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// EDITORIAL

FALTA GRITAR A VERDADE,
FALTA (RE)VIVER ABRIL
FALTA AMAR A LIBERDADE!

Mulher feita, astuta e de difícil temperamento, a nossa Democracia
exige-nos, novamente, as suaves delicadezas de enamorado que
corteja a sua amada.
Ensimesmados numa vivência frouxa e levada pelo facilitismo, bastamo-nos pelas meias verdades, pelos juízos precipitados, pelos
preconceitos tão perigosos e nefastos, que tão profundamente
ofendem tão delicada musa.
Aos vinte e cinco dias daquele já distante mês de abril, edificou-se,
por direito, aquele que, tendo acontecido por entre margens deste
entristecido retângulo da beira litoral, se tornou no maior dos feitos
deste descobridor Portugal.
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Quebrado o Império, surge um novo mundo, descoberto a cada
compasso da marcha de um soldado, tendo como manifesto a
esperança esmorecida de cada jovem soldado enviado para o
Ultramar, dos fugidos de assalto na procura de melhor futuro nas
bidonville…
Conquistou-se um novo sonho, dando voz aos gritos de tortura, à
raiva aprisionada numa detenção por danos à ordem e ofensas à
Nação, envergando a força de cravos vermelhos, soando canções
de esperança, aquietando as dúvidas e vencendo o medo!
Ora esta nova ordem, sendo simples e pacífica, ofende-se de cada
vez que a tratam como simplória, não tivesse, a mesma, sido fecun-
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dada por um povo que procurou saber mais, estudar mais, debater
mais e melhor, pensar mais, ler mais, estar mais ativo, participar
mais, esclarecer-se mais.
Desrespeita Abril todo aquele que não satisfaz a sede de saber de
um povo.
Não respeita Abril todos os que cerceiam sonhos, em favor de um
eventual lucro capital.
Despreza-se Abril a cada enfermo que se vê sem apoio.
Desonram Abril todos os que não alegram o olhar perante a alegria
de uma criança na perspetiva de um futuro que não passe por combates ingratos, em destinos distantes, longe do abraço seguro de
sua Mãe.
Não merece Abril aquele que não se embriaga com a bemaventurança de um País livre, a beleza de um pujante cravo vermelho, a alegre insanidade de um povo que se ergueu de madrugada,
iniciando a suprema jorna de amizade, fraternidade, tolerância e
liberdade.

Urge rever as memórias, recordar as baladas, provar da inebriante
alegria do fim da opressão.
Urge dar nova força à chama que alumia a liberdade.
Urge debater o futuro em tertúlias de razão, pluralidade e amizade.
Urge rebentar os novos grilhões que dissimulados de saber verdadeiro, nos vão aprisionando em novas feições de intolerância, desrespeito e desumanização.
Falta acarinhar e consagrar a tão frágil, perfeita na imperfeição,
astuciosa e exigente Democracia.
Falta exorcizar os novos ventos de absolutismo e opressão.
Falta gritar a verdade, falta (re)viver Abril… Falta Amar a Liberdade!

25 de Abril, Sempre!
Presidente da Câmara
José Júlio Norte

Não merece Abril todo aquele que desvaloriza o sofrimento de um
povo, a agonia de pais órfãos de seus filhos, todo o que se olvida da
fome, do torpor de gerações, de indecorosos contratos de vontade
unilateral com maridos, com o Estado, com Deus e o Diabo!
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// EVENTOS
FESTEM

HOTEL DA BELA VISTA
SÁB 13
21:30 | CACM - CENTRO ANIM. CULTURAL DE MORTÁGUA

PRODUÇÃO: Theatron

O QUE FOI A PRESENÇA?
UMA LEITURA A 90 ANOS DE DISTÂNCIA
02 A 26 ABR
BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA
Uma Exposição itinerante sobre a vida e a obra de José Régio.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

FINAL INTER-MUNICIPAL DE
EMPREENDEDORISMO
SÁB 06 E DOM 07
21h30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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Tempos de aflição exigem medidas desesperadas... que o digam os
peculiares habitantes do HOTEL DA BELA VISTA! Nos espartilhados
anos 30, perdidos numa Europa Central que tenta sobreviver ao
colapso económico do pós-guerra, sete personagens lutam pela
sobrevivência quando tudo parece falhar. Numa “saison
empestada”, na iminência de uma catástrofe, só um milagre os
poderá salvar. Qual é a pior coisa que pode acontecer quando se
juntam dois barões descontrolados, três estarolas disfarçados e
falidos e um representante?! E se apimentarmos o ambiente com
uma jovem ingénua e apaixonada? Só experimentando se
descobrirá... Acompanham-nos? Façam favor de se recostar,
apertar os cintos e... boa estadia!
ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

III MOSTRA
GASTRONÓMICA DE

Borrego
MORTÁGUA

13 e 14 abril 2019
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MARATONA BTT - MORTÁGUA
DOM 14
9.30 | PRAÇA DO MUNICÍPIO (PARTIDA)
2º Prova a contar para a Taça de Portugal Maratona XCM.
Taça Regional de Maratonas de Viseu.
PERCURSO
Maratona Federada e Não Federada
Meia Maratona Não Federada
INSCRIÇÕES: WWW.BTTMANAGER.COM OU WWW.FPC-UVP.PT
VALOR: 10€

X CAMINHADA DA PRIMAVERA
DOM 14
9.30 | Saída Parque Verde
12.00 | Almoço
VALOR DA INSCRIÇÃO - 8€
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 11 DE ABRIL:
TLM 964203561 | 927 350 624 ; GERAL@RFVA.PT E QUIOSQUE MORTÁGUA.
ORG.: RFEVA - RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE VALE DE AÇORES
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FOTOGRAFIA: RUI PEDRO OLIVEIRA

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

// EVENTOS
// EVENTOS
ABRIL, 45 ANOS

I CAMINHADA DO MFC

QUA 24

QUI 25

PRAÇA DO MUNICÍPIO
21.30 | INSOMNIO
Espetáculo multidisciplinar – teatro físico, acrobacia aérea, vídeo e
música original – com uma estrutura cénica alusiva a uma cama
gigante, dotada de mecanismos, e diferentes planos de ação, que lhe
causarão mutações ao longo da performance.

