AGENDA MUNICIPAL MORTÁGUA

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ▪ SETEMBRO 2019

# 200

mortagua
MUNICÍPIO

2 editorial

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Mensagem do Presidente

“

E O MUNDO ESTÁ SEMPRE CERTO,
QUANDO VISTO PELOS OLHOS
DE UMA CRIANÇA!
Por agora, consideram-se as energias repostas e a bagagem repleta de histórias e aventuras, que farão as delícias da memória destas férias de verão.
Eis um novo ciclo prestes a iniciar.
O momento é de reencontro e alegria. Não há motivos para tristezas. Adivinham-se novas formas de diversão e criação de muitas amizades.
O início de um novo ano letivo é um momento marcante para toda uma
comunidade. Todos os que nele participam, são invadidos por um nervoso
miudinho que nos relembra que está dado o primeiro passo no futuro das
novas gerações.
O primeiro dia de aulas, digno da solenidade própria dos “primeiros dias do
resto das nossas vidas”, deve, também, ser vivido com leveza e alegria. No
fundo, este é o ponto de partida de todo um caminho que, sabemos, terá as
suas pedras, mas, ainda assim, deverá ser apreciado em toda a sua trajetória.
À Escola cabe a função de tornar essa viagem deliciosa e proveitosa. Esta
deverá ser fonte de alegria, de descoberta, deve dar sustento à curiosidade
tão própria das idades em questão.
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Mais do que palco de disputas e competições por avaliações e metas, a Escola deverá ser entendida por Pais,
Mães e Encarregados de Educação, enquanto bom condutor da oportunidade, dada aos/às alunos(as) e educandos(as), de fortalecer o gosto pela aprendizagem, a
descoberta do mundo e a sua própria descoberta, dos
seus limites, das suas vocações, de quem são e para onde
querem ir.
Dizem que se zermos o que amamos, não teremos de
trabalhar um só dia. É isto que queremos que seja a
nossa Escola!
Não nos podemos outorgar donos do direito de castrar
os sonhos das gerações mais novas, limitando os índices de desempenho escolar às médias, notas e avaliações. Cabe às gerações mais velhas, estimular e proporcionar às gerações futuras, a vontade de entender as
dinâmicas mundo e os enigmas das ciências, do nosso
sistema solar, do universo, a turbulência das alterações
climáticas, a compreensão de escritas tão bizarras,
mas tão claras de sentido, quando sentidas, como as
que são proporcionadas pelas mentes brilhantes dos
grandes escritores.
Cabe-nos apresentar-lhes a matemática sempre presente em toda a parte. Mais do que a aritmética das avaliações, vale a geometria das orações, a oralidade das funções, o cardinal das grandes questões, a média, moda e
mediana dos valores, das ações e interrogações que surgem de mentes livres, estimuladas e valorizadas.

No princípio podia ser o verbo, adjetivo ou substantivo. No princípio cabe sempre o deslumbramento pelo
saber apreendido, o orgulho pela decifração dos grandes mistérios destas vidas acabadinhas de estrear.
Mude-se a perspetiva e altere-se o paradigma. Queremos criar cidadãos ativos, participativos e felizes. As
folhas de excel não valem o conhecimento aprofundado, procurado e estruturado.
Continuamente julgamos que, no alto do nosso estatuto de adulto, temos sempre uma palavra a dizer e ensinamentos a oferecer. Esquecemo-nos simplesmente
que, o nosso papel é dar asas e ensinar a voar…E o
mundo está sempre certo, quando visto pelos olhos de
uma criança!
Bom ano letivo para todos(as).
Que o saber, o amor e a felicidade sejam o resultado do
nosso trabalho!
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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BATALHA
DO BUSSACO
COMEMORAÇÃO DOS 209 ANOS
SÁB 28
JANTAR TEMÁTICO
"3ª INVASÃO FRANCESA - A RETIRADA”
Inscrições até dia 23 de setembro, no Posto de Turismo
Lugares limitados
Brevemente será divulgada informação mais detalhada
na página do Município no Facebook.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

No dia 28 de setembro de 1810, após a derrota na Serra do
Bussaco, que causou mais de 4 mil baixas, o exército francês
comandado pela General Massena procede a uma retirada
estratégica. O general ordena que as tropas voltem para
Mortágua tomando um novo rumo pelo lado norte do
concelho, em direção a Boialvo e a Coimbra.
Evocando este episódio e inserido nas comemorações dos 209
anos da Batalha do Bussaco, o Município de Mortágua vai
levar a efeito no próximo dia 28 de setembro um Jantar
Temático, procurando recriar o ambiente da época.
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ESPETÁCULO

«O ENREDO»
SÁB 28
Direção artística André Varandas
Direção musical Rui Ferreira e André
Varandas
Direção de projeto e produção
executiva Ivânia Monteiro
Direção de atores Carlos Clara Gomes
Direção coral Soﬁa Portugal
Integrado no programa "Coimbra Região de Cultura", “O
Enredo”, com direção artística de André Varandas, é um
projeto cultural promovido pela Comunidade Intermunicipal
Região de Coimbra e operacionalizado pela Rede de Castelos
e Muralhas do Mondego. A entrada é gratuita.
A trama de “O Enredo” desenrola-se contemplando o
Mondego enquanto testemunha do que mais relevante
aconteceu nesse território no ﬁnal da Cultura Moçárabe.
O espetáculo alia dança, teatro e música numa criação artística
à volta da ﬁgura de Sesnando Davides, governador de Coimbra
e ﬁgura marcante na preservação da paz e coexistência de
vários povos e crenças nas margens do Mondego.

