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// EDITORIAL

APROXIMAM-SE AS TÃO AGUARDADAS
FESTAS DA JUVENTUDE
E O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA COLOCA
TODO O SEU EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO

Há momentos que valem a pena… Agosto, em Mortágua,
vale a pena!
Por estes dias, podemos observar um grande alvoroço e animação junto da Praça do Município. Temos Agosto a fervilhar.
Aproxima-se a tão aguardada Feira das Associações e o
Município de Mortágua coloca todo o seu empenho na
organização de uma festa, cujo ambiente e animação agradem aos munícipes e visitantes.
Antes da diversão e lazer, tem lugar um momento tão especial e singelo, que adoça os nossos dias… O momento do
reencontro!
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Finalmente os nossos bons amigos, os nossos familiares,
todas aquelas caras que nos são tão queridas, estão de volta. Estamos a estrear novos dias de imenso convívio e
memórias. De maravilhosos fins-de-tarde onde o gozo do
momento se mescla com todas as recordações que nos
fazem lembrar como é boa a vida.
Agosto entra assim leve e airoso. Agosto entra, preferencialmente, sem desgostos e a encher os dias de passeios e
almoçaradas, convívios, fins-de-tarde soalheiros, muita
música, muitas histórias… o recarregar perfeito de baterias.
De longe, vêm os que, por motivos vários, decidiram sair e
procurar uma vida melhor.

// EDITORIAL

A todos eles, apresentamos os nossos melhores desejos
de boas vindas e a nossa alegria pelo seu regresso.
Mas não nos bastamos com as notícias de um período de
férias felizes. O bem-estar e a qualidade de vida dos nossos amigos e irmãos, ao longo de todo o ano, é para nós
uma preocupação.
Felizmente, podemos contar com uma enorme onda de
solidariedade que se estabelece entre os mortaguenses
emigrados nos mais diversos países de acolhimento,
tendo o associativismo importância vital para amainar a
sensação de desamparo e solidão.
Neste sentido, é de destacar o magnífico trabalho de integração e estreitamento dos laços de toda a comunidade
residente no Luxemburgo, desenvolvido pelas associações de portugueses, nomeadamente, a UDP de
Wormeldange.
Efetivamente, a UDP tem desenvolvido um papel inquestionável na promoção de atividades de intercâmbio com associações e grupos de Mortágua, pautando a sua atuação pela
manifestação de uma enorme amizade e solidariedade para
com este Município, seus habitantes e instituições.

Neste sentido, e no âmbito da abertura oficial da XXIX
Festa da Juventude/ XXI Feira das Associações, terá,
então, lugar uma sessão solene de agraciamento a esta
Associação e seus representantes, mostra da enorme gratidão de Mortágua por quem nos trata tão bem.
Esta condecoração passará a ser feita anualmente a
todas as coletividades que assim o justifiquem.
Mortágua sabe reconhecer, sabe receber e integrar todos
aqueles que gostam, que se dedicam e que vêem em
Mortágua o seu “Porto Seguro”.
Assim, e em espírito de comunhão e alegria, deixamos os
mais sinceros votos de que saibam desfrutar e apreciar os
dias de festa que se avizinham, repletos de boa música,
gulosa gastronomia e dos amigos que nos enchem o coração e avivam a alma.
Que Agosto traga dias felizes e soalheiros bem ao agrado
dos mortaguenses.
Bem hajam.
Presidente da Câmara
José Júlio Norte

Julgamos ser consensual e adequado, o reconhecimento
e homenagem à UDP Wormeldange pelo seu irrepreensível
percurso, uma verdadeira lição de dedicação, altruísmo e
afeição.
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// EVENTOS

13 AGOSTO, TERÇA-FEIRA

16 AGOSTO, SEXTA-FEIRA

15:00 > 23:00 / ManifestArt*
19:00 / Abertura Oficial da Festa da Juventude
19:00 > 02:00 / Mostra de Artesanato**
22:00 / FILARMÓNICA DE MORTÁGUA
23:00 / CALEMA
01:00 / DJ PAVÃO

15:00 > 23:00 / ManifestArt*
19:00 > 02:00 / Mostra de Artesanato**
19:00 / Feira das Associações
22:00 / MAGDA SOFIA
23:00 / JOSÉ CID
01:00 / DJ SAMORAMIX

14 AGOSTO, QUARTA-FEIRA

17 AGOSTO, SÁBADO

15:00 > 23:00 / ManifestArt*
19:00 > 02:00 / Mostra de Artesanato**
19:00 / Feira das Associações
22:00 / BANDA E MEIA
23:00 / QUATRO E MEIA
01:00 / DJ DIAZ STRAVAGANZA

12:00 / 19º G.P. CICLISMO MORTÁGUA
15:00 > 23:00 / ManifestArt*
17:00 > 02:00 / Mostra de Artesanato**
19:00 / Feira das Associações
21:00 / XXVIII GALA INTERNACIONAL DE FOLCLORE
23:45 / BLAYA
01:00 / DJ KRODER

15 AGOSTO, QUINTA-FEIRA

* MANIFEST'ART
Manifestações Artísticas e Culturais
Rua Dr. João Lopes de Morais
Mostra de trabalhos de artistas locais em antigos
espaços comerciais

15:00 > 23:00 / ManifestArt*
19:00 > 02:00 / Mostra de Artesanato**
19:00 / Feira das Associações
22:00 / ALLAN ILLEGALLA & DAMN MUSIC
23:00 / XUTOS & PONTAPÉS
01:00 / DJ TIAGO SILVA

(CONVIDADOS)

** FEIRA DE ARTESANATO
Rua Dr. João Lopes de Morais (antiga loja Lobo)
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// EVENTOS

MANIFEST’ART
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS DE ARTISTAS LOCAIS
TER 13 A SÁB 17
15:00 > 23:00 | RUA DR. JOÃO LOPES
DE MORAIS
EXPOSIÇÕES
LOJA 1 - Antiga Oficina dos Mendes
Marta Fernandes | Artes Plásticas
LOJA 2 - Antigo Café Central
Andy e Debby Manson | Lutherie e Olaria
LOJA 3 - Antiga «Alice Bebé»
Academia Saber + | Artes Descorativas
LOJA 4 - Antiga Barbearia Costa
Paula Rocha | Pintura
LOJA 5 - Antiga Loja Soc. Agr. Boas Quintas
Studio d’Art «i» | Pintura
PERFORMANCES
Ÿ TER 13

19: 15 | LOJAS 4 e 5 | Declamação de
Poesia, por João Carlos
LOJA 2 | Banda «Not Yet»
Ÿ QUA 14
18: 30 | LOJA 1 | Apresentação do Livro
«Castelos de Mel», de Rogério Rodrigues
19: 30 | LOJA 1 | Classe Infantil do Coral
Juvenil Sílvia Marques
Ÿ QUI 15
19: 30 | LOJA 1 | Mateus Saldanha (Música)
Ÿ SEX 16
19: 15 | LOJA 3 | Alunos da Academia Saber +
19: 30 | LOJA 5 | Escola de Ballet de Adição
de Luz