08.45 | Concentração Campo Mortágua Futebol Clube
11.00 | Jogo Seniores vs Juniores
13.00 | Almoço
14.00 | DJ Pavão
INSCRIÇÕES: 914178752 | 961897249
ORG.: MORTÁGUA FUTEBOL CLUBE

Em InSomnio, através de uma linguagem poética e sensitiva,
debruçamo-nos sobre o sono e o sonho, ancorando-nos, entre
outros, em estudos da neurociência e da filosofia. Um cruzamento
entre o que a ciência consegue revelar, com um lugar metafísico,
suprassensível, que nos aproxime da natureza primordial do ser.
Emerge, da experiência artística, uma espécie de saudade de um
lugar essencial de onde vimos e onde queremos regressar. Paisagens
de silêncio e plenitude. Uma busca de reconhecimento e equilíbrio
entre o corpo e o espírito, o peso e a leveza, a escuridão e a luz, o
esquecimento e a memória. Em meio, a exposição da imensa beleza
da fragilidade humana e a efemeridade da existência. Um lugar
identitário, que reconhecemos, em cada respiração.

ENCONTRO DE COROS
SÁB 27
21.00 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE
MORTÁGUA
Com a presença dos grupos:
> Coral Juvenil e Classe Infantil Sílvia Marques
> Coral Harmonia - Santiago do Cacém
> Vox Visio - Viseu
ORG.: CORAL JUVENIL SÍLVIA MARQUES

22.30 | GRUPO DE FADOS FIDELIS
Reportório de Fados de Abril
FOGO DE ARTIFÍCIO
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

ABRIL ’19 // 7

// CINEMA
UNS PAIS DO PIOR
DRUNK PARENTS
DOM 07 [21.30]
97 MIN // COMÉDIA // M/12
DE: FRED WOLF
COM: ALEC BALDWIN, SALMA HAYEK

Frank e Nancy foram levar a sua única filha à faculdade e
regressam agora a casa, num bairro da classe alta. Mas
quando constatam que as suas poupanças estão a
diminuir rapidamente, eles recorrem a medidas extremas
para esconder a sua situação. O casal engendra o que
parece ser um plano fabuloso. Mas o plano vira-se contra
eles quando são raptados por engano.

DRAGON BALL SUPER: BROLY [VP]
DOM 14 [17.00 e 21.30]
103 MIN // ANIMAÇÃO AVENTURA // M/06
DE: TATSUYA NAGAMINE
COM VOZES DE: MIGUEL RAPOSO, CRISTINA CAVALINHOS, QUIMBÉ

Esta é a história de Broly, um guerreiro sem limites... A paz voltou uma
vez mais à Terra após as épicas batalhas no Torneio do Poder. Depois
de descobrir que existem seres incrivelmente poderosos nos diferentes universos, Goku pretende continuar a treinar para se tornar ainda
mais forte. Até mesmo Freezer, que regressou do inferno, está envolvido neste encontro entre três super guerreiros, que seguiram destinos
completamente diferentes, iniciando uma batalha feroz contra um
guerreiro que parece não ter limites.
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

DUMBO VP
SÁB 20 [21.30] // DOM 21 [21.30]
130 MIN // AVENTURA
DE: TIM BURTON
COM: COLIN FARRELL, MICHAEL KEATON, DANNY DE VITO

O dono do circo, convoca a ex-estrela, Holt Farrier e os seus filhos, para
cuidarem de um elefante recém-nascido, cujas orelhas enormes fazem
dele motivo de piada, num circo já em declínio. Mas, quando descobrem que Dumbo consegue voar, o circo volta à ribalta, atraindo o persuasivo empresário V.A. Dumbo eleva-se para novos voos ao lado da
artista aérea, Colette Marchant até Holt descobrir que atrás de todo o
brilho, a Dreamland está repleta de segredos sombrios.

SHAZAM
THE PRODIGY
DOM 28 [17.00 e 21.30]
132 MIN // AVENTURA, FANTASIA
DE: DAVID F. SANDBERG
COM: ZACHARY LEVI, DJIMON HOUNSOU, MARK STRONG

"Todos temos um super-herói dentro de nós. Basta um pouco de
magia para o revelarmos. No caso de Billy Batson basta gritar a palavra - SHAZAM! Depois de um feiticeiro lhe conceder o poder de
SHAZAM!, este rapaz de 14 anos passa a ser um super-herói já adulto, mas com sensibilidade de miúdo. No entanto, terá que aprender
a dominar as suas capacidades para conseguir vencer as forças
mortíferas do mal controladas pelo vilão, Dr. Thaddeus Sivana. "
BILHETES: NORMAL > 3,80€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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// BIBLIOTECA MUNICIPAL
INFANTIL / JUVENIL

CURIOSIDADE

CONTOS DO FOI ASSIM

PORQUE É O CRAVO O SÍMBOLO
DO 25 DE ABRIL?

// RUDYARD KIPLING
Queres saber como é que foi que o elefante ficou
com uma tromba tão comprida? Descobre esta e
outras respostas neste livro divertido!

OS CAMINHOS DAS ÁRVORES
// PEP BRUNO
Um menino quer subir uma árvore e pensa
que não ser capaz…mas logo descobre que
afinal, as formigas e as lagartixas sobem-nas!

ADULTOS

A REVOLUÇÃO NOS MÉDIA
// PEDRO MARQUES GOMES E
MARIA INÁCIA REZOLA

As teorias são várias, e não se sabe se todas elas
serão verdadeiras ou apenas histórias que têm
sido contadas ao longo dos anos. Uma história parece ser constante: os cravos eram abundantes por
serem da época e das flores mais baratas da altura.
A história mais conhecida é a de Celeste Caeiro, a
empregada de um restaurante próximo do Marquês de Pombal, em Lisboa, levava para casa um
molho de cravos vermelhos. Os militares pediam
aos populares comida ou cigarros, e Celeste ofereceu cravos por não ter mais nada. Os soldados acabaram por coloca-los no cano da espingarda. Outra
das teorias afirma que terão sido as floristas no
Rossio a iniciar a moda: sendo uma flor abundante,
começaram a distribuir como forma de celebração.
https://www.vortexmag.net/15-fantasticas-curiosidadessobre-o-25-de-abril-de-1974/

De que forma lidaram os média e os
seus profissionais com as liberdades
conquistadas a 25 de Abril de 1974?
Esta e outras respostas sobre este
período histórico.

SUGESTÃO DE LEITURA

ABRIL VERMELHO
// SANTIAGO RONCAGLIOLO
10 // AGENDA MUNICIPAL

// NOTÍCIAS

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
MOSTROU-SE NA BTL
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ESTEVE
REPRESENTADO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA (BTL), A MAIOR FEIRA E
MONTRA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
DO PAÍS.