ORG.: CIM - REGIÃO DE COIMBRA .
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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SÁB 07 (21:30) ▪ DOM 08 (17:00)

Angry Birds 2 - O Filme
The Angry Birds Movie 2
1h 36 min ▪ ANIMAÇÃO ▪ M/6
DE: THUROP VAN ORMAN
COM: VASCO PALMEIRIM, EDUARDO MADEIRA, JOAQUIM DE ALMEIDA,
MANUEL MARQUES

Os pássaros incapazes de voar e os porquinhos verdes
engenhosos levam a sua rivalidade a outro nível! Quando surge
uma nova ameaça, que coloca a Ilha dos Pássaros e a Ilha dos
Porcos em perigo, Red, Chuck, Bomb e a Super Águia recrutam a
irmã de Chuck, Silver, declaram tréguas e formam uma aliança
com os seus inimigos porcos. Leonard, a sua assistente Courtney
e o informático Garry juntam-se assim à equipa formando uma
improvável super equipa, com o objetivo de salvar as suas ilhas.
SÁB 14 (21:30) ▪ DOM 15 (21:30)

Era Uma Vez... em Hollywood
Once Upon a Time... In Hollywood
2h 40min ▪ AÇÃO ▪ M/16
DE: QUENTIN TARANTINO
COM: LEONARDO DI CAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE

O novo ﬁlme de Quentin Tarantino tem lugar em Los Angeles de
1969, onde tudo está em mudança. Rick Dalton, estrela de TV, e o
seu duplo de muitos anos, Cliff Booth, confrontam-se com uma
indústria que já não reconhecem. O nono ﬁlme do argumentista
e realizador, apresenta um elenco extraordinário repleto de
histórias que homenageiam os momentos ﬁnais da Era Dourada
de Hollywood.

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES ▪ ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 ▪ SESSÕES: 21:30
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SÁB 21 (21:30) ▪ DOM 22 (21:30)

Variações
Variações
2h ▪ BIOGRAFIA ▪ M/12
DE: JOÃO MAIA
COM: SÉRGIO PRAIA, FILIPE DUARTE, VITÓRIA GUERRA

O retrato da vida de António Ribeiro, barbeiro e ﬁgura da
movida lisboeta no ﬁnal dos anos 70, perseguindo o seu sonho
de se tornar cantor e compositor, apesar de não saber uma nota
de música. O ﬁlme foca o processo de transformação na persona
de António Variações, artista excêntrico e popular cuja carreira
fulgurante foi interrompida pela sua morte em 1984. O ﬁlme é
uma homenagem a todos os que ainda hoje perseguem os seus
sonhos aspirando transformar as suas vidas.

SÁB 28 (21:30) ▪ DOM 29 (21:30)

It: Capítulo 2
It Chapter Two
2h 45min ▪ THRILLER / TERROR
DE: ANDY MUSCHIETTI
COM: FINN WOLFHARD, BILL SKARSGARD, JESSICA CHASTAIN

Quando o mal revisita a cidade de Derry, o "Clube dos Falhados"
junta-se 27 anos depois, apesar dos seus membros serem já
adultos e terem seguido caminhos diferentes.

BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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À DESCOBERTA DE

Jorge Fallorca
Escritor mortaguense escreveu e traduziu
dezenas de obras literárias

-Jorge Fallorca (1949-2014), natural de Mortágua,
foi escritor, poeta, tradutor, radialista, jornalista,
artista plástico. Irreverente e ousado na escrita, e
discreto na vida, criticava a superﬁcialidade e o
mediatismo de muitos dos escritores seus
contemporâneos.
Era lho de Adriano Gaspar e Arminda Fallorca,
residentes em Vale de Açores. Aqui viveu até ir para a
tropa, tendo depois pulado entre Estremoz, Carnaxide
e Monte Alto. A Mortágua regressou poucas vezes,
confessando a sua paixão pelos horizontes do sul de
Portugal e do Levante (África), lugares de eleição para a
sua inspiração poética. Ao norte “as xiante”
contrapunha a luz e vastidão do sul, que lhe transmitia
uma sensação de liberdade.
Frequentou o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra.

A pintura, a música e o cinema, eram outras das suas
paixões, além da leitura e escrita.
Depois do 25 de Abril foi trabalhar para a ex-Emissora
Nacional. Colaborou no suplemento cultural & etc, do
Diário de Lisboa. Escreveu para o Expresso, Diário de
Lisboa, e trabalhou na RDP e na Rádio Comercial, onde
dirigiu ou colaborou em programas que zeram
história (Mão na Música, Rock em Stock, entre outros).
Com o advento da Internet, criou os blogues “Nem
Sempre a Lápis” e “O Cheiro dos Livros”.