19º GRANDE PRÉMIO DE
CICLISMO DE MORTÁGUA
SÁB 17

XXVIII GALA
INTERNACIONAL
DE FOLCLORE

12:00 | CÂMARA MUNICIPAL (PARTIDA)

SÁB 17

Secretariado: 09:00 | C.M. Mortágua
Categorias: Elites e SUB 23 masculinos
Percurso: 144 KM
Metas volantes: 48 km, 96 km, 123 km
Prémio de montanha: 37.5 km, 85.5 km,
133.5 km

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
ORG.: VELO CLUBE DO CENTRO
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21:00 | PRAÇA DO MUNICÍPIO
Ÿ G.F. Recr. de Tabuadelo – Guimarães
Ÿ R.F. da Sociedade Recreativa da Cabeça

Veada – Porto Mós
Ÿ R.F.E. de Vale de Açores – Mortágua
Ÿ Ballet Tradicional Kilandukilo - Angola
Ÿ R. Folclórico de Zebreiros – Gondomar
Ÿ G.F. Virgen de Sopetrán de Jarandilla de
La Vera - Espanha
ORG.: R. FOLC. E ETNOGRÁFICO DE VALE DE AÇORES

// EVENTOS

EXPOSIÇÃO

XI ENCONTRO JUVENIL DE PESCA DESPORTIVA

«LEQUES: TEMPO, LUGAR E SIGNIFICADO»

DOM 04

ATÉ 1 DE SETEMBRO

08:30 | CONCENTRAÇÃO NO PARQUE VERDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA
Coleção de 61 leques, de todos os Continentes, pertença de Maria José
Figueiredo.
Inclui uma parte da Coleção do Planeta DeAgostini, composta de réplicas de
leques usados por personalidades históricas femininas.

INSCRIÇÕES GRÁTIS ATÉ 1 DE AGOSTO
Pescamor // Tlm: 913 965 097 // Email: pescamor@live.pt
REGULAMENTO ESPECÍFICO
Pescamor // E-mail: pescamor@live.com.pt
ORG.: PESCAMOR

A coleção é complementada por bibliografia sobre o tema.

XCO IRMÂNIA

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

DOM 25
MARMELEIRA
Campeonato e Taça A.C. Viseu / Prova Open
ORG.: CENTRO CULTURAL DA MARMELEIRA
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// CINEMA

RASTEJANTES
CRAWL

O REI LEÃO (V.P.)
THE LION KING

SÁB 03 (21:30) / DOM 04 (21:30)

SÁB 10 (21:30) // DOM 11 (17:00)

87 MIN // THRILLER // M/16
DE: ALEXANDRE AJA
COM: KAYA SCODELARIO, BARRY PEPPER

118 MIN // AVENTURA
DE: JON FAVREAU
COM: DONALD GLOVER, BEYONCÉ, JAMES EARL JONES

Quando um enorme furacão atinge a sua cidade natal, na Florida, Haley ignora a ordem de
evacuação para procurar o pai desaparecido.
Quando o encontra gravemente ferido na
cave da casa de família, os dois acabam por
ficar encurralados devido às rápidas e fortes
cheias. À medida que o tempo para fugirem à
intensa tempestade se esgota, Haley e o pai
descobrem que a subida do nível da água é o
menor dos seus receios.
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Simba idolatra o pai, o rei Mufasa, e leva a sério o seu próprio destino real. Mas, nem todos
no reino celebram a chegada da nova cria. Scar, irmão de Mufasa, e ex-herdeiro do trono,
tem os seus próprios planos. A batalha pela Pedra do Reino é marcada pela traição, tragédia e drama, resultando no exílio de Simba. Com a ajuda de um curioso conjunto de novos
amigos, Simba terá que descobrir como crescer e recuperar o que é seu por direito. O elenco
na versão original inclui estrelas como Donald Glover no papel de Simba, Beyoncé KnowlesCarter no de Nala, James Earl Jones interpreta Mufasa e Chiwetel Ejiofor no papel de Scar.

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

// CINEMA

TONY CARREIRA - ATÉ AO ÚLTIMO CONCERTO
TONY
DOM 18 (17:00 e 21:30)
120 MIN // DOCUMENTÁRIO // M/12
DE: JORGE PELICANO
COM: TONY CARREIRA, DAVID CARREIRA, MICKAEL CARREIRA

O que leva o artista português com mais sucesso de todos os tempos a
tomar a decisão de se afastar? Neste filme, o cantor português com
mais sucesso de sempre mostra-nos o outro lado do artista, com os
amigos e a família, dá-nos acesso privilegiado aos estúdios, aos bastidores e aos camarins de salas de espectáculos em todo o mundo.

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAWN
FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAWN
SÁB 24 (21:30) // DOM 25(21:30)
134 MIN // AÇÃO
DE: DAVID LEITCH
COM: DWAYNE JOHNSON, IDRIS ELBA, JASON STATHAM

O corpulento policial Luke Hobbs junta-se ao fora da lei Deckard Shaw
para combater um terrorista geneticamente melhorado que tem força
sobre-humana.

O BONECO DIABÓLICO
CHILD’S PLAY
SÁB 31 (21:30) // DOM 01(21:30)
90 MIN // TERROR // M/16
DE: LARS KLEVBERG
COM: AUBREY PLAZA, MARK HAMILL, BRIAN TYREE HENRY

Karen presenteia o seu filho pequeno, Andy, com um boneco muito
especial. Mãe e filho têm de lutar pelas suas vidas, porém, quando crimes estranhos começam a acontecer pela vizinhança, revelando a
natureza sombria do brinquedo.
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

PORQUE É QUE OS
PEIXES NÃO SE
AFOGAM?
// ANNA CLAYBOURNE

JORGE FALLORCA (PARTE I)
Jorge Fallorca nasceu em Mortágua, a 15 de junho de 1949.
Após ter saído de Mortágua viveu em Carnaxide e em muitos outros lugares
do mundo. Um homem repleto de experiências de vida.

Perguntas simples e diretas sobre
o reino animal.

Fez inúmeras traduções de obras literárias, dedicou-se ao jornalismo automobilístico e à rádio.

LÁ FORA

Aventurou-se para Sul... “Foi um daqueles achados da Olga, enquanto me apaziguava com uma sesta de tórrida tarde de junho. Talvez para me esquecer da
perigosa aproximação do regresso a Carnaxide, sem perspectivas de uma solução minimamente decente para nos radicarmos no Algarve.”

/ MARIA ANA PEIXE DIAS E
INÊS TEIXEIRA DO ROSÁRIO
O despertar da curiosidade sobre a
fauna, a flora e outros aspetos do
mundo natural que podem ser
observados em Portugal. Saltemos
do sofá e iniciemos a exploração.

Jorge Fallorca esteve na Biblioteca Municipal de Mortágua uns dias antes da
sua morte, 1 e 2 de abril de 2014. Explicou-nos o que queria fazer com os seus
livros, doá-los à nossa Biblioteca.
Os livros vieram a 10 de junho de 2015 da sua residência no Algarve, que ele
descreve maravilhosamente na sua obra.

