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// EDITORIAL

O FUTURO DA NOSSA TERRA
É ASSEGURADO PELO
CRESCIMENTO SAUDÁVEL E FELIZ
DAS NOSSAS CRIANÇAS E JOVENS.

Findas as atividadesde encerramento do ano letivo, as tão
aguardadas férias de verão, as “férias grandes” das nossas criançase jovens, deixam antever dias repletos de brincadeira e diversão.
Não podemos esquecer da importância destes períodos
de diversão e lazer para as nossas crianças e jovens. As
brincadeiras,as aventuras, o convívio contribuempara um
crescimento feliz e saudável, potenciandoas suas competências sociais e emocionais, tornando-os mais independentes,assertivos e dinâmicos.
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Conscientes desta realidade e sensíveis às preocupações
dos pais, cujas obrigações laborais não permitem dispor do
tempo desejado para um maior acompanhamento dos seus
filhos, o Município de Mortágua irá levar a cabo, uma vez
mais, um conjunto de atividades de ocupação de tempos
livres para as nossas crianças e jovens.
Assim, a 01 de julho inicia o programa, “Férias Ativas” que
proporciona muita diversão e aventura a cerca de 244 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 16
anos. Já para uma faixa etária mais crescida, o programa
“Jovens Estudantes em Férias”, proporciona uma primeira
experiência em contexto de trabalho, tendo como destinatários jovens entre os 14 e os 19 anos.

// EDITORIAL

Com a realização destas atividades lúdico-desportivas e,
também, pedagógicas,inseridasnum contexto de responsabilização e consciencialização para uma cidadania
mais ativa e esclarecida, pretende-se alertar as nossas
camadas mais jovens para a importância e dignidade das
diversas ocupações desenvolvidas. Não descuramos, no
entanto, as necessidades de lazer, de brincadeiras e descobertas tão próprias da idade, pequenos “pecados” que
ajudam ao desenvolvimento e formação de novos adultos
mais tolerantes, altruístas, com fortes laços de amizade e
companheirismo.
Também numa ótica de sensibilização e pedagogia, e
numa excelente iniciativa, a CPCJ convidou o artista português, de renome internacional,Sérgio Odeith, para fazer
um mural na Av. Infante D. Henrique, consciencializando
jovens e “menos jovens” para a arte urbana, dando nova
visibilidade e abertura, contribuindo para a dilucidação e
distinçãoentre vandalismoe este tipo de arte tão nobre.

É de enaltecer e destacar o trabalho dinamizado pela
CPCJde Mortágua, que vai muito além da mera gestão processual,mantendo uma matriz de prevenção e sensibilização, procurando que conceitos como o da discriminação,
“bullying”, violência doméstica, discriminação nas suas
mais diversas formas, entre outros, não sejam uma triste
realidadena vida das nossascrianças.A tudo isto, acresce
uma preocupaçãode elucidaçãode pais, encarregados de
educação e cuidadores, para a sua tarefa educativa, que
hoje é muito mais complexa. Por vezes, as necessidades
das nossas crianças e jovens, bastam-se por um pouco
mais de atenção, um pouco mais de tolerância e compreensão, pela desmistificaçãode medos e “fantasmas”,mas
também para o alerta e denúncia de comportamentos desviantes que podem ameaçar a sua integridade, saúde física e emocionale o seu correto desenvolvimento.
O futuro da nossa terra é assegurado pelo crescimento
saudável e feliz das nossas crianças e jovens. Para todos(as) eles(as) desejamos umas excelentes férias!
Bem hajam.
Presidenteda Câmara
JoséJúlio Norte
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// EVENTOS
WORKSHOP DIA DA MÚSICA
SÁB 06
21:30 | CENTRO EDUCATIVO DE MORTÁGUA
9.00 | Chegada de participantes
9.30 | Aquecimento
10.30 - 13.00 | Aulas Individuais
15.00 - 17.30 | Aulas individuais
17.30 - 18.30 | Música de Câmara
19.00 | Concerto de professores
Clarinete: Carlos Tomaz
Flauta Transversal: Joana Oliveira
Metais Graves: Pedro Frazão
Percussão: Ângelo Durães
Saxofone: João Lucas
Trompa: Filipa Salazar
Trompete: Miguel Pais
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 30 DE JUNHO
MAIS INFORMAÇÕES:
Telemóvel: 918430184
E-mail: filipa.avfs@gmail.com (Filipa Salazar responsável pelas inscrições)
filarmonicamortagua@gmail.com (para
solicitação de NIB, caso desejado)
ORG.: FILARMÓNICA DE MORTÁGUA

ARRAIAL POPULAR

COMEMORAÇÃO DO DIA DO CÃO-GUIA
SÁB 13
16:00 | CHÃO DE VENTO
16:30 | Cãominhada - início no Hotel & Spa Animal 24
> Artesanato com artesãos locais e o Grupo de Manualidades da Delegação do Porto da ACAPO
> UEST - exposição de equipamento tiflotécnico
> Quermesse
> Gastronomia - Jantar com papas e sardinhas e porco no espeto e muitas outras coisas boas
> Animação
ORG.: ABAADV - ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL
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// EVENTOS
FESTEM

AS GUERRAS DO ALECRIM E MANJERONA
SÁB 20
21:30 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

PRODUÇÃO: NOVA COMÉDIA BRACARENSE
A intriga desta peça gira em torno de uma disputa estabelecida entre dois
ranchos que têm como símbolos o Alecrim e a Manjerona. A ação principia
em plena época carnavalesca, colocando em confronto os protagonistas
dos dois ranchos. De um lado, D. Fuas que pretende assegurar a mão de D.ª
Nise; do outro lado, D. Gilvaz, que deseja conquistar o coração de D.ª Clóris.
Para tal, os dois fidalgos pelintras contam com o engenho e a arte do
gracioso Semicúpio (criado de D. Gilvaz) para levar a cabo os seus intentos.
Contudo, as sobrinhas do velho avarento D. Lancerote estão prometidas,
pelo menos uma delas, ao primo D. Tibúrcio, um morgado rústico que pelas
maneiras e linguagem não colhe os favores das pretendentes. Entre
encontros e desencontros amorosos, a peça vai-se desenrolando em palco,
cheia de graça e humor, até terminar com um inesperado final feliz, cujas
personagens Sevadilha (criada de D. Lancerote) e Semicúpio assumem um
papel crucial na condução dos acontecimentos e desfecho das relações, já
que também elas são movidas por interesses amorosos.
ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

CONCERTO

ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO

SEX 26
21:30 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

Soprano Rafaela Monteiro
Maestro Diogo Costa
ENTRADA GRATUITA
(SUJEITA A RESERVA DE BILHETES NO POSTO DE TURISMO)
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

// CINEMA

X-MEN: FÉNIX NEGRA
X-MEN: DARK PHOENIX

MIB: HOMENS DE NEGRO - FORÇA
INTERNACIONAL
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

SÁB 06 [21:30] // DOM 07 [21:30]
113 MIN // AÇÃO // M/12
DE: SIMON KINBERG
COM: SOPHIE TURNER, MICHAEL FASSBENDER, JAMES MCAVOY

