivo saco de prendas. Lá dentro vinha um livro (oferta da
Câmara Municipal) e um Pai Natal de chocolate para cada criança.
Antes do encerramento da festa, o Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada, agradeceu a todos os que colaboraram na realização da festa, incluindo Professores, Educadoras, Funcionários e
Santa Casa da Misericórdia.

Manifestou a sua satisfação por ver que o esforço feito pelo Município, no sentido de criar melhores condições para os Pais assistirem
à festa de Natal, constituiu uma mais-valia e foi reconhecido.
Este ano o convite foi extensivo aos dois progenitores dos alunos finalistas (em anos anteriores era apenas um), tendo sido construído um
acesso a um varandim, com vista privilegiada para o palco. A intervenção permitiu aumentar a capacidade de lotação do espaço relativamente à presença dos Pais e responder à pretensão dos mesmos.
E terminou formulando votos de um bom Natal e um excelente ano
de 2019 para todos. ■

Dirigiu ainda um agradecimento especial à Câmara Municipal, pelo
apoio que deu a este evento em particular (cedência de palco, obras
no pavilhão, oferta de livro), bem como pelo apoio que dá ao Agrupamento em termos gerais.
E formulou votos de um Feliz Natal para as crianças e suas famílias.
Como habitualmente, o Presidente da Câmara Municipal associouse ao evento e saudou a presença de todos e em especial dos Pais.
Afirmou que a presença destes dá ainda mais colorido e significado à festa. Júlio Norte felicitou as Educadoras e os Professores
pelo excelente espetáculo proporcionado e sublinhou que esta
festa demonstra também o ambiente de amor e carinho em que as
crianças vivem e são tratadas naquele centro escolar.
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
JÚLIO NORTE
NOVO ANO REPRESENTA TAMBÉM A ENTRADA EM
VIGOR DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO. NESTA ENTREVISTA, JÚLIO
NORTE DÁ CONTA DAS AÇÕES E PROJETOS A
DESENVOLVER, ALGUNS JÁ COM IMPACTO DIRETO
EM 2019, OUTROS DURANTE O ATUAL CICLO
AUTÁRQUICO QUE TERMINA EM 2021
QUAIS SÃO AS LINHAS ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
PARA 2019?
Desde 2013 que trabalhamos na concretização de um programa e
uma estratégia que visa promover o desenvolvimento económico, a
criação de emprego, a qualidade de vida dos munícipes e a coesão
social. Esse plano estratégico tem agora um ciclo que vai de 20172021, o qual visa reforçar e consolidar um projeto de desenvolvimento sustentável para o concelho, promovendo a competitividade do território, o potencial humano e a qualidade de vida das pessoas.
Para alcançarmos esse desígnio temos de ser determinados, exigentes, ousados e inovadores, é esse caminho que queremos continuar a percorrer, com todos, porque Mortágua tem que ser um projeto coletivo, democrático e participado.

22 // AGENDA MUNICIPAL

// NOTÍCIAS

A EDUCAÇÃO VAI CONTINUAR A SER UMA ÁREA PRIORITÁRIA
QUER A NÍVEL DE INVESTIMENTO QUER DE APOIO ÀS FAMÍLIAS?

acordos entre as IPSS e a Segurança Social, ajudando desta forma
os casais jovens em fase crucial da vida.

Um concelho em progresso como o nosso tem de, em primeiro
lugar, valorizar o seu principal capital que são as pessoas. Num território onde todos têm o seu lugar, novos e velhos, importa que as
famílias sintam que este é o concelho ideal para as suas crianças
viverem, crescerem e fazerem o seu desenvolvimento. Para isso,
vamos reforçar os investimentos na Educação.

O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL É HOJE UMA REALIDADE A
NÍVEL LOCAL E NACIONAL. COMO É QUE O MUNICÍPIO PRETENDE
RESPONDER A ESTE DESAFIO?