REMODELAÇÃO DO NÓ DO BARRIL

A BTL decorreu entre 13 e 17 de Março, na FIL, tendo contado
com mais de 1000 expositores que deram a mostrar o que de
melhor Portugal e o mundo têm para oferecer na área das viagens e do turismo.
O Município de Mortágua integrou os stands da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), da
Rota da EN2 e do Turismo Centro de Portugal.
Mortágua fez-se representar com várias ações e material de
divulgação e promoção do concelho, como vídeo promocional; apresentação de nova brochura turística; mostra de produtos da gastronomia local (Lampantana, Bolo de Cornos);
azulejaria e cerâmica artesanal, com pintura ao vivo de painel de azulejo alusivo à Lenda do Juiz de Fora, pela empresa
New Terracota, instalada em Mortágua; divulgação do Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco”,
associado à Grande Rota do Bussaco.
ABRIL ’19 // 11

// NOTÍCIAS

O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, marcou presença
na abertura oficial do stand da CIM-RC, e na apresentação de vários
projetos turísticos que estão a ser dinamizados por esta entidade,
relacionados com a gastronomia e a identidade da região.
O Presidente da Câmara Municipal salienta que o turismo é um eixo
prioritário na estratégia de desenvolvimento local, inserido numa
nova economia, que valoriza e potencia os recursos do território,
sejam naturais, materiais e imateriais.
“Este é, decisivamente, um dos principais vetores que pode alavancar o desenvolvimento económico do concelho, gerar mais riqueza
e criação de emprego, e consequentemente, contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população”, diz.
Nessa lógica, o Município tem vindo a desenvolver projetos nas áreas
do turismo natural, cultural, gastronómico, militar e patrimonial, que
permitem proporcionar, já hoje, uma oferta turística mais diversificada, e aumentar a capacidade de atração de visitantes ao concelho.
A aposta nos percursos pedestres já está a dar frutos: “O investimento que a Câmara fez na requalificação dos trilhos das Quedas
de Água e da Ribeira da Fraga, já se está a refletir no aumento do
número de visitantes e de pessoas a pedir informações sobre
esses tilhos”, refere.
A estes percursos de natureza acrescenta a Grande Rota do Bussaco, já criada e sinalizada, e a futura Ciclovia do Mondego, que irá
ligar os concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua e Penacova.
12 // AGENDA MUNICIPAL

// NOTÍCIAS

NOVA BROCHURA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
A BTL foi também o momento da apresentação da nova brochura
turística do concelho. Ao longo de 32 páginas, profusamente ilustradas, são referenciados diversos motivos de interesse turístico,
distribuídos pelos seguintes temas: Natureza, Património, Desporto e Lazer, Vida Rural, Gastronomia, História Militar, Eventos, além
de uma referência à Lenda do Juiz de Fora.
Uma aposta do Município na renovação da imagem em termos de
divulgação e promoção turística do concelho. Esta é mais uma ferramenta promocional do concelho com o objetivo de servir cada
vez melhor quem nos visita!

ROTEIRO “MULHERES E OS LUGARES”
Através do roteiro “Mulheres e os Lugares”, o visitante é convidado
a descobrir e a explorar o território dos 19 municípios da Região de
Coimbra, guiado pelos olhos de 19 mulheres que deixaram marcas
no seu tempo, nesta região. São rainhas e princesas, artistas, figuras singulares e altruístas. Mortágua faz-se representar neste roteiro pela figura histórica de D. Dulce de Aragão, esposa de D.Sancho I,
que atribuiu o primeiro Foral a Mortágua no ano de 1192.
“Mulheres e os Lugares” constitui-se como um novo produto turístico transversal ao território da CIM Região de Coimbra e visa criar
experiências intimistas no que toca às relações do turista com o território, com a natureza, com a população e com as marcas de
autenticidade de cada lugar.

REGIÃO DE COIMBRA SERÁ CAPITAL
DA GASTRONOMIA EUROPEIA EM 2021
A BTL serviu também para a apresentação da CIM- RC como Região
Europeia da Gastronomia 2021. “Um milhão de histórias gastronómicas” é o lema deste projeto que valoriza a riqueza gastronómica da
região e os seus produtos endógenos. O chef José Luís Lavrador,
embaixador da CIM-RC neste projeto, fez a apresentação de 14 produtos gastronómicos “estratégicos” da região, em que se destacam a
Lampantana de Mortágua, o Leitão da Bairrada, a Lampreia, o Cabrito, os vinhos e a doçaria conventual, entre outros.■
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GRANDE ROTA DO BUSSACO
JÁ TEM SINALÉTICA
ROTA PEDONAL É CONSTITUÍDA POR TRÊS PERCURSOS, LIGANDO OS CONCELHOS DE MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA, E TEM COMO PONTOS DE CONVERGÊNCIA A MATA E SERRA DO BUSSACO E OS CAMINHOS DAS “INVASÕES NAPOLEÓNICAS”.
A “Grande Rota do Bussaco” é composta por três percursos, com
cerca de 20 km cada: um a partir da Mealhada, outro que parte de
Penacova e um terceiro com origem em Mortágua, e todos tendo
como epicentro o Obelisco, no alto de Sula. O projeto tem como elemento central a Mata Nacional do Bussaco, que circunda os três
municípios, cruzando-se com a rota das batalhas napoleónias, promovendo assim um produto turístico integrado, que engloba natureza, património e cultura.
Esta rota foi eleita como um dos “Corredores de Património Natural
da Região de Coimbra”, no âmbito do programa de valorização e promoção de rotas que a CIM-Região de Coimbra definiu, aprovou e candidatou. Este programa global mereceu o financiamento do Portugal
2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
Ao longo do percurso já foi colocada sinalética que marca o trilho
das “Invasões”. Vão ainda ser colocados painéis informativos em
locais estratégicos e simbólicos, e pórticos no início de cada per14 // AGENDA MUNICIPAL

// NOTÍCIAS

curso. Está também prevista a promoção e divulgação da rota, no
âmbito de uma candidatura ao Programa Provere iNature - Turismo
Sustentável em Áreas Classificadas.
Através desta rota, o visitante pode conhecer mais sobre a passagem das “Invasões” na região, ao mesmo tempo visitar monumentos e locais associados a este acontecimento militar, e desfrutar da
magnífica paisagem da Mata do Bussaco, que é candidata a Património Mundial da UNESCO.
O percurso, no concelho de Mortágua, tem como ponto de partida o
Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco”, situado no centro da Vila, seguindo em direção ao Coval, Caneiro, Caparrosinha, Caparrosa, Vale de Borregão, Marmeleira, Lourinha de Baixo, Cerdeira, Moura, Sula e Obelisco. ■
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// NOTÍCIAS

CRIANÇAS ASSISTIRAM
A UMA ÓPERA DE MOZART
CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
ASSISTIRAM À PEÇA “BASTIAN E BASTIENNE”,
UMA EXPERIÊNCIA INÉDITA.