Esta é a história de uma das personagens mais amadas dos X-Men,
Jean Grey, enquanto esta evolui para a icónica Fénix Negra. Durante
uma arriscada missão de resgate no espaço, Jean é atingida por
uma força cósmica que a transforma no mais poderoso mutante de
todos. Enquanto tenta conter a instabilidade desse poder, e também
lidar com seus próprios demónios, Jean perde o controlo, quebrando
os laços da família X-Men e ameaçando destruir o próprio planeta.
Este filme da saga X-Men é o mais intenso e emocional já realizado. É
o culminar de 20 anos de filmes X-Men, em que a família de mutantes
que conhecemos e amamos, vai enfrentar o seu mais devastador inimigo - um dos seus.
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SÁB 13 // DOM 14
115 MIN // AÇÃO / AVENTURA / COMÉDIA // M/12
DE: F. GARY GRAY
COM: CHRIS HEMSWORTH, TESSA THOMPSON, LIAM NEESON

Os Homens
Homens de Negro sempre protegeram
protegeram a Terra da escória do universo. Nesta
Nesta nova
nova aventura, eles
eles vão
vão enfrentar a maior
maior ameaça
ameaçaaté
atéhoje:
hoje:
um infiltrado na organização
Homens de Negro.
organizaçãoHomens

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

// CINEMA

TOY STORY 4

VP

DOM 21 [17:00 // 21:30]
100 MIN // ANIMAÇÃO
DE: JOSH COOLEY // VOZES: MIGUEL ÂNGELO, CARLOS FREIXO

Woody sempre se sentiu confiante em relação ao seu lugar no mundo e
que a sua prioridade era tomar conta da sua criança, quer fosse Andy
ou Bonnie. Mas, quando Garfy, o novo boneco favorito criado por Bonnie se declara como lixo e não um brinquedo,Woody assume a responsabilidade de mostrar a Garfy porque se deve considerar um brinquedo. Quando Bonnie leva todo o grupo para a viagem com a sua família,
Woody acaba num inesperado desvio, que inclui um encontro com a
sua amiga há muito tempo desaparecida, Bo Peep. Depois de anos por
sua conta, o espírito aventureiro de Bo e a vida na estrada contrastam
com o seu delicado exterior de porcelana. Woody e Bo percebem que
são de mundos diferentes quando se trata da vida de um brinquedo,
mas logo descobrem que essa é a menor das suas preocupações.

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
SÁB 27 // DOM 28
130 MIN // AÇÃO / AVENTURA
DE: JON WATTS
COM: TOM HOLLAND, ZENDAYA, JON FAVREAU

Peter Parker regressa em “Homem-Aranha:Longe de Casa”, o próximo
capítulo da Saga Homem-Aranha:De Volta a Casa.O super-herói amigo
da vizinhança decide juntar-se aos seus melhores amigos Ned, MJ e o
resto da malta e embarcar numas férias pela Europa. No entanto, o seu
plano de deixar os assuntos de super-herói para trás durante as férias
vai rapidamentepor água abaixo quando ele, contrariado,aceita ajudar
Nick Fury a desvendar o mistério dos vários ataques que andam a causar estragospor todo o continente.

BILHETES: NORMAL > 3,80€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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// BIBLIOTECA SUGESTÕES
INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

KIWI: UM PÁSSARO
BEM ESQUISITO

UMA VERDADE SIMPLES

// SUSANNA ISERN

Um drama repleto de suspense, com camadas
densas.

// JODI PICOULT

Um bonito conto que nos fala da
importância das diferenças.

A AVENTURA DA VIDA
// DIVERSOS

O CONTO DA
ISABELINHA
// LÍDIA JORGE
Neste livro encontramos um
almocreve, uma boda de
casamento, uma burrinha teimosa
e muitas outras surpresas!

Recomendado para quem está num processo
de autodescoberta, passa por diversos
aspetos da nossa busca e tem respostas
muito inspiradoras!

CASA!
E
D
É VERÃO! SAIA

POR TERRA, MAR, AR
…OU NAS

PÁGINAS

DE UM L
IVRO. VENHA DAÍ!

TEMA . DIA MUNDIAL DAS BIBLIOTECAS
O Dia Mundial das Bibliotecas celebra-se a 1 de julho.
Este dia visa enaltecer a importância da leitura na educação e formação das
pessoas. O Manifesto da UNESCO, sobre Bibliotecas Públicas, refere-se à
biblioteca pública como uma porta de acesso local ao conhecimento, fulcral
para o desenvolvimento cultural do indivíduo e dos grupos sociais.
O Dia Mundial das Bibliotecas é o dia ideal para se dirigir a uma biblioteca e
requisitar um livro!
Venha partilhar o livro da sua vida com outras pessoas e conhecer novos livros
pelos quais se pode apaixonar.

SUGESTÃO DE LEITURA

MANEL, O MENINO COM ASAS DE LIVROS

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

// JOANA LOPES E MAFALDA MILHÕES

// NOTÍCIAS

NA LOCALIDADE DO FREIXO
MUNICÍPIO E CCDRC ENTREGARAM CHAVES
DE HABITAÇÃO RECONSTRUÍDA
O VICE-PRESIDENTE DA CCDRC, VEIGA SIMÃO,
PROCEDEU À ENTREGA DAS CHAVES DA NOVA
HABITAÇÃO, RECONSTRUÍDA DEPOIS DOS INCÊNDIOS
DE OUTUBRO DE 2017.

O ato de entrega das chaves da nova habitação teve lugar no passado dia 11, com a presença de técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), presidente
da Câmara Municipal, Vereadores, Técnicos do Município e representantesdo empreiteiro da obra.
Esta habitação foi reconstruídano âmbito do Programa de Apoio à
Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP), gerido pela
CCDRC. O casal residente (José e Lurdes Simões) viu a sua casa
ficar totalmente destruída na sequência do incêndio de outubro de
2017. A par da nova casa, os proprietários foram, igualmente, contempladoscom mobiliário,e equipamentos domésticos.
No concelhode Mortágua e ao abrigo daquele programa,três obras
de reconstrução de habitações ficaram sob a responsabilidade
direta da CCDRC, por opção dos moradores. Dois processos de
reconstrução já foram concluídos, no Barril e Freixo, estando em
fase de conclusãoum outro na localidadede Riomilheiro.
Nas restantes situações, os proprietários optaram por realizar as
obras, e apresentar os respetivos orçamentos de despesa. Houve
ainda uma reconstruçãofinanciada pela FederaçãoPortuguesa de
Futebol, situada no Chão Miúdo.
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// NOTÍCIAS

MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA VÃO TER
ECO PONTOS PARA SOBRANTES FLORESTAIS
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PREVÊ A
CRIAÇÃO DE ECO PARQUES INTERMUNICIPAIS
DE RECOLHA DE BIOMASSA E DE ECO PONTOS,
QUE SERÃO GERIDOS PELOS MUNICÍPIOS.
O protocolo assinado no dia 31 de maio, na Mata do Bussaco,
envolve o Grupo Altri, os Municípiosde Mealhada,Mortágua e Penacova, e a Fundação Mata do Bussaco, para criação de Eco Parques
Intermunicipaisde Recolha de Biomassa e colocação de Eco Pontos para sobrantes provenientes de pequenas explorações, material
residual que será depois encaminhado para o grupo Altri para ser
usado como fonte de energia.
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O protocolo possibilitará “a gestão de todos os sobrantes provenientes de pequenas explorações,de trabalhos de jardinagem e da floresta, procurando evitar o seu uso indevido e a perigosidadematerializada num alto risco de ocorrências, provenientes da prática
comum e generalizada de queimas ou queimadas, que não são
autorizadas,temporariamente,na região de Coimbra”.
Na prática, serão colocadosdepósitos de recolha de biomassanos
três concelhos referidos e um na Mata do Bussaco. A medida permitirá valorizar o material florestal residual encaminhado para
estes locais de receção, reduzir o risco de incêndio e evitar a realização de queimadas.■

