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// EDITORIAL

“MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS
É UM DESAFIO INDIVIDUAL E DA NOSSA SOCIEDADE”

O Município de Mortágua, com a colaboração da Diretora Regional
da Segurança Social de Viseu, numa parceria ativa, conseguiu finalmente sensibilizar o Instituto de Segurança Social para a implementação de um Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), de
4ª Geração, no concelho de Mortágua.
Ao aderir ao CLDS-4G, o Município de Mortágua viu ser-lhe atribuído
um financiamento de 520 mil euros, o que vai permitir reforçar a
intervenção social que o Município tem vindo a desenvolver no apoio
aos setores da população mais desfavorecidos ou vulneráveis, bem
como promover projetos/ações na área do envelhecimento ativo e
apoio à população idosa.

2 // AGENDA MUNICIPAL

Na sociedade atual, a solidão e o isolamento são dos problemas que
mais afetam a população idosa, interferindo com o seu estado de
completo bem-estar.
O envelhecimento demográfico e a maior esperança de vida colocam desafios à sociedade atual, que terá de se adaptar de modo a
maximizar a capacidade funcional e a saúde dos mais velhos, assim
como a sua participação e integração social.
Esta realidade terá também impacto nas estruturas de apoio, seja o
Estado, as Autarquias, as IPSS`S, no sentido de darem respostas adequadas.A investir na criação de respostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas idosas, a incentivar a um estilo de vida mais
saudável e ativo, a promover a integração e autoestima. Nesse senti-
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do, no âmbito da Rede Social temos previsto a instalação de centros
de convívio nas freguesias de Espinho, Pala, e na Felgueira (protocolo
com a Associação).
Ainda na área social, gostaria de destacar o projeto da Quinta Pedagógica e Terapêutica, que está a nascer em Vale de Remígio, na zona
envolvente da antiga escola primária. Este projeto social inovador
junta em parceria o Município, a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, a Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual e o
Agrupamento de Escolas, e visa a criação e desenvolvimento de um
equipamento e serviço à comunidade nos domínios Social, da Saúde, da Educação e Animação Comunitária, particularmente no domínio da terapia Assistida por Animais.
Vários estudos e projetos já implementados ressalvam os benefícios deste tipo de terapia a nível do desenvolvimento social, emocional, físico, cognitivo, contribuindo para uma melhor qualidade de
vida de crianças e adultos com necessidades especiais.
Falando agora noutra área, o turismo, nestes primeiros meses do
ano o centro de treino da Nelo e a Aguieira acolhem dezenas de seleções e centenas de atletas vindos de vários pontos da Europa, e até
doutros continentes, que escolhem Mortágua para realizar os seus
estágios de pré-época. Mortágua é hoje um nome incontornável
quando se fala de canoagem de nível mundial.
Também deram-se passos concretos na implementação da “Grande Rota da Batalha do Bussaco”, tendo já iniciado a colocação da
sinalética e painéis informativos ao longo do percurso.

Esta rota percorre o trilho seguido pelas “Invasões francesas” nos
concelhos de Mealhada, Mortágua e Penacova, convidando a conhecer os sítios e monumentos mais emblemáticos associados a este
acontecimento militar, nomeadamente os postos de comando de
Sula e de Moura, o posto de comando de Wellington, a Cruz Alta, e a
visitar o Museu Militar do Bussaco e o nosso Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco“. E como complemento,
conhecer e desfrutar doutros pontos de interesse turístico que existem nos três concelhos.
Destaco ainda o trabalho que estamos a realizar na requalificação
dos percursos pedestres das Laceiras-Paredes e da Fraga. Esta
aposta já está a ter resultados visíveis no aumento exponencial do
número de visitantes, de vários pontos do país. É também nosso
objetivo fazer o prolongamento do percurso da ribeira da Fraga,
desde o Parque Verde até Caparrosinha, que permitirá criar um percurso já de média extensão.
Fruto da aposta que está a ser feita no turismo, Mortágua já oferece
uma diversidade de pontos de interesse, conjugando património
natural, cultural, militar, gastronómico e rural.
Temos hoje mais capacidade de atrair turistas/visitantes, e por
conseguinte, de usufruir das vantagens que dai advém em termos de dinamismo económico e criação de postos de trabalho.
Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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EXPOSIÇÃO DE MÁSCARAS
22 FEV a 22 de MAR | CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL

ESCUTA O TEATRO
SENHOR DO SEU NARIZ
SÁB 9
21h30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

Apresentação : AtrapalhArte.
Exposição constituida por máscaras
elaboradas no âmbito do Workshop
coordenado pela artista mortaguense
Marta Fernandes.
Org.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Baseada num conto de Álvaro Magalhães, esta peça ajuda os mais novos a compreender que somos
todos diferentes e são essas diferenças que nos tornam únicos e especiais
Reserva de bilhetes através do agrupamento local ou pelos emails:
srpe.coimbra@escutismo.pt; geral.1241@escutismo.pt ou no posto de turismo.
Bilhete no valor de: 5 euros

Org.:CNE Junta Regional de Coimbra
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// EVENTOS
// EVENTOS
FESTEM
SÁB 16
21:30 | CACM - CENTRO ANIM. CULTURAL

MARIA SENHORA DE MIM
Produção: Teatro Páteo das Galinhas Teatro de
Bico - Figueira da Foz
A peça retrata três mulheres, três vidas. Um
passado que se revisita e um presente que
magoa. O desencanto, a aceitação, a entrega, o
corpo que se vende e o amor. Verdadeiro, mas
traído. De forma profunda, mas também
simples, como marginais e como gente vulgar
que apenas quer sobreviver. A felicidade pode
não ser possível, os que vivem podem não existir
e a tragédia reside na compreensão vaga de que
tudo o que há em nós pode ser absurdo e …não
ter sentido.
ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

SEMANA DA LEITURA
18 a 22 MARÇO
Hoje leitor, Amanhã leitor

ORG.: Munícipio de Mortágua | Agrupamento de Escolas

FEIRA DO LIVRO
18 a 22 MARÇO
Escola Secundária

A LER VAMOS
18 a 22 MARÇO
Leituras em espaços públicos

PARA TI, SOPHIA
21 de Março | Centro de Animação Cultural
Produção:Trigo Limpo teatro ACERT
Destinatários: público escolar

MARCHA DA LEITURA
21 MARÇO
14h30 | Pelas ruas de Mortágua

SARAU DA LEITURA
22 MARÇO
21h00 | Centro de Animação Cultural
“Celebrar a vida, tecendo a esperança”

CONCURSO MUNICIPAL
DE IDEIAS DE NEGÓCIO
SEX 29 MARÇO
21:00 | CENTRO ANIM. CULTURAL
Apresentação pública das Ideias de Negócio dos
alunos do 2º, 3º Ciclos e Secundário/Profissional
selecionadas no âmbito do concurso municipal.
Iniciativa inserida no programa
“Empreendedorismo nas Escolas da Região de
Coimbra”, promovido pela CIM-RC, com a parceria
do Município de Mortágua e Agrupamento de
Escolas.
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// CINEMA
FAMÍLIA INSTANTÂNEA
INSTANT FAMILY
SÁB 02 [21.30] DOM 03 [21.30]
116 MIN // COMÉDIA // M/12
DE: SEAN ANDERS
COM : MARK WAHLBERG, ROSE BYRNE,ISABELA MONER

Quando Pete e Ellie decidem criar uma família, começam
a explorar o mundo da adoção. Depois de conhecerem um
trio de irmãos, incluindo uma adolescente rebelde de 15
anos passam inesperadamente de zero para três filhos da
noite para o dia. Agora, Pete e Ellie têm de aprender todos
os truques para se transformarem instantaneamente em
pais, na esperança de se tornarem numa família.