A HISTÓRIA DE ISMAEL
QUE ATRAVESSOU O
MAR

“…por enquanto, o Monte Alto – Casa do Monte Alto, como gosto de lhe chamar –
ainda é um projecto que pretendemos tão longo e demorado como o tempo que
reservo para o prazer de o cumprir todos os dias”.

// FRANCESCO D’ADAMO

Faleceu a 3 de abril de 2014 a caminho do sul…

O lado mais amargo da imigração.
Aquelas notícias que todos os dias
fazem manchete nos noticiários
sobre milhares de pessoas que
procuram uma nova vida.

(continua na próxima edição)

ADULTOS

ROADCOOK
// CRISTINA BRANCO
Receitas práticas, rápidas e
saudáveis para preparar em
qualquer lugar, lá onde a estrada
nos levar.
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SUGESTÃO DE LEITURA

A CICATRIZ DO AR
// JORGE FALLORCA

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

// NOTÍCIAS

OBRAS NO IP3 CONCLUÍDAS
NO 1º SEMESTRE DE 2024
AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO
PARCIAL DO IP3 ENTRE COIMBRA E VISEU DEVERÃO
ESTAR CONCLUÍDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.
Durante visita às obras no IP3, o Ministro das Infraestruturas, Pedro
Nuno Santos, apontou o primeiro semestre de 2024 como “prazo realista” para a conclusão da obra, “se não houver imponderáveis”.
As obras já começaram no troço entre o nó de Penacova e o nó da
Lagoa Azul, no concelho de Mortágua, que corresponde à primeira
das três fases de desenvolvimento da obra. Seguir-se-ão as obras
nos outros troços, de Coimbra a Penacova e de Mortágua a Viseu.

Na totalidade, as diferentes fases dos trabalhos vão prolongar-se
por cerca de cinco anos.
Expressando compreensão pelos anseios dos utentes e dos autarcas da região para que as alterações ao IP3 avancem com rapidez,
Pedro Nuno Santos preferiu destacar o início das obras após
sucessivos adiamentos ao longo dos anos. "Vamos todos trabalhar
para que esse prazo seja cumprido", já que a posição do Governo
vai no sentido de a Infraestruturas de Portugal "trabalhar com prazos realistas e sem se criar ilusões", disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Numa extensão de 75 quilómetros, o projeto prevê a duplicação da
via em 85% do traçado, com duas faixas em cada sentido, 12% com
2x1 faixa, e 3% com 1x1 faixa, correspondendo às zonas de pontes.
A intervenção vai permitir aumentar a segurança rodoviária e reduzir em cerca de um terço o tempo de viagem naquela ligação. ■
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// NOTÍCIAS

ROTA DAS INVASÕES NAPOLEÓNICAS

MORTÁGUA INTEGRA PROJETO TRANSFRONTEIRIÇO
AS INVASÕES NAPOLEÓNICAS DA
PENÍNSULA IBÉRICA SÃO A BASE
DO PROJETO QUE VISA CRIAR
UMA ROTA TURÍSTICA E
CULTURAL NA REGIÃO CENTRO
DE PORTUGAL E NA PROVÍNCIA
ESPANHOLA DE CASTELA E LEÃO.
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Decorreu no passado dia 10 de Julho a apresentação pública do NAPOCTEP, um projeto de cooperação transfronteiriço que quer
promover como produto turístico o legado
histórico, de Portugal e Espanha, relacionado com as Invasões Napoleónicas.

Região de Coimbra, os presidentes dos
Municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova, o diretor do Museu Militar do Bussaco, o diretor de Turismo da Junta de Castilla
y León, e o presidente da Entidade Regional
Turismo do Centro.

A cerimónia de apresentação contou com
a presença de um conjunto de autoridades
e representantes culturais de Portugal e
Espanha, entre eles o presidente da CIM

O projeto representa um investimento total
de 711 mil euros e com um apoio do FEDER
que ascende a cerca de 533 mil euros.

// NOTÍCIAS

mento Turístico e Patrimonial das Linhas
de Torres Vedras) e espanhóis (Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla
y León, Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, Sociedad Mercantil
Estatal para la Gestión de la Innovación y
las Tecnologías Turísticas SEGITTUR e Fundación Finnova).
O presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, afirma que este projeto representa o
início do processo de internacionalização
da rota do Bussaco e da sua integração no
“Napoleon Destination” do Conselho da
Europa, seguindo o exemplo do que já acontece com a rota dos Caminhos de Santiago.
O NAPOCTEP pretende valorizar o património cultural da época Napoleónica, através
de rotas que estão numa área que abarca a
Região Centro de Portugal (Beiras e Serra
da Estrela) e as províncias castelhanoleonesas de Espanha (Salamanca, Zamora,
Valladolid, León e Ávila), gerando um produto cultural e turístico diferenciado, inovador e atrativo, e potenciador de atividade
económica e emprego.
As rotas, as recriações históricas e as visitas guiadas aos locais marcantes das Invasões, trazem para os dias de hoje um
tempo que faz parte do nosso imaginário,

sendo o chamado turismo militar uma área
com crescente procura e interesse dos visitantes.
A Região de Coimbra vai agora arrancar
com os trabalhos, estabelecendo rotas,
desenvolvendo sinalética e criando uma
marca única que possa ser promovida nos
mercados internacionais.
A CIM Região de Coimbra será a líder do projeto que conta com a participação de parceiros portugueses (Entidade Regional de
Turismo do Centro, CIM Beiras e Serra da
Estrela e Associação para o Desenvolvi-

Um projeto que permite criar um novo
vetor de desenvolvimento turístico do concelho e da região centrado nas rotas napoleónicas, associando e potenciando
outros pontos de interesse e visita, como
a natureza, o património, a gastronomia.
“Queremos atrair mais pessoas para a
região, dinamizar o território, criar mais
riqueza e emprego. Esse objetivo consegue-se com fixação de investimento
empresarial, mas não só, passa também
pelo turismo, a cultura, o património, por
valorizar o que temos de diferenciador e
único, e as rotas napoleónicas são um
eixo fundamental na estratégia de dinamização turística do concelho e da região”. ■
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// NOTÍCIAS

