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// EDITORIAL

MORTÁGUA
UM CONCELHO CADA VEZ MAIS ATRATIVO,
DINÂMICO, COMPETITIVO E INCLUSIVO

O Município aprovou as Contas de 2018, tendo apresentado um
resultado líquido positivo do exercício e um saldo acumulado de
gerência superior a 3 milhões de euros, que irá ser incorporado no
Orçamento deste ano. Estes resultados traduzem boa gestão e
rigor nas contas.

Naturalmente, os resultados líquidos poderiam até ser melhores,
poderíamos ter feito mais investimento em betão, estradas, mas
gerir é fazer escolhas e tomar decisões. E nós escolhemos colocar
em primeiro lugar as pessoas, porque são elas a premissa e o fim da
ação municipal.

Tudo isto foi conseguido após um ano muito difícil, num quadro de
recuperarão pós-incêndios que exigiu um esforço adicional, com
repercussão na despesa corrente e custos operacionais. Apesar
desse contexto excecional, o Município manteve uma evolução positiva nos principais indicadores, conseguiu realizar obra estrutural
para o desenvolvimento do concelho, como a ampliação do Parque
Industrial, apoiar as populações e reforçar as políticas sociais.

A promoção do bem-estare da melhoria das condiçõesde vida dos
mortaguenses,e a coesãosocial,são as diretrizes que nos movem.
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No próximo dia 30 comemora-seo Dia do Município,que, este ano,
coincidirá com a abertura da Expomortágua. Teremos a honra da
presença do Senhor Ministro do Planeamento, Nelson de Souza,
que presidirá às cerimóniasoficiais.

// EDITORIAL

Neste dia de grande simbolismopara a nossa terra, iremos
prestar público conhecimento a uma empresa do concelho recentemente galardoada com dois prémios, pela sua
inovação, competitividade e excelência de desempenho
de gestão; ao movimento associativo e a Trabalhadores
Municipais. Iremos também prestar um reconhecimento
público à Profª Dra. Ana Abrunhosa,presidente da CCDRC,
que tem sido uma grande amiga de Mortágua, nos bons
momentos e nas horas mais difíceis. Não somos ingratos
e devemos ter a humildade de agradecer a quem sempr
e
nos apoiou e ajudou Mortágua a renascerdas cinzas.Fê-lo
com certeza por inerência do cargo que exerce, mas eu
posso testemunhar a sua dedicação, o seu empenho pessoal, dando sempre resposta às nossas preocupações e
anseios,sem olhar a horas, domingosou feriados.
Nos próximos dias 30,31 de maio e 1 e 2 junho teremos a
6ª edição da ExpoMortágua, uma grande montra do tecido
económico do concelho e da região, abrangendo as áreas
da indústria, do comércio e serviços. O cluster da floresta,
desde a produção, comercialização e transformação, ao
aproveitamento enérgico, continuará a ser um espaço de
referência do certame. Face à realidade das alteraçõesclimáticas, é fundamental antecipar os desafios que temos
pela frente e como poderemos superá-los. Integra o
Fórum Florestal e o ciclo de simpósios, dois espaços de
debate de ideias, troca de experiências,partilha de conhe-

cimento, no sentido de apontar estratégias e caminhos
para um futuro sustentável. Mais uma vez, contaremos
com a presença de conceituadosoradores e especialistas
que nos trarão a sua visão, experiênciae valia técnica.
Além das componentes empresarial e técnico-científica, a
Gastronomia, o Artesanato, a Animação, constituem um complemento do certame e mais um motivo a justificar uma visita
em família.
Aproveito para convidar os Mortaguenses a associaremse às cerimónias do Dia do Município, momento alto da
nossa vivência como povo.
Deixo também o convite a todos para visitarem a
ExpoMortágua, onde vos esperamos de braços abertos,
com a nossa tradicional hospitalidade beirã. Sejam bemvindos a Mortágua.
Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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// EVENTOS

DIA DO
MUNICÍPIO
2019
30 MAIO // PARQUE EXPOMORTÁGUA

15h00 SESSÃO SOLENE DO DIA DO MUNICÍPIO
Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Dr. Acácio Fonseca
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal
Eng. José Júlio Henriques Norte
Intervenção de Sua Exa. Senhor Ministro do Planeamento
Dr. Nelson Souza
> Entrega de Medalhas de Bons Serviços a Funcionários do Município
> Entrega de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal a Associações do Concelho
> Entrega de Medalha de Ouro de Mérito Municipal a Empresa
reconhecida, em 2018, com os Prémios PME Excelência e PME Líder
> Entrega de Medalha de Ouro de Mérito Municipal à Presidente da CCDR,
Dr.ª Ana Abrunhosa
16h30 ABERTURA OFICIAL DA EXPOMORTÁGUA 2019
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// EVENTOS

QUI 30 maio

SEX 31 maio

14h30 Cerimónia de Abertura
da ExpoMortágua 2019

09h30 Abertura do Parque Didático de
Animação para a Comunidade Escolar

ÁREA EXPOSIÇÃO
Floresta, Biomassa, Energia, Ambiente e Turismo
Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços
16h30 Visita ao Parque de Exposições
22h00 Encerramento

ÁREA EXPOSIÇÃO
Floresta, Biomassa, Energia, Ambiente e Turismo
Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços
15h00 Abertura
22h00 Encerramento

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
15h00 Comemoração do Dia do Município

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
09h30 Workshops de Ciência
Pavilhão ClimAgir (alterações climáticas e aquecimento global)
Planetário
Visita das escolas

ÁREA LAZER
Gastronomia, Diversão, Animação
24h00 Encerramento
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ÁREA LAZER
Gastronomia, Diversão, Animação
22h30 Concerto
01h00 Encerramento

// EVENTOS

SÁB 01 junho

DOM 02 junho

10h00 Abertura ExpoMortágua

10h00 Abertura ExpoMortágua

ÁREA EXPOSIÇÃO
Floresta, Biomassa, Energia, Ambiente e Turismo
Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços
10h00 Abertura
22h00 Encerramento Área Exposição

ÁREA EXPOSIÇÃO
Floresta, Biomassa, Energia, Ambiente e Turismo
Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços
10h00 Abertura
20h00 Encerramento

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
09h00 Fórum Florestal de Mortágua
09h30 Painel Técnico - A Floresta: Desafios e Oportunidades
14h30 Painel Científico - Investigação e Desenvolvimento,
Ambiente e Energia

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
10h00 - 20h00 Exploratório Sobre Rodas (Show de Ciência)
Planetário

ATIVIDADES OUTDOOR
09h00 Caminhada ASSOL
”A Caminhar Pela Inclusão Social”
10h00 - 13h00 Visitas guiadas ao património cultural,
histórico e paisagístico do concelho.
ÁREA LAZER
Gastronomia, Diversão, Animação
23h00 Concerto
01h00 Encerramento

ATIVIDADES OUTDOOR
09h30 Trail e Caminhada ExpoMortágua
10h00 - 13h00 Visitas guiadas ao património cultural,
histórico e paisagístico do concelho.
ÁREA LAZER
Gastronomia, Diversões, Animação
16h00 Festival de Folclore d’Os Camponeses do Freixo
22h00 Encerramento
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FÓRUM
FLORESTAL
MORTÁGUA 2019

01 junho

PARQUE EXPOMORTÁGUA
PAVILHÃO DO CONHECIMENTO

A FLORESTA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

09h00 Abertura do Secretariado
09h30 Início dos trabalhos
Eng. José Júlio Henriques Norte, Presidente da CMM