No conceito educação/juventude vamos alavancar novos projetos
de forma a termos uma escola de futuro, inovadora e vocacionada
para as novas tecnologias. A Sala de Aula do Futuro vai ser mais
uma inovação no processo ensino/aprendizagem.

Vamos continuar a apoiar projetos na proteção aos idosos através
da construção de novas estruturas de apoio à 3ª idade no concelho, reforçando a nossa Rede Social. O Centro Comunitário de Pala,
o Centro Comunitário da Felgueira, o Centro de Dia de Espinho, vão
permitir alargar a cobertura do concelho neste tipo de resposta.
Consideramos também importante a criação de respostas/unidades para pessoas portadoras de demências/alzheimer, e
estamos disponíveis para apoiar projetos nesta área específica.

Muito em breve vão iniciar-se obras de melhoramentos nos espaços envolventes e de lazer do Centro Educativo. Preparámos um
plano de intervenção/manutenção progressivo nos equipamentos
e instalações interiores garantindo desta forma uma resposta
ainda mais eficaz para as nossas crianças.

Por outro lado, queremos promover o desenvolvimento de ações
que contribuam para o envelhecimento ativo saudável, nomeadamente através de atividades como a ginástica geriátrica e a hidroginástica.

Um processo similar irá ser iniciado na EB 2,3 com especial enfoque na climatização e segurança.

Pretendemos também criar um “banco de Ajudas Técnicas”, a funcionar no Centro de Recursos.

Em 2019 todos os alunos terão serviço de transporte gratuito, mantem-se a gratuitidade das refeições do Pré-Escolar e 1º Ciclo, bem
como os apoios na oferta de manuais escolares, nos serviços de
prolongamento de horário do ATL. Tal como aconteceu este ano,
vamos apoiar o serviço da Creche nos alunos não abrangidos pelos

Se, por um lado, temos de ter políticas de apoio à Terceira Idade,
por outro, temos de ter políticas de apoio à natalidade e criar condições favoráveis para a decisão de constituir ou aumentar a família.
Para isso, temos de criar riqueza e emprego, é essa a nossa aposta,
é por aí que queremos caminhar. Mas também passa pelos apoios
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socioeducativos que concedemos, pelo programa de incentivo à
Natalidade, que tem sido um grande apoio aos casais jovens.
Todas estas medidas se complementam e têm de ser olhadas
numa perspetiva integrada.
A AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL TRADUZIU-SE NUMA
CORRESPONDENTE ADESÃO POR PARTE DOS EMPRESÁRIOS?
A matriz que definimos no primeiro mandato, uma aposta forte e
determinada na Ampliação e Infraestruturação do Parque Industrial é já hoje o nosso orgulho. Criámos emprego, desenvolvimento e
riqueza, fatores fulcrais e determinantes para o desenvolvimento
sustentado. As infraestruturas estão executadas, temos várias
empresas já instaladas, algumas já em laboração e os lotes todos
vendidos, faltando apenas a escritura de um deles.
Face a este cenário, não nos resta outra alternativa que não seja
fazer uma nova Ampliação, considerando que parte dos terrenos
da 3ª fase já foram adquiridos pela BASI – Farmacêutica, SA.
Estamos a desenvolver já o Estudo Prévio para um novo Plano de
Pormenor e posterior Loteamento Industrial, visando dar resposta
aos pedidos que já nos foram solicitados.
É desta forma que continuamos a apostar forte nas atividades económicas e na capacidade empreendedora das empresas. Vamos
avançar para a criação de uma Área de Localização Empresarial,
com cerca de 35 hectares, cujas infraestruturas serão ao nível das
existentes no atual Parque Industrial.
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Com a aprovação do PDM podemos ampliar ainda outras zonas
empresariais já existentes e com potencial para crescer, nomeadamente o Pólo Industrial do Freixo, Vale de Borregão e Felgueira.
O MUNICÍPIO TEM VINDO A INVESTIR EM PROJETOS E AÇÕES DE
DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO. O TURISMO É UMA
APOSTA PARA 2019?
O Turismo vai ser uma das nossas grandes apostas para 2019 e
para o futuro. Portugal foi reconhecido internacionalmente como o
melhor destino turístico para visitar/viajar, e simultaneamente este
ano, mais uma vez, o Turismo foi considerado como o grande
motor do crescimento da economia nacional. Mortágua teve também a sua cota parte neste êxito, conseguindo um honroso 4º lugar
no número de dormidas a nível da Região Centro, que movimentou
cerca de 3 milhões de euros.