biblioteca
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A sua formação cultural e literária, segundo refere o
próprio, foi construída com base no proveito das
visitas periódicas às famosas carrinhas da Biblioteca
Itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian, que
tempos a tempos estacionavam em Mortágua. Foi aí
que descobriu o gosto e o prazer da leitura, e também
descobriu Pessoa, Aquilino Ribeiro, Thomas Elliot, J.
Luís Borges, Michaux e outros grandes escritores.
Esses e outros autores, “me ensinaram também uma
postura, uma atitude em relação à vida”, con denciou.
Escreveu livros em prosa e em poesia, alguns com
reedições. Dos poetas disse que eram “os latifundiários da
alma”. “Ninguém aprende a ser poeta. Nasce-se poeta ou
não. É possível decantar, interiorizar essa inevitabilidade,
mas é-se muito mais poeta quando nalmente nos
libertamos da necessidade de escrever poesia”.
Rodeava-se de livros, o seu ambiente natural, dizendo
que eram uma extensão de si mesmo. “A minha vida só
é concebível com livros”, “poderia considerá-los como
animais de estimação”, confessou.
Jorge Fallorca foi de nido como um autor de escrita
indisciplinada, intuitiva, errante, ao sabor das emoções e
de inspiração marcadamente sensorial. Um caso singular
dentro de uma literatura assumidamente “marginal”.

ESCRITOR DOOU
O SEU ACERVO LITERÁRIO
À BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Jorge Fallorca faleceu no dia 3 de Abril de 2014, após
doença prolongada. Poucos dias antes, numa das suas
visitas a Mortágua, manifestou a vontade de doar o
acervo bibliográ co que possuía na sua casa do Monte
Alto (Algarve) à Biblioteca Municipal.
Desse espólio cedido destacam-se algumas dezenas de
livros que traduziu, de que são exemplo: “Ísis e Osíris”,
de Plutarco; “A Dança da Realidade”, de Alejandro
Jodorowsky; “O delírio de Rembrandt, a misteriosa
história de um quadro azul”, de Jorg Kastner; “O
Mistério do Priorado de Sião”, de Jean-Michel Thibaux;
“Servir o Povo”, de Yan Lianke.
Publicou dezenas de livros, entre os quais:
▪ Imitação da Morte dos Outros (1976)
▪ A Luva in Love (1977)
▪ Alpendre (1988)
▪ De lés-a-lés (1999)
▪ Alcateia (1999)
▪ A Cicatriz do ar (2001)
▪ Longe do mundo (2004)
▪ Blues para uma Puta Velha (2010)
▪ A Mulher Descalça (2011)
▪ O livro do m (2012)
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INFANTIL / JUVENIL
HELENA OSÓRIO

Dos 8 aos 80

Histórias singelas, ternurentas,
cheias de sonho e fantasia.
VIOLETA FIGUEIREDO

Mistérios em
Tempo de Aulas

Será que ninguém consegue
apanhar o assaltante…

Nós Todos 3

“Estimulação ao imaginário, de
educação e coordenação musical
e motora, de iniciação à
dramatização.”

ADULTOS
E. L. JAMES

Grey

“Veja o mundo de As Cinquenta
Sombras de Grey, como se fosse
pela primeira vez, através dos
olhos de Christian Grey.”
JUDITH McNAUGHT

Perto do Paraíso

Um turbulento romance entre
duas pessoas destinadas a ﬁcar
juntas, numa época em que o
casamento nada tem a ver com
amor.

Eu vou
para a escola
Eu hoje vou para a escola,
mas já aprendi a contar;
levo mochila e cadernos
e dez lápis para a ar.
Vou fazer novos amigos,
companheiros para brincar,
vou escrever e fazer contas
para depois não me enganar.
Confesso que estou nervoso
pois é um dia diferente:
tanta coisa para aprender,
tantos anos pela frente.
Ontem eu nem quis comer,
pensei que estava doente;
o que estava era nervoso
e um pouco impaciente.
…
José Jorge Letria
Eu vou para a escola

BIBLIOTECA MUNICIPAL ▪ RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 ▪ q 231 927 440 ▪ w HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT ▪ m BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
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Festas atraíram multidões!
-A edição de 2019 da Festa da
Juventude/Feira das Associações
constituiu um sucesso assinalável.

notícias
12 ▌notícias

O Município faz um balanço muito positivo da forma
como decorreram as festas: “Temos razões para estar
satisfeitos, porque tivemos cinco noites agradáveis e
com enchentes de público, e tudo decorreu com perfeita normalidade. Foi seguramente uma das maiores festas dos últimos anos, quer em termos de adesão de
público quer da qualidade do cartaz, que foi bastante
apreciado”, refere o Presidente da Câmara.
Júlio Norte salienta que as festas são um momento
muito importante para “os mortaguenses e para os nossos emigrantes”, e voltaram a atrair milhares de pessoas
oriundas de vários pontos da região e do país. “Além da
sua componente social e lúdica, as festas ajudam a dinamizar uma grande parte da economia local”, lembra.
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O presidente da Câmara destaca ainda outros eventos
que integraram o programa geral, como a Gala Internacional de Folclore, a Mostra de Artesanato, o ManifestArt e o Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua, que
contribuíram igualmente para o sucesso das festas.
A noite mais concorrida, como já se esperava, coincidiu
com a atuação dos Xutos e Pontapés, em que a Praça do
Município esteve “à pinha”. Mas todos os outros concertos (José Cid, Calema, Quatro e Meia e Blaya) tiveram também direito a casa cheia.
O Município voltou a convidar artistas, bandas e DJs
locais a atuarem nas festas, antes e depois dos concertos das bandas nacionais, sendo também um momento do agrado do público.