PAINEL I
ORDENAMENTO FLORESTAL E PREVENÇÃO

PAINEL II
GESTÃO DA FLORESTA, OPÇÕES E ESTRATÉGIAS

10h00 | A IMPORTÂNCIA DO CADASTRO PREDIAL
NA ORGANIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RÚSTICA
E NO ORDENAMENTO DA FLORESTA
Orador: Professor Albano Figueiredo - Inst.Est.Geográficos - U.Coimbra
10h25 | A PREVENÇÃO ESTRUTURAL NA PERSPETIVA
DA GESTÃO FLORESTAL AO NÍVEL DA PAISAGEM
Orador: Doutor Tiago Oliveira - AGIF
(Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais)
10h50 Debate
Moderador: Eng. Pedro Bingre do Amaral
Escola Sup. Agrária Coimbra - Departamento de Ciências Exatas e
Ambiente

11h25 | MELHOR GESTÃO, MAIS PRODUÇÃO, MELHOR PREVENÇÃO
Orador: Engª Rosário Alves - FORESTIS Associação Flor estal de
Portugal
11h50 | A NOVA ESTRATÉGIA DE APROVEITAMENTO
ENERGÉTICO COM RECURSO À FLORESTA
Orador: Eng. Carlos Coelho - Bioeléctrica da Foz (Grupo ALTRI)
12h10 Debate
Moderador: Eng. Gil Patrão
Comendador da Ordem de Mérito Industrial
12h40 | Encerramento
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Demonstração de equipamento
de enfardamento de biomassa.
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9:00 // PARTIDA

Centro Educativo - Creche
junto à EXPOMORTÁGUA

Distância percurso: 5,5 Km
INSCRIÇÕES:
963 188 434 // 961 209 768
ou nos locais:
Ninho de Empresas, Suzy M’s,
Super Rações (V. Açores)
e Pizaria Matos (Moitinhal)

ABERTURA SECRETARIADO 08:00
(CENTRO EDUCATIVO - CRECHE
JUNTO À EXPOMORTÁGUA)

PARTIDA TRAIL 09:30
PARTIDA CAMINHADA 09:45

2019
E PO
MORTÁGUA

INSCRIÇÃO TRAIL 6€
INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES:
GERAL@ROTEIROSEPERCURSOS.PT
WWW.ROTEIROSEPERCURSOS.PT

mortagua
MUNICÍPIO
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V PASSEIO MOTOLOBOS
DOM 12
8:30 | MONTE DE LOBOS
8h30 - Concentração
13h00 - Almoço
INSCRIÇÕES: Até dia 10 de Maio
TLM: 917114208 | 918170382
ORG.: ASSOCIAÇÃO CULT. E RECREATIVA DE MONTE LOBOS

CAMINHANDO
PELO FREIXO
DOM 12
09:00 | SEDE DO RANCHO FOLC. “OS CAMPONESES DO FREIXO”
09:30 | Início da caminhada
13:00 | Almoço
INSCRIÇÕES: Na sede da Associação
TLM: 919027678 | 919040250
ORG.: ACRD DO RANCHO FOLCLÓRICO "OS CAMPONESES DO FREIXO”

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
SÁB 18
10:00 | CENTRO INTERPRET. “MORTÁGUA NA BATALHA DO BUSSACO”

FESTEM

PEDDY-PAPER “Mortágua na Batalha do Bussaco”
(dinamizado pelo Agrupamento de Escuteiros de Mortágua)

SÁB 18

Destinatários Famílias / Comunidade em geral (> 7 anos)
Equipas de 3 a 5 elementos

TRÊS EM LUA DE MEL
21:30 | CACM - CENTO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA
Produção: A.COM.T.SER.
O espetáculo inspira-se na obra de Jorge de Sousa e leva ao palco as
peripécias da lua de mel do casal Madalena e Manuel, que se multiplicam
com o regresso inesperado do “ressuscitado” primo João.
ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

10 // AGENDA MUNICIPAL

INSCRIÇÕES: Até 15 de maio
LOCAIS: Biblioteca Municipal // Posto de Turismo de Mortágua // Agrupamento de Escuteiros
EMAIL: biblioteca@cm-mortagua.pt // turismo@cm-mortagua.pt // geral.1241@escutismo.pt
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

II CAPÍTULO DA CONFRARIA
DA LAMPANTANA
DOM 19
09:00 | Boas vindas no Núcleo Museológico da
Irmãnia "Raízes e Memórias" na Marmeleira
11:00 | Cerimónia capitular no Centro de
Animação Cultural de Mortágua - Entronização
de Caçoilos Efetivos
12:45 | Desfile
13:00 | Foto de família
13:00 | Almoço Convívio na Quinta do Recanto
16:00 | Troca de lembranças
ORG.: CONFRARIA DA LAMPANTANA

QUE HISTÓRIAS CONTA A LUA?

ESPETÁCULO PARA BEBÉS
SÁB 25

15:00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL
BRANQUINHO DA FONSECA
Produção O Som do Algodão
Interpretação Dulce Moreira e Mariana Santos
Género música e narração oral
Duração 40 minutos
Público crianças dos 3 meses aos 3 anos
Acompanhantes até 2 adultos por criança

ROMARIA DA ASCENSÃO
QUI 30
11:30 | CABEÇO DE N. SENHOR DO MUNDO
11:30 | Eucaristia e Procissão
Feira e Animação
ORG.: MORDOMIA DO CABEÇO DE N. SENHOR DO MUNDO

INSCRIÇÕES na Biblioteca Municipal / TLF: 231 927 440
por e-mail: biblioteca@cm-mortagua.pt
Lotação limitada
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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// CINEMA
PARQUE DAS MARAVILHAS
WONDER PARK
[VERSÃO PORTUGUESA]

DOM 05 [17:00 / 21:30]
120 MIN // ANIMAÇÃO // M/6
VOZES: FILOMENA CAUTELA, VASCO
PALMEIRIM, NUNO MARKL

“Parque Das Maravilhas” conta a história de
um magnífico parque de diversões onde a
imaginação de June, uma menina muito
criativa, ganha vida.

A MALDIÇÃO DA
MULHER QUE CHORA
THE CURSE OF LA LLORONA
SÁB 11 // DOM 12
93 MIN //TERROR // M/16
DE: MICHAEL CHAVES
COM: LINDA CARDELLINI, RAYMOND CRUZ,
PATRICIA VELASQUEZ

Ignorando o inquietante alerta de uma mãe
perturbada que se suspeita maltratar os
filhos, uma assistente social e a sua família
depressa se vêem envolvidos num assustador mundo sobrenatural.
12 // AGENDA MUNICIPAL

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

TEEN SPIRIT
CONQUISTA O SONHO
TEEN SPIRIT
SÁB 25 // DOM 26
94 MIN // DRAMA // M/12
DE: MAX MINGHELLA
COM: ELLE FANNING, REBECCA HALL,
ZLATKO BURIC

Violet é uma adolescente tímida que sonha
em fugir da sua pequena cidade e seguir a sua
paixão pela música. Com a ajuda de um mentor improvável, participa num concurso local
de canto que testará a sua integridade, talento e ambição.

VINGADORES: ENDGAME
AVENGERS: ENDGAME
DOM 19 [17:00 / 21:30]
182 MIN // ACÇÃO // M/12
DE: ANTHONY & JOE RUSSO
COM: BRIE LARSON, ROBERT DOWNEY JR., CHRIS EVANS

Depois do estalar de dedos de Thanos, que dizimou metade da população mundial e
destruiu a equipa dos Vingadores, os que sobreviveram têm de tomar uma posição
final em “Vingadores: Endgame”, o grande desfecho dos 22 filmes da Marvel Studios.

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

CEM SEMENTES
QUE VOARAM
// ISABEL MINHÓS MARTINS
Um livro que celebra a resistência
das sementes, a inteligência das
árvores e da natureza.

TEMA

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
DO ABUSO SEXUAL INFANTIL
O abuso sexual infantil é uma problemática complexa com
uma prevalência elevada em Portugal e no mundo.
Uma das formas mais eficazes de diminuir a sua incidência é
através da prevenção primária.