ALITA: ANJO DE COMBATE
ALITA: BATLE ANGEL
DOM 10 [17h00 ] [ 21:30]
122 MIN // AÇÃO, AVENTURA // M/12
DE: ROBERT RODRIGUEZ
COM: ROSA SALAZAR, CHRISTOPH WALTZ, JENNIFER CONNELLY

Quando Alita acorda sem memória de quem ela é num futuro que ela não
reconhece, esta é levada por Ido um médico bondoso que percebe que
dentro desta ciborgue abandonada está o coração e alma duma jovem
mulher com um passado extraordinário. Mas é quando as forças mortais
e corruptas que controlam a cidade vêm atrás de Alita que ela descobre
uma pista para o seu passado Alita pode ser a chave para a salvação dos
seus amigos, família e o mundo que ela amava.
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

COMO TREINARES O TEU DRAGÃO
3: O MUNDO SECRETO VP
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE
HIDDEN WORLD
DOM 17 [ 17H00 E 21H30]
129 MIN // MISTÉRIO, THRILLER// M14
DE: M. NIGHT SHYAMALAN
COM: JAMES MCAVOY, BRUCE WILLIS, SAMUEL L.
JACKSON

O que começou por ser uma amizade improvável
entre um Viking adolescente e um temível dragão
Fúria da Noite tornou-se na épica aventura das
suas vidas. Dragão e Viking vão lutar juntos, nos
confins do mundo, para protegerem tudo o que
amam.

MALIGNO
THE PRODIGY

CAPTAIN MARVEL

SAB 23 [ 21H30 ] DOM 24 [21H30]

DOM 31 [17h00 e 21h30]

92 MIN // TRILLER
DE: NICHOLAS MCCARTHY
COM: JACKSON ROBERT SCOTT, TAYLOR
SCHILLING, PETER MOONEY

124 MIN // FANTASIA //
DE: ANNA BODEN, RYAN FLECK
COM: BRIE LARSON, GEMMA CHAN, SAMUEL
L.JACKSON

O estranho comportamento do filho de
Sarah, Miles, indica que uma força maligna
se apoderou dele. Temendo pela segurança
de sua família, Sarah precisa lutar contra
seu instinto maternal de proteger Miles para
poder investigar o que está acontecendo.

Trata-se da aventura de uma agente da CIA
que tem contato com uma raça alienígena e
ganha poderes sobre-humanos. Entre os seus
poderes estão uma força fora do comum e a
habilidade de voar.

BILHETES: NORMAL > 3,95€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE > 3,40€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,15€
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// BIBLIOTECA MUNICIPAL
INFANTO / JUVENIL

O GRANDE LIVRO DAS PIADAS
Páginas para rabiscar, anedotas para partilhar e muito
mais para dias cheios de brincadeira e diversão.

HÁ UM MONSTRO NO TEU LIVRO
Oh, não! Um Monstro maroto invadiu este livro!
Podes ajudar a mandá-lo embora?

JOÃO SEM MEDO
Quem quiser casar com a filha do Rei terá que
passar pela prova do medo.

ADULTOS

A BIBLIOTECA
Sempre que abria aquele livro estava
perante um novo romance, inédito e genial.

PALAVRAS PARA JOSÉ
SARAMAGO
Textos críticos, depoimentos e
manifestações de homenagem ao Prémio
Nobel da Literatura de 1998.
8 // AGENDA MUNICIPAL

TEMA Uma viagem com Sophia
Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu no Porto, a 6 de Novembro de
1919, e morreu em Lisboa, a 2 de Julho de 2004. O seu corpo está no Panteão
Nacional desde 2014. Começou a escrever muito cedo e foi sempre de uma
extrema exigência. São 14 os seus livros de poesia (mais dois de contos e sete
para crianças, domínio em que também particularmente se destacou), que
fazem dela um dos grandes nomes da lírica portuguesa de sempre e decerto a
maior poeta da nossa língua. A sua obra, única, recebeu por isso muitas distinções, em Portugal e no estrangeiro, incluindo o Prémio Camões, o mais importante concedido a quem escreve em português; e José Saramago, e muitos
outros escritores e ensaístas, defenderam que lhe fosse dado o Nobel.
Existe uma biblioteca com o seu nome em Loulé.

// CACM

VI Gala ABAADV – Caldas de Penacova

Escola de Cães-Guia para Cegos “20 anos 20 músicas”
30 MAR

Apresentação e entrevistas pela “Dupla Rodrigo e Linux”

15.00 horas | CENTRO DE ANIMAÇÃO

Momentos de humor com a “Companhia Papillon”

CULTURAL DE MORTÁGUA

Música ao vivo com a “Banda da Casa”

ORG.:ABAADV - ESCOLA DE CÃES GUIA PARA CEGOS

Jantar Solidário – Quinta do Recanto – 20.00 horas
MARÇO ’19 // 9

// NOTÍCIAS

CURSOS PROFISSIONAIS
MINISTRO DODE
PLANEAMENTO
SECUNDÁRIA
MORTÁGUA
VISITOU
MORPNEUS
E PELLETS POWER
NO “PÓDIO DO SUCESSO”
A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MORTÁGUA FIGURA EM
PRIMEIRO LUGAR NO “PÓDIO” DAS QUE CONSEGUIRAM UMA TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL EM TEMPO NORMAL (TRÊS ANOS) DE 100%. OS
DADOS REFEREM-SE AO ENSINO PROFISSIONAL EM
2016/2017, ÚLTIMO ANO COM DADOS APURADOS.

Mortágua é o concelho com melhores resultados dos Cursos Profissionais de nível secundário (único com 100% de taxa de conclusão),
estando também em primeiro lugar, em ex-áqueo com outros cinco
estabelecimentos, quando é considerado o universo de estabelecimentos que ministram cursos profissionais, ou seja, já incluindo as
escolas profissionais.
Professores com experiência no ensino profissional e com uma
“disponibilidade constante” para os alunos, laboratórios e oficinas
bem equipados, estudantes dedicados, estão entre as principais
razões que levaram a Secundária Dr. João Lopes de Morais a ser a
que mais se distinguiu no ensino profissional em 2016/2017.
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// NOTÍCIAS

A Escola possui dois Cursos Profissionais a
funcionar: Técnico de Manutenção Industrial - Variante Mecatrónica Automóvel e
Técnico de Análise Laboratorial. Ambos os
cursos habilitam a uma dupla certificação,
académica (12ºano) e profissional (nível
4), possibilitando o acesso mais direto ao
mercado de trabalho e garantindo ao
mesmo tempo o prosseguimento de estudos no Ensino Superior, se o aluno assim o
desejar.
Todos os 18 alunos que entraram nestes
cursos em 2014/2015 concluíram o secundário em 2016/2017. Os rumos trilhados,
posteriormente, levaram 3 alunos ao Ensino Superior, onde estão a dar continuidade
à sua formação; 11 alunos estão integrados no mercado de trabalho, na sua área
específica; 4 alunos estão integrados no
mercado de trabalho, em setores diferenciados, por opção pessoal.

concorrem para este excelente resultado.
O acompanhamento permanente dos alunos em termos pedagógicos e relacionais,
a sua formação académica e pessoal, a
sua orientação profissional foram e continuam a ser feitos por professores com
experiência em ensino profissional, que
apostam numa relação pedagógica de proximidade e no respeito e valorização das
especificidades de cada um e por um esforço de adequação de metodologias. Por
outro lado, a escola conseguiu ter “laboratórios e oficinas bem equipados”, o que é
essencial nestes cursos.