MORTÁGUA INTEGRA CAMINHOS DE SANTIAGO
COMEÇOU A SER COLOCADA A MARCAÇÃO E
SINALÉTICA QUE INDICA AOS PEREGRINOS O
ITINERÁRIO DOS CAMINHOS DE SANTIAGO
PELO TERRITÓRIO DO CONCELHO.
O Município de Mortágua passou a integrar, no corrente ano, a Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago, sendo um dos membros fundadores.
O itinerário na área do concelho de Mortágua tem uma extensão de
26,2 km. Cruza as localidades de Vale de Ana Justa, Cercosa, Marmeleira, Vale de Borregão, Cortegaça, Vale de Açores, Mortágua,
Barril, Vila Nova, Vila Gosendo, Vila Moinhos, Chão Miúdo, Felgueira
e Riomilheiro, fazendo ligação a norte ao concelho de Santa Comba
Dão e a sul ao concelho de Penacova.
A sinalização consiste em setas direcionais amarelas, símbolo
internacional do Caminho de Santiago, sendo uniforme ao longo
dos vários concelhos que fazem parte da rede de caminhos que se
dirigem para Compostela.
Além de orientar os caminheiros, a sinalética dá indicação de locais
de interesse histórico, patrimonial e religioso a visitar, existentes ao
longo do caminho.
Está previsto que a antiga escola de Vila Nova seja convertida em
albergue e apoio aos peregrinos que utilizem o corredor de Mortágua, inserido no Caminho Português Interior de Santiago, que entra
em Espanha por Vilarelho da Raia, em Chaves.
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Milhares de pessoas, de todo o mundo, percorrem o Caminho de
Santiago. Sendo um roteiro essencialmente espiritual ou de peregrinação, não deixa de ser também um roteiro rico de história, cultura, património e belezas naturais, e nesse sentido, uma forma
diferente de conhecer e promover as regiões.
No âmbito da estratégia de dinamização do território, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra criou várias rotas temáticas, entre as quais a “rota da espiritualidade”.
Mortágua integra já outras rotas, como a Grande Rota do Bussaco,
Rota da EN2, Rota do Mondego, a Ecovia do Mondego (prolongamento da ecopista do Dão). A inserção nestas rotas permite a promoção e
valorização do concelho nas áreas do turismo natural, cultural, patrimonial, militar, religioso, potenciando uma maior atração de visitantes e ajudando a dinamizar as atividades económicas. ■

// NOTÍCIAS

JOVENS
ESTUDANTES
EM FÉRIAS
UM TOTAL DE 100 JOVENS
ESTÃO ENVOLVIDOS NO
PROGRAMA JEF - JOVENS
ESTUDANTES EM FÉRIAS,
PROMOVIDO PELO
MUNICÍPIO.
Destinado a jovens com idades compreendidas entre os 14 e 19 anos, o programa proporciona uma experiência
de serviço à comunidade, em simultâneo com uma ocupação válida e enriquecedora dos seus tempos livres. Os
inscritos estão divididos em grupos e
por quinzena, havendo jovens a dar
apoio aos equipamentos e projetos
municipais, enquanto outros estão
integrados nas equipas de vigilância
florestal.

46 ALUNOS PASSARAM SEMANA DE FÉRIAS
NA UNIVERSIDADE JÚNIOR
PELO 13º ANO CONSECUTIVO, O MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA PROMOVEU A PARTICIPAÇÃO DE
JOVENS DO CONCELHO NOS CURSOS DE VERÃO
DA UNIVERSIDADE JÚNIOR.
Este ano, foram 46 os alunos do Ensino Básico e Secundário (8º, 9º, 10º e 11º anos) que se
inscreveram neste programa, dinamizado pela Universidade do Porto.
A participação na U.J. é uma iniciativa do Projeto Municipal “Da Escola, Agarra a Vida”, que
tem como seus objetivos, entre outros, apoiar os jovens nas suas escolhas vocacionais e
promover o sucesso escolar. Como tem acontecido em anos anteriores, o Município assegurou os custos de inscrição e transporte.
Ao promover esta participação, o Município deseja sensibilizar e motivar os estudantes
para a meta da formação universitária, incentivando-os à continuação e empenho nos estudos, e nesse sentido, esta experiência pré-universitária poderá ser marcante.
Por outro lado, considera-se que esta experiência também é benéfica para o desenvolvimento pessoal e a vivência cívica dos alunos, contribuindo para abrir horizontes e uma
maior consciencialização sobre os desafios do futuro. ■

“Este tipo de experiência é muito
importante para a maturidade, consciência cívica e formação pessoal dos
jovens”, salienta o presidente da Câmara, Júlio Norte. ■
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// NOTÍCIAS

MUNICÍPIO PROPORCIONOU ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO
DE TEMPOS LIVRES A CERCA DE 400 JOVENS
PROGRAMAS “FÉRIAS ATIVAS”, “JOVENS ESTUDANTES EM FÉRIAS” E
“UNIVERSIDADE JÚNIOR”, PROPORCIONARAM ATIVIDADES
DESPORTIVAS, LÚDICAS, CULTURAIS E PEDAGÓGICAS.
Durante o mês de Julho, o Município de Mortágua promoveu vários
programas vocacionados para a ocupação dos tempos livres dos
jovens no período das férias escolares. No programa “Férias Ativas” estiveram inscritos 250 jovens, com idades compreendidas
entre os 6 e os 16 anos. Durante quatro semanas, o programa proporcionou um leque diversificado de atividades desportivas, culturais, lúdicas e pedagógicas.
16 // AGENDA MUNICIPAL

Os mais novos assistiram ainda a uma peça de teatro musical que
sensibilizou para a proteção da floresta e do ambiente, designadamente para a importância de se evitarem determinados comportamentos de risco. A atividade foi organizada pela Biblioteca Municipal e Gabinete Técnico-Florestal do Município.

// NOTÍCIAS

Alguns jovens ajudaram na construção de
caixas-ninho para aves que foram colocadas no Parque das Nogueiras. Esta ação foi
dinamizada pelo Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia
de Mortágua, no âmbito de um projeto de
proteção da biodiversidade desenvolvido
em parceria com a Sociedade Agrícola
Boas Quintas.
As Férias Ativas visam preencher, de uma
forma saudável, dinâmica e educativa, os
tempos livres dos jovens durante as chamadas “férias grandes”, propondo uma ocupação do tempo afastada de computadores, telemóveis e televisão.
Um objetivo complementar deste programa
é apoiar as famílias nesta fase subsequente
ao final do ano letivo, ajudando a conciliar a
sua vida profissional e familiar, por se tratar
do período mais longo de férias. ■
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// NOTÍCIAS

PASSEIO DOS IDOSOS

O roteiro teve início com uma visita ao Santuário da Senhora da Lapa, no concelho de Sernancelhe, um local de grande devoção e peregrinação ao qual está associado uma lenda.

O TRADICIONAL PASSEIO ANUAL,
PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA, CONTOU COM MAIS
DE 600 PARTICIPANTES.

Seguiu-se o almoço, que teve lugar no parque de merendas nas proximidades do Santuário. Como tem sido tradição, os participantes fizeram questão de partilhar os farnéis.
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Daqui a comitiva partiu em direção a Trancoso, cidade amuralhada, com seu castelo, casario antigo e muitos monumentos, de cariz histórico e religioso. Trancoso pertence ao restrito grupo das 12 aldeias históricas de Portugal, o castelo e as muralhas estão classificados
como Monumento Nacional.