// NOTÍCIAS

Temos já em curso projetos em rede sob a alçada da CIM-Região
Coimbra e com a colaboração de outros municípios (alguns de
outras CIM), que a breve prazo vão catapultar o concelho e a região
para um lugar de destaque. A dinamização da rota das Invasões
Francesas, a Ciclovia do Mondego, a integração do Município nos
Caminhos de Santiago, nos Caminhos de Fátima, na rota da EN2,
são exemplos dessa aposta no desenvolvimento turístico, trabalhando em parceria e de uma forma integrada.
No que respeita a investimentos só da responsabilidade do Município de Mortágua, eu destacaria a requalificação e dinamização dos
percursos pedestres das Quedas de Água das Paredes, da Ribeira
da Fraga, onde estamos a executar investimentos que vão ter
impacto na atração de visitantes, a criação de trilhos de BTT. Pretendemos também fazer a extensão dos passadiços de Mortágua
até Caparrosinha.
Desta forma, teremos uma rota turística “Da serra ao rio”, com passagem pela Aguieira, Mortágua, Tojeira, Paredes, Parque Temático
e Lagar de Varas, em Vale de Mouro, Espaço Museológico e Senhora da Ribeira, na Marmeleira, e uma oferta diversificada que integra
vários pontos de interesse: natureza, cultura, história e património.

O QUE ESTÁ PREVISTO EXECUTAR NA ÁREA DO AMBIENTE?
Para termos qualidade de vida, temos de preservar o ambiente.
Nesse sentido, vamos continuar a executar as redes de saneamento e construir e requalificar ETAR`s, cuja estimativa orçamental é
de cerca de 5 Milhões de Euros.
Vamos concluir as obras da rede de saneamento básico em Pomares, Barracão/Vale da Vide e Santa Cristina. Também a curto prazo
estarão concluídas as ETAR`s de Mortazel e Vila Pouca, já adjudicadas.
Outra das nossas preocupações é a preservação das linhas de água e
galerias ripícolas. Vamos apostar na conservação e manutenção das
intervenções já realizadas, mas, também, em melhorar a nossa Ribeira de Mortágua, em especial entre o Caneiro e Caparrosinha.
E acima de tudo, desejar muita saúde a todos, porque sem ela nada
se consegue. ■

A tudo isto temos de acrescentar o investimento do Montebelo Aguieira, na ordem de 5 milhões de euros, que será a cereja em cima do
bolo.
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ESCRITA SOLIDÁRIA