O estabelecimento de parcerias com empresas do concelho e da região, ligadas às áreas
de formação, que acolhem os alunos em
contexto real de trabalho (estágio profissional), tem contribuído para o reforço e valorização da componente prática, experimental
e técnica das aprendizagens, proporcionando uma formação de qualidade e com excelentes perspetivas de integração no mercado de trabalho.
Este sucesso é motivo de orgulho e satisfação para toda a comunidade escolar de
Mortágua.Parabéns aos Alunos e Professores.■

Segundo o diretor do Agrupamento de
Escolas, Rui Parada da Costa, os alunos
foram, sempre, exemplo de dedicação, colaboração e envolvimento em todas as
dimensões da vida escolar e da sua formação integral. Uma conjugação de fatores
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// NOTÍCIAS

RANKING DAS ESCOLAS
MORTÁGUA SOBE LUGARES NO BÁSICO E SECUNDÁRIO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MORTÁGUA FOI A

REMODELAÇÃO DO NÓ
SEGUNDA
DOQUE
BARRIL
MAIS LUGARES SUBIU NO “RAN-

KING” DAS ESCOLAS, A NÍVEL NACIONAL, EM
2018.

A Secundária de Mortágua pulou 249 lugares, até à 174ª posição,
segundo dados do Ministério da Educação relativos aos exames do
ano passado. A análise abrange 624 estabelecimentos que levaram alunos a exame.
No Ensino Básico, Mortágua surge na 427ª posição entre um universo de mais de 1200 escolas de todo o país. Também aqui Mortágua subiu 83 lugares em relação ao ano anterior.
1.ª Escola Pública na disciplina Física e Química A
No Ranking dos Exames Nacionais de 2018, a Escola Secundária
Dr. João Lopes de Morais é a 10.ª a nível nacional e a 1.ª Escola
Pública na disciplina de Física e Química A, com a média de 14,08.
A escola de Mortágua é a única escola pública que aparece entre as
vinte melhores (no 10º lugar), numa tabela em que os primeiros
lugares são ocupados por estabelecimentos privados de ensino
situados nos grandes centro urbanos, nomeadamente Lisboa,
Porto e Coimbra.■
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
ESTÁ A CELEBRAR 15 ANOS!
PARA ASSINALAR A EFEMÉRIDE, DURANTE O MÊS DE
FEVEREIRO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DINAMIZOU
UM PROGRAMA RICO E DIVERSIFICADO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ABRANGENDO O LIVRO, A LEITURA,
A ARTE, A MÚSICA, E ATÉ A GASTRONOMIA.
São 15 anos a promover a leitura e o livro, o desenvolvimento pessoal, a cultura e o lazer, junto da nossa comunidade. A preservar e a
divulgar o património cultural do concelho e os autores locais. Ao
longo destes 15 anos a Biblioteca, além de espaço do saber e do
entretenimento, tem sido igualmente um espaço de cidadania, partilha e solidariedade.
As atividades contaram com a presença de vários autores e artistas. O primeiro dos quais foi Carlos Marques, um contador, ou
melhor dizendo, “cantador” de histórias. O autor reescreve a nossa
tradição oral, juntando-lhe a música, a teatralização e o humor. Curiosamente, Carlos Marques já tinha estado 12 anos atrás no aniversário da Biblioteca, tendo sido aliás a sua estreia como contador
“profissional”.
Seguiu-se um “showcooking” de Chocolate dinamizado por Armanda Lourenço, que mostrou a arte de fazer chocolate de forma artesanal. Os participantes puderam anotar dicas, sugestões, e tirar
dúvidas, sobre como fazer chocolate em casa.
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A música também é uma forma de expressão, comunicação e cultura, e como tal, não podia faltar. Fez-se representar pelo Quarteto
de Jazz Victor Martins, que trouxe os sons do Jazz, Blues e da
Bossa Nova. A contadora Lucrécia Alves “desenrolou” histórias, literalmente. Uma forma original de contar histórias através dos fios
de lã ou crochet, onde as crianças e os pais fazem parte do conto.
Lucrécia Alves é uma artesã de histórias, que se vão desfiando.
A Biblioteca Municipal recebeu Gonçalo Cadilhe, escritor sobejamente conhecido do público pelos seus livros e crónicas de viagens. Com ele, percebemos que melhor que sonhar com lugares, é
fazer as malas e partir em viagem!
Finalmente, no dia de aniversário, foi a vez do escritor e contador de histórias Rodolfo Castro, nascido na Argentina. “O pior contador de histórias do mundo”, como costuma autointitular-se, é na verdade um exímio
e hábil contador de histórias, que prende a atenção de jovens e adultos.
Além destas atividades, esteve patente uma exposição retrospetiva das ações e eventos desenvolvidos pela Biblioteca Municipal ao
longo destes 15 anos de vida, em que as imagens falam por si. Esteve ainda exposta uma coleção exclusiva de carteiras de senhora,
da autoria de Irina Pires, com a particularidade de serem alusivas
ao livro e à leitura.
Ao longo do ano a Biblioteca Municipal tem previsto dinamizar
outras ações inseridas nestas comemorações.■
“A Biblioteca Municipal é uma referência na vida cultural do concelho”
- presidente da Câmara Municipal, José Júlio Norte
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HOMENAGEM
BRANQUINHO DA FONSECA
DÁ NOME À BIBLIOTECA MUNICIPAL
A CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA APROVOU,
POR UNANIMIDADE, A PROPOSTA DO EXECUTIVO
MUNICIPAL DE ATRIBUIR O NOME DO ESCRITOR MORTAGUENSE BRANQUINHO DA FONSECA (1905-1974)
PARA PATRONO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Trata-se de uma homenagem ao autor de obras como “O Barão”,
“Rio Turvo”, “Porta de Minerva”, “Mar Santo” e um dos fundadores
do movimento literário “Presença”, juntamente com José Régio e
João Gaspar Simões, o qual teve ainda como colaboradores
Edmundo de Bettencourt e Miguel Torga. Experimentou vários
modos e géneros literários, desde o poema lírico ao romance, passando pela novela, o texto dramático e o poema em prosa, mas,
como o próprio dizia, a sua expressão natural era o conto.

mais recônditas. As bibliotecas móveis contribuíram para uma
maior literacia do povo português, para a democratização do acesso ao livro e para a criação de hábitos de leitura.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, considera que esta
decisão constituiu “uma justa e devida homenagem a um ilustre
mortaguense, um escritor que fez da promoção do livro e da leitura
uma verdadeira missão e contribuiu para o desenvolvimento cultural e educacional do país, numa época em que a maioria das pessoas, sobretudo as mais desfavorecidas, não tinha acesso ao livro ”.