// NOTÍCIAS

Vão ainda ser introduzidastécnicas de controle e remoção das acácias, uma espécie
invasora que ameaça a biodiversidade dos
espaços florestais, tendo já sido definida
uma parcela de 10 hectares para a intervenção. Na ocasião foi ef ita uma demonstração de processamento e colheita de biomassa, por um sistema inovador de enfardamento de acácias.
“Queremos possibilitaràs pessoaslevarem
o material florestal residual a estes locais
de receção, onde será dado um valor pela
biomassaentregue”, explicou Miguel Silveira, administradorda Altri.
O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, salienta as vantagens
ambientais e económicas da criação destes eco parques, sendo mais um incentivo
para a recolha e valorizaçãoda biomassae
sobrantes, reduzindo ao mesmo tempo o
risco associado às queimas e queimadas
indevidas.
Salienta ainda a cooperação intermunicipal e a parceria entre entidades públicas e
privadas em torno da preservação e valorização da Mata e Serra do Bussaco, “que
constitui um valioso património natural e
cultural da região”.

“COMPROMISSO DO BUSSACO”
No mesmo dia foi também assinado um protocolo/compromisso entre os Municípios da
Mealhada,Mortágua e Penacova, o Grupo Altri, a Associaçãode Desenvolvimento Local da
Bairrada e Mondego(ADELO), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF ) e
a Fundação Mata do Bussaco, um documento que reverte e consolida num propósito de
intenções e de iniciativas, com um objetivo comum, o da valorização da Mata Nacional e
Serra do Bussaco.
O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, esteve presente na cerimónia, e anunciou que irá ser lançado um concurso de dezasseismilhões de
euros para limpezade matas públicas nos próximos quatro anos.
A valorização do potencial endógeno dos territórios abrangidos pela Mata e Serra do Bussaco, bem como a sua dinamização, numa visão integrada envolvendo em cooperação várias
instituições, associações e agentes económicos, é um dos propósitos deste Compromisso. ■
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// NOTÍCIAS

PASSEIO LITERÁRIO
NO TRILHO DE TOMAZ DA FONSECA
MAIS DE UMA CENTENA DE PARTICIPANTES ADERIAM AO PASSEIO
LITERÁRIO. NA SUA QUARTA EDIÇÃO, A INICIATIVA PRETENDE DAR A
CONHECER O HOMEM, A OBRA E A VIDA DE UM MORTAGUENSE QUE
FOI NOME MAIOR DA LITERATURA E CULTURA NACIONAL.
Realizado no passado dia 9 de junho, o Passeio Literário foi promovido pelo Município de
Mortágua e organizado pela Biblioteca Municipal no âmbito das suas atividades de divulgação dos escritores mortaguenses e promoção da leitura. À iniciativa aderiram 120 pessoas, a grande maioria do concelho, além de participantes doutros pontos do país, sendo
de destacar ainda a presença de um casal oriundo dos Açores, que veio propositadamente
para participar na iniciativa.
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O Passeio teve início na Biblioteca Municipal, onde foi servido um pequeno-almoço tradicional que preparou os participantes para
a caminhada. Teresa Branquinho, responsável pela Biblioteca Municipal, saudou todos
os participantes, e afirmou ser um privilégio
receber tanta gente na nossa/vossa Biblioteca Branquinho da Fonseca. E salientou o
facto da Câmara Municipal de Mortágua,
sob proposta do Executivo Municipal, ter
aprovado atribuir o nome do escritor mortaguense Branquinho da Fonseca, filho mais
velho de Tomás da Fonseca, para patrono da
Biblioteca Municipal. Acrescentou ainda
que está previsto concretizar um conjunto
de ações dedicadas a Branquinho da Fonseca, sendo a primeira colocar o seu nome na

// NOTÍCIAS
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// NOTÍCIAS

fachada do edifício da Biblioteca. O Vereador Eusébio Ferreira agradeceu a presença de todos e desejou que o passeio fosse aproveitado como momento de cultura, lazer e convívio.
Os participantes receberam à chegada um kit que incluía uma tshirt para usar durante a caminhada, que tinha inscrita uma frase
que demonstrava o desejo deste escritor de “alfabetizar, instruir e
educar”, sobretudo o povo mais humilde.Ele próprio afirmou,numa
entrevista que haveria de publicar, em jeito de apresentação, na
parte introdutória do seu “Livro de Bom Humor para Alívio de Tristes” (1961), citamos: “Desde novo que aspirei a ser homem de
letras e mestre de meninos.Consegui-oe daí ter vivido contente”.
Durante o Passeio, que percorreu algumas ruas da Vila, os participantes foram surpreendidos com encenações, da esponsabilidar
de da Escola de Teatro de Mortágua, baseadas em textos da obra
“Livro de Bom Humor para Alívio de Tristes”. Estes momentos cénicos estiveram a cargo de Rita Nobre, Neide Simões, e de um grupo
de crianças que frequentam aquela escola e tiveram aqui a sua
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estreia. A par destes momentos cénicos, tiveram também lugar
momentos musicais da responsabilidade da Escola de Música da
Filarmónica de Mortágua, um pequeno concerto no Parque das
Nogueirasa cargo de João Lucas (saxofone) e Rita (violino),ambos
alunos da Universidade de Aveiro, que revelaram-se momentos
muito agradáveis durante o percurso.
Houve também a colaboração de algumas pessoas convidadas
(António Figueiredo, Dra. Ana Isabel (diretora do Jardim-Escola
João de Deus),D. Zidinha e Sr. Álvaro, (vizinhosde Tomaz da Fonseca),queleram textos ou apresentaramtestemunhos.
O Passeio teve términus na Associação de Monte de Lobos, onde
foi servido o almoço.No final do mesmo foi oferecido um postal, tal
como os postais antigos dos correios, a todos os participantes, no
sentido das pessoas darem a sua opinião sobre o Passeio, sendo
também uma forma de incentivar as pessoasa escreverem e enviarem pelo correio. ■

// NOTÍCIAS

14 ANOS DEPOIS…

XUTOS E PONTAPÉS
REGRESSAM A MORTÁGUA
A BANDA DE TIM E COMPANHIA VAI ESTAR
NA FESTA DA JUVENTUDE/FEIRA DAS
ASSOCIAÇÕES, COM ATUAÇÃO MARCADA
PARA O DIA 15 DE AGOSTO.
A edição deste ano da Festa da Juventude/Feira das Associações,
entre outros atrativos, será marcada pelo regresso da banda Xutos
e Pontapés a Mortágua, catorze anos depois da última atuação,
também na Festa da Juventude. Desta vez sem a presença do saudoso guitarrista Zé Pedro, que certamente será lembrado neste
concerto. Muitos ainda se recordam desse concerto memorável,
que arrastou milhares de pessoasà Praça do Município.
Além desta carismática Banda, o cartaz apresenta outros nomes
fortes que prometem agradar a um público vasto e heterogéneo,
como Calema (dia 13), Quatro e Meia (dia 14) José Cid (dia 16) e
Blaya (dia 17). À semelhança de anos anteriores, em cada noite e
antes dos concertos principais, haverá a atuação de Bandas/Artistas Locais, e no último dia a Gala Internacional de Folclore. Após os concertos serão Dj`s locais a animar o ambiente pela
madrugadadentro.
Ao longo da semana, em paralelo às Tasquinhas gastronómicas,
decorrerá a Mostrade Artesanato.
O desporto estará representado com o Grande Prémio de Ciclismo
de Mortágua (dia 17), numa organizaçãodo Velo Clube do Centro.