// NOTÍCIAS

O dia terminou com uma visita à vila de Almeida, também classificada como “aldeia histórica de Portugal”. Esta vila é conhecida
pela sua praça-forte, a sua fortaleza, cujo
desenho configura uma estrela de doze
recortes (seis baluartes e seis revelins), e
com 2500 metros de perímetro. Além da
zona abaluartada, foi visitado o Museu Histórico-Militar, onde se reconstitui a História
de Portugal desde a época medieval até à
era contemporânea, com especial destaque para as Guerras Peninsulares, as Invasões Francesas e o cerco de Almeida.
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// NOTÍCIAS

PROPORCIONAR UM DIA
DIFERENTE E DE CONVÍVIO
O presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, acompanhou a comitiva e mostrouse satisfeito por ver que as pessoas ficaram agradadas com o roteiro e programa
do passeio. “Nas conversas que tive com
as pessoas, o que me disseram é que acharam o passeio muito agravável e até gostaram mais do figurino deste ano do que o
ano passado”.
Segundo Júlio Norte, o objetivo do passeio “é
proporcionar um dia diferente, de boa disposição, animação e convívio”, dando a conhecer,
ao mesmo tempo, os bonitos recantos e
encantos que temos em Portugal.
“Felizmente, as pessoas têm hoje mais condições económicas e facilidade de viajar, mas
nem sempre foi assim no passado”, no entanto lembra que há muitos idosos que vivem
sozinhos ou que têm dificuldades de mobilidade, e nesses casos a disposição mental ou
a possibilidade de sair, de viajar, é menor.
Sobretudo para essas pessoas, salienta, “estes passeios têm um significado especial”.
E sublinha: “Mesmo aquelas pessoas que
estão habituadas a viajar gostam de participar neste passeio, pelo convívio, pela animação, como se vê pela enorme adesão de
participantes”. ■
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// NOTÍCIAS

FESTA DA JUVENTUDE
PROMOVE MELHOR AMBIENTE
ESTE ANO SÓ SERÃO UTLIZADOS COPOS
REUTILIZÁVEIS NA “FESTA DAS TASQUINHAS”,
EM NOME DA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE.
As preocupações ambientais estão cada vez mais presentes na
Festa da Juventude/Feira das Associações.
Este ano, e como novidade, a Câmara Municipal decidiu substituir
os tradicionais copos de plástico descartáveis por copos reutilizáveis. Decorados, os copos contêm a seguinte mensagem ”Mais
vale 1 copo na mão do que 100 no chão!!!”.
Há três anos a Câmara Municipal terminou com os pratos de louça
e talheres de plástico no serviço gastronómico, sendo agora a eliminação alargada também aos copos.
Em relação aos copos tradicionais, tem a vantagem de ser um produto mais atrativo, resistente e sobretudo amigo do ambiente, porque é
reutilizável. Este tipo de material já é utilizado em grandes eventos no
nosso país, oferecendo uma garantia total de higiene e segurança.
O presidente da Câmara refere que esta medida contribui para uma
melhor higiene e limpeza do espaço, e ao mesmo tempo serve para
sensibilizar o público para a importância da adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis. E adianta que a medida deverá estender-se futuramente a outros eventos de maior dimensão.
O objetivo é promover a sustentabilidade ecológica, reduzir o plástico, além da medida contribuir para manter o recinto mais limpo. ■
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// NOTÍCIAS

DE CAMBRIDGE PARA O AZIVAL

JOVEM INGLÊS COMBINA ARTE,
TALENTO E GOSTO PELA NATUREZA
JOSHUA É UM JOVEM DE 16 ANOS,
NATURAL DE CAMBRIDGE,
INGLATERRA, E HÁ TRÊS ANOS
VEIO PARA MORTÁGUA, PARA
VIVER COM O PAI NA ALDEIA DO
AZIVAL. COMO QUALQUER JOVEM
DA SUA IDADE, JOSHUA É ADEPTO
DAS NOVAS TECNOLOGIAS, FAZ
DESPORTO, MAS DISTINGUE-SE DE
OUTROS JOVENS POR OCUPAR OS
SEUS TEMPOS LIVRES COM UM
HOBBIE QUE POUCOS PODERIAM
IMAGINAR.
Nos seus tempos livres dedica-se a fazer peças com vime utilizando um método inovador. Em vez de cortar os vimes, planta-os
e molda-os no próprio terreno, utilizando estruturas por si construídas. As obras nascem no próprio campo, como se fossem instalações artísticas.
A inspiração veio após ver um programa sobre este tipo de arte
na televisão. Em Mortágua, onde abundam os vimeiros junto aos
ribeiros, encontrou a matéria-prima necessária para passar da
teoria à prática.
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Mas quis inovar. “Pensei que se fizesse com um molde mais forte,
em ferro, o trabalho ficaria mais perfeito”, conta. Além da plantação, faz todo o trabalho oficinal, a dobragem e soldadura das estruturas que funcionam como molde.
No início foi necessário limpar e preparar o terreno, plantar e deixar estabelecer raízes. Todo o processo, que demora entre 3 a 5
anos até ficar concluído, exige acompanhamento, paciência,
gosto e criatividade. É preciso regar, limpar folhas e ramos, e ir trabalhando o vime conforme vai crescendo. No final do processo, a
estrutura é retirada, e segue-se um período de secagem à temperatura ambiente.

// NOTÍCIAS

Atualmente possui cerca de 150 estruturas no terreno,
que vão dar origem a cadeiras, mesas e candeeiros.
Antes de vir para Portugal, aprendeu 500 palavras
em português através de uma aplicação digital.
Hoje, fala fluentemente o português e estuda na
Escola Secundária.
Joshua gosta de viver em Mortágua e não se mostra
arrependido com a mudança radical de um ambiente
citadino para um ambiente rural. “Tenho muitas coisas para fazer aqui, é mais saudável, e já tenho cá muitos amigos”. Joshua está a frequentar o Curso Profissional de Análises Laboratorial na Escola Secundária
de Mortágua e a estagiar numa empresa da região.
O pai, Laurence Starmer, dá-lhe todo o apoio e ajuda
nalgumas tarefas. “Tenho muito orgulho no que ele
faz, além de ser um excelente aluno e muito responsável”. Laurence é um dos muitos ingleses que se fixaram em Mortágua na última década. Como a grande
maioria, adquiriu e reconstruiu uma casa parcialmente em ruina. “Aqui temos qualidade de vida, tranquilidade, um bom clima”, diz. A integração não foi difícil, à
exceção da língua: ”Temos já mais amigos aqui do que
em Inglaterra. Ao princípio as pessoas achavam-nos
simplesmente simpáticas, hoje é mais do que isso, é
um respeito mútuo, as pessoas convidam-nos para ir
comer e beber às suas casas”. Nesse processo de integração destaca o apoio do casal Vital e Elisabete Martins, moradores no Azival. Mas faz questão de salientar o bom acolhimento de toda a comunidade e das
instituições locais, o que os faz sentir em casa. ■
AGOSTO ‘19 // 23

// NOTÍCIAS

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO DE LEQUES:
TEMPO, LUGAR E SIGNIFICADO
EXPOSIÇÃO MOSTRA LEQUES DE VÁRIAS
ORIGENS E TEMAS, ALGUNS DOS QUAIS SÃO
RÉPLICAS DOS USADOS POR FIGURAS
FAMOSAS.
A exposição foi inaugurada no passado dia 19 e contou
com a presença da autora da coleção, Maria José Albuquerque.

Josefina, Imperatriz isabel da Áustria, Alexandra Fiodorovna (czarina da Rússia), Maria Antonieta, Virgínia Woolf,
Frida Kahlo, entre outras, contendo uma breve biografia.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, deu as
boas vindas à colecionadora e destacou a vitalidade, energia e mente ativa da autora, que com os seus 95 anos,
demonstra que a idade é aquela que sentimos e não a que
temos. Enalteceu ainda o seu gesto de disponibilizar e partilhar com o público “algo que é sempre muito pessoal”,
como uma coleção, afirmando que esse gesto ganha relevo porquanto vivemos numa sociedade muito egoísta.