CRIANÇAS E ALUNOS DE MORTÁGUA
PARTICIPAM NAS “HISTÓRIAS DA AJUDARIS

“

DECORREU NO PASSADO DIA 30 DE NOVEMBRO, NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, A FESTA DE LANÇAMENTO
DAS “HISTÓRIAS DA AJUDARIS`18”, UMA INICIATIVA
QUE JÁ VAI PARA A SUA 11ª EDIÇÃO.
Desde 2012 que a Biblioteca Municipal se associa a este projeto,
promovido pela Associação Ajudaris, que desafia as escolas e os
alunos a escrever histórias, que depois resultam numa obra coletiva com fins solidários.
No ano letivo 2017-2018 o tema proposto foi a “Natureza”. Um dos
livros editados (volume IV) contou com a participação das crianças
do Jardim-Escola João de Deus e dos alunos do 4º e 5º ano do Agrupamento de Escolas de Mortágua, que foram convidadas a marcar
presença no evento, como autores das mesmas. O prefácio do livro
foi assinado pelo Dr. João Paulo de Almeida e Sousa, médico e pessoa com fortes ligações a Mortágua.
A festa foi animada pelas crianças do Jardim-Escola João de Deus
encenaram o texto “A Menina Natureza”, enquanto os alunos do 4ºA e
5º C do Agrupamento de Escolas leram os textos “A natureza” e “Quando o rio ficou doente”, dos quais foram autores.
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A Academia Saber+ também se associou ao momento e interpretou duas canções, entre as quais o seu hino, intitulado “Pinta a
Vida”, da autoria de Ricardo Vicente, professor de Música na
mesma Academia.
As “Histórias da Ajudaris`18” contaram com participação de mais
de 700 escolas e um total de cerca de 40 mil colaboradores, entre
crianças, pais, professores, ilustradores e figuras ilustres. O projeto
concretiza duas finalidades, que se entrecruzam e complementam,
desenvolvendo competências nas crianças ao nível da escrita, leitura e criatividade, e ao mesmo tempo apoiando os que mais
necessitam, uma vez que as receitas da venda do livro revertem a
favor de pessoas e famílias carenciadas.
A presidente da Direção da Ajudaris, Rosa Mendes, esteve presente
no evento, e destacou a importância do voluntariado e cidadania
em torno deste projeto. “Cada um dá aquilo que melhor tem, é um
conjunto vasto de pessoas a trabalhar para uma causa comum.
Este projeto não tem ajudas estatais, cada um ao comprar o livro
faz com que este projeto tenha continuidade”, vincou.
Teresa Branquinho, responsável pela Biblioteca Municipal, saudou
a presença da presidente da Ajudaris, Rosa Mendes, e da ilustradora Célia Granja, que deu cor a uma das histórias. Agradeceu às duas
instituições do concelho e à Academia Saber+, que abrilhantaram
a festa de lançamento, às crianças e alunos que participaram, mais
uma vez, “nesta aventura da escrita”, à Profª Ludovina Amaro e à
Educadora Ana Isabel, que coordenaram o trabalho das crianças.

Também presente na sessão, o Vereador Paulo Oliveira referiu que
é sempre com muito gosto que o Município abraça esta iniciativa,
salientando que se trata de um projeto catalisador em termos de
envolvência e participação ativa da comunidade local, desde alunos, professores, educadoras e ilustradores. A artista plástica mortaguense Rute Gonzalez, é uma das ilustradoras que tem vindo a
colaborar no projeto, e este ano voltou a acontecer.
Paulo Oliveira destacou as “boas causas” que estão subjacentes a
este projeto e o facto de envolver a participação das crianças e
jovens, incutindo-lhes valores essenciais para a construção de
uma sociedade melhor.
O livro “Histórias da Ajudaris” encontra-se à venda na Biblioteca
Municipal e nas Escolas, pelo valor de cinco euros. ■
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MUNICÍPIO DISTRIBUIU
CABAZ DE NATAL SOLIDÁRIO
CUMPRINDO UMA TRADIÇÃO, O MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA PROCEDEU NA QUADRA NATALÍCIA À
DISTRIBUIÇÃO DE UM CABAZ SOLIDÁRIO POR
FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO.
Ao todo foram contempladas 79 famílias, cujo número resultou do
levantamento efetuado pelos Serviços Sociais do Município e teve
em consideração as condições socioeconómicas dos agregados.
Cada Cabaz integrou produtos alimentares essenciais, além dos produtos tradicionais desta quadra natalícia, desde logo o bacalhau e o
Bolo-Rei. Uma empresa do concelho quis também associar-se a este
gesto, com a oferta de chocolates que integraram o Cabaz, sendo de
louvar este exemplo de responsabilidade social e cidadania.
Esta é uma iniciativa simbólica do Município que se insere no espírito da quadra e que visa proporcionar uma melhor Consoada, levar
um pouco mais de bem-estar material e alegria a quem mais precisa, e uma mensagem de solidariedade e de esperança.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere que o combate à pobreza e exclusão social constitui uma obrigação moral,
uma responsabilidade coletiva, uma causa que deve sensibilizar e
mobilizar todos.
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“O processo de desenvolvimento tem de assegurar a coesão social,
apoiando os setores da população socialmente mais necessitados
ou vulneráveis, e essa é uma matriz de que o Município de Mortágua se pode orgulhar, porque coloca sempre as pessoas no centro
das suas preocupações e das suas políticas”.
Deve-se dizer que algumas destas famílias já são acompanhadas e apoiadas
pelo Município, nomeadamente através do Centro de Recursos que disponibiliza gratuitamente bens essenciais (alimentos, roupas, calçado,
entre outros). Por outro lado, através do trabalho desenvolvido no âmbito da Rede Social, que integra o Município, as IPSS´s e outras entidades
locais e regionais, tem sido possível resolver ou pelo menos mitigar as
situações que são identificadas, promovendo uma real melhoria das
condições de vida e das expetativas das pessoas.■
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“