Além da produção literária, Branquinho da Fonseca foi responsável
pela criação e dinamização das Bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian a partir de 1958, promovendo uma rede
de leitura pública à escala nacional.

Sendo a Biblioteca Municipal “um espaço do livro e da leitura por excelência”, afirma, a escolha do seu nome para patrono da Biblioteca
Municipal parece não só consensual mas também muito apropriada.

Durante décadas as famosas “carrinhas” de cor castanha levaram
o livro pelo país fora, percorrendo montes e vales, e as localidades

Filho de Tomás da Fonseca (poeta, escritor, professor e político), Branquinho
legou-nos o exemplo de uma vida e obra dedicadas à palavra.■
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REGIÃO DE COIMBRA QUER
CRIAR INTERMODALIDADE
COM A FERROVIA
A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIÃO DE
COIMBRA (CIM-RC) QUER INTEGRAR O TRANSPORTE
FERROVIÁRIO NA REDE DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, CRIANDO BILHETES E TARIFÁRIOS
INTEGRADOS E ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO DA COMUNIDADE.

A CIM Região de Coimbra está a desenvolver uma estratégia de promoção da intermodalidade no planeamento e coordenação do serviço público de transportes, através da integração do transporte
ferroviário que está previsto no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da Região de Coimbra e no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Coimbra.
O Conselho Intermunicipal, composto pelos Presidentes de Câmara dos 19 municípios que constituem a CIM-RC (inclui Mortágua),
aprovou, por unanimidade, esta estratégia que visa a melhoria do
serviço ferroviário no território da CIM-RC e a integração com os restantes serviços públicos de transporte de passageiros, nomeadamente com a rede rodoviária.

16 // AGENDA MUNICIPAL

Criação de um bilhete único
A criação de um título único de transporte, na mesma lógica do
Andante, o bilhete único para os transportes públicos na Área
Metropolitana do Porto, ou o bilhete Sete Colinas, em Lisboa, é uma
das soluções propostas.
Trata-se de um bilhete único para quem se desloca dentro da
região, utilizando os meios de transportes públicos (rodoviário e ferroviário) ao dispor. O preço a pagar depende do trajeto a efetuar e
não do modo de transporte que utiliza ou do número de embarques
que o utente efetua.
As Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas foram
constituídas como Autoridades de Transportes pelo Regime Jurídico
do Serviço Público de Transporte de Passageiros, publicado em
2015.■

// NOTÍCIAS

ELITE DA CANOAGEM
MUNDIAL EM MORTÁGUA

O CENTRO DE TREINO NELO – MONTEBELO
AGUIEIRA, EM MORTÁGUA, FOI PALCO DE MAIS
UMA EDIÇÃO DO NELO WINTER CHALLENGE. A
COMPETIÇÃO REUNIU ATLETAS DE TOPO,
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO
MEDALHADOS OLÍMPICOS, CAMPEÕES
MUNDIAIS E EUROPEUS.
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Entre as principais figuras presentes na competição há a destacar
Martin Fuksa (Rep. Checa), Fernando Pimenta (SL Benfica), João
Ribeiro (SL Benfica), Teresa Portela (SL Benfica), Joana Vasconcelos (SL Benfica), Artuur Peters (Bélgica), Lize Broekx (Bélgica),
Shamshurin Kirill (Rússia), Podolskaya Natalia (Rússia), Arian Sieiro Barreiro (Espanha), Carla Sieiro Barreiro (Espanha), entre outros.
O Nelo Winter Challenge é uma das maiores provas de inverno na
canoagem, reunindo os principais canoístas do mundo, que escolhem este centro de treino para estagiar e iniciar a sua preparação
para a nova temporada. Desde que foi criado, que o centro de treino
da Nelo é considerado como um dos melhores centros de treino e
estágio da canoagem a nível mundial, recebendo alguns milhares
de praticantes da modalidade.
Mais de 300 atletas, de mais de vinte países, competiram nesta 8ª
edição do evento. A grande maioria integram seleções que estão a
realizar o seu estágio de Inverno neste centro, situado junto à albufeira da Aguieira, em Mortágua. Além destas seleções, há clubes de
Espanha e clubes nacionais que vêm propositadamente para participar no evento.
Rússia, República Checa, Lituânia, Israel, Grã-Bretanha, Bélgica,
Espanha, Suécia e Portugal, são algumas das seleções que estão
atualmente em estágio. A Polónia e a Noruega são outras duas seleções que vão agora iniciar o seu estágio no centro de treino, havendo algumas que vão voltar, no mês de março, para um segundo
estágio.
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O Nelo Winter Challenge é uma competição realizada pela Nelo,
empresa portuguesa líder de mercado mundial de kayaks e canoas,
tendo a parceria da unidade turística Montebelo Aguieira Lake
Resort & Spa, e o apoio do Município de Mortágua.
Esta competição distingue-se não só pela riqueza e currículo dos
atletas e países presentes, mas também pela qualidade da organização, o que a torna um momento alto das provas da pré-época.
Sendo considerada, inclusive, uma grande celebração de Training
em Portugal, esta prova é uma ótima oportunidade para as inúmeras equipas, que se encontram em estágio no nosso país, medirem
forças entre si.

// NOTÍCIAS

Mortágua no mapa da canoagem mundial
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, marcou presença no evento, acompanhado pelo Administrador da Nelo,
Manuel Ramos, e do Diretor Geral da Turismo Visabeira, Francisco Loureiro.
Júlio Norte refere que a presença de milhares de atletas de
todo o mundo, é muito prestigiante para o concelho e para a
região. “Desde há vários anos que este centro de treino é uma
referência a nível mundial, de tal forma que os melhores do
mundo vêm aqui treinar, as seleções vêm estagiar, e voltam
ano após ano. Isso significa que encontram aqui condições
ideais para terem sucesso ao mais alto nível de competição.
Mortágua já está no mapa da canoagem mundial.

Fernando Pimenta venceu em K1
O canoísta português Fernando Pimenta conquistou a prova em K1 da Nelo
Winter Challenge, repetindo um feito já alcançado em edições anteriores.
O canoísta é presença assídua no centro de treino da Nelo em Mortágua, efetuando aqui treinos e estágios, nomeadamente da seleção: “Estes últimos 15 dias
estive aqui a treinar, é um local onde encontramos condições perfeitas para a
prática da nossa modalidade. Além disso, temos sempre alguém do staff da
Nelo para nos dar apoio técnico que seja necessário” E conclui: “É sempre um
prazer iniciar a época aqui e participar neste grande espetáculo desportivo”.■
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MUNICÍPIO VAI IMPLEMENTAR
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL (CLDS-4ª GERAÇÃO)
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA FOI CONTEMPLADO
PELO PROGRAMA CONTRATO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS-4ª GERAÇÃO),
TENDO-LHE SIDO ATRIBUÍDO UM FINANCIAMENTO
NO MONTANTE DE 520 MIL EUROS, PARA UM
PERÍODO DE TRÊS ANOS.