Segundo relatou, a maioria dos leques adquiriu-os nas
suas viagens pelo mundo. Outros foram oferecidos por
familiares e amigos, conhecedores do seu gosto particular. Esta antiga professora de História/Filosofia confessa que tem uma predileção “maníaca” pelas coleções.
Além dos leques, coleciona moedas, selos, conchas, búzios, dedais. “A partir de certa altura, começamos a dar
conta que se juntou muita coisa e já não conseguimos
parar”, diz.

A exposição é constituída por 61 leques de vários estilos e
representativos de várias regiões do mundo que são uma
mostra da coleção mais vasta da autora. Da coleção
fazem ainda parte réplicas de leques que foram usados
por figuras famosas e celebridades, como a Imperatriz
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A autora fez uma explanação do tema da exposição, oferecendo uma verdadeira lição de história sobre o uso e
simbologia do leque ao longo dos tempos e em cada
lugar do mundo.

// NOTÍCIAS

Ao contrário do que se possa imaginar, os leques já eram usados em tempos remotos,
desde logo no Antigo Egipto, passando pela antiga Grécia e Roma, o Japão feudal, e ao
longo dos tempos foram tendo funções variadas, desde objeto utilitário de proteção contra
o excesso de calor, a acessório de moda, e até como símbolo de poder político e religioso e
estatuto social. Os leques, nos seus temas, desenhos, materiais, foram refletindo os estilos
de época, os costumes, a cultura, de cada povo e região.
Na vizinha Espanha, como é sabido, o leque tem uma grande expressão, sobretudo nas
mulheres andaluzas, estando associado às danças sevilhanas, ao flamenco, e sendo até
uma forma de expressão de sentimento e arte.
As damas do séc. XVIII e XIX, impedidas pelas convicções sociais de exprimir livremente
os seus sentimentos, usavam os leques como uma linguagem simbólica e codificada.
Na apresentação da exposição foram exemplificados e descodificados alguns desses
misteriosos sinais.

A partir do séc. XVIII o leque vulgarizou-se
na Europa e passou a ser usado praticamente por todas as camadas sociais, acompanhando o vestuário das senhoras.
No livro “ Le langaje de l`Éventail”, publicado em 1830, da autoria de Jean-Pierre
Duvelleroy, são explicados 33 movimentos
diferentes de leques, o que revela toda a
sua versatilidade e riqueza simbólica.
A Exposição está patente até ao dia 1 de
setembro, no horário de funcionamento
da Biblioteca. Não deixe de visitar! ■
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// NOTÍCIAS

FILARMÓNICA DE MORTÁGUA
REALIZOU “DIA DA MÚSICA`19”
WORKSHOP DE FORMAÇÃO CONTOU COM A
PRESENÇA DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS.
A Filarmónica de Mortágua promoveu no dia 6 de Julho o “Dia da
Música'19”, que decorreu nas instalações do Centro Educativo de
Mortágua. A iniciativa teve como finalidade a partilha de conhecimento musical entre alunos e professores, em que os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas coletivas de técnica e música de
câmara, bem como aulas individuais com professores especializados de sopro e percussão.
No total participaram 7 professores (clarinete, saxofone, flauta,
trompa, trompete, metais graves e percussão) e 30 alunos entre
executantes e alunos da Escola de Música.
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Foi um dia totalmente dedicado à música e que permitiu a todos os
participantes adquirir novos conhecimentos, bem como reforçar
as aptidões já existentes. Para além disto, fomentou momentos de
convívio entre todos os elementos, permitindo o estreitar de laços.
O final do dia ficou marcado por um pequeno concerto realizado
pelos professores convidados, que brindaram com um repertório
de peças de alta qualidade e que deliciou todos os presentes.
Este evento foi o culminar de um ano de novos projetos e ambições,
nomeadamente da Escola de Música, com a entrega de 20 instrumentos a novos alunos, que espera-se venham a ingressar na Filarmónica em breve, e com duas audições da Escola de Música que
deixaram bem vincada a evolução dos alunos envolvidos.
A iniciativa contou com o apoio do Município de Mortágua, Agrupamento de Escolas e Águas Caldas de Penacova. ■

// NOTÍCIAS
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// NOTÍCIAS

“MORTÁGUA CUP”
REALIZOU-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO O
TORNEIO “MORTÁGUA CUP”, NUMA
ORGANIZAÇÃO CONJUNTA DA SECÇÃO DE
TÉNIS DO SPORTING CLUBE DE VALE DE
AÇORES E VIBRATÉNIS.
O torneio de cariz social (não oficial) reuniu 33 atletas de várias
localidades do distrito, entre atletas do Quadro Amarelo (nível de
competição) e Quadro Verde (nível de aperfeiçoamento).
Um dos objetivos deste torneio é proporcionar a todos os atletas,
nomeadamente aos que estão fora do circuito oficial, a oportunidade de jogarem num ambiente mais competitivo, treinar com atletas
mais experientes, e melhorar a sua qualidade, além do convívio desportivo.
Além dos jogos, o torneio incluiu um programa lúdico-cultural, com
almoço no Parque Verde, um passeio ao longo dos passadiços de
Mortágua e uma visita ao Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco”. Os atletas tiveram também direito a um voucher de entrada nas Piscinas Municipais.
Em Mortágua funciona uma Escola de Ténis, integrada na Secção
de Ténis do Sporting Clube de Vale de Açores e dinamizada pela
Vibraténis. Possui atualmente entre 35 a 40 praticantes, com idades compreendidas entre os 4 e os 50 anos. No total, entre Escola
de Ténis e demais jogadores, cerca de 70 atletas praticam a modalidade com regularidade. A Secção participa nos campeonatos regional e nacional e tem conseguido bons resultados, com vários atletas posicionados no ranking, nos vários escalões. ■
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// NOTÍCIAS

ALUNOS DO SECUNDÁRIO
PROCEDERAM À RECOLHA
DE “MONOS”
INICIATIVA PERTENCEU A GRUPO DE ALUNOS
DA TURMA DO 10º A, DA ESCOLA SECUNDÁRIA,
E CONTOU COM O APOIO LOGÍSTICO DO
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA.
A deposição e o abandono de pneus e outros “monstros” ou “monos” (resíduos de grandes dimensões) em alguns terrenos é, infelizmente, um problema ainda existente em várias zonas do nosso
Concelho que muito contribui para a desqualificação da paisagem,
acarretando graves contaminações ambientais.

Foi, sem dúvida, esta problemática que inspirou o projeto “We Believe!”, desenvolvido pelos alunos José Miguel, Francisco Mira, Beatriz Besteiros, Mara Paiva e José Diogo, do curso de Ciências e Tecnologia, no âmbito da área Cidadania e Desenvolvimento, sob orientação da professora Fátima Potró.