PERIGO NA FLORESTA
// Mª FRANCISCA MACEDO
A Catarina, o Chico e o Carlos são
três irmãos curiosos pela ciência e
sempre em busca de mistério.
Desta vez o Chico não alinha na
aventura. Descobre porquê…

ADULTOS

O PODER DA
MEDITAÇÃO
// RUTE CALDEIRA
“Larga as resistências, os medos, o
controlo, e pura e simplesmente
assume o peso de uma pena, para
que possas voar entre estas
páginas ao mesmo tempo que
voas na direção da tua verdadeira
natureza.”
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Prevenir não é colocar na criança a responsabilidade de evitar
o abuso. É dotá-la de conhecimentos e capacidades para
identificar contactos físicos adequados e inadequados, saber
expressar diferentes emoções, e saber pedir ajuda.
Vamos alertar para este perigo como se alerta para outros
(acidentes domésticos, atravessar a passadeira, etc.).
Uma criança informada é uma criança mais segura.

SUGESTÃO - JOGO

VAMOS PREVENIR*
O jogo é para crianças
dos 6 aos 10 anos.
Um bom pretexto para um
serão em Família... porque a
jogar também se aprende!
* Disponível para empréstimo, na
Biblioteca Municipal.

BIBLIOTECA MUNICIPAL | RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 | TLF. 231 927 440 | HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT | BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT

// NOTÍCIAS

NÓ DO BARRIL, REMODELADO,
ENTROU EM FUNCIONAMENTO

ABRIU AO TRÂNSITO NO DIA 15 DE ABRIL O REMODELADO NÓ DO
BARRIL, NA INTERSEÇÃO DA EN234 E EN228 (ACESSO AO PARQUE
INDUSTRIAL E AO IP3). A INTERVENÇÃO PRETENDEU ALCANÇAR
OS SEGUINTES OBJETIVOS: AUMENTAR OS NÍVEIS DE SEGURANÇA,
PROMOVER UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS EFICIENTE E EQUITATIVA
ENTRE AS VÁRIAS VIAS QUE ALI CONFLUEM, FACILITAR E
MELHORAR A FLUIDEZ DA CIRCULAÇÃO. ■
MAIO ’19 // 15

// NOTÍCIAS

MUNICÍPIO FECHOU CONTAS DE 2018
COM SALDO POSITIVO DE GERÊNCIA
SUPERIOR A 3 MILHÕES DE EUROS
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA FECHOU AS
SUAS CONTAS REFERENTES AO ANO
TRANSATO COM UM SALDO POSITIVO DE
GERÊNCIA DE 3.227.175,20 EUROS, QUE
TRANSITA PARA O ORÇAMENTO DESTE ANO,
REFORÇANDO A SUA CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO.
Em termos de análise de execução orçamental,a receita total foi de
84%, sendo superior à execução da despesa total (62%). A execução da receita de capital só não foi maior porque há verbas a receber do Portugal 2020 (projetos-cofinanciados pelo FEDER), na
ordem de 1,3 milhões de euros, que ainda não foram transferidos
para o Município,o que explica a diminuiçãodas receitas de capital
em relação a 2017. De salientar que a taxa de execução da receita
corrente atingiu o valor de 101,93%, e à exceção da rubrica “Outras
Receitas Correntes”, todos os grupos de receita tiveram um grau de
execução superiora 86,50%.
A receita líquida total foi de 12.562.668,29 euros, enquanto a despesa
total paga foi de 9.351.433,46 euros, sendo um indicador de rigor e
16 // AGENDA MUNICIPAL

controlo orçamental, na medida em que não há gastos superiores à
disponibilidade financeira do Município (estimativa de receitas).
A despesatotal efetuada teve um decréscimo de 9,5% relativamente ao exercício anterior. As despesas correntes e as despesas de
capital tiveram um grau de execução de 82,38% e 40,52%, respetivamente. A estrutura da despesa é equilibrada como nos exercícios anteriores, assumindo as despesas correntes um peso na despesa total de 68,64% e a despesade capital de 31,36%.
Da análise aos rácios pode-se concluir que o Município de Mortágua, no exercício de 2018, verificou uma situação de superavit (a
receita total cobrada é superior à despesa total), tendo melhorado

// NOTÍCIAS

assim a sua capacidade de autofinanciamento. Resultante dessa poupança,o Município apresentou resultados líquidos do
exercício de 67.536,21 euros e um saldo
positivo para a gerência seguinte no valor
de 3.227.175,20euros (superiorao ano passado). Houve uma poupança nas despesas
correntes num total de 2.102.707,54euros,
que serviu para financiar despesa de capital (investimento).
O prazo médio de pagamento aos fornecedores foi de 7 dias (em 2017 tinha sido de 12
dias), sendo que o prazo limite estipulado
por lei é de 90 dias. Toda a faturação relativa
a 2018 que se encontrava em posse dos serviços a 28/12/2018, foi liquidada, o que é
bem demonstrativo da capacidade do Município em honrar os seus compromissos.
Em termos financeiros, o Município
aumentou a liquidez geral em 18,32% e a
liquidez imediata em 22,67% face ao ano
anterior. O Município não recorreu a
empréstimos e ainda amortizou cerca de
400 mil euros. O Municípiopossui uma margem utilizável de endividamento de cerca
de 2 milhões de euros e uma margem absoluta na ordem dos 10 milhõesde euros.

MUNICÍPIO REVELA UMA BOA
SAÚDE FINANCEIRA, CUMPRE
AS REGRAS DE EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL E EVIDENCIA
UM ELEVADO GRAU DE
AUTONOMIA FINANCEIRA
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere que o Relatório de Contas atesta a
boa situação económico-financeira do Município e uma gestão equilibrada e responsável. “São indicadores muito positivos e até
podiam ser melhores, caso já tivéssemos
recebido verbas previstas no âmbito do Portugal 2020 e que ultrapassam um milhão de
euros. Essas verbas só terão impacto no
Orçamento de 2019”. Resultados positivos
que são confirmados no relatório do Revisor
Oficial de Contas, quando refere “O Orçamento do Município apresenta equilíbrio em
sentido formal e substancial”
Júlio Norte destaca estes bons er sultados
“depois de um ano muito difícil, como foi o
de 2017, com os incêndiose as consequências económicase sociais daí resultantes”,
e que levaram a acautelar e a salvaguardar
em primeiro lugar a situação das pessoase
das empresas afetadas.

Segundo Júlio Norte, “ter boas contas é
uma pedra basilar da gestão municipal”. “É
essa linha de rumo que nos permite manter
e até reforçar as políticas sociais, nomeadamente na área da Educação, Ação Social, Habitação, e apoiar as empresas”, explica. E conclui: “A principal prioridade são as
pessoas,a melhoria das suas condiçõesde
vida, daí também a nossa aposta forte no
desenvolvimento económico e na consequente criação de emprego”.
Com a incorporação do saldo de gerência,
superior a 3 milhões de euros, o Orçamento
Municipal deste ano aumenta para mais de
15 milhõesde euros.
Os Documentos de Prestação de Contas
(Balanço, Demonstração de Resultados,
Mapas de Execução Orçamental, Anexos
às DemonstraçõesFinanceiras e Relatório
de Gestão), foram aprovados, por maioria,
na reunião camaráriarealizadano pretérito
dia 17 de abril. ■
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PME EXCELÊNCIA 2018