É a primeira vez que Mortágua é beneficiário destes Contratos
Locais de Desenvolvimento Social, representando um novo instrumento no desenvolvimento das políticas sociais do Município. A
adesão ao CLDS 4G permite reforçar as políticas do município quer
no âmbito da promoção do envelhecimento ativo, quer no apoio a
setores da população mais vulneráveis.

soas e potenciar o trabalho em rede das várias entidades locais
que atuam na área social. E valorizar a intervenção de proximidade,
nomeadamente o papel das Câmaras Municipais, dadas as suas
especiais responsabilidades ao nível concelhio.

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social
(CLDS) é promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, e financiado no âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

No caso do concelho de Mortágua, a sua implementação irá permitir desenvolver ações em dois eixos prioritários de intervenção: a
promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa;
Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento comunitários.

Tem como objetivos aumentar os níveis de coesão social; concentrar a intervenção nos grupos populacionais que revelam maiores
fragilidades sociais, promovendo a mudança na situação das pes-

As intervenções a realizar serão enquadradas num Plano de Ação,
tendo em consideração as vulnerabilidades identificadas, do ponto
de vista social, e as características da população residente.
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A coordenação da implementação do CLDS
caberá à Entidade Coordenadora Local da
Parceria. O Município de Mortágua designou
a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua
para coordenar este CLDS-4G.
Promover o envelhecimento ativo e saudável
A promoção do envelhecimento ativo e da
autonomia das pessoas idosas é um dos
eixos prioritários de intervenção.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere que “viver a velhice com qualidade
ajuda a prevenir certas doenças do foro físico e mental, e retarda os efeitos do processo
natural de envelhecimento”. Ao que acrescenta: “A prevalência de doenças crónicas
ou incapacitantes na Terceira Idade é hoje
um grave problema e um grande desafio que
se coloca à sociedade, às famílias, ao Estado, e temos de trabalhar cada vez mais as
vertentes da prevenção e sensibilização, de
forma a assegurar a qualidade de vida das
pessoas idosas, o mais tempo possível”.
Combater o sedentarismo, incentivar a prática do exercício físico e do treino mental, promover atividades ocupacionais (culturais,

desportivas, recreativas), são algumas das medidas que podem contribuir para um processo
de envelhecimento mais saudável.
O Município de Mortágua já promove alguns programas direcionados para o envelhecimento ativo e saudável da população idosa, sendo disso exemplo o programa “Viva Mais.
Mexa-se!”, que proporciona atividades de ginástica e hidroginástica, e o programa “Viver
Mais. Viver Feliz”, direcionado para atividades de animação, lazer e convívio.
E noutra vertente, o Município criou em 2015 a Academia Saber+, uma resposta social dedicada à população sénior, que promove a aprendizagem não-formal e a reciclagem de
conhecimentos em matérias de interesse cultural e artístico, constituindo, também, um
espaço de cidadania, lazer e convívio. ■
MARÇO ’19 // 21

// NOTÍCIAS

FUTSAL FEMININO

CASA DO BENFICA DE MORTÁGUA
SAGROU-SE CAMPEÃ DISTRITAL A EQUIPA DA CASA DO BENFICA DE MORTÁGUA
SAGROU-SE VENCEDORA DO CAMPEONATO
DISTRITAL, EM JUNIORES, NO PRIMEIRO ANO EM
QUE SE DISPUTOU ESTE ESCALÃO COMPETITIVO.
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As mortaguenses terminaram a prova sem
qualquer derrota, somando três vitórias e
um empate. A festa da consagração fez-se
em casa, já com o título conquistado na
penúltima jornada. Agora a equipa vai disputar a Taça Nacional, em que irão defrontar-se os campeões a nível distrital.
Como tem sido habitual em circunstâncias
análogas, a equipa foi recebida no Salão
Nobre dos Paços do concelho. O Presidente da Câmara, Júlio Norte, felicitou as campeãs e a equipa técnica pelo brilhante campeonato, bem como a Casa do Benfica de
Mortágua pelo relevante trabalho que vem
desenvolvendo na formação desportiva
dos jovens, com destaque para o futsal
feminino.
O treinador Steve Matos, que há quatro épocas está no comando técnico da Casa do
Benfica de Mortágua, destaca o facto de
seis jogadoras terem-se estreado no campeonato. “Das 15 atletas da equipa, 14 começaram na formação, é um trabalho que já
vem desde 2011. A nossa capitã começou
aqui a jogar com 9 anos de idade”.

A aposta na formação tem dado frutos e
este ano até foi reforçada: “Criámos um
escalão dos 5 aos 10 anos, já tem 14 crianças a praticar. Temos depois o escalão de
formação, que é o Sub-15, os Juniores e os
Séniores”.
Hoje são cerca de 50 as atletas que praticam futsal no clube. Quanto a objetivos,
diz: “Temos aqui um grupo com muita qualidade. Estas atletas ainda têm quatro
anos pela frente para jogar nos juniores e
vamos tentar manter este grupo o máximo tempo possível. E continuar com o trabalho na equipa sénior, que este ano está a
fazer um excelente campeonato, a lutar
pelo terceiro lugar”.
Uma missão que não é fácil, tendo em conta
que quase todas as atletas são estudantes, e
algumas delas estão mesmo no Ensino
Superior. “É mesmo o maior problema, quando atingem a melhor fase da sua evolução
vão estudar para fora, para as Universidades.
Atualmente temos 3 ou quatro atletas nessa
condição, que fazem um esforço para conciliar os estudos e ao mesmo tempo treinar e
jogar. É preciso muita força de vontade e gostar do que fazem”.■
Parabéns às campeãs!
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ALTERAÇÕES CLIAMÁTICAS
PROJETO CLIMAGIR SENSIBILIZOU ALUNOS
O PROJETO “CLIMAGIR”, PROMOVIDO PELA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA (CIM-RC) VISITOU OS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
MORTÁGUA COM O OBJETIVO DE SENSIBILIZAR OS
ALUNOS PARA OS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS, E AO MESMO TEMPO, PROMOVER A
FLORESTA AUTÓCTONE.

Foram realizadas ações de sensibilização nas escolas dos vários
níveis de ensino (1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário), alertando e sensibilizando os alunos para a temática das alterações climáticas e como
as mesmas estão já a ter consequências devastadoras na economia, no nosso modo de vida, sendo disso exemplos os incêndios de
2017 e o furação Leslie em 2018.
Os alunos foram sensibilizados para fenómenos climáticos extremos que já ocorrem hoje, no nosso país e em particular na nossa
região, e que tenderão a ser cada vez mais frequentes. O nosso país
encontra-se entre os países europeus com maior vulnerabilidade
aos impactos das alterações climáticas. Daí a importância de adaptarmos as nossas escolhas e ações, ajudando a travar ou pelo
menos a mitigar os impactos negativos.
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Sendo uma responsabilidade coletiva, é também (deve ser) uma
responsabilidade e um compromisso individual, cabendo a cada
cidadão dar o seu contributo para termos um Planeta sustentável.
A começar pela tomada de consciência do problema, e sobretudo,
pela adoção concreta e efetiva de comportamentos (boas práticas), como a redução da utilização de plástico, a reciclagem, a poupança de energia e água, mais utilização de transporte público,
entre outros exemplos.
Plantação de sobreiros no Parque Industrial
Além destas ações de sensibilização, o Projeto procedeu à entrega
de sobreiros aos alunos do 4º e 5º anos, para levarem para casa e
plantarem no seu quintal ou noutro local adequado. As turmas do