Marque já na sua agenda a semana de 13 a 17 de agosto. O convite
é para desfrutar de cinco dias repletos de boa gastronomia, música, artes, e acima de tudo, momentos de convívio, amizade e boa
disposição.■
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// NOTÍCIAS

FESTA DE ENCERRAMENTO
DO ANO LETIVO
DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
ATO SIMBÓLICO DA ENTREGA DE DIPLOMAS E
CARTOLAS AOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O PRÉESCOLAR E O 1º CICLO, CONSTITUIU O PONTO ALTO
DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 20182019.

O polidesportivo exterior do Centro Educativo foi o palco desta
festa que envolveu toda a comunidadeeducativa ligada a este estabelecimento de ensino. Como tem sido habitual, os Pais e Familiares dos alunos marcaram também presença neste dia de festa e de
celebração, e simultaneamente de despedida para alguns alunos,
no sentido que vão iniciar um novo ciclo da sua formação num
espaço e ambiente diferentes, com novos professores e amigos.
Para os do Pré-Escolar é um “até breve”, pois continuarão na
mesmaescola,sem grandesmudanças.
Foi um ano de crescimento pessoal, aprendizagens novas, mas
também de momentos inesquecíveis de convivência e amizade.
Mais um ano letivo com a sensaçãode missãocumprida!
A festa contou com o envolvimento de todos os alunos, mas foi
dinamizada pelos alunos finalistas do Pré-Escolar e do 4ºano, que
apresentaram um espetáculo muito colorido, baseado nas danças
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e cantares das várias regiões do País e Ilhas. As atividades foram
preparadase orientadaspelos professores titulares de turma e professores das Atividadesde Enriquecimento Curricular.
O presidente da Câmara Municipal,Júlio Norte, e o diretor do Agrupamento de Escolas,Rui Parada da Costa,aproveitaram o momento para felicitar os alunos finalistas e desejar a continuidade de
sucesso na nova etapa que vão agora iniciar. Felicitações que
foram extensivas aos Professores, aos Funcionários e aos Pais,
cujo papel foi essencialpara que os objetivos fossemalcançados.
Naturalmentenão faltaram também os votos de boas férias, dirigidos a toda a comunidadeeducativa, e em especialàs famílias.Para
os alunos é tempo de arrumar as canetas, os lápis, as réguas, os
esquadros, para gozar umas merecidas férias, fazer outras leituras
e atividadesdesportivas e de recreio.■
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PROJETO DE EMPREENDEDORISMO

ALUNOS DO 1º CICLO CRIARAM
ABRIGOS PARA PÁSSAROS COM MATERIAL RECICLADO
ALUNOS DO 1º CICLO DESENVOLVERAM PROJETO
ECOLÓGICO E AMBIENTAL NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DE INCENTIVO AO
EMPREENDEDORISMO “A AVENTURA DO GASPAR E
INÊS”, PROMOVIDO PELA CIM – REGIÃO DE COIMBRA.
Decorreu no passado dia 6 de junho, no Centro de Animação Cultural, a apresentação pública do projeto desenvolvido pelos alunos do 1º Ciclo, no âmbito do programa “Empreendedorismonas
Escolasda Região de Coimbra“, que vai já na sua sexta edição.
O projeto desenvolvido pelas turmas do 2º A e 2º B, num total de 36
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alunos, consistiu na construção de abrigos para pássaros, com utilização de materiais naturais (palha, cortiça) e outros reciclados (tampas e garrafas de plástico, cápsulas de café). Os abrigos foram colocados nas árvores situadas na zona ajardinada envolvente ao edifício escolar.
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Cada abrigo possui recipientes para alimentar os pássaros e bebedouros, ficando os alunos com a tarefa de garantir a sua manutenção.
A festa final de apresentação do projeto aos Pais e à comunidade,
contou com a presença das mascotes que dão mote ao mesmo, o
Gaspar e a Inês.
Presentes no evento, o presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e o diretor do Agrupamento de Escolas,Rui Parada da Costa,felicitaram os alunos pelo magnífico projeto, e sobretudo por mostrarem que estão sensibilizados para a conser
vação da natureza, no
caso concreto a proteção e preservação das aves. Salientaram
ainda as virtualidades deste programa da CIM-Regiãode Coimbra,
que desperta e desafia os alunos para a criatividade, dando-lhes ferramentas que serão importantes para o seu futuro pessoal e profissional.

Cumpre felicitar os alunos, as Professoras Filipa Gomes e Rosa
Almeida, que coordenaram o excelente trabalho, e o Agrupamento
de Escolas, que mais uma vez aderiu ao programa. É de realçar a
participação dos Pais quer no acompanhamento do projeto quer
na apresentaçãofinal, que foi determinantepara a sua boa concretização.
O projeto “Imagine.Create.Suceed”, dinamizado pela CIM-Região
de Coimbra, desenvolve-se nos 19 Municípios que integram esta
comunidade intermunicipal. O projeto pretende estimular nos alunos, desde o 1º Ciclo ao Secundário, uma cultura empreendedora,
promover o espírito de iniciativa, de cooperaçãoe criatividade,permitindo aos jovens em idade escolar uma experiência real na área
do empreendedorismo.■
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OBRA DO CONCEITUADO ARTISTA ODEITH

MURAL ARTÍSTICO PRETENDE MOSTRAR DIFERENÇA
ENTRE ARTE URBANA… E VANDALISMO
A obra é da autoria de Odeith (nome artístico),um renomadoe multipremiado artista a nível nacional e internacional,com obras realizadas em todo o Mundo. Natural da Damaia (Amadora), Sérgio Odeith
fez um percurso de evolução no grafiti, aprendeu, desenvolveu e
criou um estilo próprio, sendo hoje considerado um dos melhor
es
artistas do mundo na arte dos graffiti.
Em Portugal é autor de inúmeras obras, algumas das quais retratam figuras de relevo nacional, como Fernando Pessoa, Amália
Rodrigues, Eusébio, Vasco Santana, Carlos Paredes, Zeca Afonso,