“20 DIZER QUE ESTOU CONTIGO
NA ASSOCIAÇÃO DE
VALE DE PAREDES

A COMPANHIA DE TEATRO ACERT APRESENTOU O
ESPETÁCULO NA ASSOCIAÇÃO DE VALE DE PAREDES,
LEVANDO UMA MENSAGEM DE SOLIDARIEDADE,
ÂNIMO E ESPERANÇA A UMA ALDEIA QUE FOI
FUSTIGADA PELOS INCÊNDIOS DE OUTUBRO DE 2017.
Este espetáculo, que vive da “palavra dita e musicada”, da “poesia e
do humor”, está a percorrer várias localidades da Região Centro
que foram fustigadas pelos incêndios avassaladores de outubro de
2017. A aldeia de Vale de Paredes, apanhada no corredor da direção do vento e da frente do incêndio, ficou cercada. Temeu-se pela
vida. Perderam-se habitações, anexos, árvores, máquinas agrícolas e outros bens, mas salvaram-se as pessoas.

espetáculos, sendo a sua forma natural, enquanto associação cultural-artística, com responsabilidade social, de contribuir para aliviar
as angústias e sobretudo transmitir ânimo e esperança aos habitantes que sofreram os horrores dos incêndios. Mais do que um
espetáculo, viveu-se um momento de partilha afetuosa, calor
humano e fraternidade, feito de palavras, sons, que confortaram o
coração e a alma.

Em palco estiveram José Rui Martins, na declamação de poemas e textos, e Luísa Vieira no acompanhamento instrumental e voz das canções.

A cultura e a arte, refere a ACERT, têm também uma função de reunir vontades e estimular a perceção humanística e social, de mobilizar os cidadãos em torno de causas coletivas. A cultura não resolve o imediato,
ajuda a transformar as sensibilidades que proporcionam a mudança.■

Sabendo que a ação solidária não se deveria confinar ao período imediato e à parte financeira-material, a ACERT preparou este e outros
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
HASTEOU BANDEIRA VERDE
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA VIU
MAIS UMA VEZ RECONHECIDO O SEU TRABALHO
NA PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E
SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA
PARA A IMPORTÂNCIA DE ADOÇÃO DE
COMPORTAMENTOS AMIGOS DO AMBIENTE.