// NOTÍCIAS

7º, 8º e 9º ano receberam também sobreiros (uma árvore por cada
turma), os quais foram plantados na zona envolvente dos edifícios
escolares. Por sua vez, os alunos do 10º ano foram convidados a
plantar sobreiros nos taludes do Parque Industrial. Além da função
paisagística, estas árvores irão também constituir, quando atingirem a maturidade, uma cintura de proteção às próprias empresas,
sendo conhecida a resiliência ao fogo destas árvores.
O projeto ClimAgir quer sensibilizar as populações dos 19 municípios da CIM-RC para as alterações climáticas e os seus impactos,
tendo um enfoque especial na comunidade escolar, visitando as
escolas e promovendo diversas atividades didáticas, que pretendem divulgar e promover boas práticas ecológicas e ambientais.
Uma das novidades do projeto é a App “ClimAgir”, através da qual é
possível acompanhar a viagem do “Bolotas”, a mascote do projeto,
aplicar os conhecimentos através de jogos didáticos e quizz, acompanhar os dados e avisos meteorológicos para a Região, entre
outras funcionalidades.
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas
Este projeto, que é financiado pelo POSEUR, Portugal 2020 e Fundo
de Coesão, nasceu na sequência do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, elaborado pela CIM-Região de
Coimbra e pela Universidade de Coimbra. Este documento inovador contempla o conhecimento das especificidades sectoriais do
território da CIM-RC, a avaliação da sua vulnerabilidade atual e futura às alterações climáticas e a identificação, definição e priorização de medidas de adaptação específicas para o território. ■
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PROTEÇÃO CIVIL
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS
A CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA, EM PARCERIA COM O SEPNA
(SERVIÇO DE PROTEÇÃO DA NATUREZA E DO AMBIENTE) E O GIPS
(GRUPO DE INTERVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO), ESTÁ A PROMOVER
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO JUNTO DAS POPULAÇÕES NO ÂMBITO DAS
FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL JUNTO DOS AGLOMERADOS
URBANOS, NA REDE VIÁRIA, E AINDA SOBRE AS ALTERAÇÕES AO D.L.
124/2006 (REALIZAÇÃO DE QUEIMAS E QUEIMADAS).
As ações vão realizar-se nas freguesias consideradas como prioritárias em termos de risco de incêndio (Cercosa, Espinho, Pala e Trezói), durante os meses de fevereiro e março. As primeiras destas
ações decorreram nas instalações da Associação do Meligioso, freguesia de Trezói, e na antiga escola de Vale de Carneiro, freguesia
de Espinho.
A Câmara Municipal, através do seu Presidente e do Técnico do Gabinete Florestal, e as Juntas de Freguesia de Trezoi e Espinho, através
dos seus presidentes, marcaram também presença nestas ações.
Estas ações pretendem alertar para a obrigatoriedade da limpeza e
remoção de matos e manutenção das faixas de gestão de combustível (distância às edificações, instalações e rede viária), tendo em
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vista a redução do número de ocorrências e a minimização dos riscos de incêndio florestal. As novas regras para proceder a queimas
e queimadas, que obrigam a autorização para o efeito, foi outro dos
assuntos que mereceu atenção.
A limpeza atempada e correta dos terrenos, em espaços florestais e
agrícolas, constitui uma medida preventiva essencial para a salvaguarda e proteção de pessoas e bens, e como tal, um dever cívico.Entende-se por gestão de combustíveis a redução de material vegetal e lenhoso de modo a evitar a ignição e a dificultar a propagação
do fogo na vertical e na horizontal.
Em síntese, significa cortar as ervas, os arbustos e as árvores, em
algumas áreas, de forma a minimizar o risco face aos incêndios.

// NOTÍCIAS

Porqueéimportanteagestãodecombustíveis?
Até 15 de março de 2019 é obrigatório proceder à gestão de combustíveis (limpeza
de vegetação) numa faixa de largura não
inferior a 50 metros de edificações ou instalações (estaleiros, armazéns, oficinas,
fábricas ou outros equipamentos) inseridas em espaços rurais.
A execução das operações de limpeza compete ao proprietário, arrendatário ou usufrutuários ou entidades que detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em
espaços rurais. No caso de aglomerados
populacionais esta faixa de proteção
estende-se até aos 100 metros.
Esta faixa de gestão de combustível é a
melhor proteção de pessoas e bens em
caso de incêndio. Eliminando material inflamável à volta da sua casa, cria um espaço
de segurança e reduz as hipóteses de um
incêndio florestal atingir a sua habitação.
Desrame as árvores em redor da sua casa
até 4 metros de altura, mantenha as copas
distanciadas no mínimo 4 metros entre si
(no caso de pinheiros bravos e eucaliptos a

distância deve ser de, no mínimo, 10
metros), certifique-se que as árvores e os
arbustos se encontram a mais de 5 metros
de distância do edifício e que a copa não se
projeta sobre a cobertura da edificação.
Mantenha uma faixa de 10 metros sem
combustíveis (material lenhoso, resíduos,
vegetação alta), no acesso à sua casa.
Com estas boas práticas, as habitações,
bem como toda a sua envolvente, ficam
mais seguras e protegidas.
Também a gestão de combustíveis ao
longo das estradas cria melhores condições para evitar a progressão do fogo e permite o acesso e circulação.
É imperioso que todos cumpram as regras,
de modo a que não se repitam tragédias
como as que aconteceram em junho e outubro de 2017. As alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura, do
número de dias quentes e secos ao longo
do ano, a diminuição da pluviosidade (escassez de água), são uma realidade e tenderão a ser cada vez mais frequentes, e exi-

gem uma mudança cultural e cívica, bem
como uma estratégia de adaptação a um
mundo bem diferente a que estávamos habituados, falando em termos ambientais.
Para mais esclarecimentos, contacte o
Gabinete Técnico Florestal do Município,
dirigindo-se à Câmara Municipal, ou através do nº 231 927 460
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// OBRAS & EMPREITADAS
Ÿ Infraestruturação da 2ª Fase da ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira: obra concluída;
Ÿ ETAR de Mortazel: encontra-se em fase de conclusão, prevendose o seu arranque para o mês de março de 2019;
Ÿ Execução da rede de Saneamento Básico de Pomares: obra a decorrer e em fase adiantada;
Ÿ Prolongamento de Rede de Saneamento na Trav. Rua da Azenha – Vila
Meã: obra a decorrer;
Ÿ Rede de águas pluviais na Rua D. Vasco Martins, em Vila Nova:
obra a decorrer;
Ÿ Arranjo urbanístico da Avenida Infante D. Henrique em Vale de
Açores: obra a decorrer, prevendo-se a sua conclusão até ao final
do corrente mês;
Ÿ Houve algum atraso na evolução da empreitada devido à necessidade de autorização junto de entidades externas ao Município,
nomeadamente para a colocação de infraestruturas e mudança
de PT, e ao facto de se ter conseguido adquirir algumas construções antigas que foram demolidas para dotar a via de melhores
condições de acessibilidade para peões;
Ÿ Construção da rotunda do Barril: obra iniciada e em fase adiantada de execução;
Ÿ Execução de passeios na Rua da Gandarada: obra a decorrer;
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Rua da Gandarada