16 // AGENDA MUNICIPAL

É de facto uma imagem pouco vulgar, ver crianças a assistir a uma
ópera, um género normalmente rotulado de ser para um público adulto e elites. No passado mês de fevereiro subiu ao palco do Centro de
Animação Cultural a ópera “Bastien e Bastienne”, uma ópera cómica
escrita em 1768, quando Mozart tinha apenas doze anos de idade.
A assistir estiveram crianças do Agrupamento de Escolas de Mortágua, do Pré-Escolar e 1º Ciclo, que tiveram o primeiro contacto
com este género musical.

// NOTÍCIAS

A interpretação esteve a cargo da Amazing Arts - Companhia de
Artes de Coimbra. A grande mais-valia desta peça é ser cantada em
português, e não na língua original, o que facilita a perceção da
peça sobretudo quando se trata de um público infantil.
“Normalmente estas peças são cantadas em latim, italiano ou alemão.
Aqui é cantada em português, toda a gente percebe o texto. Isso explica também que haja muita procura por este espetáculo”, referiu Paulo
Pereira, responsável pela produção e diretor da companhia.
Segundo este responsável, este espetáculo cumpre o objetivo de
desmistificar um certo “estigma” em relação a este género, de que
é muito erudito e pouco acessível ao público em geral.
Além de um objetivo pedagógico, que é educar as crianças para a
música, para a cultura, e neste caso concreto para a Ópera. “Se conseguirmos que estas crianças apreciem a beleza da música e
levem daqui uma sensação de que assistiram a algo agradável, já
será muito bom”.
Esta peça segue a versão original, que tinha um piano e três vozes.
Os intérpretes foram Cátia Reva (piano), Pedro Rodrigues (Bastian), Ana Loureiro (Bastienne) e João Barros (mago).
Durante todo o espetáculo as crianças estiveram sempre muitas
atentas e silenciosas. Sem dúvida, uma aposta ganha! ■
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
PLANTARAM ÁRVORES NO PERCURSO PEDESTRE
DA RIBEIRA DA FRAGA
As crianças plantaram medronheiros, loureiros, amendoeiras, carvalhos e cedros, e no final, regaram. As Educadoras e os Professores aproveitaram o momento para dar algumas informações sobre
o processo de crescimento das árvores e os seus benefícios para a
vida das pessoas e das aves.
Este projeto iniciou no Dia da Árvore de 2018, quando as crianças fizeram a sementeira/plantação na zona envolvente à Escola Básica.
Acompanharam a germinação e desenvolvimento das plantas ao
longo do ano, até serem transferidas para o horto municipal. Agora
vão dar mais sombra e beleza ao percurso da Ribeira da Fraga.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e o Diretor do Agrupamento, Rui Parada da Costa, marcaram presença neste ato simbólico, mas pleno de significado. Júlio Norte sublinha a importância das crianças, desde cedo, perceberem a importância das árvores na nossa existência, que nos dão oxigénio, sombra, frutos,
madeira para as nossas casas, e qualidade de vida. “Daqui a uns
anos, quando aqui passarem, vão ver estas árvores crescidas e
dizer que foram elas que plantaram”. ■
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE COMEMOROU-SE NO DIA
21 DE MARÇO. PARA ASSINALAR ESTA DATA, AS
CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINALARAM A DATA,
COM A PLANTAÇÃO DE 21 ÁRVORES AO LONGO DO
PERCURSO PEDESTRE DA RIBEIRA EM FRAGA
(PASSADIÇOS).

// NOTÍCIAS
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// NOTÍCIAS

SEMANA DAS PROFISSÕES
APONTA RUMO AOS ALUNOS
PALESTRAS DE PROFISSIONAIS E VISITAS A
EMPRESAS, PROPORCIONARAM MELHOR
CONHECIMENTO ACERCA DE VÁRIAS PROFISSÕES E
SAÍDAS PROFISSIONAIS.
A Semana das Profissões, que decorreu de 11 a 15 de março, foi dinamizada no âmbito do Projeto Municipal “Da Escola, Agarra a Vida”,
uma parceria do Município de Mortágua, Agrupamento de Escolas e
Adices. Inserida nesta atividade decorreu a ação “Painel de Profissionais” que contou com a presença de vários profissionais que vieram
dar testemunho aos alunos do trabalho que desenvolvem nas suas
áreas e do percurso formativo que fizeram até lá chegar.
Esta ação tem dois objetivos que se cruzam e completam. O primeiro é informar, esclarecer e auxiliar os alunos em termos das suas
futuras escolhas, académicas e profissionais, através do testemunho direto de diferentes profissionais. Ao longo das várias edições
da iniciativa, dezenas de profissionais já deram o seu testemunho.
Um segundo objetivo, tão ao mais importante, é sensibilizar e
incentivar os alunos para a importância do estudo, do trabalho, do
empenho, para que possam realizar os seus sonhos.
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O Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada da Costa, agradeceu
a presença dos oradores convidados, e destacou a importância da
Semana das Profissões e desta iniciativa em concreto, possibilitando
aos alunos que estão na fase de fazer opções de cursos, no 9º e 12º
ano, “escolher de forma mais informada e sustentada aquilo que vão
ser no futuro, ou pelo menos, aquilo que gostariam de ser no futuro”.
Perante uma plateia de alunos do 9º, 10º e 12º ano, seis profissionais deixaram o seu testemunho. Luisão, ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica, Susana Torres, Mental Coach, Ana Santos Carvalho, Investigadora de Neurociências, Tenente-Coronel António Fernandes, Militar da Força Aérea, Ricardo
Pereira, Técnico de Nutrição, Rita Abreu, Técnica de Turismo.