O hasteamento da bandeira decorreu no passado dia 6 de dezembro, na Escola Secundária (escola-sede do Agrupamento) numa
cerimónia singela que contou com a presença do Presidente da
Câmara, José Júlio Norte, do Vice-Presidente, Paulo Oliveira, do
representante da Proteção Civil e Comandante Operacional dos
Bombeiros Voluntários de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, da Direção do Agrupamento, Professores, Funcionários e Alunos.
O Agrupamento de Escolas de Mortágua faz parte, desde o ano letivo 2014/2015 da rede de estabelecimentos de ensino aderentes ao
Programa Eco-Escolas.
Nos vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento têm sido
desenvolvidas atividades no âmbito da Educação para a Sustentabilidade, que têm sido reconhecidas como meritórias por parte da
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa). Este reconhecimento
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materializou-se, mais uma vez na atribuição da Bandeira Verde,
símbolo maior do projeto.
A Coordenadora do Projeto Eco-Escolas, professora Isabel
Machado, referiu que a atribuição da Bandeira Verde ao Agrupamento é um orgulho e o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo anterior e disse contar com todos
para que, daqui a um ano, se voltasse a hastear a bandeira.
O programa Eco-Escolas é um Programa internacional coordenado pela Foundation for Environmental Education (FEE) e
em Portugal pela ABAE. Tem como objetivo incentivar ações,
reconhecer e premiar o trabalho de qualidade desenvolvido
pelas escolas na melhoria do seu desempenho ambiental,
gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade.■

// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
IEFP - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

MEDIDA CONTRATO EMPREGO

A medida Estágios Profissionais visa apoiar a realização de estágios profissionais por desempregados inscritos no IEFP, contribuindo, nomeadamente, para apoiar a inserção de jovens no mercado
de trabalho e a reconversão profissional de desempregados através de uma experiência prática em contexto de trabalho.

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

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS PARA 2019

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS PARA 2019

1.º período - 1 de fevereiro a 4 de março de 2019
2.º período - 2 de maio a 3 de junho de 2019
3.º período - 2 de setembro a 2 de outubro de 2019
As candidaturas podem ser apresentadas a partir das 9h00 do dia
de abertura até às 18h00 do dia de encerramento de cada período.

1.º período - 4 de março a 4 de abril de 2019
2.º período - 3 de junho a 3 de julho de 2019
3.º período - 1 de outubro a 4 de novembro de 2019
As candidaturas podem ser apresentadas a partir das 9h00 do dia de
abertura até às 18h00 do dia de encerramento de cada período.

SI - SISTEMA DE INCENTIVOS
CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS PARA 2019

SISTEMA DE INCENTIVOS EMPREENDEDORISMO
QUALIFICADO E CRIATIVO
[Aviso 33/SI/2018]
De 12-12-2018 a 15-03-2019

SISTEMA DE INCENTIVOS QUALIFICAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
[Aviso N.º 32/SI/2018]
De 11-12-2018 a 08-02-2019

-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

INOVAÇÃO PRODUTIVA
[Aviso N.º 31/SI/2018]
De 11-12-2018 a 15-03-2019
Acesso Balcão 2020
para submissão de candidaturas

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

3º CONCURSO DA OPERAÇÃO 10.2.1.2

PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.

De 02/11/2018 (09:00:00h) a 31/01/2019 (16:55:59h)

De 02/11/2018 (09:00:00h) a 31 /01/2019 (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.
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 05 e 19 de Dezembro, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar a gratuitidade do fornecimento de refeições a todas as
crianças que frequentam o ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do
Ensino Básico (rede pública), para o ano de 2019.
Aprovar a gratuitidade de transportes escolares para os
alunos que frequentam o Ensino Secundário.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
// APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Macieira e
Tarrastal, o subsídio no valor de 1.247,62 euros para apoio às despesas inerentes ao fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água, após rescisão de protocolo de utilização da antiga
Escola Primária de Pala.

Tomar conhecimento que o Ministério da Educação aprovou a candidatura relativa ao desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano escolar
2018/2019.

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Vale de Ana
Justa, o subsídio no valor de 3.250,00 euros, para apoio à execução
de obras de beneficiação e melhoramentos no seu edifício-sede.

Aprovar atribuir à Associação de Estudantes da Escola
Secundária, o subsídio no valor de 1.000,00 euros, para
apoio à realização da viagem de fim de curso.

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho, o subsídio no valor de 8.000,00 euros, para apoio à execução
de obras de restauro e melhoramentos da Igreja Matriz de Espinho.

Deferir os processos de candidatura nº 31, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45 e 49/2018 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo
Regulamento.