Nicolau Breyner, entre outras. Entre as figuras de dimensãomundial que já retratou pode-seenumeraro cantor Louis Armstrong, o ativista Martin Luther King, o pugilista Muhammad Ali. No estrangeiro, podemosencontrar obras da sua autoria em lugares como Austrália, Estados Unidos, Dubai, Israel, Europa, América do Sul. “Já fiz
tantas obras que já não me lembro de todos os lugares onde se
encontram”, conta.
Los Angeles, Charleston, Lexington, Louisiana, Kentucky, Carolina
do Sul, são alguns dos locais nos Estados Unidos onde já deixou a
sua marca. No seu currículo contam-setambém obras executadas
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para grandes marcas comerciais, como Coca-Cola, Samsung,
Shell, Microsoft. Para o canal História recriou a visão apocalíptica
do “Fim do Mundo”.
Muitas das suas obras recorrem à técnica da ilusão ótica, à dimensão tridimensional,um trabalho a que é dado o nome de arte “anamórfica” ou anamorfose. Uma técnica que combina ângulos,linhas
e sombras para dar o efeito extraordinário do híper-realismo, a
impressão das imagens estarem em movimento ou a saltarem das
paredes.
Segundo o artista, a arte urbana veio para ficar. “É uma coisa que
com o tempo se foi tornando popular, há 20 anos atrás era impensável alguém ser convidado para pintar uma parede de um edifício,
um comboio. Os artistas começaram também a construir um tipo
de arte mais elaborado,mais criativo”.
Durante a execução do trabalho, que durou uma semana, o artista teve
oportunidade de ver a reação do público. “As pessoas quando aqui passavam faziam gestos de aprovação, paravam para ver, tiravam fotos.
Esse reconhecimento é o mais importante para o artista”, diz.
O desafio lançado ao artista pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mortágua (CPCJ) teve um objetivo pedagógico, o
de sensibilizaros jovens para o que é verdadeiramentearte urbana
ou “street art” e mostrar que por detrás dela existe técnica, estudo,
mensagem e enquadramento na paisagem envolvente. Quando
assim não acontece,estamosperante mera poluição visual e ambiental. Sendo feitas em edifícios públicos, sem autorização, traduzem-se ainda num ato de puro vandalismo,configurandoum crime
público punido por lei. Enquanto a arte urbana valoriza o espaço
público, os autores de “rabiscos” e “pixagens” limitam-se a sujar
paredes, a causar danos no património, sendo necessário esclarecer que nada disso é arte.

No mural agora executado, além do trabalho artístico e criativo, há
que mencionar os elementos simbólico e cultural, associados à
representação de uma parte importante do passado e da memória
coletiva dos Mortaguenses (a passagem das Invasões Napoleónicas no concelho).■
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MORTÁGUA FUTEBOL CLUBE

SUB-10 CONQUISTARAM
TAÇA DE OURO DA AFVISEU
A EQUIPA SUB-10 DO MORTÁGUA FUTEBOL CLUBE
SAGROU-SE VENCEDORA DO TROFÉU.
Mortágua Futebol Clube foi o vencedor da final da Taça de Ouro
Sub-10, ao bater o Clube Desportivo de Leomil, por 4-3, após a marcação de grandes penalidades.A grande final da prova realizou-se
no dia 15 de junho, no CampoCondeAnadia, em Mangualde.
Os jovens, com idade entre os 8 e os 10 anos, comandados por
Rodrigo Rosa, fizeram um excelente percurso até chegar à final,
A equipa titular foi constituída por Edgar Duarte, Filipa Lourenço,
Pedro Seabra, Matilde Martins, Kiki Martins, Guilherme Melo, Dioguito, tendo como suplentes João Almeida, Mateus Pratas, Pedro
Maria,Pedro Silva, Rodrigo Brás, Tiago Azevedo, Tomás Rosa.
Após a chegada a Mortágua, os campeões foram recebidos no
Salão Nobre do Município.O Presidenteda Câmara,Júlio Norte, felicitou os jovens e a equipa técnica pelo feito conseguido, que
encheu de orgulho os mortaguenses, e destacou o apoio dos Pais
nesta caminhada.
Este foi o quarto título obtido pelos escalõesde formação do Clube
nos últimos três anos.
Parabénsaos jovens campeões!■
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«MORTÁGUA CUP» ENVOLVEU
MAIS DE 300 JOVENS ATLETAS
Na sua 3ª edição, torneio organizado pelo Mortágua Futebol Clube
contou com a participação de 310 jovens dos escalões de formação (Sub-10, Sub -11 e Sub-12),em representaçãode 7 equipas dos
distritos de Viseu, Coimbra e Aveiro, além do Rio Ave, que tem uma
parceria de colaboraçãocom o MFC.
Cumpre felicitar todos os participantes e os vencedores: Rio Ave,
Os Pestinhas e Mortágua Futebol Clube nos escalões Sub-10, Sub11 e Sub-12, respetivamente.
Assistiu-se a uma bela jornada de desporto e confraternização,
com a presença de meio milhar de pessoasno Campo da Gandarada, contando com Pais e Familiares, Equipas Técnicas.
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S.C.VALE DE AÇORES PROMOVEU TORNEIOS
PARA ESCALÕES DE FORMAÇÃO

SPORTING CLUBE DE VALE DE AÇORES LEVOU A EFEITO,
NO MÊS DE JUNHO, O III TORNEIO AGUIEIRA CUP, NO ESCALÃO
SUB-10, E O II TORNEIO URBANO MARQUES, NO ESCALÃO SUB-15.

2º lugar, registando 1 vitória e 2 empates,tendo
obtido ainda o troféu individual de melhor Jogador, através de Tomás Almeida.

O Torneio Aguieira Cup contou com a participação das equipas do SC.
Vale de Açores, AR Casaense, Sport Lisboa Nelas, Viseu 2001 e Sport
Viseu Benfica. A equipa da casa venceu o torneio, somando 3 vitórias e 1
empate, tendo ainda obtido o troféu individual de melhor Marcador, através de Alexandre Lourenço, com 9 golos.

Os jovens atletas do SC. Vale de Açores mostraram
todo o seu valor em campo, um grande espírito de
entrega e união, ficando evidente que o clube tem
na formação a garantia de um futuro promissor.

Por sua vez, o Torneio Urbano Marques teve a participação das equipas
do SC. Vale de Açores, Futebol Clube Ranhados, Viseu 2001 e Dínamo
Clube Estação. No final do torneio, o SC. Vale de Açores classificou-seem
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A realização desta dupla jornada desportiva
envolveu um total de 200 pessoas, entre atletas e
equipas técnicas. O Município de Mortágua,
entre outras entidades e patrocinadores, apoiou
a realizaçãodos dois eventos. ■
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MORTÁGUA FOI PALCO DA FINAL
DA 2ª ETAPA DO GRANDE PRÉMIO ABIMOTA
MORTÁGUA RECEBEU O FINAL DA 2ª ETAPA DESTA
CLÁSSICA DO CICLISMO, QUE LIGOU OURÉM A
MORTÁGUA, NA DISTÂNCIA DE 170 KM.

A Miranda-Mortágua fez-se representar com sete corredores: Daniel
Freitas, Hugo Sancho, Gaspar Gonçalves, Pedro Pinto, Tiago Leal e
os espanhóisCristianMota e Sergio Veja.

Disputada no passado dia 21 de junho, a 2.ª Etapa do Grande Prémio ABIMOTA teve final em Mortágua, o que aconteceupelo segundo ano consecutivo. Um numeroso público assistiu ao momento
da chegada à meta, instalada na Avenida dos Bombeiros, e à consagraçãono pódio dos vencedores nas várias categorias.

No cômputo geral da prova, constituída por 4 etapas, a MirandaMortágua esteve a um grande nível, com Sergio Vega a terminar em
8º lugar da geral e Hugo Sancho em 9º. Daniel Freitas, outro atleta
em destaque na prova, conquistou o 2º lugar das Metas Autarquias, após desempate.