// NOTÍCIAS

Na sua intervenção, Luisão falou da sua juventude e de como o futebol lhe deu lições e ensinamentos, que lhe transmitiram valores e
formaram o caráter.
Ser futebolista é um sonho de muitos jovens, mas avisou que não
vale a pena ter sonhos frustrados. “Todos podem ser jogadores de
futebol, mas é preciso trabalhar, ser persistente, ter disciplina, e também há que contar com o talento natural”. Mesmo que nem todos
cheguem a ser jogador de futebol, salientou o mais importante: “tudo
aquilo que a gente faça tem de fazer na perfeição. Em qualquer profissão, naquilo que esteja fazendo tem de ser o melhor”.
Outro dos convidados foi Susana Torres, Mental Coach de Alta Performance, uma profissão ainda relativamente pouca conhecida.
Susana Torres explicou o seu trabalho: ”Aquilo que o coaching faz é
definir estratégias, utilizar ferramentas, para ajudar as pessoas a
atingir os seus objetivos”.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, deu as boas-vindas
aos profissionais e saudou o Agrupamento de Escolas, na pessoa
do seu Diretor, a equipa técnica do projeto “Da Escola, Agarra a
Vida”, pelo trabalho que vêm desenvolvendo, em parceria com o
Município, com o objetivo comum de promover o sucesso académico e profissional dos jovens.
Sublinhou que este projeto tem sido também uma resposta importante para que não haja abandono escolar no concelho. E concluiu,
dirigindo-se diretamente aos alunos: “Estamos aqui para vos apoiar, para que o vosso futuro seja o melhor possível”.

Júlio Norte dirigiu depois palavras para os oradores convidados e
enalteceu a disponibilidade que demonstraram, apesar de ser um dia
normal da semana e terem uma agenda muito preenchida. Dirigiu
uma palavra especial para o jogador Luisão, tendo destacado as
suas qualidades como atleta e como cidadão. “Deu-nos sempre um
bom exemplo do que deve ser um líder, quer para os colegas de equipa quer para os mais novos que iam chegando ao clube. Mas também como cidadão, porque pode-se ser um excelente jogador de futebol, jogar muito bem com os pés, mas faltar a restante base”.
O Presidente da Câmara dirigiu também uma palavra especial para
Ricardo Pereira (Técnico de Nutrição) e Rita Abreu (Técnica de Turismo), que são naturais de Mortágua e frequentaram aquela escola:
“Ver aqui jovens que passaram por esta escola, que eu vi crescer, e
hoje são profissionais realizados, bem-sucedidos, e ocupando até
funções de grande responsabilidade, enche-nos de orgulho. Estarem
aqui a partilhar aquilo que viveram nesta escola e o sucesso que conseguiram nas suas vidas, é um forte incentivo para que estes alunos
sigam o seu exemplo e lutem por objetivos”, afirmou. ■
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FORMAÇÃO PARA OS PAIS

PARENTALIDADE POSITIVA
COMO FATOR DE SUCESSO ESCOLAR
ESTÃO A DECORRER NO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
SESSÕES DE CAPACITAÇÃO DIRIGIDAS AOS
PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, COM FILHOS
NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
PARENTAL, DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE COIMBRA (CIM-RC).
Este programa surge no âmbito da operacionalização do
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
e da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, da
CIM-Região de Coimbra.
No total são 14 sessões, com a duração de duas horas,
dinamizadas por dois Técnicos do Município e um Técnico
do Agrupamento de Escolas, que receberam formação
especializada. Os temas abordam a correlação e o contributo da educação parental (positiva) no sucesso escolar.
Te m c o m o o b j e t i vo e s t r a t é g i c o c a p a c i t a r o s
Pais/Encarregados de Educação com as metodologias e
instrumentos de educação parental que permitam, tanto
no contexto escolar como na relação com a escola,
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aumentar as abordagens e relações positivas entre os principais
agentes educativos das crianças do 1º CEB e aumentar os indicadores de sucesso escolar e de comportamentos adequados.
Pretende-se que os Pais fiquem dotados de ferramentas e estratégias que lhes permita compreender as suas necessidades e as dos
seus filhos; identificar as competências de um educador parental;
assumir uma intervenção ativa e precoce nos fatores de risco e nos
comportamentos inadequados; promover uma relação entre EscolaFamília para potenciar o sucesso escolar da criança. Potenciar um
ambiente escolar e educativo saudável, harmonioso e afetivo. ■
TEMAS / CONTEÚDOS
 Abordagens positivas

Ÿ Vinculação

Aumentar as abordagens positivas dos Pais na cooperação, obediência e confiança;

Promover maiores e melhores vínculos entre
pais/encarregados de educação e as crianças;

 Escola

Ÿ Risco

Reforçar as parcerias com a escola com o objetivo de
aumentar o sucesso escolar e o bem-estar da criança;

Monitorizar e aplicar medidas concretas para inverter e
reduzir fatores de risco dos comportamentos inadequados;

 Competências

Ÿ Trabalho Escolar

Desenvolver as competências da criança durante a relação parental, sem recurso à crítica e violência;

Apoiar as crianças, de forma positiva e construtiva, na realização, com sucesso, do trabalho escolar;

 Brincadeira

Ÿ Família

Reforçar o valor educativo e pedagógico da brincadeira,
do jogo e do lazer da criança;

Aumentar e promover a rede de suporte familiar com relações de interajuda positivas.
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ACADEMIA SABER +

SEMANA DEDICADA À SAÚDE E BEM-ESTAR
ALUNOS DA ACADEMIA SABER + VIVERAM UMA
SEMANA (18 A 22 DE MARÇO) RECHEADA DE
ATIVIDADES SOB O MOTE DA SAÚDE E BEM-ESTAR
Entre as atividades dinamizadas constou uma sessão de Ioga, orientada pela terapeuta Adriana Rodrigues (Flor de Lótus), que constituiu um momento de partilha de boas energias, emoções e afetos.
“O ioga traz-nos paz, relaxamento, o equilíbrio entre o corpo e a mente, e ajuda a ultrapassar alguns bloqueios que temos. Permite-nos
desligar e deitar fora tudo aquilo que é carga negativa”, explicou.
Uma sessão de esclarecimento sobre saúde oral, dinamizada pela
Dr.ª Carla Almeida (Clínica Idialis), foi outras das atividades propostas. Foi abordada a importância da higiene oral, da prevenção e dos
cuidados diários, alertando ao mesmo tempo para as doenças associadas a uma higiene oral deficitária e a sua relação com as chamadas doenças sistémicas. E como a saúde oral, ou melhor dizendo a
falta dela, interferem na estética do rosto, na comunicação, na autoestima e no bem-estar da pessoa, no fundo, na sua qualidade de vida.
No final ficou a mensagem: “Sorriam e sejam felizes!”.
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A semana terminou com atividades de ginástica e jogos,
no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, sob a orientação
do Profº. Gonçalo Martins, que promoveram a motricidade, bem como a interação e o convívio.
Os academistas mostraram-se bastante agradados com
as diferentes atividades, muito heterogéneas, algumas
das quais experimentaram pela primeira vez, como foi o
caso do ioga. Além das atividades letivas (Inglês, Informática, Cidadania e Património, Música, Expressões), a Academia desenvolve outras atividades de caráter lúdico, cultural e pedagógico.■
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EM VALE DE REMÍGIO

ANTIGA ESCOLA DÁ LUGAR
A PROJETO COM FINS
TERAPÊUTICOS E PEDAGÓGICOS
NA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA E ZONA
ENVOLVENTE ESTÁ A NASCER UMA QUINTA
PEDAGÓGICA – TERAPÊUTICA QUE VAI
APOIAR CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
O projeto da Quinta Pedagógica – Terapêutica / Centro de Intervenções Assistida por Animais, que já se encontra em execução, 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.