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho, o subsídio no valor de 2.000,00 euros, para apoio à execução
de obras de beneficiação e melhoramentos da Capela da Sobrosa.

// APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Sobral,
o subsídio no valor de 3.000,00 euros, para apoio à execução de
obras de beneficiação e melhoramentos da Capela de Mortazel.
JANEIRO ’19 // 33

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

AÇÃO SOCIAL

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Ratificar a manifestação de interesse da Câmara Municipal na concretização da iniciativa “Cuidar na família” no concelho de Mortágua, para efeitos de candidatura do IEBA – Centro de Iniciativas
Empresariais Beira Aguieira.

Aprovar a correção/alteração ao projeto de execução da rotunda
do Barril – EN234, dando conhecimento que a Infraestruturas de
Portugal, SA, foi consultada e não se opôs a essa alteração.

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, o subsídio no valor de 35.000,00 euros, para apoio a investimentos realizados e ao desenvolvimento da sua atividade (valências sociais).
Aprovar atribuir ao Centro Balmar - Fundação de Beneficência e Cultura, o subsídio no valor de 1.500,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da sua atividade (valências sociais.)
Aprovar atribuir à Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente
Visual, o subsídio no valor de 10.000,00 euros, como apoio à execução de obras de beneficiação no seu edifício-sede.
Aprovar atribuir ao Jardim-Escola João de Deus, o subsídio no valor
de 1.500,00 euros, como apoio ao desenvolvimento da sua atividade (resposta social Creche e Jardim de Infância).
Ratificar a manifestação de interesse da Câmara Municipal na concretização da iniciativa “INCLUNATURA – Escola Quinta Pedagógica e Terapêutica”, para efeitos de candidatura da Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua à Iniciativa Portugal Inovação Social.
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SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar a transferência de verbas para a Associação de Municípios
do Planalto Beirão, referente à comparticipação do Município de
Mortágua nos investimentos realizados no âmbito do incremento
da reciclagem e valorização multimaterial dos resíduos sólidos
urbanos.

PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar atribuir aos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio no valor de 1.200,00 euros, para fazer face às despesas de retribuição dos Bombeiros que efetuaram escala de serviço durante o
período de funcionamento das Piscinas Municipais exteriores, no
âmbito da vigilância e primeiros socorros aos banhistas.
Aprovar atribuir à Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio no valor de 50.000,00 euros, para
apoio a investimentos realizados, nomeadamente na adaptação e
equipamento de viatura para combate a incêndios urbanos.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e
Social - Estrelas da Serra, o subsídio no valor de 8.000,00 euros,
para apoio à aquisição de veículo pesado com cisterna para combate aos incêndios florestais.
Aprovar atribuir à Associação Desportiva e Cultural de Anceiro, o
subsídio no valor de 5.000,00 euros, para apoio à aquisição de trator e equipamento de combate aos incêndios florestais.

Aprovar a modificação por revisão ao Orçamento Municipal de 2018,
nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 0,00 €
Anulação despesas de capital – 968.410,00 €
Reforço despesas correntes – 0,0 €
Anulação despesas correntes – 0,0 €

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar a modificação por revisão às Opções do Plano de 2018, nos
seguintes valores:

Aprovar a modificação por alteração ao Orçamento Municipal de
2018, nos seguintes valores:

Modificação de dotação definida – 968.410,00 euros
Modificação de dotação não definida – 0,0 euros

Reforço despesas de capital - 0,00 €
Anulação despesas de capital – 12.600,00 €
Reforço despesas correntes - 120.600,00 €
Anulação despesas correntes - 108.000,00 €

Aprovar a proposta de transferência de uma verba global de 123.342, 73
euros para as Juntas de Freguesia, para apoio a despesas correntes,
e uma verba global de 370.028,19 euros, para apoio a despesas de
capital, e a distribuir de acordo os critérios definidos no Orçamento
de Estado (FFF- Fundo de Financiamento das Freguesias). Mais deliberou submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia
Municipal, nos termos legais.