O espanhol Óscar Pelegrí, da equipa Vito-Feirense-Pnb venceu a
etapa ao sprint, seguido de António Angulo (Efapel) e do português
Francisco Campos (W52-FC Porto).A equipa da casa, a Miranda - Mortágua, teve em Daniel Freitas o seu melhor atleta, na 5ª posição.

Na classificaçãopor Equipas, a Miranda-Mortágua terminou no 9º
lugar, à frente de equipas teoricamente mais fortes. Na segunda
etapa foi mesmo a segunda melhor equipa em prova, um resultado
assinalável.■
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FESTIVAL DE NATAÇÃO DE MORTÁGUA
REUNIU 70 JOVENS NADADORES
EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NATAÇÃO DE
MORTÁGUA, SEIA E TÁBUA, E DO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL.
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As Piscinas Municipais foram palco no passado dia 29 do Festival
de Natação de Mortágua, que contou com a presença de quatro
Escolasde Natação,num total de 70 atletas.
A Escola de Mortágua apresentou cerca de 50 atletas, com idades
entre os 5 e os 16 anos, dos quais a grande maioria teve a sua primeira experiência numa competição e logo com um excelente
desempenho. Os atletas competiram em provas nos estilos de
crawl (livres), costas, mariposa, bruços, terminando com uma
prova de estafeta.
No final procedeu-seà distribuiçãode medalhas a todos os participantes. O Presidente da Câmara Municipal, que assistiu ao desenrolar do evento, saudou a presença das escolas visitantes e fez a
entrega de um troféu alusivo ao festival a cada equipa.
Os Pais e familiares, como já vem sendo hábito, marcaram presença e apoiaram os jovens atletas, sendo também eles importantes
para este processode aprendizageme desenvolvimento. ■
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RECOLHA SELETIVA

MORTÁGUA COM 7 “ILHAS ECOLÓGICAS”
E MAIS 59 ECOPONTOS
O CONCELHO DE MORTÁGUA VAI CONTAR
COM RESERVATÓRIOS SUBTERRÂNEOS PARA
RECOLHA SELETIVA E INDIFERENCIADA DE
RESÍDUOS URBANOS, TAMBÉM CONHECIDOS
PELA DESIGNAÇÃO DE “ILHAS ECOLÓGICAS”.
Os novos equipamentos foram inaugurados no passado dia
28, com a presença do presidente do Conselho Diretivo da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
(AMRPB),Mário Loureiro, Secretário Executivo, José Portela,
presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e técnicos
daquela Associação.
As sete “ilhas” estão distribuídaspela zona urbana de Mortágua e Vale de Açores, e situadas em locais estratégicos e de
fácil acessibilidadepara todos os utilizadores.
Cada “ilha” é constituída por quatro reservatórios, para resíduos domésticos indiferenciados, cartão/papel, plástico/metal e vidro, possuindo maior capacidade que os tradicionais contentores. No caso do papel e das embalagens,
essa capacidadeé de 5000 litros, e do vidro é de 3000 litros.
Além da maior capacidade, estes equipamentos permitem
uma melhoria em termos de higiene pública, uma vez que os
resíduos são colocados no subsolo, beneficiando a paisagem urbana.
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O investimento total associadoa estes equipamentos é de 188.559,00
euros, cabendo ao Município de Mortágua uma comparticipação de
63.046,76euros, equivalente a 15% daquele investimento. No que respeita aos ecopontos de superfície, foram atribuídosmais 59 conjuntos
ao município de Mortágua, sendo o investimento total de 90.131,94
euros, cabendotambém ao Municípioidêntica comparticipação.
Este investimento faz parte integrante de uma operação candidatada
pela Associação aos fundos comunitários do POSEUR (Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos). A operação representa um investimento total de 21 milhões de euros e abrange o aumento da capacidade instalada (ecopontos de várias tipologias),
aquisição de 20 viaturas para recolha e transporte, modernização e
beneficiação da Central de Triagem de resíduos provenientes dos 19
municípios associados, um Plano de Sensibilização Ambiental a promover em toda a região, com a garantia de entrega gratuita de um ecoponto
modular em todos os lares, como forma de incentivar a recolha seletiva.
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A operaçãocontemplaum investimento de 4 milhõesde euros para
os ecopontos enterrados,num total de 188 baterias, além de 1545
ecopontos de superfície e 77 ecopontos semi-enterrados,permitindo a quase duplicaçãoda cobertura anteriormenteexistente.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, sublinha a importância deste investimento e da aposta da AMRPB na recolha seletiva, contribuindo para o aumento da reciclagem e valorização dos
resíduos.“Mortágua já é um dos concelhosdo Planalto Beirão com
capitação mais elevada de recolha de lixo seletivo. É algo que nos
deixa muito orgulhosos, porque significa que as nossas populações se preocupam com a conservação da natureza, o ambiente e
a poupançade recursos”.
Os ecopontos já existentes nos locais de implantação dos novos
equipamentos (subterrâneos), serão aproveitados e relocalizados
em novas zonas onde haja menos cobertura deste serviço.■

As sete ilhas ecológicas estão localizadas nos seguintes locais:
Ÿ Rua da Escola - Vale de Açores
ŸAlameda João Ferreira Frias Gouveia – Vale de Açores (junto ao

Largo da Feira)

Ÿ Alameda da Igreja - Mortágua
Ÿ Rua Padre Moderno - Mortágua
Ÿ Rua Luís de Camões - Mortágua
Ÿ Rua da Gandarada - Mortágua
ŸVale de Remígio
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MUNICÍPIO INVESTE NA AMPLIAÇÃO
E REQUALIFICAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
A CÂMARA MUNICIPAL ESTÁ A EXECUTAR OBRAS DE
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CANIL
MUNICIPAL.

O investimento em curso traduz-se na construção de mais boxes de
alojamento, permitindo aumentar a atual capacidade em cerca de 20
canídeos, e na criação de espaços próprios para recobro e quarentena, e a remodelação das infraestruturas básicas de saneamento.
No âmbito desta reestruturação, vão também ser executados
melhoramentos do gatil, a nível de equipamento.
O Canil Municipal,que funciona em instalaçõesdos Estaleiros Municipais, destina-se a acolher cães errantes ou abandonados na via
pública, garantindocondiçõesde saúde e bem-estaranimal, e a promover a sua adoção. O centro dispõe de um Gabinete Veterinário,
que assegura os cuidados de vacinação, desparasitaçãoe esterilização (em casos específicos).
A entrega dos animais para adoção, é gratuita. Após um processo
de avaliação, registo e assinaturade Termo de Responsabilidade,o
animal é entregue com as vacinas em dia e a identificaçãoeletrónica (chip).