Esta situação é provocada por todos aqueles que, desrespeitando
a lei, depositam estes resíduos em locais não permitidos, impedindo que cheguem a um aterro sanitário, onde podem ser devidamente acondicionados ou encaminhados para valorização.

Este grupo de alunos, consciente da sua importância enquanto agentes intervenientes, partiu para o terreno, fez um exaustivo trabalho de
campo com a ajuda da população de várias freguesias do Concelho,
identificou e sinalizou os “monos” e, com o apoio logístico da Câmara
Municipal, procedeu à sua recolha e deposição no Ecocentro.

Apesar dos esforços do Município e das autoridades competentes
para evitarem este tipo de ações, é impossível a vigilância permanente dos vários locais dispersos alvos desta prática, que ocorre
sobretudo durante a noite, sendo, por essa razão, fundamental a
colaboração atenta de todos os cidadãos.

Esta iniciativa que o Município saúda, permitiu erradicar alguns
dos muitos “monstros à solta” e responder ao lema: Preservar e
melhorar o nosso meio ambiente é um dever de todos nós.
Parabéns a estes jovens pelo seu magnífico exemplo! ■
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// NOTÍCIAS

PATRIMÓNIO
Ÿ Teve início a empreitada de recuperação e reabilitação do antigo Lagar de Varas de Vale de

Mouro. O antigo lagar de azeite é exemplar único no concelho e apresenta um elevado valor
histórico, cultural, económico e social, testemunhando as vivências do passado.

Ÿ Através da sua preservação e valorização, pretende-se que este espaço seja um fator de

atração de visitantes e animação socioeconómica da aldeia, em complementaridade
com o Parque Temático já existente, também este um exemplo de preservação do património rural (casa e eira antiga).

Ÿ Desta forma, surge a possibilidade de criar um produto turístico integrado em Vale de

Mouro, potenciando em complementaridade estes dois pontos de interesse.

Ÿ O Município de Mortágua viu aprovada uma candidatura ao Gabinete de Ação Local da

ADICES, no âmbito do PDR 2020 - Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias, para
financiamento da intervenção. ■
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SANEAMENTO
BÁSICO
Ÿ A Câmara Municipal adjudicou a emprei-

tada de remodelação e beneficiação da
ETAR do Parque Industrial. A empreitada prevê a remodelação total da ETAR e
a substituição de equipamentos.

Ÿ Foi adjudicada a empreitada de execu-

ção das Estações Elevatórias nas povoações da Marmeleira e do Barril. A
empreitada vai permitir a drenagem das
águas residuais de algumas zonas
ainda não servidas por esta infraestrutura, nos referidos aglomerados. ■

// NOTÍCIAS

URBANIZAÇÃO
Ÿ A Câmara Municipal lançou concurso para a execução da

empreitada de beneficiação da via entre a rotunda dos Bombeiros e a rotunda da Central (acesso à Vila).

Ÿ Foi concluída a pavimentação do parque de estacionamento

contíguo ao cemitério da Marmeleira.

Ÿ Foi lançado concurso para a execução dos arranjos exteriores

do espaço envolvente ao Centro Educativo. A intervenção visa
melhorar as condições do terreno nalgumas zonas delimitadas,
procedendo a ações de arrelvamento e à colocação de piso de
material esponjoso, mais macio e seguro para a prática de atividades/jogos ao ar livre.

Ÿ Foi lançado concurso para a remodelação/beneficiação da rede

de incêndios interior no Centro Educativo.

Ÿ Foi adjudicada a aquisição de novos equipamentos infantis que

vão ser instalados nos espaços de recreio do Centro Educativo.

Ÿ A Câmara Municipal procedeu a trabalhos de pintura de vias e

passadeiras na zona urbana de Mortágua, Vale de Açores, Avenida do Reguengo e zona envolvente ao Centro Educativo.

Ÿ Tiveram início as obras de construção do novo Quiosque Munici-

pal. A nova estrutura, moderna, funcional e com maior área, vem
substituir a anterior que se encontrava em avançado estado de
degradação, mantendo-se a mesma localização. Com esta renovação asseguram-se padrões de conforto e qualidade aos utentes daquele espaço público, gerido no regime de cessão de
exploração. ■
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// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
diretamente aos destinatários, bem como
na comparticipação em custos de transporte de bens e nos custos de viagem dos
destinatários e respetivos membros do
agregado familiar, quando exista celebração de um contrato de trabalho em Portugal continental.

PROGRAMA REGRESSAR
APOIO AO REGRESSO DE
EMIGRANTES A PORTUGAL
A Medida Apoio ao Regresso de Emigrantes
a Portugal, criada pela Portaria n.º
214/2019, de 5 de julho, visa a concessão de
um apoio financeiro aos emigrantes ou familiares de emigrantes que tenham saído de
Portugal até ao final de 2015 e que iniciem
atividade laboral por conta de outrem em
Portugal continental, mediante a celebração
de um contrato de trabalho sem termo.
Esta Medida tem como objetivo incentivar
o regresso e a fixação de emigrantes e familiares de emigrantes em Portugal continental, contribuindo para minimizar os custos
financeiros associados a esse regresso,
através de um apoio financeiro a conceder

Ao mesmo tempo, com esta medida também se pretende contribuir para melhorar a
capacidade de resposta às necessidades
de recrutamento sinalizadas nalguns setores da atividade económica, apoiando-se a
criação de emprego de qualidade.
O apoio financeiro é majorado em função
da dimensão do agregado familiar associado a este regresso, estando ainda previstos
apoios complementares para comparticipação de despesas com a viagem de
regresso e transporte de bens para Portugal, bem como de eventuais despesas com
reconhecimento de qualificações académicas ou profissionais.
O Regulamento Específico pode ser consultado na página do Regresso a Portugal,
em https://www.iefp.pt/regresso-a-portugal.

-Para mais informações contacte o GIP
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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O período de candidatura decorre entre
as 9h00 do dia 22 de julho de 2019 e as
24h00 do dia 1 de março de 2021.
A candidatura é efetuada no portal do iefponline, na área de gestão do candidato,
devendo ser efetuado o registo prévio no
referido portal, caso ainda não esteja registado.
Antes de se candidatar, consulte o regulamento e verifique as condições de acesso a
esta medida, aconselhando-se igualmente
a leitura das FAQ disponibilizadas na página do Regresso a Portugal:
https://www.iefp.pt/regresso-a-portugal.
-Para mais informações e esclarecimento
contacte: 300 010 001 (dias úteis das
8h00 às 20h00) ou utilize o email:
regressoaportugal@iefp.pt.
Para mais informações contacte em proximidade 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

// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

O período de apresentação das candidaturas decorre nos seguintes períodos:
Operação 10.2.1.1: de 15 de julho
(09:00:00) até 20 de setembro de 2019
(16:55:59);
A tipologia de intervenção a apoiar respeita
a investimentos em ações cujo custo total
elegivel, apurado em sede de análise, seja
igual ou superior a 5 000 EUR e inferior ou
igual a 200 000 EUR.
Operação 10.2.1.2: de 15 de julho
(09:00:00) até 20 de setembro de 2019
(16:55:59).