// OBRAS & EMPREITADAS
Ÿ Remodelação do entroncamento da EN 228 com o acesso à Cen-

tral Termoelétrica/Pellets Power: obra em execução (desaterros)

Ÿ Reposição de pavimentos em diversas povoações do Concelho

devido à colocação de infraestruturas subterrâneas: em fase de
adjudicação;

Ÿ Intervenção em linhas de água afetadas pelos incêndios de outu-

bro de 2017 (protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente):
em fase de concurso;

Ÿ Beneficiação de vias na Freguesia de Pala: obra em execução,

prevendo-se a sua conclusão para o final do 1º trimestre de 2019;

Acesso à Central Termoeléctrica

Ÿ Impermeabilização de zonas de cobertura da EB2/3: obra con-

cluída;

Ÿ Abertura de nova captação de água em Aveleira (sistema Avelei-

ra/Painçal e Trutas): obra concluída;

Ÿ Construção de abrigo para animais - Quinta Pedagógica – Tera-

pêutica, em V. Remígio (zona envolvente da antiga Escola Primária): obra em execução;
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// DIVULGAÇÃO

LIMPEZA DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS
O GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ALERTA :

Nesta cintura de 50 metros em torno das
edificações, não pode haver contacto (con-

50m

POVOAMENTOS DE EUCALIPTO E/OU PINHEIRO BRAVO
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As copas das árvores e dos arbustos
devem estar distanciadas no mínimo 5 m
da edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura do edifício.
Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como
lenha, madeira ou sobrantes de exploração
florestal ou agrícola, bem como de outras
substâncias altamente inflamáveis.

>=4m

a >= 8m

>=5m

tinuidade) entre materiais combustíveis, e
deve ser garantido o espaçamento entre
combustíveis, definido nos termos da referida Lei;

4m

>=5m

a/2

>=10m

Além da limpeza do mato, o arvoredo tem de
ser desbastado para que a distância entre
copas das árvores seja no mínimo de 10 m,
no caso de povoamentos de eucalipto e
pinheiro bravo, e de 4 m para as restantes
espécies florestais. Deverá ser também efetuada a desramação das árvores 4 m acima
do solo, sendo que, no caso de árvores com
altura inferior a 8 metros, estas deverão ser
desramadas até metade da sua altura, a partir do chão.

a<8m

Nos termos da Lei nº 76/2017, com as alter a ç õ e s i n t r o d u z i d a s p e l o D. L .
n.º124/2006, de 28 de Junho, na sua redação atual, informa-se que os proprietários,
arrendatários, usufrutuários ou entidades
que, a qualquer título, detenham terrenos
confinantes a edificações (habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros
equipamentos) são obrigados a proceder à
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL NUMA FAIXA
DE 50 M à volta daquelas edificações ou instalações, medida a partir do limite exterior
do edifício (de acordo com as normas constantes no anexo da referida Lei).

50m
POVOAMENTOS DE OUTRAS ESPÉCIES

// DIVULGAÇÃO

AVISO

CONFORME ESTIPULADO PELA LEI
O NÃO CUMPRIMENTO DAS LIMPEZAS LEVA À APLICAÇÃO DE
CONTRAORDENAÇÕES E COIMAS QUE DURANTE O ANO DE 2019

SÃO AUMENTADAS PARA O DOBRO:

AS INFRAÇÕES CONSTITUEM CONTRAORDENAÇÕES PUNÍVEIS
COM COIMA, ATÉ 10.000€, NO CASO DE PESSOA SINGULAR,
E ATÉ 120.000€, NO CASO DE PESSOA COLETIVA.
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IEFP - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS O período de apresentação da candidatura
Abertura do 1º período de candidatura
de 2019

na operação decorre entre o dia 15 de fevereiro (09:00:00h) de 2019 e 30 de abril
(16:55:59h) - [ ABERTO ]

9h00 de 13 de março às 18h00 de 15 de
julho

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objectivos:

com alterações publicadas na portaria
nº 70/2019 de 27 de Fevereiro

a) estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de actividades que não
sejam de produção, transformação ou
comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do TFUE, criando novas
fontes de rendimento e de emprego;

3º CONCURSO - Diversificação de Atividades na Exploração - OP 10.2.1.3
A ADICES – Associação de Desenvolvimento
Local, entidade que gere o programa de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária
(DLBC), informa que se encontra aberto o 3º
CONCURSO na Operação 10.2.1.3 –Diversificação de atividades na exploração agrícola.

b) contribuir directamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar, a fixação de população, a ocupação do território e o reforço da economia
rural.

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.
-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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A tipologia de intervenção a apoiar respeita
a investimentos em actividades económicas não agrícolas nas explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em
sede de análise, seja igual ou superior a 10
000 EUR e inferior ou igual a 200 000 EUR.
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.pte no portal do
PDR2020 em www.pdr-2020.pt.
Podem ainda ser obtidos esclarecimentos
junto dos Técnicos da ADICES através do
endereço adices@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.

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

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

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 06 e 20 de Fevereiro,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de Mortágua o subsídio no valor de 5.000,00 euros para apoio às despesas de funcionamento do 1º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar.
Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de Mortágua o subsídio no valor de 5.000,00 euros, para apoio à execução do Plano de
Atividades Extracurriculares.
Aprovar a celebração de protocolo de cooperação entre o Município e a ASAE, no âmbito do projeto “ASAE vai à escola”, que tem
como objetivo a qualidade e segurança alimentar.
Deferir os processos de candidatura nº 1,2,3,4, 5 e 6 /2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos do
respetivo Regulamento.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o subsídio no
valor de 5.777,77 euros, para apoio ao desenvolvimento da sua atividade desportiva na restante época 2018/2019

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio do valor de
1.000,00 euros, como apoio às despesas de organização da Gala
de apresentação da equipa de ciclismo UCI Miranda-Mortágua.
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante a celebração de
protocolo, o subsídio no valor de 50.000,00 euros, para apoio à atividade desportiva e investimentos inerentes à participação da sua
equipa de ciclismo nas provas nacionais e no estrangeiro, em que a
equipa mencionará o nome Mortágua nos seus equipamentos,
frota automóvel e meios de divulgação.
Aprovar a prorrogação de protocolos, para execução de obras de
beneficiação/melhoramentos de edifícios-sede das seguintes
Associações Locais:
. Assoc. Cultural e Recreativa de Cercosa
. Assoc. Popular, Desportiva e Cultural Gandarense
. Assoc. Cultural, Recreativa e Desportiva de Mortazel
. Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa de Sula
. Assoc. Cultural e Recreativa de Vale de Ana Justa
. Assoc. Cultural e Recreativa de Vale de Mouro
. Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca
. Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores
Aprovar a proposta do Plano de Dinamização Cultural a desenvolver pelo Município ao longo do ano de 2019.
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Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, mediante a celebração
de protocolo, o subsídio mensal no valor de 8.333,33 euros, para
poio ao desenvolvimento das suas atividades desportivas, referente ao período de Janeiro a Maio inclusive.

Aprovar a prorrogação de protocolo celebrado com a Fábrica da
Igreja da Freguesia do Sobral, para apoio à beneficiação da Capela
de Mortazel.

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 7.500,00 euros, para
apoio ao desenvolvimento da sua atividade desportiva até ao final
da presente temporada.