Aprovar a modificação por alteração às Opções do Plano de 2018,
nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido – 1.600,00 euros
Modificação de financiamento não definido – 6.000,00 euros

Aprovar a proposta de pedido de autorização prévia genérica para a
assunção de compromissos plurianuais - Lei dos Compromissos, e submeter
a mesma à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos legais.
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Aprovar a proposta de aumento excecional de Fundos Disponíveis
do Município, no valor de 2 milhões de euros do saldo da gerência
de 2018, e cuja previsão se estima superior a 3,5 milhões de euros.
Mais deliberou submeter a proposta à autorização da Assembleia
Municipal, nos termos legais.

Proc.º de Obra nº 01/2018/150 – construção nova, sita na Marmeleira, sendo o valor das taxas de 684,55 euros e da TMU de 524,90
euros, e ao abrigo do artº 29º, nº3, do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas;

Aprovar a renovação do contrato de arrendamento referente ao espaço onde se encontra instalado o Centro de Interpretação “ Mortágua
na Batalha do Bussaco”, e autorizar a respetiva despesa mensal.

Proc.º de Obra nº 01/2018/137- construção nova, sita na Travessa
da Cerâmica, da União de Freguesias, sendo o valor das taxas de
1.115,02, euros e da TMU de 323,09 euros, e ao abrigo do artº 29º,
nº3, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas;

Tomar conhecimento da carta da Associação Cultural e Recreativa da
Benfeita, a solicitar a denúncia do protocolo de colaboração, celebrado
entre o Município e aquela coletividade, relativo à cedência de utilização
das instalações e espaços envolventes da ex-praia fluvial do Vau.

Proc.º de Obra nº 01/2018/90 - construção nova, sita ao Galhardo,
sendo o valor das taxas de 1.132,41 euros e da TMU de 467,02
euros, e ao abrigo do artº 29º, nº3, do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas;

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Propor à Assembleia Municipal a concessão de isenção de taxas,
referente aos seguintes licenciamentos:

Proc.º de Obra nº 01/2018/113 - construção nova, sita em Vale de
Açores, sendo o valor das taxas de 944,17 euros e da TMU de
375,42 euros, e ao abrigo do artº 29º, nº3, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas;

Proc.º de Obra nº 01/2018/6 – legalização - Exploração Pecuária,
sita em Vale de Açores, sendo o valor da taxa de licenciamento de
1.762,39 euros;

Aprovar a retificação à minuta do Protocolo de Urbanização, aprovado na reunião de Câmara de 17/10/2018, relativo à operação de
loteamento denominado “Loteamento Urbano dos Lobos”.

Proc.º de Obra nº 01/2018/101- reconstrução de anexo de habitação, sito no Riomilheiro, sendo o valor da taxa de 273,69 euros, e ao
abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente;
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// 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

// BARES

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

HAMBURGUERIA
Mortágua
Tlf: 969 416 442

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

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
Tel. 231 927 060

CAFÉ PARK
Mortágua
Tel. 962 903 396
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TASCA DA BILA
Mortágua
Tel. 911 898 989
TEU AMIGO
Barracão
Tel. 231 923 660

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Rua Dr. João Lopes Morais
Mortágua
Tlf: 231 921 291
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
SKYSCRAPER
Mortágua
Tlf: 916 956 964
919 524 429

// ALOJAMENTO
MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
Tlf. 231 927 060
http://www.montebeloaguieira.pt
montebeloaguieira@montebelohotels.com
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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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
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15º
BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 FEV
CONTOS CANTADOS
CARLOS MARQUES

6 FEV
WORKSHOP DE CHOCOLATE
ARMANDA LOURENÇO

15 FEV
JAZZ
QUARTETO VICTOR MARTINS

23 FEV
DESENROLANDO CONTOS
LUCRÉCIA ALVES

28 FEV
O PIOR CONTADOR DE
HISTÓRIAS DO MUNDO
RODOLFO CASTRO
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