TRÊS EMPRESAS DO CONCELHO DISTINGUIDAS
AS EMPRESAS PROREVI-PINTURAS E REVESTIMENTOS,
LDA.; TRIA – SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,
SA, E NEW TERRACOTA, LDA., INSTALADAS NO
CONCELHO DE MORTÁGUA, FAZEM PARTE DO LOTE DE
EMPRESAS DISTINGUIDAS COM O PRÉMIO PME
EXCELÊNCIA 2018, ATRIBUÍDO PELO IAPMEI (INSTITUTO
DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS).
Analisando o universo dos 19 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, incluindo Mortágua, um
total de 82 empresas foram contempladas com aquele galardão,
sendo que Mortágua foi o 4º Município com mais empresas distinguidas (ex aequo com Arganil, Lousã e Tábua). Considerando o distrito de Viseu (24 concelhos), houve 63 empresas distinguidas com
este galardão, com Mortágua a ocupar também o 4º lugar em número de empresas na lista (ex aequo com Lamego e Mangualde).
O Prémio PME Excelência pretende reconhecer as pequenas e
médias empresas nacionais que se evidenciam pela qualidade dos
seus desempenhoseconómico-financeiros e de gestão.
Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de Mortágua, salienta
que estes prémios já começama ser habituais, o que é um excelen18 // AGENDA MUNICIPAL

te indicador do dinamismo empresarial do concelho: “É com orgulho e muita satisfação que vemos as nossas empresas serem distinguidas pelo seu desempenhosuperior e reconhecidascomo um
sucesso na estratégia empresarial a nível nacional. Todos os anos
temos várias empresas distinguidas com este galardão, algumas
mais do que uma vez, o que nos apraz imenso registar”.
E acrescenta: “Cumpre-me felicitar estas três empresas, por esta
distinção, mas sobretudo quero exprimir o meu reconhecimento,
em nome do Município, a todo o tecido empresarial do concelho,
aos empresários, aos trabalhadores, que foram e continuam a ser
um exemplo de força, determinação, arrojo e resiliência. A expansão que estamosa fazer do nosso Parque Industrial é também uma
resposta que o Município está a dar, de apoio e incentivo às empresas, às suas estratégiasde crescimento e desenvolvimento”. ■

// NOTÍCIAS

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ARRECADAM 3º LUGAR NA FASE INTERMUNICIPAL
DECORREU NO PASSADO
DIA 6 DE ABRIL, NA
FIGUEIRA DA FOZ, A
FASE INTERMUNICIPAL
DO CONCURSO
NACIONAL DE LEITURA.

A representar o Agrupamento de Escolas de Mortágua estiveram
os alunos Carolina Carreira e Matilde Tavares (1º Ciclo do Ensino
Básico), Luana Simões (2º Ciclo), Gabriel Martins e Maria Costa
(3º Ciclo). Entre tantos participantes, de vários distritos, a Carolina e a Luana destacaram-se, sendo-lhes atribuído pelos jurados
um honroso 3º lugar. ■

INFORMA - FEIRA DE INFORMAÇÃO ESCOLAR
DECORREU NO PASSADO DIA 26
DE ABRIL MAIS UMA EDIÇÃO DA
INFORMA.
Esta ação dinamizada no âmbito do Projeto Municipal “Da Escola, Agarra a Vida”,
pretendeu prestar informação e esclarecimento aos alunos (9ª ao 12º ano) sobre a
oferta formativa de Universidades e Institutos Politécnicos, em termos de cursos,
bem como sobre requisitos de ingresso, e

condições gerais proporcionadas por
cada instituição.
Esta ação é especialmente importante
numa altura em que se aproxima a fase de
inscriçãono Ensino Superior.
O Exército, a Marinha e a Força Aérea, também estiveram representados e deram a
conhecer os seus cursos, condições de
recrutamento e áreas de especialização. ■
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MORTÁGUA ACOLHEU
CONCURSO INTERMUNICIPAL
DE IDEIAS DE NEGÓCIO
CONCURSO DEDICADO AO ENSINO
SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL PREMIOU
PROJETOS DE ALUNOS DOS MUNICÍPIOS
DA LOUSÃ, ARGANIL E MORTÁGUA.
Mortágua foi palco nos passados dias 6 e 7 da final intermunicipal
do Concurso de Ideias de Negócio, em que estiveram representadas as ideias finalistas de 18 municípios da ComunidadeIntermunicipal da Região de Coimbra.
Depois de ter vencido a edição transata,coube ao Municípiode Mortágua organizar a edição deste ano. Dedicado ao empreendedorismo nas escolas,o projeto “Imagine.Create. Suceed”,juntou três centenas de participantes, entre professores, alunos e técnicos. Este
ano letivo foram apresentadas 210 ideias de negócio no Ensino
Secundário e Profissional, das quais 138 foram apresentadas em
concursos municipais realizados em cada um dos municípios da
Região de Coimbra,que selecionaramas 18 ideias finalistas.
O primeiro dia foi marcado pela receção dos participantes e a realização de um peddy-paperpela Vila, dinamizadopelo Agrupamento
de Escuteiros de Mortágua, que levou professores e alunos a
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conhecer a história, lugares e tradições locais, a passar por vários
locais de referência, como o Centro de Interpretação, Pelourinho,
Igreja Matriz. Uma palestra motivacional orientada por João Correia, e sessões de Mentoring (aconselhamento por empresários e
outras individualidades),foram outras das atividades desenvolvidas. À noite foi proporcionado a todos um momento cultural, com a
banda escolar“Jarra Vazia”, e a banda de Mortágua “Day Tay”.
A final do concurso decorreu no dia seguinte, no Centro de Animação Cultural, na presença de várias entidades, entre as quais o
então presidente da CIM-Região de Coimbra (atual Secretário de
Estado do Ambiente),João Ataíde, o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte, o Vereador do pelouro de Educação, Paulo Oliveira, e o Diretor do Agrupamento de Escolas de Mortágua, Rui Parada da Costa.

ex-aluno meu que só num dos projetos que está a concluir investiu mais de 40 milhões de euros”.
Após a avaliação dos 18 projetos apresentados,o júri atribuiu o primeiro lugar ao projeto “Sneakers Move”, da Escola Profissional da
Lousã, classificando em 2º lugar o projeto “HHO Kit”, do Agrupamento de Escolas de Arganil e em 3º lugar o projeto “Lampantana
no menu”, do Agrupamento de Escolasde Mortágua.

No início da sessão, Júlio Norte, na qualidade de anfitrião do evento, deu as boas vindas a todos quantos vieram até Mortágua e saudou o Agrupamento de Escolas, na pessoa do seu Diretor, por todo
o empenho demonstrado.Deixou palavras de gratidão a Professores e Funcionários, bem como às empresas, que contribuem para
que estes projetos sejam um êxito. Salientou ainda a importância
desta iniciativa da CIM, que promove o potencial humano, um
investimento fundamentalpara o futuro do país.
Júlio Norte Referiu que “há muito potencial nestes jovens que
muitas vezes nos passa despercebido enquanto autarcas e não
se tem a noção de quão é importante este trabalho desenvolvido
pelos alunos e pelas escolas”, e que em muito pode contribuir
para o desenvolvimento de um concelho. “Não é por acaso que se
começa a distinguir a capacidade dos empresários do concelho e
a sua capacidade de empreender”, e deu um exemplo: “é um
gosto e um orgulho ver que o maior investidor de Mortágua é um

Foram apresentadas ideias muito criativas, abrangendo um leque
bastante diversificado de áreas, como tecnologia, alimentação,
saúde e ambiente. Na sua sexta edição, o Imagine. Create. Suceed
tem como objetivo criar uma cultura empresarial, promover o espírito de iniciativa, cooperação e criatividade, permitindo aos alunos
ter um primeiro contacto com as empresas e o mundo empresarial.

MORTÁGUA OBTEVE UM HONROSO 3º LUGAR
O Agrupamento de Escolas de Mortágua esteve representado
nesta final intermunicipal com o projeto “Lampantana no menu”,
uma ideia criada pelos alunos Letícia Lopes, Lia Fonseca e João
Martins, e tendo como coordenadoraa Profº Fátima Potró.
A ideia de negócio,consideradauma das três melhores a concurso,
tem como objetivo prestar um tributo à gastronomia tradicional,
confecionando e comercializando uma gama de novos produtos
gastronómicostendo como base o sabor tradicional da Lampantana, mas numa visão mais contemporâneae apelativa. ■
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MORTÁGUA COMEMOROU OS 45 ANOS
DO 25 DE ABRIL COM PROGRAMA CULTURAL
UM ESPETÁCULO CÉNICO MULTIDISCIPLINAR E A ATUAÇÃO DE
UM GRUPO DE CANÇÃO DE COIMBRA, MARCARAM AS
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL EM MORTÁGUA.