SETEMBRO
SETEMBRO
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O presidente da Câmara deixa um agradecimento às
Associações Locais e a todos os que colaboraram para o
sucesso da edição de 2019. “Há aqui um grande espírito
de voluntariado, uma enorme dedicação”, lembrando
que “muitas pessoas sacri cam as suas férias para
estar a colaborar e a ajudar na sua Associação” na altura das festas.
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS ESTEVE NA ABERTURA DAS
FESTAS
Na abertura das festas marcou presença o Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que percorreu os vários espaços e contatou com
os emigrantes. O membro do governo participou ainda
na cerimónia de homenagem à União Desportiva de
Wormeldange (Luxemburgo), prestada pelo Município de Mortágua.
FESTAS SENSIBILIZARAM PARA
A QUESTÃO DO AMBIENTE
Este ano, e como novidade, o Município decidiu introduzir os copos reutilizáveis nas festas. A medida traduziu-se, desde logo, na melhoria da higiene do espaço,
em que não houve copos no chão, nem os maus odores
que daí resultam. “O Município cou sensibilizado
com o civismo e a excelente aceitação das pessoas por
esta opção mais ecológica e amiga do ambiente”, refere
Júlio Norte.
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TERÇA-FEIRA, 13
1 a 3 ▪ Calema
4 ▪ Filarmónica de Mortágua
5 ▪ DJ Pavão
1

4

5
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QUARTA-FEIRA, 14
1 e 2 ▪ Os Quatro e Meia
3 ▪ Banda e Meia
4 ▪ DJ Diaz Stravaganza

2

3

4
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QUINTA-FEIRA, 15
1 ▪ Xutos & Pontapés
2 ▪ Allan Illegala & Damn Music
3 ▪ DJ Tiago Silva

2

3
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SEXTA-FEIRA, 16
1 e 2 ▪ José Cid
3 ▪ Magda Soﬁa
4 ▪ DJ Samoramix

1

4
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SÁBADO, 17
1 a 3 ▪ Blaya
4 ▪ Gala Internacional de Folclore
5 ▪ DJ Kroder

1

4

2

3

5
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MANIFESTART

As Artes na Festa da Juventude
-As manifestações artísticas e culturais
voltaram a ter espaço e voz na Festa da
Juventude/Feira das Associações, com a
realização da 4ª edição do ManifestArt.

O evento integrou exposições e performances que
animaram vários espaços localizados na zona antiga
da Vila, ao longo dos cinco dias de festa.
Na área das exposições estiveram representados os
seguintes artistas ou coletivos: Paula Rocha (Pintura),
Laura Ferreira (Desenho), Andy Manson (Construção
de guitarras), Debbie Manson (Olaria), Marta
Fernandes (Artes Plásticas), Studio d`ART «I»
(Pintura), Academia Saber+ (Artes Decorativas).
As performances estiveram a cargo de João Carlos
(Poesia), banda “Not Yet” (Música), Mateus Saldanha
(Música), Academia Saber+ (Música), Coral Juvenil
Sílvia Marques (Música) e Adição de Luz (Escola de
Ballet).
De destacar ainda a apresentação do livro “Castelos de
Mel”, da autoria de Rogério Rodrigues, natural de Vale
de Paredes.

O ManifestArt é já uma marca das nossas festas. Ao
longo das várias edições, a iniciativa tem servido
também o propósito de divulgar o trabalho, o talento e
a criatividade de naturais ou residentes no concelho,
nas mais diversas áreas artísticas. Este ano tivemos o
grato prazer de contar com a participação de
imigrantes ingleses que vivem em Mortágua, o que é
revelador da sua plena integração na nossa
comunidade.
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6

5

7

1 ▪ Marta Fernandes
2 ▪ Rogério Rodrigues
3 ▪ Classe Infantil do Coral
Juvenil Sílvia Marques
4 ▪ Mateus Saldanha
5 ▪ Andy Manson
6 ▪ Debby Manson
7 ▪ Banda “Not Yet”
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1
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3
4

1 e 2 ▪ Academia Saber +
3 ▪ Paula Rocha
4 ▪ Laura Ferreira
5 ▪ João Carlos
6 ▪ Studio d’Art “i”

5

6
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Gala Internacional de Folclore
-Em palco estiveram quatro grupos nacionais,
incluindo o organizador, e dois grupos vindos de
Espanha, das regiões das Canárias e de Cáceres.
Como tem sido habitual, antes do
início da Gala, teve lugar uma sessão de Boas Vindas aos grupos no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, presidida pelo presidente da
Câmara Municipal. Júlio Norte
saudou a presença dos grupos e
em especial dos “nuestros herma-

nos”, e expressou o desejo de uma
boa estadia e uma grande noite de
folclore.
E referiu que Gala Internacional de
Folclore já tem um estatuto reconhecido, sendo um dos melhores
festivais do género a nível nacio-