30 // AGENDA MUNICIPAL

Com o objetivo de divulgar e facilitar as adoções, o Município irá
criar em breve uma página no Facebook,permitindoaos interessados saber quais os animais disponíveis (raça, idade, sexo, porte), e
simultaneamente,implementaro registo/inscriçãoonline.
Por outro lado, o Município de Mortágua, em colaboração com a
Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV,) vai promover
uma campanha de sensibilizaçãopara o não abandono de animais, visando sobretudo os meses de verão, em que este problema é
mais frequente.■

// OBRAS & EMPREITADAS

PONTE SOBRE A RIBEIRA DE ALMAÇA
JÁ FOI REABILITADA
A PONTE PEDONAL E CICLÁVEL SOBRE A RIBEIRA
DE ALMAÇA FICOU DANIFICADA E FORA DE SERVIÇO APÓS O VIOLENTO INCÊNDIO DE OUTUBRO
DE 2017. ENTRETANTO JÁ FOI REABILITADA E
ABERTA AO PÚBLICO.
A reabilitação da estrutura foi promovida pelo Município de Mortágua,
que apresentou uma candidatura ao Fundo de Solidariedade da União
Europeia, ao abrigo do programa de apoio aos Estados-Membros afetados por catástrofes naturais, como aconteceu com os incêndios que
afetaram o norte e centro de Portugal em outubro de 2017. ■

REGADIO DAS VÁRZEAS DA FRAGA E MORTÁGUA
A Câmara Municipal celebrou um contrato de parceria com a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, tendo em vista a
candidatura da obra do “Aproveitamento Hidroagrícola das Várzeas das Ribeiras da Fraga e Mortágua – Bloco de Macieira”, ao Plano
Nacional de Regadios.
O contrato estabelece as condições e os termos da parceria para a execução da obra, que compreende a construção de redes de rega, rede viária e drenagem, sendo a área a beneficiar de cerca de 180 ha.■
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ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS
A medida Estágios Profissionais visa apoiar a realização de estágios profissionais
por desempregados inscritos no IEFP, com
a duração de 9 meses, não prorrogáveis,
contribuindo, nomeadamente, para apoiar
a inserção de jovens no mercado de trabalho e a reconversão profissional de desempregadosatravés de uma experiênciaprática em contexto de trabalho.

MEDIDA CONTRATO-EMPREGO
A Medida Contrato Emprego consiste num apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo cer
to, por prazo igual ou superior a 12
meses,com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissionalaos trabalhadores contratados.
CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS PARA 2019
Ÿ 1.º período - 15 de abril a 20 de julho de 2019
Ÿ 2.º período - 10 de setembro a 20 de dezembro de 2019
NOTA: A Medida Estágios Profissionais e Contrato Emprego sofre adaptações previstas nas Portarias n.º 254/2017, de 11 de agosto e n.º 347-A/2017, de 13 de novembro no caso dos territórios afectados pelos incêndios de 2017, onde se inclui o Concelho de Mortágua

As Entidades Promotoras podem ser pessoas singulares ou coletivas, de natureza
jurídica privada, com ou sem fins lucrativos
IMPORTANTE: O 1.º período para apresentação
de candidaturas à medida Estágios Profissionais
decorre entre as 9h00 do dia 13 de março e as
18h00 do dia 15 de julho de 2019. A data de
encerramento poderá ser antecipada, caso,
entretanto, seja atingida a dotação orçamental.

-Para mais informações contacte o GIP
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Ninho de Empresas de Mortágua
Rua da Gandarada, nº 39
3450-133 Mortágua
Tlf.231 927 030
e-mail: gip@cm-mortagua.pt
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LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO
TURÍSTICA DO INTERIOR | VALORIZAR
Candidaturas até 30 nov 2019
Estão abertas candidaturas para apoios à valorização turística
do interior, financiadas no âmbito do Programa Valorizar, que
visam apoiar investimentos em iniciativas/projetos com
interesse para o turismo, que promovam a coesão económica e
social do território.
Esta Linha de Apoio visa promover o desenvolvimento de
projetos de investimento que tenham em vista produtos com
relevância turística e que contribuam para a avlorização
económica de territórios de baixa densidade.
Com um orçamento de 10 milhões de euros, este aviso destinase a projetos que contribuam para:
Ÿ A valorização do património natural, atra
vés da oferta de
atividades turísticas que concorram para a fruição sustentá
vel
desse património e para o posicionament
o internacional de
Portugal como destino competitivo para a prática dessas
atividades;
Ÿ A valorização do património cultural e que contribuam para o
reforço da atratividade dos destinos, nomeadamente no
âmbito do desenvolvimento de rotas e de redes de “saber
fazer tradicional”;
Ÿ A valorização dos recursos endógenos das er giões ou de
desenvolvimento de novos serviços turísticos nomeadamente
os que se desenvolvam no âmbito do enoturismo, turismo
militar, turismo termal, turismo literário e do turismo equestr
e;

Ÿ O desenvolvimento de redes de oferta de infraestruturas de

apoio ao autocaravanismo.

Ÿ Com a publicação do Despacho Normativ
o n.º 10/2019, de 5

de abril, o presente Aviso passa a abranger uma tipologia de
projetos adicional:
Ÿ A criação ou reforço de soluções de acessibilidade paraodos
t
em projectos turísticos.
TAXA DE COFINANCIAMENTO:
ATÉ 70 % DO VALOR DAS DESPESAS ELEGÍVEIS
São elegíveis entidades públicas, entidades privadas sem fins
lucrativos, entidades regionais de turismo, e empresas e outras
entidades privadas com fins lucrativos.
O Investimento Elegível pode corresponder a:
Ÿ Obras de construção, adaptação, aquisição de bens e de
equipamentos diretamente relacionados com o projeto;
Ÿ Suportes informativos físicos e/ou digitais multi-idioma,
incluindo desenvolvimento de conteúdos, website, sinalética e
ferramentas de apoio à experiência turística de base
tecnológica;
Ÿ Ações de promoção nacional e internacional diretamente
relacionados com o projeto;
Ÿ Ferramentas de monitorização da procura, pós
implementação do projeto;
Ÿ Organização dos calendários de e
ventos.
-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Ninho de Empresas de Mortágua
Rua da Gandarada, nº 39
3450-133 Mortágua

Tlf.231 927 460
e-mail: gde@cm-mortagua.pt
ninho.empresas@cm-mortagua.pt
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 5 e 19 de junho,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 20,21,22 e 24/2019 para
atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos
do respetivo Regulamento.
Aprovar a realizaçãodo programa “Férias Ativas 2019” bem como o
valor de 10.00 euros de inscrição.

CULTURA, DESPORTO
E TEMPOS LIVRES

Aprovar atribuir à Associação Cultural Recreativa e Desportiva de
Monte de Lobos,o subsídiono valor de 800,00 €, como apoio às despesas realizadas no âmbito do Passeio Literário “No Trilho de
Tomaz da Fonseca”.
Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico “Os Unidos de Mortágua” o
subsídio no valor de 500,00 euros, para apoio à realização do seu
XXXIV Festival de Folclore.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Deliberar proceder à abertura de um período de Discussão Pública da proposta da 2ª alteração ao Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, por um prazo
de 20 dias úteis, contados a partir do 5°. dia da data da publicação na 2ª Série do Diário da República.

// APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónicode Mortágua, mediantea celebração de protocolo, o subsídio no valor de 4.000,00 euros, como
apoio ao desenvolvimento regular da sua atividade.
Aprovar atribuir ao Grupo Associativo Recreativo Académico de
Vila Moinhos,o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização do 27º CicloturismoMasculino.
Aprovar atribuir à Associação Cultural Recreativa e Desportiva do
Rancho Folclórico “Os Camponeses”do Freixo, o subsídio no valor
de 500,00 euros, para apoio à realização da 3ª Mostra de Folclore,
integrada no programa de animaçãoda Expomortágua.
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores, o subsídio no
valor de 1000,00 euros, para apoio à realização do III Torneio Aguieira
Cup e do II Torneio de Futebol Urbano Marques.
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AÇÃO SOCIAL
Aprovar a realização do tradicional Passeio dos Idosos, a realizar
no dia 12 de Julho, com visita às “Aldeias Históricas e Rota das
Invasões Francesas” -— Almeida e Trancoso.
Aprovar a concessão de apoio socioeconómico, no valor de
2.500,00 euros, a um agregado familiar em situação de carência
económica, para apoio na recuperação e reabilitação de habitação permanente própria, nos termos previstos no Programa “Município Presente”.