O Município de Mortágua assinalou os 45 anos do 25 de abril com
um programa cultural que constou de dois momentos, um cénico e
artístico, e outro musical. Os dois espetáculos tiveram lugar na
noite de 24 para 25, no Pavilhão Municipal.Inicialmente os espetáculos estavam para ser realizadosna rua, mas devido às condições
atmosféricas, foi necessário recorrer a um espaço coberto e adequado à montagemda estrutura cénica, de grandesdimensões.
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O espetáculo “InSomnio”, apresentado pela Companhia Teatro do
Mar, versa sobre o sono e o sonho e junta teatro físico, acrobacia
aérea, vídeo e música. O público assistiu a um espetáculo intenso,
forte, centrado na linguagem corporal e visual. Uma cama gigante
serve de palco a uma performance sobre o sono e o que o invade:
as insónias.

Com paisagens de silêncio e plenitude, é 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. Um espetáculo
sobre a exposiçãoda imensa beleza da fragilidadehumana e a efemeridadeda existência.
Este espetáculo surgiu no âmbito do ciclo "CoimbraRegião de Cultura", promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra.
Após este espetáculo seguiu-se a atuação do Grupo Fidelis, que
interpreta temas da Canção de Coimbra.Formado por Jorge Rodrigues (voz), natural de Mortágua, Paulo Bessa (viola) e Basílio Fernandes (guitarra portuguesa), interpretou temas clássicos da canção de Coimbra,de autores como Zeca Afonso, Adriano Correia de
Oliveira, Edmundo Bettencourt, Ângelo Araújo. Foram ainda interpretados dois temas instrumentais de Carlos Paredes. A atuação
finalizou com a famosa Balada da Despedida do 6º Ano Médico de
1958" (Coimbratem mais encanto), da autoria de Fernando Machado Soares.
Antes do tema final, o presidente da CâmaraMunicipal,Júlio Norte,
dirigiu algumas palavras alusivas à comemoraçãodos 45 anos do
25 de abril, e prestou homenagema toda uma geração de homens e
mulheres, militares, movimentos académicos, intelectuais, músicos, políticose ativistas,que lutaram contra a ditadura e fizeram de
Portugal um país livre e democrático.“ É graças a esses homens e
mulheres que hoje estamosaqui, a respirar a liberdade”.

Júlio Norte afirmou que a “Revolução dos Cravos” foi um momento
marcante da nossa história, que pôs fim a mais de quatro décadas
de opressão, perseguição e censura. “Quem viveu aquele dia não
esquece, foi um momento de grande emoção e alegria coletiva. E
quando recordamos hoje, essa emoção, essa alegria da liberdade,
vem ao de cima”.
Júlio Norte afirmou que o 25 de abril de 1974 “é uma data que
todos devemos ter presente, que não pode ser esquecida”, e que é
necessário transmitir a mensagem às gerações mais novas, que
não viveram esse acontecimento, e por essa razão, não o valorizam tanto, “que se hoje vivem num ambiente de liberdade, essa
liberdade foi arduamente conquistada, com luta e sofrimento”, e
que lhes cabe agora defender, preservar e renovar esse legado de
liberdade e democracia perante a ameaça dos novos populismos
e extremismos.
O espetáculo finalizou com um “eferreà” (hino académico) e vivas
ao 25 de Abril. ■

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo
Sophia de Mello Breyner Andresen,
in 'O Nome das Coisas'
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Durante os dois dias do evento foram servidas mais de 700 refeições,tendo como produto principal a carne de borrego. Nesta edição foram 12 os restaurantes que participaram no evento e apresentaram diferentes propostasgastronómicas.
O prato de borrego, especialmenteo borrego no forno, é presença habitual à mesa
dos mortaguenses e nos restaurantes na
altura festiva da Páscoa, podendo-se considerar uma tradição gastronómica.
Esta é mais uma aposta conjunta do Município e do setor da Restauraçãoe Hotelaria,
com o objetivo comum de promover a gastronomia local e atrair mais visitantes ao
concelho.

MOSTRA GASTRONÓMICA DE BORREGO
MUNICÍPIO E RESTAURANTES FAZEM BALANÇO POSITIVO
REALIZOU-SE NOS PASSADOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL A III MOSTRA
GASTRONÓMICA DE BORREGO, NUMA INICIATIVA PROMOVIDA
PELO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA, COM A PARCERIA DO SETOR DA
RESTAURAÇÃO E HOTELARIA DO CONCELHO.
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No passado dia 24, em sessão pública, o
presidente da Câmara Municipal procedeu
à entrega dos diplomas de participação
aos restaurantes que aderiram à Mostra
Gastronómica.
Esta sessão serviu também para fazer um
balanço final do evento, em conjunto com
os restaurantes, auscultar as suas opiniões e sugestões, bem como para realizar

o sorteio dos prémios com base nos
cupões distribuídos aos clientes. Esses
cupões serviram, desde logo, para contabilizar o número de refeições, e para os clientes fazerem a avaliação do prato em termos de confeção, sabor e apresentação.
Foi consensual entre os restaurantes de
que o evento contribuiu para um acréscimo
de visitantes e de negócio, trazendo gente
com o intuito de degustar os pratos de borrego, e por arrasto, outros pratos que constavam do menu.
Alguns restaurantes referiram que estiveram lotados e que não estavam à espera de
tantos visitantes, o que se terá ficado a
dever à realização,em simultâneo,da Maratona BTT (dia 14), que trouxe centenas de
bttistas, tendo algumas equipas profissionais chegado no dia 13.
Júlio Norte dirigiu palavras de agradecimento a todos os restaurantes participantes, nas pessoasdos seus gerentes. “Estão
todos de parabénspelo vosso trabalho, disponibilidadee empenho.Houve mais movimento, mais negócio, e portanto, acho que
valeu a pena”.

Manifestou satisfação por ver que o evento,
mais uma vez, contribuiu para dinamizar a
atividade dos restaurantes. Lembrou, no
entanto, que este evento tem características
diferentes do Fim-de-Semana da Lampantana, que promove um prato único que faz
parte da identidade gastronómica do concelho. “Vamos esperar que no próximo ano
corra tão bem ou ainda melhor”, finalizou.

No final procedeu-seao sorteio dos três prémios previstos, sorteados entre todos os
cupões preenchidos pelos clientes. Lembramosque o 1º prémio consistianum voucher de um fim-de-semana no Montebelo
Aguieira Lake Resort & Spa; o 2º prémio
num voucher de 100 euros, e o 3º prémio
num voucher de 50 euros. Estes dois últimos prémios serão depois utilizados em
refeições num dos restaurantesaderentes.
Os três prémios saíram a clientes do concelho de Mortágua. ■
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TAÇA NACIONAL DE MARATONAS XCM

MARATONA BTT MORTÁGUA REGISTOU
CERCA DE 600 PARTICIPANTES
CERCA DE 600 ATLETAS, FEDERADOS E BETETISTAS, PARTICIPARAM NA
MARATONA BTT MORTÁGUA, REALIZADA NO PASSADO DIA 14 DE ABRIL,
A PROVA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E ORGANIZADA
PELA ROTEIROS E PERCURSOS, CONTOU PARA A TAÇA NACIONAL DE
MARATONAS XCM 2019 E TAÇA REGIONAL DE VISEU XCM 2019.
A prova constou de três percursos: Maratona Elite (90 km), Maratona (70 km) e Meia Maratona (40 km), tendo decorrido,maioritariamente,em trilhos do futuro Centro de BTT de Mortágua. Este centro conta com oito percursos já definidos, com várias distâncias, sendo
mais uma aposta do Municípiona promoçãoturística do concelho.
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Todas as provas tiveram partida no centro
da vila de Mortágua, na Praça do Município,
sendo parte do percurso idêntico para os
três percursos, no início e na parte final. Os
atletas da Meia Maratona e Maratona Elite,
tiveram de fazer um esforço maior, seguiram em direção a Sula, em plena Mata Nacional do Buçaco. É de referir que a prova percorreu quase todo o concelho,tendo abrangido seis das sete freguesias.

O Presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, deu as boas vindas a todos os participantes, antes do sinal de partida, tendo
desejadouma boa prova, salientandoque o
mais importante era o desporto, a atividade física, que ali motivava e reunia um tão
elevado número de atletas.
A realização da prova constituiu um assinalável sucesso.Além do mais, o ter contado para a Taça de Portugal representou
uma mais-valia em termos de afluência de
atletas, e naturalmente mais prestígio e
impacto mediático,com cobertura televisiva e para as redes sociais. Mortágua viveu
um fim-de-semanamuito animado, beneficiando da realização de dois eventos no
mesmo dia, tendo alguns acompanhantes
dos atletas aproveitado para almoçar em
Mortágua e aderir à Mostra Gastronómica
de Borrego.
Os dois eventos (um desportivo e outro gastronómico), representaram cerca de dois
milhares de visitantes, o que é significativo,
considerando os resultados globais em termos económicos, sem esquecer a promoção
dos trilhos para a prática do BTT, das belezas
naturais e do património do concelho. ■
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GALA DA ABAADV ASSINALOU
20 ANOS DE ATIVIDADE
DA ESCOLA DE CÃES-GUIA
6ª GALA DA ABAADV - CALDAS DE
PENACOVA, REALIZADA NO
PASSADO DIA 30 DE MARÇO, FICOU
MARCADA PELA ENTREGA DE
DIPLOMAS ÀS DUPLAS FORMADAS
EM 2018.
Este evento, de festa, celebraçãoe solidariedade, foi o momento escolhido para a
apresentação e entrega de diplomas às 18
Duplas (Utilizador e Cão-Guia), formadas
em 2018. Na plateia estiveram Entidades
Municipais,Sócios,Famílias de Acolhimento, Voluntários, e público em geral, além
dos Utilizadores de Cães-Guia e seus familiares. Entre os convidados encontravamse ainda o Presidente da Federação Francesa de Escolas de Cães-Guia, Paul Charles, e o Diretor Executivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, Humberto Santos,
que ali representou a Secretária de Estado
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da Inclusão das Pessoas com Deficiência,
Dra. Ana Sofia.
À semelhança de anos anteriores, este
momento mais solene foi enquadradonum
espetáculo de música e diversão, com a
designação “20 anos, 20 músicas”, que
teve a apresentação de Rodrigo Santos,
música da “Banda da Casa” e animação
pela CompanhiaPapillon.
A “Banda da Casa”, constituídapor intérpretes e executantes de Mortágua e alguns
convidados,interpretou 20 músicas,desde

o ano de 1999, data da criação da Escola de
Cães-Guia de Mortágua, até aos nossos
dias. Pelo palco “desfilaram” temas da
música internacional e nacional que foram
grandessucessosnestes 20 anos.
Antes do início do espetáculo,Augusto Hortas, que foi o primeiro utilizador de um cãoguia (a Camila) formado na escola, em
1999, deixou o seu testemunho de como
esse momento marcou uma mudança profunda no seu dia-a-dia, na sua vida pessoal
e social.

A condução do evento e entrevistas em
palco estiveram a cargo de Rodrigo Santos,
também ele um utilizador de cão-guia formado na Escola de Mortágua, com a mestria
e o sentido de humor a que já habitou o público. Também ele teve a tarefa de conduzir as
entrevistas no palco, ao presidente da Direção da ABAADV, João Fonseca, ao Presidente da Câmara Municipal, José Júlio Norte, ao
Presidente da Federação Francesa de Escolas de Cães-Guia, Paul Charles, ao Diretor
Executivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, Humberto Santos, ao gerente da
empresa Águas Caldas de Penacova, Urbano Marques, que além de patrocinar este
evento, tem sido um grande amigo da Associação, quer em termos pessoais quer
enquanto representante daquela empresa.
Os entrevistados destacaram a missão, a
relevância social da escola, os seus valores,
e o seu contributo para mais autonomia,
inclusão social e uma melhor qualidade de
vida dos invisuais.

e inclusivo, e de dimensão nacional. Evocou as entidades que estiveram na génese
do projeto (Escola Beira Aguieira, Município de Mortágua, Direção Regional de Educação do Centro, ACAPO),bem como o contributo do Dr. Júlio Paiva, que foi o mentor e
impulsionadorda ideia.
Deixou o apelo para que as pessoas,as instituições,as empresas, apoiem o trabalho e
a causa da Associação,para que possa continuar a crescer e a desenvolver o seu trabalho, com a qualidade e o profissionalismo que são reconhecidos.
Foram feitos ainda agradecimentos às
Entidades, Empresas e Pessoas, que têm
apoiado a Associação ao longo destes 20

anos, bem como a todos os que prestaram
apoios relevantes durante o ano de 2018.
No final do espetáculo, teve lugar o Jantar
Solidário que contou com a animação
musical dos Paralelos do Ritmo.
A Associação Beira Aguieira de Apoio ao
Deficiente Visual (ABAADV) – Escola de
Cães-Guiapara Cegos, tem a missão diária
de treinar cães-guiapara cegos, de forma a
conferir autonomia aos que perderam a
visão ou nunca a tiveram.
O seu trabalho é feito de forma gratuita
para os cidadãos deficientesvisuais portugueses. A ajuda e apoio da comunidade é
essencialpara a sua missão.■

O Presidente da Câmara Municipal afirmou
que a Escola de Cães-Guia representa “um
motivo de orgulho e uma honra para Mortágua e para os mortaguenses”,e reafirmouo
apoio do Município a este projeto solidário
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MORTÁGUA ASSOCIOU-SE
À CAMPANHA NACIONAL
DO “LAÇO AZUL”
NO ÂMBITO DO MÊS DA
PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS
NA INFÂNCIA, QUE SE COMEMORA
EM ABRIL, A COMISSÃO DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
DE MORTÁGUA (CPCJ), PROMOVEU
VÁRIAS INICIATIVAS PARA
ASSINALAR A DATA.
Durante o mês de abril, os edifícios dos
Paços do Concelho, Bombeiros, GNR, Centro de Animação Cultural, Jardim-Escola
João de Deus e estabelecimentos do Agrupamento de Escolas, estiveram decorados
com o “laço azul”, que é o símbolo da campanha.
A comemoração encerrou no dia 30 com
um espetáculo de magia proporcionado às
crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo. Esta atividade contou com a parceria do Município
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de Mortágua, Agrupamento de Escolas e
Jardim-Escola João de Deus, tendo envolvido cerca de 400 crianças.
O Presidente da Câmara Municipal associou-se à comemoração e dirigiu algumas
palavras às crianças, desejando que tivessem um dia muito feliz.
À tarde, as mesmascrianças,vestidas com
a t-shirt azul alusiva à campanha nacional
deste ano, com o lema “Serei o que me

Deres… Que seja Amor!” ajudaram a formar
um grande Laço Azul Humano.
O Mês da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância é uma iniciativa da ComissãoNacional de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco (CNPCJR), que se realiza durante o
mês de abril. A iniciativa pretende alertar
para a problemática da violência exercida
sobre as crianças e jovens e promover a
consciencialização da importância dos
direitos das crianças.■

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA RECEBE APOIO
PARA RECUPERAR INFRAESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS AFETADOS
NO INCÊNDIO DE 15 DE OUTUBRO DE 2017
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA VAI RECEBER UM APOIO DE 743.917,46
EUROS, ATRIBUÍDO PELO FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO
EUROPEIA, PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS AFETADOS NO INCÊNDIO DE 15 DE
OUTUBRO DE 2017.
Este apoio surge no âmbito da candidatura
“Recuperar infraestruturas e potenciar a
recuperação em Mortágua”, apresentada
pelo Município de Mortágua ao Fundo de
Solidariedadeda União Europeia.
O fundo europeu foi criado para apoiar estados membros afetados por catástrofes naturais, como aconteceu com os incêndios que
afetaram o norte e centro de Portugal em
outubro de 2017.