nal, que prima pela qualidade dos
grupos, o brio e a excelente organização do Rancho Folclórico e Etnográ co de Vale de Açores.
Perante uma enorme assistência
de público, os grupos deram a
conhecer a diversidade e riqueza
das regiões e dos povos que representam, em termos de danças, cantares, trajes, tradições, e demonstraram o orgulho nas suas raízes,
na sua identidade e cultura. ■
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19º Grande Prémio de
Ciclismo de Mortágua
-Integrado no programa da Festa da
Juventude/Feira das Associações, a
prova contou com a participação de 15
equipas, Continentais e de Clube.
A prova foi ganha por Daniel Silva, da equipa Rádio
Popular-Boavista. David Rodrigues, também da Rádio
Popular-Boavista, e Hugo Sancho, da equipa da casa, a
Miranda-Mortágua, completaram o pódio. O ciclista
mortaguense (11º na Volta a Portugal, cortou a meta a
20 segundos do vencedor, debaixo de fortes aplausos
do público mortaguense que se fez sentir em força na
meta nal.
Os corredores tiveram pela frente um percurso de 144km,
com três Metas Volantes, em Mortágua, três prémios de
Montanha de 3ª categoria, na Felgueira, e um dia muito
quente, que causou algumas baixas no pelotão.
Organizado pelo Velo Clube do Centro, o Grande Prémio de Ciclismo teve o apoio do Município de Mortágua, Juntas de Freguesia e Patrocinadores. ■
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Município de Mortágua
homenageou UDP de Wormeldange
-O dia da abertura da Festa da Juventude/Feira das
Associações, foi o momento escolhido pelo Município
de Mortágua para prestar homenagem à União
Desportiva Portuguesa de Wormeldange.

A cerimónia teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença do Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Na assistência encontravam-se várias dezenas
de emigrantes, radicados no Luxemburgo e noutros países, que quiseram testemunhar este ato de grande
simbolismo e signi cado para a
nossa comunidade emigrante.
“Mortágua não esquece os lhos da
terra!. (..) Vem o Município de Mortágua prestar publicamente gratidão e reconhecimento à UDP de Wormeldange, seus corpos sociais e

bom exemplo para todos nós”,
sublinhando “o tanto que tem dado
a esta terra”. Lembrou os apoios,
desde donativos nanceiros, à oferta de viaturas, a Associações e IPSS
do concelho, como Bombeiros,
Santa Casa da Misericórdia, Escola
de Cães-Guia, Centro Balmar, Mortágua Futebol Clube, entre outras.
Este ano não foi exceção, tendo a
UDP contemplado com donaA UDP tem desenvolvido uma obra tivos os Bombeiros Voluntáextraordinária. Eles merecem tudo”. rios de Mortágua e a União
Presidente da Câmara Municipal, José Júlio Norte Desportiva de Vila Gosendo.

massa associativa, enaltecendo a
sua dedicação, e empenho, o seu
exemplo único de altruísmo, solidariedade e cidadania”, lê-se no diploma de reconhecimento, que juntamente com uma placa, foi entregue
pelo presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, ao presidente da Direção da UDP Wormeldange, Horácio
Martins, nosso conterrâneo.

“

Justi cando a homenagem, Júlio
Norte a rmou que a UDP “é um

Júlio Norte aproveitou a ocasião
para anunciar que propôs e o Execu-

SETEMBRO
SETEMBRO
2019
2019

tivo Municipal aprovou, por unanimidade, na reunião
realizada na manhã daquele mesmo dia, a atribuição da
Medalha de Ouro de Mérito Municipal à UDP de Wormeldange (UDP), uma decisão que vai ainda ser rati cada pela Assembleia Municipal.
Destacou ainda o papel desenvolvido pela Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, e em
particular o trabalho desenvolvido pela conterrânea
Paula Martins, que já dirigiu esta entidade, sendo atualmente Vice-Presidente. “É a CCPL que dá a mão a muitos
portugueses, que não sabem a língua, nem nada dos
seus deveres, quando estes chegam ao Luxemburgo”.
O presidente da Direção da UDP Wormeldange, Horácio Martins, sublinhou que o trabalho desenvolvido
pela UDP “vê-se”, mas é resultado de muito esforço,
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dedicação e espírito de sacrifício. “Temos ajudado com
aquilo que podemos todas as associações do nosso concelho. Uns com mais, outros com menos, mas toda a
gente tem recebido alguma coisa”.
Horácio Martins dirigiu palavras de apreço à Câmara
Municipal de Mortágua, e em especial ao seu Presidente, bem como às associações locais, “que sempre nos
têm ajudado, e nós, em contrapartida, com o que fazemos, vamos tentando compensar”.
Presente na sessão, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, enalteceu o
ato de homenagem prestado pelo Município e destacou o “trabalho de mérito público desenvolvido ao serviço dos outros” pela UDP. ■
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Lançado concurso para
execução da Ecovia do Mondego
-A Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM-RC) aprovou
a abertura do concurso público para a
execução da Ecovia do Mondego.
A Ecovia do Mondego irá fazer o Prolongamento da
Ecopista do Dão, criando uma via ciclável de 40
quilómetros a ligar os concelhos de Santa Comba Dão,
Mortágua e Penacova.
A empreitada, com o preço base de um milhão e 445 mil
euros e um prazo de 18 meses para execução, prevê o
aproveitamento de estradas e caminhos rurais
existentes, sendo que só pontualmente será instalada
uma via dedicada, como na margem da albufeira da
barragem da Aguieira.
O projeto estende-se ao longo das margens do Rio
Mondego, apresentando um forte potencial turístico
dado o património natural que aqui se encontra e as
estruturas de apoio já existentes, com a interligação
entre as praias uviais, zonas preparadas para
atividades náuticas, como a Albufeira da Aguieira e a