Contempla a criação de infraestruturas de apoio necessárias à concretização do projeto, como picadeiro, cavalariças, abrigos para
animais domésticos, espaços onde se possam criar animais de
quinta, uma bolsa de terrenos para cultivo de hortas, promovendo a
ocupação ativa das pessoas/utilizadores, e um jardim de plantas
aromáticas.

O Município de Mortágua e a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, são as entidades promotoras deste projeto. Tem como destinatários crianças, nomeadamente com necessidades educativas
especiais, idosos, e pessoas portadoras de deficiência. Pretendese também envolver a população em geral neste projeto, promovendo o voluntariado de proximidade.

A abertura do picadeiro ao público em geral e a venda de produtos
biológicos cultivados na horta, serão um contributo para a autosustentabilidade do projeto.
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Neste momento já estão concluídos os abrigos para animais, que
albergam dois burros de raça mirandesa, cedidos pela AEPGA

// NOTÍCIAS

OS BENEFÍCIOS DA TERAPIA
ASSISTIDA POR ANIMAIS

(Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino), e cabras, oferecidas por um habitante local, a que se vão juntar animais domésticos e cavalos.
Os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (Santa Casa da Misericórdia de Mortágua) têm sido o braço direito do projeto nesta fase inicial. “Estão sempre muito motivados,
gostam de fazer a limpeza dos abrigos, de alimentar e tratar dos animais. Existe uma grande empatia, uma troca positiva entre a pessoa e o animal, que melhora as competências
sensoriais, relacionais e afetivas. Além disso, sentem-se responsáveis e com capacidade
de desenvolver autonomamente estas tarefas. Isso é muito importante para a sua autoestima”, refere Daniel Morais, monitor naquela Instituição.
O projeto pretende ter também uma vertente pedagógica, promovendo visitas e atividades
de educação ambiental, dirigidas especialmente para crianças e jovens, e sensibilizando
para os valores da inclusão social e da solidariedade. ■

São hoje reconhecidos pelos especialistas os benefícios da terapia assistida por
animais (tais como cães, gatos, pássaros,
cavalos, burros, golfinhos, entre outros)
ao nível do desenvolvimento físico-motor,
mental, social, emocional e cognitivo. O
aumento do estímulo para a prática do
exercício físico, o controle da ansiedade e
hiperatividade, maior sentimento de segurança e confiança em si mesmo, nomeadamente através da superação de obstáculos ou limitações, são alguns dos benefícios comummente referidos. Além disso, apresenta resultados muito positivos
como meio de tratamento de variadas
patologias, e promove a socialização e a
autoestima.
Nas pessoas com necessidades especiais
(crianças e adultos) estão comprovados os
benefícios do retorno positivo da relação pessoa-animal, que advém do toque, da atenção, interação e comunicação, da compreensão do estado e da linguagem corporal do
animal, criando sentimentos de empatia e
emoções que depois transitam para as experiências com os seres humanos.
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LAR RESIDENCIAL/CAO CELEBROU
5 ANOS DE EXISTÊNCIA
HÁ CINCO ANOS ABRIU ESTA RESPOSTA SOCIAL DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, CRIADA PARA DAR
APOIO A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA,
PROMOVENDO A SUA QUALIDADE DE VIDA E
INCLUSÃO SOCIAL.

Comemorou-se no passado dia 16 de Março, cinco anos de abertura do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua.
A data foi assinalada com uma missa campal, a leitura de um
poema elaborado pelos utentes no âmbito da Expressão Artística,
mostra de produtos elaborados nos vários ateliês e a projeção de
um filme alusivo aos cinco anos de funcionamento do Lar Residencial/CAO. Estiveram presentes Utentes, Colaboradores, Familiares
dos Utentes, Órgãos Sociais da Santa Casa, além do Presidente da
Câmara Municipal e Vereadores.
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O Lar constitui uma estrutura residencial de alojamento que funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia. Proporciona um conjunto de
serviços essenciais para a segurança e bem-estar dos utentes,
como alimentação; cuidados de higiene e conforto pessoal; apoio
nas atividades de vida diária; tratamento de roupa; apoio no cumprimento de planos individuais de medicação; atividades desportivas, de animação sociocultural e lúdico-recreativas; acompanhamento a cuidados de saúde, entre outros.
O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), por sua vez, tem como
objetivo geral desenvolver o potencial das pessoas com deficiência mental grave ou multideficiência, através da oferta de serviços/atividades promotoras do desenvolvimento pessoal, da autonomia, qualidade de vida e inclusão social.