O financiamento, a fundo perdido, destinase a compensar os prejuízos e danos causados pelo incêndio de 15 de outubro de
2017, a nível de infraestruturas e equipamentos públicos municipais, que se estimam superiores a 1 milhão de euros.
Tratam-se de intervenções estruturantes
para reposição da normalidade da vida social e económica das populações, da mobilidade de pessoas e bens. Entre as intervenções financiadas contam-se a reparação de
vias municipais (reparação de estradas, pontões, reconstrução de bermas, plataformas,

aquedutos, de parte dos pisos em betuminoso); a reposição da segurança rodoviária (sinalização horizontal e vertical, colocação de
guardas metálicas); a recuperação de equipamentos municipais, sistemasmunicipais
(água, saneamento básico), equipamento
pesado de apoio ao combate a incêndios,
que ficaram danificadosnaquele incêndio.
Relativamente aos danos sofridos a nível
de habitações, empresas, floresta, agricultura, o apoio foi dado através de mecanismos criados pelo Governo, como o PARHP Programa de Apoio à Reconstrução de
Habitação Permanente,o REPOR - Sistema
de Apoio à Reposição da Competitividade,
ou através do PDR2020 (medidas de apoio
ao Restabelecimento do Potencial Produtivo na Atividade Agrícola e ao Restabelecimento do Potencial Florestal).■
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INVESTIGAÇÃO

MORTÁGUA É PROJETO-PILOTO
NA REABILITAÇÃO DE
SOLOS PÓS-INCÊNDIOS
O PROJETO DENOMINADO «GREENREHAB»
VISA DESENVOLVER UM SISTEMA PARA A
REABILITAÇÃO RÁPIDA E CONTROLADA DE
SOLOS QUEIMADOS, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO
DE CIANOBACTÉRIAS E MICROALGAS.
Este projeto surgiu no âmbito de um concurso de investigação em fogos florestais
lançado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), tendo sido o único aprovado na área de «Restauro pós-fogo e gestão florestal».
O projeto consiste no desenvolvimento de
um sistema a baixo custo, ecológico e de
fácil implementação para a reabilitação de
solos queimados. Vai começar agora a ser
implementado com a colaboração da Câmara Municipal de Mortágua e de dois centros
de investigação da Universidade do Porto.
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Os incêndios de 2017, para além dos enormes danos humanos e materiais, causaram um impacto profundo no património
florestal, mas também ambiental,já que os
solos ficaram degradados e vulneráveis à
erosão sobretudo por escorrências superficiais. Este projeto “visa desenvolver um sistema para a reabilitação rápida e controlada de solos queimados, através da aplicação de cianobactérias e microalgas, que
irão funcionar como espécies pioneiras e
iniciar/acelerara formação de crostas biológicas do solo, criando as condições para
o estabelecimento das comunidades de

plantas vasculares, entre outras», explica
Paula Tamagnini, Investigadora que lidera
o projeto.
A investigadora Paula Melo, da Faculdade
de Ciências da U.P. (GreenUPorto), esclarece que «o consórcio de microrganismos
selecionado pelas propriedades promotoras do crescimento das plantas e de melhoria da estrutura do solo irá travar a erosão e
atuar como biofertilizante, promovendo a
produtividadedos solos e acelerandoa sua
recolonizaçãoapós o fogo».■

VALE DE AÇORES

REQUALIFICAÇÃO DA
AV. INFANTE D. HENRIQUE
FOI JÁ CONCLUÍDA A INTERVENÇÃO DE
REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA
RUA DA ESCOLA COM A AVENIDA INFANTE
D. HENRIQUE , EM VALE DE AÇORES.
No local foi construídauma rotunda, com os respetivos ilhéus separadores e direcionais de trânsito, bem como bandas redutoras de
velocidade na aproximação à plataforma central, potenciando
mais segurançae uma regulação mais eficiente do trânsito na ligação daquela avenida com as vias adjacentes, Rua da Escola, Rua
das Rosas e Rua da Cascalheira.
A Câmara Municipal adquiriu e procedeu à demolição de construções em ruínas existentes no local, tendo em vista a ex
ecução da
obra, e simultaneamente,a renovação urbana de toda aquela zona.
Esta intervenção integra-se num plano mais vasto de requalificação
daquela avenida, que incluiu também a remodelação dos passeios,
rebaixamento de lancis nas entradas das propriedades e atravessamentos pedonais, e a criação de bolsas de estacionamento. ■
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A CÂMARA MUNICIPAL DE
MORTÁGUA, NAS REUNIÕES
ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS
DIAS 3 E 17 DE ABRIL, TOMOU
CONHECIMENTO E DELIBEROU:

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 12,
13 e 14/2019 para atribuiçãodo Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família, nos termos
do respetivo Regulamento.
Aprovar a operacionalização da ação “Universidade Júnior-2019”, no âmbito das atividades do projeto “Da Escola, Agarra a
Vida”, bem como os respetivos critérios de
inscriçãodos alunos e despesasa suportar
pelo Município.

CULTURA, DESPORTO E
TEMPOS LIVRES
Aprovar atribuir à Associação Cultural e
Desportiva da Sobrosa o subsídio no valor
de 150 euros, para apoio à realização do 1º
Festival do Rojão e 1º Encontro de Meios
de Combate a Incêndios da freguesia de
Espinho.
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HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar a atribuição de um fogo (T2) no Bairro Social da Gandarada para realojamento
de agregado familiar (com filho menor), considerando que a situação do agregado se
enquadra nos pressupostos legais.

SAÚDE
Aprovar transferir a verba de 3.500 euros
para a Junta de Freguesia de Espinho,
como apoio ao funcionamento do Posto
Avançado de Saúde da freguesia.

SANEAMENTO BÁSICO E
SALUBRIDADE

gua, bem como o modo de participação
dos interessados (requerimento) e a publicitação no sítio da Internet do Município.
Tomar conhecimento da proposta de
Regulamento de Serviços de Gestão de
Resíduos Urbanos aprovado pelo Conselho Executivo da Associaçãode Municípios
da Região do Planalto Beirão, e promover a
sua publicitação nos lugares de estilo do
Município para efeitos de consulta pública
dos interessados,pelo prazo de 30 dias.

COMUNICAÇÕES E
TRANSPORTES
Aprovar adjudicar a empreitada de execução dos trabalhos complementares da
rotunda do Barril-EN234 à firma Socitop,
Lda., pelo valor de 182.670,66euros, acrescido de IVA.

Aprovar a transferência de verbas para a Associação de Municípios do Planalto Beirão, referentes à comparticipação do Município nos
investimentos realizados no âmbito de candidatura apresentada ao POSEUR (triagem e
valorização dos resíduos sólidos urbanos).

DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Aprovar a proposta de desencadearo início
do procedimento de elaboração do projeto
de Regulamento do Serviço de Drenagem
de Águas Residuais do Municípiode Mortá-

Aprovar o estabelecimento das regras de
numeração de polícia das edificações existentes no Parque Industrial, por forma a facilitar a sua toponímia em termos expeditos.
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Tomar conhecimento que o Programa Operacionaldo Centro aprovou a alteração referente à programação temporal da operação
“Ampliação do Parque Industrial”, e mandatar o Senhor Presidente
para assinar o termo de aceitação.

Aprovar a modificação por revisão às Opções do Plano de 2019
- 1ª revisão:
Reforço de financiamento definido: 3.376.500,00 euros
Redução de financiamento não definido: 2.066.000,00 euros

Aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Mortágua e o
Clube Automóvel do Centro para a organização do Rali de Mortágua`2019,que prevê uma comparticipação financeirado Município
no montante de 45 mil euros.