praia uvial de Penacova, e pontos de elevado interesse
ambiental, geológico e paisagístico, como as Livrarias
do Mondego.
A Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista
do Dão é uma parceria entre a CIM Região de Coimbra,
os Municípios de Santa Comba Dão, Mortágua,
Penacova e a CIM de Viseu Dão Lafões.
O projeto foi alvo de candidatura ao Programa
Valorizar do Turismo de Portugal, no âmbito da Linha
de Apoio à Valorização do Interior, tendo sido apoiado
em cerca de 876 mil euros. ■
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Município entregou chaves de habitação
reconstruída no Riomilheiro
-Tratou-se da terceira e última habitação que foi reconstruída ao
abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação
Permanente (PARHP), após os incêndios de outubro de 2017.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, fez a
entrega das chaves aos moradores, num ato que contou com a presença de familiares, que quiseram testemunhar e assinalar este momento carregado de profundo signi cado e grande emoção.
Júlio Norte manifestou-se satisfeito com a forma como
decorreu o programa de apoio à reconstrução no concelho de Mortágua, com total normalidade e transparência, e a celeridade possível, cumprindo os procedimentos legais e burocráticos.
No concelho de Mortágua houve dezenas de casas que
sofreram danos causados pelo incêndio de outubro de
2017. No caso das habitações permanentes totalmente
destruídas, três reconstruções, localizadas nas povoções de Barril, Freixo e Riomilheiro, caram sob a responsabilidade direta da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Todas
as habitações foram entregues com equipamento
doméstico e mobílias.

Destacou o trabalho conjunto do Município e da
CCDRC, no sentido de agilizar os processos, e dirigiu
ainda palavras de gratidão e apreço ao trabalho e empenho da equipa de apoio do Município, criada logo no
dia seguinte àquela tragédia, e que ao longo deste
tempo prestou apoio a nível social, psicológico e no
acompanhamento das obras. ■
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Orquestra Clássica do Centro
brindou com magníﬁco concerto
-Concerto teve a participação especial
da Soprano Rafaela Monteiro.
A Orquestra Clássica do Centro atuou no passado mês
de julho em Mortágua. Dirigida pelo maestro Diogo
Costa, a Orquestra apresentou 33 músicos em palco.

O concerto contou com a participação especial da
jovem soprano Rafaela Monteiro, natural de
Mortágua, que constituiu um motivo extra para a
presença do público. Na plateia estiveram cerca de 170
pessoas, que assistiram a um magní co concerto, até
porque não é todos os dias que se tem a oportunidade
(e o privilégio) de ver e ouvir, ao vivo, uma orquestra na
verdadeira aceção, com esta dimensão e calibre. ■
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Rogério Rodrigues apresentou
o seu primeiro livro “Castelos de Mel”
-Rogério Rodrigues, natural de Vale de
Paredes (Mortágua) apresentou o seu
primeiro livro, intitulado “Castelos de Mel”.
A apresentação teve lugar no ManifestArt, um evento
dedicado às artes e cultura, inserido nas festas do
concelho. Teresa Branquinho, técnica responsável da
Biblioteca Municipal, fez a apresentação do autor e deu
algumas pistas sobre a obra literária, adiantando que a
mesma se inscreve no género infantojuvenil, muito
embora seja um livro para toda a família. O livro
contem seis histórias, “escritas com o coração”, que
denotam vivências da infância e experiências de vida
do autor.
A obra está assinada com o pseudónimo Rafael Coty,
uma homenagem a dois grandes mestres da pintura,
um do Renascimento (Rafael) e outro do século XIX
(Amadeo de Souza Cardoso), autor da obra com o
título “Coty”, e pelos quais nutre grande admiração.
Há muitos anos que Rogério Rodrigues se dedica à
pintura como autodidata, tendo já realizado duas
exposições individuais em Mortágua.

Rogério Rodrigues agradeceu o convite endereçado
pela Câmara Municipal e con denciou o orgulho e a
alegria incontida de cumprir um sonho antigo,
escrever e publicar um livro. “Todos nós temos um
dom, mas depois é preciso ter vontade para o
desenvolver e coragem para o mostrar”, a rmou.
A sua paixão pelas Artes (em sentido geral), torna-se
evidente quando ouvimos estas palavras: “A Arte é
para mim o alimento que sustenta a minha existência”;
“Todos os dias penso em arte. Passar um dia sem pintar
ou escrever, para mim é como perder um dia na vida”. ■
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Arte Urbana
no Parque das Nogueiras
-Mural Artístico com várias referências
identitárias do concelho é da autoria de
um jovem mortaguense, Ricardo Silva.
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O mural demorou cerca de 40 horas para car concluído. “Foi um trabalho
intensivo, mas muito grati cante”, diz. Antes de iniciar a pintura, foi
necessário fazer um estudo prévio relativamente ao espaço onde iria ser
executado o trabalho, aos temas, às cores, às proporções, ao enquadramento paisagístico.