// NOTÍCIAS
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Esta unidade proporciona um conjunto de atividades adaptadas à
condição de cada pessoa, como Carpintaria, Expressão Artística,
Jardinagem, além do Desporto adaptado. O CAO tem participado
em vários encontros de Boccia, um desporto que pode ser praticado por todos os utentes, incluindo aqueles que têm de se deslocar
em cadeira de rodas.
Ambas as respostas sociais contam com uma equipa de apoio multidisciplinar (técnicos especializados e outros profissionais) para responder
às necessidades e expetativas dos utentes, de forma personalizada.
Na sua intervenção, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia,
Vítor Fernandes, destacou a importância desta obra social quer
para os utentes quer para as suas famílias.
“Alguns que hoje aqui estão recuperaram a sua dignidade humana
com a abertura destas instalações”, frisou. “Não estão no Paraíso,
mas estão no local que procura dar-lhes conforto, incluí-los socialmente, com tudo o que isto representa”, acrescentou.
Além do alojamento e da prestação de cuidados básicos, destacou
“a inclusão pelo trabalho” em várias empresas do concelho que se
têm disponibilizado a colaborar com a Santa Casa nessas tarefas.
Deixou agradecimentos às Instituições, Empresas, Associações,
aos Emigrantes, que têm apoiado e acarinhado esta resposta social, através das mais diversas iniciativas.
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Ao ex-Provedor, José Júlio Norte, e à Mesa Administrativa que o
acompanhou, agradeceu a persistência e a audácia, ao lutar para
que esta resposta social fosse uma realidade.
À Diretora do Lar Residencial/CAO, Sofia Cunha, e aos restantes
Funcionários, agradeceu o empenho, esforço e carinho que têm
dedicado a esta causa.
Por sua vez, o Presidente do Município, falou na qualidade de exProvedor, e recordou todo o caminho percorrido para que este equipamento social fosse uma realidade, numa união de esforços entre
Município, Santa Casa da Misericórdia e Ministério da Segurança
Social. Uma obra que permitiu colmatar uma necessidade que era
muito sentida na comunidade e proporcionar “uma vida melhor e
mais feliz” às pessoas portadoras de deficiência, afirmando-as
como iguais, como pessoas e cidadãos de pleno direito.■

// NOTÍCIAS

ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
OBTEVE EXCELENTES RESULTADOS
A ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO DE
MORTÁGUA PARTICIPOU NO 6º TORNEIO DE
NATAÇÃO DE ARGANIL, REALIZADO NO
PASSADO DIA 18 DE MARÇO, O QUAL CONTOU
COM A PRESENÇA DE 9 ESCOLAS/CLUBES DA
REGIÃO.
Mortágua fez-se representar com 16 atletas neste torneio, divididos pelos escalões de Golfinhos, Infantis, Juvenis e Cadetes. As
modalidades em competição foram Mariposa, Costas, Bruços e
Livres.
Os resultados alcançados foram muito honrosos, tendo a Escola
Municipal de Mortágua obtido oito primeiros lugares, nas várias
categorias e escalões. A nível individual destacaram-se os seguintes nadadores: Bia Almeida Pereira (1º lugar em 25m Mariposa, escalão Infantil); Leonor Mendes Fernandes (1º lugar em 25m Costas e
25m Livres, escalão Golfinhos); Diogo Simões Lima (1º lugar em 25m
Costas e em 25m Livres, escalão Juvenil); Lourenço Mateus Gomes
(1º lugar em 50 m Costas, escalão Juvenil); Francisco Matos (1º
lugar em 25 m Bruços, escalão Infantil); Lara Viegas Silva (1º lugar
em 25 m Livres, escalão Cadete). Além destes triunfos nas provas,
somou ainda sete segundos lugares.

A Escola de Natação de Mortágua, dinamizada pelo Município, tem
como objetivos promover a generalização do acesso à prática desportiva; a aprendizagem das técnicas de natação; aumentar os
níveis de saúde pública, através da atividade física em meio aquático, destinando-se a todos os grupos etários.
As aulas de natação são lecionadas de acordo com o escalão etário e
o nível de aprendizagem dos utentes, estando constituídos os
seguintes grupos: Adaptação ao meio aquático (bebés a partir dos 6
meses); Iniciação às técnicas; Aperfeiçoamento e Competição. As
aulas decorrem duas vezes por semana (à exceção dos bebés). ■
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MARATONA BTT MORTÁGUA 2019 INTEGRA PROVAS OFICIAIS
A MARATONA BTT DE MORTÁGUA REALIZASE A 14 DE ABRIL E SERÁ PONTUÁVEL PARA A
TAÇA DE PORTUGAL.
A “Maratona BTT Mortágua 2019” é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mortágua e organizada pela Roteiros e Percursos.
A prova contará como a 2ª Etapa da Taça Nacional de Maratonas
XCM 2019 e para a Taça Regional de Viseu XCM 2019.
A prova percorrerá caminhos e estradões de seis freguesias do concelho, maioritariamente trilhos do futuro Centro de BTT de Mortágua.
Serão realizadas 3 provas com percursos distintos: a MeiaMaratona, com aproximadamente 40 Km, para Promoção M/F e
para atletas federados na UVP-FPC nos escalões de Betetistas M/F
e Paraciclistas Femininos e C; a Maratona, com aproximadamente
70 Km, para Promoção M/F e para atletas federados na UVP-FPC
nos escalões de Elites F, Master 30F, Master 40F, Master 50, Master
55, Master 60 e Paraciclistas D; e a Maratona Elite, com aproximadamente 90 Km, para atletas federados na UVP-FPC nos escalões
de Elites, Master 30, Master 35, Master 40 e Master 45.
A prova terá partida às 9h30 na Praça do Município, e chegada no
mesmo local, onde estará instalado também o pódio final para a
entrega dos troféus. ■
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NA ESTRADA A 3 E 4 DE MAIO

RALI DE MORTÁGUA PROMETE
EDIÇÃO MEMORÁVEL
RALI DE MORTÁGUA, TERCEIRA PROVA DO
CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS, TRAZ
VÁRIAS NOVIDADES E MAIS CLASSIFICATIVAS.
São várias as novidades na edição de 2019, que prometem mais
espetáculo e emoção. Para começar, duas provas especiais de classificação (PEC`s) em que o público vai estar em “contacto” permanente com os concorrentes, já que estes efetuam seis passagens,
no total, no mesmo local.
Trata-se de duas classificativas com início comum (zona da Gandarada), e que permitem que o público se mantenha no mesmo
lugar, sem que tenha de andar de um lado para o outro.
Outra das novidades tem a ver com a realização de uma prova de
“Qualificação” que decidirá a ordem de partida dos concorrentes.
Esta prova, na distância de 4 km, será efetuada nas proximidades
do Parque de Assistência, facilitando a tarefa aos concorrentes,
dado que, neste mesmo percurso, será disputado o Shakedown.
Outro dos “condimentos” do Rali de Mortágua, versão 2019, e que
reúne a nata da modalidade nacional, prende-se com a realização
de 12 provas de classificação, mais três do que o ano passado.