CANDIDATURAS PDR 2020
OPERAÇÃO 10.2.1.1 / OPERAÇÃO 10.2.1.2
A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local, entidade que gere o programa de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), informa que se encontra aberta o 4.º
CONCURSO para a Operação 10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas e para a Operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de Produtos Agrícolas.
A área geográfica para apresentação de candidaturas corresponde ao território de intervenção da ADICES nomeadamente os concelhos (e freguesias) de Águeda, Carregal do Sal,
Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela.
-Para mais informações contacte o GAE
GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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

A tipologia de intervenção a apoiar respeita
a investimentos na transformação e
comercialização de produtos agrícolas
cujo custo total elegível, apurado em sede
de análise, seja igual ou superior a 5 000
EUR e inferior ou igual a 200 000 EUR.
Anúncios de Abertura de Período de Apresentação de Candidaturas , Legislação, Formulário e Orientações Técnicas, em:
www.adices.pt, www.portugal2020.pt e
www.pdr-2020.pt.
Podem ainda ser obtidos esclarecimentos
junto dos Técnicos da ADICES através do
endereço adices@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

A Câmara Municipal de Mortágua, nas Reuniões
Ordinárias realizadas nos dias 3 e 17 de Julho,
tomou conhecimento e deliberou:

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o subsídio no valor
de 500,00 euros, como apoio à atividade dos Veteranos de futebol.

Deferir os processos de candidatura nº 25 e 26 /2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.
Aprovar a atribuição de Bolsa de Estudo aos processos de candidatura nºs 22, 25 e 26 e o arquivamento dos processos nºs 19, 23 e 29,
uma vez que os requerentes não procederam à entrega de documentos necessários para a respetiva avaliação.
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// APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Coral Juvenil Sílvia Marques o subsídio no valor de
500,00 euros, para apoio à realização do Encontro de Coros Juvenis.
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa o
subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização do passeio de Motociclo Turismo.
Aprovar atribuir à Pescamor – Clube de Pesca Desportiva de Mortágua, o subsídio no valor de 3.500,00 euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio à sua atividade regular.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir à União Cultural Recreativa e Desportiva de Vila
Gosendo o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização do seu XXII Concurso de Pesca Desportiva.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Tomar conhecimento das obras efetuadas pela EDP Distribuição –
Direção de Redes e Clientes do Mondego no concelho de Mortágua
no ano de 2018, as obras em curso e as obras em projeto para execução em 2019.

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o subsídio no
valor de 1.000,00 euros, para apoio à realização da XIV Festa do
Vinho.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir à Morpatudos o subsídio no valor de 5.000,00
euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio à sua atividade regular.

Aprovar a concessão de apoio socioeconómico, no valor de 1712,99
euros, a um agregado familiar em situação de carência económica,
nos termos previstos no Programa “Município Presente”.

Aprovar atribuir à Casa de Benfica o subsídio no valor de 20.000,00
euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio ao Futsal
Feminino.

Aprovar a concessão de apoio socioeconómico, no valor de 958,17
euros, a um agregado familiar em situação de carência económica,
nos termos previstos no Programa “Município Presente”.

Aprovar atribuir ao Grupo Associativo e Recreativo Académico de
Vila Moinhos o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio à realização da XI edição da subida do rio – Trilhos dos Moinhos.

Aprovar atribuir ao Centro Balmar o subsídio no valor de 70.000,00
euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio à qualificação do Centro Social e para o funcionamento das suas três respostas sociais (Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário).

Aprovar atribuir ao Grupo Associativo e Recreativo Académico de
Vila Moinhos o subsídio no valor de 5.000,00 euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio à instalação de painéis solares e
termoacumulador no pavilhão desportivo.

Informar sobre o ofício da Santa Casa da Misericórdia a solicitar o
encerramento da conta solidária denominada “Reabilitar Mortágua 2017”, criada para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios
de 2017.

// APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mortágua o subsídio no valor de 3.000,00 euros, mediante a celebração
de protocolo, para apoio às obras de conservação e reparação na
Capela de Santo António e Capela de Nossa Senhora de Fátima, em
Vale de Açores.

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar transferir as verbas referentes à comparticipação do Município no âmbito da candidatura efetuada pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão ao POSEUR (ampliação da recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos).
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura “Rede Temática das Invasões Francesas”, submetida ao Turismo de Portugal.

Tomar conhecimento do ofício da Infraestruturas de Portugal a
informar que a partir de 1 de Julho irá proceder-se ao início dos trabalhos da 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.

Aprovar o pagamento da quota anual, no valor de 500,00 euros, à
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, referente à participação do Município de Mortágua como sócio fundador.

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento que se encontra em elaboração o Projeto de
Duplicação /Requalificação e os Estudos Ambientais do IP3 – Nó
de Souselas (IC2)/Nó de Viseu (A25), numa extensão de cerca de
75km.

Aprovar a abertura do procedimento de Hasta Pública para a cessão do direito de exploração do Espaço/Bar com Esplanada, sito no
Centro de BTT, Parque Verde da Ponte (ex-Praia Fluvial).

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

// TURISMO

Declarar, a título de decisão final, a caducidade do licenciamento
do Proc.de Obra nº 01/2016/176, de construção de moradia, anexo, piscina e muro de vedação, sita na Pereira.

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio no valor de
15.000,00 euros, mediante a celebração de protocolo, para apoio à
realização do 19º Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua.
Tomar conhecimento do ofício do Gabinete do Secretário Estado
do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, dando
conta das ações proibidas em áreas de povoamento florestal no
município de Mortágua percorrida por incêndio ocorrido entre os
dias 15 e 20 de Outubro de 2017, a fim de viabilizar a instalação de
equipamentos para turismo da natureza, a expansão e ampliação
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira e a viabilização de
futuras atividades económicas na área do turismo, do lazer e da
natureza onde se encontra o empreendimento turístico “Montebelo-Aguieira”.
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Manifestar a intenção de declarar a caducidade do Proc.de Obra nº
01/2018/16, de alteração e ampliação de moradia, sita em Caparrosinha, concedendo ao requerente prazo para se pronunciar a fim
de ser tomada decisão final.
Aprovar emitir declaração a atestar o reconhecimento de Relevante Interesse Geral a construção da estrutura residencial para pessoas idosas, em Chão Miúdo, freguesia do Sobral, referente ao processo de obra nº 1/2019/49.
Declarar, a título de decisão final, a caducidade do Proc.de Obra nº
01/2017/46, de construção de moradia, anexo, piscina e muro de
vedação e suporte, sita na localidade da Povoinha.

// 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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// INFORMAÇÕES ÚTEIS

// 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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EDIÇÃO C. M. Mortágua
PERIODICIDADE Mensal
TIRAGEM 1500
Distribuição Gratuita

Câmara Municipal de Mortágua
R. Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua

3000M
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1500M

Lourinhal Vale das
Éguas

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 STRAVAGANZA

15
ALLAN ILLEGALLA &
DAMN MUSIC (CONVIDADOS)

XUTOS & PONTAPÉS
DJ TIAGO SILVA
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‘19

14

16
MAGDA SOFIA

JOSÉ CID
DJ SAMORAMIX

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

BLAYA
DJ KRODER