“Espero que as pessoas gostem do resultado
ﬁnal. É um trabalho que tem a ver com o nosso
território e a nossa identidade. É uma forma
diferente de dar a conhecer o concelho”
Ricardo Silva

Com uma dimensão de 30m x 2m,
o mural foi concebido e pintado por
Ricardo Silva, 24 anos, que tem formação em Design, e a partir de um
desa o lançado pela Câmara Municipal. O mural presta homenagem
ao concelho, com vários símbolos
locais ali representados, que aludem à história, ao património, à cultura e às paisagens.
“O grande desa o de pintar um
mural como este é a sua dimensão
considerável. Já tinha feito vários
murais mas nunca com este comprimento”, refere Ricardo Silva.

A intervenção permitiu criar uma tela de separação com um dos terrenos
contíguos ao parque (lado nascente), e simultaneamente, deu um toque
de beleza e colorido àquele espaço verde e de lazer.
Segundo Ricardo Silva, as pessoas admiram a arte urbana ou de rua, “desde que seja feita com técnica e conhecimentos”. Como a maioria dos artistas de street art, o seu percurso teve um processo de aprendizagem e experimentação, servindo-se de edifícios ou espaços abandonados, degradados.
Entre os seus artistas de referência estão Bordalo II, Odeith e Dheo.
Este é o segundo exemplar de arte urbana em Mortágua. O primeiro, dedicado ao tema das “Invasões Francesas”, encontra-se em Vale de Açores, sendo
da autoria de Odeith, um artista português de renome internacional. ■
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Novo Quiosque
Municipal
Entrou em funcionamento no passado dia 9 de Agosto
o novo Quiosque Municipal. A anterior estrutura,
situada também na Av. Assis e Santos, tinha já 21 anos
de existência e apresentava um evidente estado de
degradação, em resultado do tipo de construção e dos
efeitos causados pelas condições climatéricas ao longo
do tempo.
O novo equipamento está dotado de mais espaço e
melhores condições de funcionalidade e de
atendimento ao público. A zona envolvente foi
também melhorada. O Quiosque Municipal funciona
em regime de cessão de exploração. ■

Vale de Açores

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES
Teve início a obra de requali cação da Rua António
Maurício Marques (contígua ao Campo Juiz de Fora). A
intervenção abrange a construção de passeios,
remodelação parcial da rede de águas pluviais,
bene ciação do pavimento e sinalização horizontal,
bem como a remodelação do cruzamento desta rua
com a Av. Infante D. Henrique e Rua Porto Forno. Nesta
zona de intersecção irá proceder-se ao rebaixamento
da via e à implantação de uma rotunda, estando
também prevista a retirada do Posto de Transformação
ali existente. ■
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Centro Educativo

MELHORAMENTOS NA
ZONA ENVOLVENTE

Começaram a ser instalados novos equipamentos
destinados ao recreio e lazer das crianças, nas zonas
envolventes do edifício escolar. Vai ainda ser colocado
pavimento em relva sintética e piso suave nalgumas
zonas que estavam menos protegidas. ■

Pavilhão e
Piscinas Municipais
O Pavilhão Gimnodesportivo vai ser alvo de
melhoramentos a nível de pinturas e remodelação de
caixilharia.
Por sua vez, nas Piscinas Municipais, vai ser instalado
um sistema anti-legionella, que permitirá prevenir e
eliminar potenciais focos desta bactéria, garantindo a
máxima segurança. ■

Freguesia de Pala

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES
Está em fase de conclusão a bene ciação da ligação
Palheiros - Santuário do Chão de Calvos, via barragem
de Macieira. Esta intervenção faz parte da empreitada
geral “Bene ciação de Vias Rodoviárias na Freguesia
de Pala”, tendo já sido concluídas a bene ciação da
ligação E.M. Ortigosa-Palheiros (incluiu também a
construção de uma nova passagem hidráulica); do
acesso a Ortigosa, e da estrada desde o cruzamento de
Vila Pouca até ao cruzamento para Ortigosa. ■

Antiga Escola da
Felgueira vai ter
nova função
Encontra-se já adjudicada a empreitada de
reconversão e adaptação das antigas Escolas PréPrimária e Primária da Felgueira, que irá dar lugar a um
equipamento de apoio à população (Centro
Comunitário). ■
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A Câmara Municipal de Mortágua,
na sua Reunião Ordinária realizada
no dia 13 de Agosto, tomou
conhecimento e deliberou:

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Deferir os processos de candidatura n.os 17,18,23, 27, 28,
29, 31, 32, 33 e 34/2019 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo
Regulamento.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

▪ ASSOCIATIVISMO / APOIO ATIVIDADES

Aprovar que o Município comparticipe na totalidade
as Fichas de Atividades dos manuais escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas, para todas as crianças do 1º CEB, mediante preenchimento de requerimento e apresentação de cópias das faturas emitidas
pelos estabelecimentos comerciais do concelho.

Aprovar atribuir ao Coral Juvenil Sílvia Marques, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de
4.000,00 euros, como apoio ao desenvolvimento regular da sua atividade cultural durante o corrente ano.

Mais deliberou que o prazo para apresentação do
requerimento acompanhado de cópia das faturas das
despesas seja até 28 de outubro próximo.
Aprovar a atribuição de um apoio para aquisição de
material escolar, no valor de:
Ÿ 20,00 euros para as crianças que bene ciam do 1º

escalão do Abono de Família;
Ÿ 15,00 euros para as crianças que bene ciam do 2º

escalão do Abono de Família;
Ÿ 10,00 euros pra as crianças que se encontrem nas

outras situações.