Aprovar a proposta de alteraçãoao Mapa de Pessoalde 2019.

ADMINISTRAÇÃO
Aprovar os documentos de Prestação de Contas (Balanço,
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental,
Anexos às DemonstraçõesFinanceirase Relatório de Gestão),relativos ao ano de 2018, bem como a proposta de aplicação de resultados constanteno Relatório de Gestão.
Aprovar o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais
do Municípioe respetiva avaliação.
Aprovar a modificação por revisão ao Orçamento Municipal de 2019:
Saldo da gerência anterior: 3.227.175,20 euros
Reforço receita corrente: 0,00 euros
Reforço de receita de capital: 199,500,00 euros
Reforço das despesas de capital: 2.432.500,00 eur
os
Anulação de despesas correntes: 0,00 euros
Anulação de despesas de capital: 5.000,00 eur
os

Aprovar a proposta de celebração de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competência entre o Município de Mortágua e a Junta
de Freguesia de Espinho, para a execução da construção de um tanque de apoio ao combate de incêndios florestais.
Aprovar o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competência na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra no âmbito
da “Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão”.
Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Ouro de Mérito
Municipalà empresa New Terracota,Lda., que este ano foi galardoada com o Prémio PME Excelência.
Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Ouro de Mérito
Municipal à Professora Ana Maria Pereira Abrunhosa, presidente
da Comissãode Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Ouro de Mérito
Municipal às seguintes Associações:Assoc. Desportiva e Cultural
de Mortazel; Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua, Centro
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Recreativo e Social e Desportivo de Vila Meã; Assoc. Cultural e
Recreativa de Monte de Lobos.
Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Bons Serviços aos
seguintes Trabalhadores Municipais: Maria Odete Pereira, Assistente Operacional; Rosa Maria Cerveira Ferreira, Assistente Operacional.
Aprovar a proposta de não aceitação, relativamente ao ano de
2019, da transferência de competênciaspara o Município no domínio da Saúde, previstas na Lei nº50/2018,de 16 de agosto.
Tomar conhecimento da renda de concessão da Baixa Tensão a
pagar pela EDP ao Municípiode Mortágua no ano de 2019, que tem
o valor de 382.157,46euros.
Autorizar a Junta de Freguesia de Cercosa a construir garagem/armazém no edifício da antiga escola primária, cedido pelo
Municípioem regime de direito de superfície, destinando-seo espaço a albergar viatura de apoio a combate a incêndios e armazém
para as suas ferramentase bens.
Aprovar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, para preenchimento de um posto de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para a Carreira/Categoria de Técnico Superior (área de Engenheiro Civil).
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Aprovar a modificação por alteração ao Orçamento Municipal de 2019:
Despesas de capital: 10.000,00 euros
Anulação despesas de capital: 0,00 eur
os
Reforço despesas correntes: 66.800,00 euros
Anulação despesas correntes: 76.800,00 euros
Aprovar a modificação por alteração às Opções do Plano de 2019:
Reforço financiamento definido: 74.800,00 euros
Anulação de financiamento não definido: 4.000,00 euros

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas, requerida pela
empresa Laboratórios BASI - Indústria Farmacêutica, no valor de
4.723,15 euros, referente à emissão de Autorização de Utilização
de construção nova – indústria, sita no Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira, nos termos previstos no art.º 29º, nº1, b) do
Regulamento Municipalde Urbanização,Edificaçãoe Taxas.
Declarar, a título definitivo, a caducidade da licença do Proc. de
Obra nº 01/2016/59–construçãonova - habitação e muro de vedação, na Rua do Cabeço, Moitinhal, nos termos previstos no art.º
71º, nº3, do Regime Jurídico da Urbanizaçãoe Edificação(RJUE).
Declarar, a título definitivo, a caducidade da licença do Proc. de
Obra nº 01/2015/239 - alteração de edifício deHabitação e Estabelecimento de Bebidas e Restauração, na Rua de Aveiro, Mortágua, nos termos previstos no art.º 71º, nº3, do RJUE.

// INFORMAÇÕES ÚTEIS
ÁGUAS DO PLANALTO

ECOCENTRO

Tel. 232 819240
Linha Azul: 808 200 219

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

E.N.234 - Chão de Vento
Tlm.: 933 093 789

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MORTÁGUA

Av. dos Bombeiros Voluntários,
3450-122 Mortágua
Tel. 231 920 122

Horário: TER A SÁB | 09:00 - 13:00 |14:00 -18:00

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,
3450-152 Mortágua
Tel. 231 927 360

FARMÁCIA ABREU

POSTO CLÍNICO | ESPINHO

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 185

3450-056 Espinho - Mortágua
Tel. 231 920 005

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA

Rua Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
Tel. 231 927 460
Url: www.cm-mortagua.pt
E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA BAPTISTA MELO

Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
3450-144 Mortágua
Tel. 231 927 464/460 (C.M. Mortágua)
E-mail: turismo@cm-mortagua.pt

Avenida Infante D. Henrique
Vale de Açores
Tel. 231 923 352 | 231 920 191
FARMÁCIA GONÇALVES

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 547

Rua da Gandarada,
3450-133 Mortágua
Tel. 231 927 560

TÁXIS

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

// FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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// RESTAURANTES

// BARES

A LANCHONETE
Gandarada
Tel. 231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
Tel. 231 922 236

ORLANDO
Sula
Tel. 231 929 001

A MÓ
Barracão
Tel. 231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
Tel. 231 922 553

PIMPÃO
Gândara
Tel. 231 922 483

A RODA
Mortágua
Tel. 918 623 050

HAMBURGUERIA
Mortágua
Tlf: 969 416 442

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
Tel. 913 341 111

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
Tel. 231 920 148

JUIZ DE FORA
Mortágua
Tel. 231 922 286

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
Tel. 231 921 360

ALDEIA SOL
Vila Meã
Tel. 231 929 127

LAGOA AZUL
Almacinha
Tel. 231 929 278

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
Tel. 231 922 382

AROMA REQUINTADO
Mortágua
Tel. 231 920 157

MAGNÓLIA
Mortágua
Tel.231 923 248

RITUAL
Mortágua
Tel. 231 921 486

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
Tel. 916 694 900

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
Tel. 231 927 010/18

SÓ GRELHADOS
Mortágua
Tel. 917 957 314

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
Tel. 231 922 622

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

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

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Rua Dr. João Lopes Morais
Mortágua
Tlf: 231 921 291
KANU BAR
Av. Infante D. Henrique, 118
V. Açores
Tlf: 231 922 300
CARACAS CAFÉ
Rua Luís de Camões
Mortágua
Tlf: 231 099 015
LUGAREJO BAR
Vila Moinhos
Mortágua
Tlf: 914 518 626
TOKY KAY
Rua Tomás da Fonseca, 22
Mortágua
Tlf: 914 127 322
VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Av. Dr. José Assis e Santos
Mortágua
Tlf: 919 477 988
SKYSCRAPER
Mortágua
Tlf: 916 956 964
919 524 429

// ALOJAMENTO
MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
Tlf. 231 927 060
http://www.montebeloaguieira.pt
montebeloaguieira@montebelohotels.com
MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira / IP3
Tlf. 231 927 010/18
http://www.hotelmonterio.com.pt
aguieira@hotelmonterio.com.pt
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
Tlf. 231 929127
http://www.aldeiasol.com
aldeiasol@sapo.pt
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
Tlf. 231 920 445
Tlm. 964 016 797
http://www.casadesantoantonio.com
geral@casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
Tlf. 231 922 286
alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
QUINTA DO CÂNTARO
Cortegaça
Tlm: 913 736 415
www.quintadocantaro.com
quinta.cantaro@hotmail.com

Linhar
de Pala
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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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