O Rali de Mortágua, organizado pelo Clube Automóvel do Centro e
com o apoio do Município de Mortágua, é pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (prova principal do calendário automobilístico nacional) e Campeonato Centro de Ralis. À semelhança da
edição transata, o Rali de Mortágua inclui o Águeda Street Stage,
na tarde de sexta, dia 3, seguindo-se a Super-Especial noturna em
Mortágua. No sábado, realizam-se as restantes 10 classificativas,
todas no concelho de Mortágua.
O centro operacional estará novamente localizado nas instalações
da Câmara Municipal de Mortágua, por sua vez o Parque de Assistência ficará situado no Aeródromo de Mortágua.■
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 06 e 20 de Março
tomou conhecimento e deliberou:

Aprovar atribuir ao Teatro Experimental de Mortágua o subsídio no
valor de 5.000,00 euros, mediante celebração de protocolo, para
apoio à realização do FESTEM - Festival de Teatro de Mortágua.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

AÇÃO SOCIAL

Deferir os processos de candidatura nº 7, 8, 9, 10 e 11/2019 para
atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos
do respetivo Regulamento.

Aprovar atribuir um apoio financeiro, no valor de 750,00 euros, para
a edição da revista “Dupla 200” da Associação Beira Aguieira de
Apoio ao Deficiente Visual.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

// APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar a proposta de prorrogação do protocolo celebrado com a
Fábrica da Igreja da Freguesia de Espinho, para apoio a
obras/melhoramentos na Capela da Sobrosa, transferindo o encargo compromissado para o corrente ano.

Aceitar a doação de terreno a favor do Município, tendo como contrapartida a demolição de construções em ruínas situadas no mesmo, e proceder à sua integração no domínio público municipal,
para execução da beneficiação do entroncamento da Rua das
Rosas/Avª Infante D. Henrique e Rua Vale da Lebre.

Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua o subsídio no valor
de 1.000,00 euros, para apoio à realização do espetáculo “Miserere
Mei”, a ter lugar no dia 4 de maio, com a participação de três Grupos
Corais (Mortágua, Penacova e Cantanhede).

SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube - Secção de Karaté Shukokai, mediante celebração de protocolo, o subsídio no valor de
3.500,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da sua atividade
regular no corrente ano.
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Aprovar a implementação de medidas corretivas, para efeitos de
licenciamento, nas seguintes ETAR`s: Felgueira, Vila Meã, Parque
Industrial e Crafuncho.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar o procedimento de ajuste direto para execução de trabalhos complementares da empreitada da Rotunda do Barril, decorrentes da alteração do projeto.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
//TURISMO
Aprovar a aquisição de cinco parcelas de terrenos necessários à
implantação da obra de “Recuperação do Lagar de Varas de Vale
de Mouro”.
Aprovar as Normas de Procedimento da Organização e Realização da
III Mostra Gastronómica de Borrego.

ADMINISTRAÇÃO
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre a DirecçãoGeral do Património Cultural e o Município de Mortágua, tendo por
objeto a atualização do Atlas do Património Cultural e do inventário
do património classificado e em vias de classificação.
Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura apresentada
pelo Município ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que
visa a recuperação de infraestruturas e equipamentos públicos afetados pelo incêndio de 15 de Outubro de 2017.
Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura apresentada
pelo Município de Mortágua ao programa “BEM – Beneficiação de
Equipamentos Municipais”, prevendo um financiamento de
149.783,00 euros para o projeto de Requalificação do Edifício dos
Paços do Concelho.

Tomar conhecimento da informação da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro, a dar conta que foram aprovados 825 pedidos de apoio ao abrigo do Programa de Apoio à
Reconstrução de Habitação Permanente (habitações total ou parcialmente destruídas nos incêndios de outubro de 2017), estando já
495 intervenções concluídas.
Deliberar manifestar disponibilidade do Município para receber a
transferência de competências no domínio da saúde (gestão, manutenção e conservação de imóveis afetos aos cuidados primários de
saúde), mas não aceitar os montantes financeiros propostos pelo
Governo, e propor a sua negociação.
Aprovar a proposta de aquisição ao IEBA de pavilhão pré-fabricado,
com 96 m2 de área útil, pelo valor de 14.400,00 euros, considerando
a utilidade e versatilidade deste equipamento para vários fins do
Município.
Aprovar a modificação ao Orçamento Municipal de 2019 nos
seguintes valores:
Reforço despesas de capital – 159.000,00 euros
Anulação despesas de capital – 293.500,00 euros
Reforço despesas correntes – 204.000,00 euros
Anulação despesas correntes – 69.500,00 euros
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Aprovar a modificação às Opções do Plano de 2019 nos seguintes
valores:
Modificação de financiamento definido – 78.000,00 euros
Modificação de financiamento não definido – 361.500,00 euros

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder a isenção de pagamento de taxa no valor de
11.664, 00 euros, referente ao licenciamento do Proc.º nº
01/2018/114 – alteração e ampliação de Indústria, sita no Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, em que é requerente a empresa Ceragês, Investimentos, Lda.
Aprovar conceder a isenção de pagamento de taxa no valor de
2.116,96 euros, referente o licenciamento do Procº nº 01/2018/89 –
construção nova/Indústria/muros de vedação, sita no Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, em que é requerente a empresa Mármores Central de Vale de Açores, Lda.
Aprovar conceder a isenção de pagamento de taxa de licenciamento no valor de 395,30 euros e de TMU no valor de 171,91 euros, referente ao Procº nº 01/2018/107 – construção nova/habitação e
muro de vedação, sita na rua da Arieira, Vila Moinhos, nos termos
previstos no art.º 29º nº1, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
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Declarar, a título definitivo, a caducidade da licença do Proc. de Obra
nº 01/2017/200 – construção de muro na Rua do Apeadeiro, em
Monte de Lobos, nos termos previstos no art.º 71º, nº3, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação.
Deliberar a intenção de declarar a caducidade da licença do Procº
de obras nº 01/2016/59 - construção nova / habitação e muro de
vedação, na Rua do Cabeço, Moitinhal, e notificar o requerente para
o exercício da audiência prévia, nos termos legais.
Deliberar a intenção de declarar a caducidade da licença do Procº
de obras nº 01/2015/239 – alteração de um edifício de habitação e
Estabelecimento de Bebidas e Restauração, e notificar o requerente
para o exercício da audiência prévia, nos termos legais.
Deliberar a intenção de declarar a caducidade da licença do Procº
de obras nº 01/2017/46 - construção de moradia, anexo, piscina e
muro de vedação, sita na Rua do Março, na Povoinha, e notificar o
requerente para o exercício da audiência prévia, nos termos legais.
Deliberar a intenção de declarar a caducidade da licença do Procº
de obras nº 01/2014/122 – alteração e ampliação de habitação,
sita na Rua Principal, Lourinha de Cima, e notificar o requerente para
o exercício da audiência prévia, nos termos legais.

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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// 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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