Aprovar a proposta de atribuição de apoio social, de carácter pontual e no valor de 2.626,12 euros, a agregado familiar em situação de
carência económica, ao abrigo do programa de emergência social
“Município Presente”.

Aprovar atribuir à Assoc. Cultural e Recreativa de Monte de Lobos,
a verba no valor de 1.850,00euros, destinada a patrocinar a participação do jovem mortaguense Diogo Martins, sócio daquela Associação, no Rali de Mortágua, ficando este como contrapartida obrigado a inserir o logótipo do Município no seu equipamento e carro.

APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Aprovar a prorrogação de protocolo celebrado com a Fábrica da
Igreja da Freguesia de Espinho, para execução de obras de beneficiação da Igreja Matriz da Freguesia de Espinho.
Aprovar a prorrogação de protocolo celebrado com a Fábrica da
Igreja da Freguesia de Pala, para execução de obras de beneficiação da Capela de Nossa Senhora da Saúde, nas Laceiras.
Aprovar a prorrogação dos protocolos celebrados com a Fábrica
da Igreja da Freguesia da Marmeleira, para execução de obras de
beneficiação da Igreja Matriz da Marmeleira e da Capela de Pinheiro, respetivamente.
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AÇÃO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Aprovar atribuir apoio financeiro, no valor de 4.500,00 euros, à organização do evento desportivo “Nelo Winter Challenge`2019”, a ter
lugar no concelho de Mortágua (Barragem da Aguieira).
Aprovar transferir a verba de 1.467,33 euros para a Federação Portuguesa de Pesca, tendo em vista apoiar a participação do jovem
mortaguense Nuno Miguel de Jesus Pereira, no Campeonato do
Mundo de Pesca à Carpa, e considerando as elevadas despesas a
suportar pelo atleta.

AMBIENTE
Aprovar a transferência da verba de 4.369,88 euros para a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, no âmbito da candidatura efetuada ao POSEUR (reciclagem e valorização de resíduos
sólidos urbanos).

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento que a Assembleia Municipal na sua sessão
extraordinária realizada no dia 15 de fevereiro, reprovou, por unanimidade, a proposta de Modelo de Agregação e de Gestão Delegada
da Recolha e Tratamento de Águas Residuais.
Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública para alienação dos lotes nº 2/3; 4/5; 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 20/21; do
“Loteamento Urbano Municipal da Antiga Cerâmica de Mortágua”,
e proceder à respetiva publicitação.
Aprovar a proposta de atribuição do nome de Branquinho da Fonseca, escritor mortaguense ligado ao movimento literário “Presença”, para patrono da Biblioteca Municipal.
Aprovar a modificação por alteração ao Orçamento Municipal de
2019, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 282.500,00 euros
Anulação despesas de capital:330.000,00 euros
Reforço despesas correntes: 47.500,00 euros
Anulação despesas correntes: 0,0 euros
Aprovar a modificação por alteração às Opções do Plano de 2019,
nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido: 0,0 euros
Modificação de financiamento não definido: 244.500,00 euros
Aprovar a proposta de atualização tarifária no âmbito do protocolo

de transportes celebrado entre o Município e a Rodoviária da Beira
Litoral, S.A.
Aprovar atribuir dois lugares de estacionamento, marcados e sinalizados, para veículos ligeiros, reservado ao funcionamento de
Escola de Condução, sita na Rua Dr. Aníbal Dias, em Mortágua.
Aprovar a modificação por alteração ao Orçamento Municipal de
2019, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 5.000,00 euros
Anulação despesas de capital: 42.500,00 euros
Reforço despesas correntes: 37.500,00 euros
Anulação despesas correntes: 0,0 euros
Aprovar a modificação por alteração às Opções do Plano de 2019,
nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido: 10.000,00 euros
Modificação de financiamento não definido: 32.500,00 euros
Aprovar a proposta de prorrogação do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre o Município e a
Junta de Freguesia de Espinho, para a manutenção e limpeza dos
Pontos de Água de Vila Meã da Serra e de Vale de Mouro (prevenção florestal) e submeter a referida proposta à votação da Assembleia Municipal nos termos legais.
Aprovar a proposta de prorrogação do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre o Município e a
Junta de Freguesia do Sobral, para a construção de pontão no rio
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em Vila Moinhos; muro de suporte no ribeiro de Vila Gosendo; e
construção de dois tanques para armazenamento de água, um em
Vila Gosendo e outro em Mortazel, e submeter a referida proposta à
votação da Assembleia Municipal nos termos legais.
Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública para arrematação do imóvel da antiga Escola Primária de Mortazel, nas condições e termos previstos no Regulamento da Hasta Pública, bem
como o valor da avaliação feita ao imóvel.

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Declarar, a título definitivo, a caducidade da licença do Proc. de
Obra nº 01/2015/34, nos termos previstos no art.º 71º, nº3, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas, no valor de
18.027,60 euros, a requerimento de TRIA- Serviços, Materiais e
Equipamentos, S.A, referente ao Proc.º de Obra nº 01/2018/92 –
construção nova- Indústria, sita no Parque Industrial .
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas, no valor de
1833,92 euros, a requerimento da empresa Rosa Lopes & Silva,
Lda., referente ao Proc. de Obra nº 01/2018/154 – alteração e
ampliação – Indústria, sita na Marmeleira.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de licenciamento no valor de 814,60 euros e de TMU no valor de 423,09 euros, referente ao Procº de Obra nº 01/2018/54 – construção nova – Habitação/Anexo, sita em Cortegaça, ao abrigo do artº 29º, nº3 do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
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Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de licenciamento, no valor de 738,64 euros, referente ao Procº de Obra nº
01/2018/133 – reconstrução de habitação destruída pelo incêndio
de 15 de outubro de 2017, abrangida pelo Programa de Apoio à
Reconstrução Permanente da CCDRC.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de licenciamento referente ao Proc. de Obra nº 01/2017/193 – ampliação e alteração de Lar de Idosos, sito na Avª do Reguengo, em Cruz de Vila
Nova, nos termos previstos no artº 29º, nº1, alínea b), do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de licenciamento referente ao Proc. de Obra nº 01/2018/201 – alteração e ampliação de Unidade de Cuidados Continuados, sita na Rua da Gandarada, em Mortágua, nos termos previstos no artº 29º, nº1, alínea d),
do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
Aprovar a dispensa dos requisitos previstos no art.º 130 do DL nº
10/2015, de 16 de Janeiro, a requerimento da empresa Safra Genuína – Unipessoal, Lda., referente à exploração de atividade comercial, sita na Praça 5 de outubro, em Mortágua.
Aprovar a alteração das especificações dos lotes 25 e 26, que integram o Loteamento Municipal da Antiga Cerâmica de Mortágua, e
proceder à emissão do aditamento ao Alvará de Loteamento nos
termos previstos no artº 27º, nº1 do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas.

NFORMAÇÕES 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

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
//

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA BAPTISTA MELO

TÁXIS

Av. Dr José Assis e Santos, 3450-123
Mortágua
Tel. 231 922 262

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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Farmácia GONÇALVES
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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

Linhar
de Pala

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

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

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de
selecionar a informação a incluir, de acordo com os critérios editoriais. As eventuais alterações das iniciativas anunciadas
são da responsabilidade dos seus promotores.
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