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar elaborar alteração ao projeto do sistema de tratamento
de águas residuais da povoação de Vila Pouca e desencadear
novo procedimento.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar a proposta de alteração da empreitada da “Beneficiação
de Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”, relativamente à construção de ponte hidráulica na estrada de ligação Palheiros/Ortigosa, na Ribeira de Linhar de Pala.

Aprovar a minuta de contrato de parceria a celebrar com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, para a execução
da obra de Aproveitamento Hidroagrícola das Várzeas das Ribeiras da Fraga e de Mortágua – Bloco de Macieira.
// APOIO DA INICIATIVA EMPRESARIAL

Tomar conhecimento do ofício da Infraestruturas de Portugal a
informar que foi consignada a empreitada “IP3 – Nó de Penacova (Km 59+000) / Ponte sobre o Rio Dão (Km 75+160), e que em
virtude dos trabalhos a realizar será necessário proceder a condicionalismos de tráfego.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
// TURISMO
Aprovar o programa geral da XXIX Festa da Juventude/XXI Feira
das Associações e as respetivas normas de candidatura e funcionamento.
Aprovar atribuir à Abimota - Associação Nacional das Industrias
de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, um subsídio no
valor de 5.000,00 €, como comparticipação na realização da 2ª
Etapa do 40º Grande Prémio de Ciclismo ABIMOTA, com meta instalada em Mortágua, e considerando a promoção do concelho.
// DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL
Aprovar atribuir um subsídio, correspondente às despesas realizadas, às Associações que serviram refeições aos participantes
no Fórum Florestal e um reforço aos participantes no Trail e Caminhada Expomortágua, perfazendo um montante global de
2.552,00 euros.

Aprovar a cedência de utilização de espaço, no Ninho de Empresas, para instalação da Previum, Lda, com sede em Mortágua.

PROTEÇÃO CIVIL
Ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado com a Altri Florestal, SA. Altri Abastecimento de Madeira, SA., o Município de
Mortágua, o Município da Mealhada, o Município de Penacova e a
Fundação Mata do Buçaco, F.P., no âmbito do desenvolvimento
local com base na valorização de biomassa residual e redução de
risco de incêndio.
Ratificar o Compromisso do Bussaco celebrado entre o Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas, l.P, os Municípios de
Mortágua, Mealhada e Penacova, a ADELO — Associação de
Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, o Grupo Altri e a
Fundação da Mata do Bussaco, tendo como objetivo valorizar o
potencial endógeno dos territórios abrangidos pela Mata Nacional e Serra do Bussaco.
Aprovar atribuir aos Bombeiros Voluntários de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 10.570,00
euros, para apoio ao funcionamento da Equipa de Intervenção
Permanente.
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir aos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio no valor de 2.000,00 euros, como compensação pelas despesas realizadas no âmbito da segurança e apoio logístico do
Rali de Mortágua.

ADMINISTRAÇÃO
Ratificar o protocolo de cooperação a celebrar com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P no âmbito da promoção da divulgação da
campanha “Por um País com Bom Ar”.
Ratificar o Contrato-Programa celebrado pelo Município com a
Direção Geral das Autarquias Locais e a Comissão de Coordenação da Região Centro, que tem por objeto a execução da obra de
requalificação dos Paços do Concelho “, no âmbito da candidatura
ao Programa BEM - Beneficiação de Equipamentos Municipais.
Aprovar o Documento de Consolidação de Contas de 2018 do
Município de Mortágua, com base no Relatório e parecer elaborados pelos Revisores Oficiais de Contas do Município, e solicitar
que seja apreciado na próxima Assembleia Municipal.
Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura apresentada pelo Município ao Fundo Florestal Permanente, referente à
ação “Apoio à destruição dos Ninhos de Vespa Velutina 2019”.
Aprovar a alteração ao projeto de requalificação do Edifício dos
Paços do Concelho.
Aprovar a minuta de protocolo de colaboração com a Direção
Geral do Consumidor, tendo por finalidade a implementação de
um Centro de Informação Autárquico ao Consumidor no concelho (serviço de apoio ao consumidor).
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LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Declarar, a título de decisão final, a caducidade do licenciamento
do Proc.de Obra nº 01/2006/107, de construção de moradia, sita
em Monte de Lobos.
Declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento do Processo de obra n°. 01/2017/35, de requalificação e ampliação do
Lar de Idosos, sito em Mortágua, com o consequente arquivamento definitivo do processo.
Manifestar intenção de declarar a caducidade do Processo de
Obra n.º 01/2016/113, referente à alteração e ampliação de moradia, sita em Riomilheiro, e notificar o requerente para se pronunciar em sede de audiência prévia.
Manifestar a intenção de declarar a caducidade do Proc.de Obra
nº 01/2018/71 - construção de armazém no Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, concedendo ao requerente prazo para
se pronunciar em sede de audiência prévia.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de prorrogação de licenciamento, no valor de 738,40 euros, referente ao
Procº de Obra nº 01/2018/138 – reconstrução de habitação familiar destruída pelo incêndio ocorrido em outubro de 2017.

// INFORMAÇÕES ÚTEIS
ÁGUAS DO PLANALTO

ECOCENTRO

Tel. 232 819240
Linha Azul: 808 200 219

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

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

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MORTÁGUA

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

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

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

FARMÁCIA ABREU

POSTO CLÍNICO | ESPINHO

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

3450-056 Espinho - Mortágua
Tel. 231 920 005

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA

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

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA BAPTISTA MELO

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

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

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

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

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

TÁXIS

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

// FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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// RESTAURANTES
A LANCHONETE
Gandarada
Tel. 231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
Tel. 231 922 236

ORLANDO
Sula
Tel. 231 929 001

A MÓ
Barracão
Tel. 231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
Tel. 231 922 553

PIMPÃO
Gândara
Tel. 231 922 483

A RODA
Mortágua
Tel. 918 623 050

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

// BARES

// ALOJAMENTO

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Rua Dr. João Lopes Morais
Mortágua
Tlf: 231 921 291

MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
Tlf. 231 927 060
http://www.montebeloaguieira.pt
montebeloaguieira@montebelohotels.com

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

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

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

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.
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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13
FILARMÓNICA DE MORTÁGUA

BANDA E MEIA

CALEMA

QUATRO E MEIA

DJ PAVÃO

DJ DIAZ ESTRAVAGANZA

15
ALLAN ILLEGALLA &
DAMN MUSIC (CONVIDADOS)

XUTOS & PONTAPÉS
DJ TIAGO SILVA

‘19

14

16
MAGDA SOFIA

JOSÉ CID
DJ SAMORAMIX

17
G.P. DE CICLISMO DE MORTÁGUA
GALA INTERNACIONAL DE FOLCLORE

BLAYA
DJ KRODER