Aprovar atribuir ao Centro Cultural e Recreativo da Marmeleira o subsídio no valor de 4.000,00 euros, para apoio
a realização da prova XCO Irmânia / Taça Regional.
Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva de Vila Nova o subsídio no valor de 150,00
euros, para apoio à realização do seu 24º Convívio de
Pesca Desportiva.
Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube o subsídio
no valor de 1.850,00 euros, destinado ao patrocínio da
participação da dupla mortaguense Leonardo Filipe/Filipe Gomes no Campeonato do Centro de Ralis e
outros eventos de desporto automóvel, cando a equipa obrigada, como contrapartida, a inserir o logótipo
do Município no seu equipamento.

deliberações municipais
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▪ ASSOCIATIVISMO / APOIO A INVESTIMENTOS
Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográ co
“Os Irmânicos” da Marmeleira, mediante a celebração
de protocolo, o apoio nanceiro de 15.000,00 euros,
para a realização de obras de ampliação do Espaço
Museológico.
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aceitar o pedido de rescisão de contrato de arrendamento referente ao T2, Lote 9, r/c, dtº, do Bairro de Habitação Social.
PLANEAMENTO URBANÍSTICO
Aprovar a prorrogação do prazo de elaboração da alteração ao Plano de Pormenor do Crafuncho, por um
período de 12 meses, e desencadear o processo de consulta pública com a duração de 15 dias úteis a contar do
5º dia após a publicação do aviso de aprovação da prorrogação em Diário da República.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar o pedido da empresa Águas das Caldas de
Penacova, de prorrogação de prazo, por mais 180 dias,
para início da construção nos lotes 2 e 3 do loteamento
da 1ª fase da ampliação do Parque Industrial.

Aprovar o pedido da empresa Conclusa, Lda., de prorrogação de prazo, por mais 180 dias para início da construção no lote 8 do loteamento da 2ª fase da ampliação
do Parque Industrial.
ADMINISTRAÇÃO
Rati car a adenda ao protocolo celebrado entre o Município de Mortágua e a Agência Portuguesa do Ambiente para “ Requali cação das linhas de água afetadas
pelos incêndios de 2017”
Aprovar a adjudicação de nitiva do direito de ocupação do espaço/bar e esplanada da ex-praia uvial do
Vau, no Parque Verde, no seguimento da Hasta Pública
de arrematação.
Aprovar a suspensão do contrato de fornecimento contínuo de combustíveis celebrado entre o Município e a
BP Portugal, pelo tempo correspondente à execução/conclusão das obras no posto BP em Mortágua, e
com início a 1 de setembro.
Aprovar a abertura de procedimento concursal para
recrutamento de um Assistente Operacional para o exercício de funções de coveiro, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
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Aprovar a abertura de procedimento concursal para
recrutamento de cinco Assistentes Operacionais para o
exercício de funções de Sapador Florestal, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo.

Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 26.908,35 euros, condicionada à apresentação de determinados documentos, referente ao Proc. nº 01/2019/38 – alteração e construção
nova, sita no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira.

Aprovar a abertura de procedimento concursal para
recrutamento de três Técnicos Superiores para o
desenvolvimento de atividades de Enriquecimento
Curricular (Inglês e Expressão Musical) em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.

Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa de
licenciamento, no valor de 4.663,40 euros, referente ao
Procº nº 01/2019/57 – alteração e construção nova, sita
em Pomares.

Aprovar o valor de 0,50 euros como preço de venda/ou
reembolso dos copos ecológicos reutilizáveis a utilizar
na Festa da Juventude/Feira das Associações.

Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamentos, no valor de 647,48 euros, e de TMU no
valor de 322,29 euros, referente ao Procº nº
01/2018/240 – Construção Nova / Habitação, sita em
Cercosa, ao abrigo do artº 29º, nº1, do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
licenciamento do Proc. de Obra nº 01/2016/113, de alteração e ampliação de moradia, sita em Riomilheiro.
Indeferir o pedido de isenção de pagamento de taxas
de licenciamento referente ao Proc. nº 01/2018/50, de
alteração e construção nova, sita na Parcela C do Plano
de Pormenor do Crafuncho.

Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de
licenciamento no valor 812,94 euros para a 1ª fase e
428,71 euros para a 2ª fase, e de TMU no valor de 702,28
euros, referente ao Processo n°. 01/2018/245 - Construção Nova - Habitação, sita em Mortágua, ao abrigo do
artº 29º, nº1, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.

informações úteis

SETEMBRO
SETEMBRO
2019
2019

Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240
Linha Azul: 808 200 219

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
Rua da Gandarada,
3450-133 Mortágua
q231 927 560

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique
Vale de Açores
q231 923 352 / 231 920 191

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q231 920 005

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários,
3450-122 Mortágua
q231 920 122

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q933 093 789
} TER A SÁB
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 547

POSTO DE TURISMO
Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
3450-144 Mortágua
q231 927 464/460
m turismo@cm-mortagua.pt

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt
m mortagua@cm-mortagua.pt

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 185

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,
3450-152 Mortágua
q231 927 360

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

Farmácias de Serviço
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Restaurantes

Bares

Alojamento
MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
q231 927 060
w www.montebeloaguieira.pt
m montebeloaguieira@montebelohotels.com

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

PIMPÃO
Gândara
q231 922 483

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A MÓ
Barracão
q231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A RODA
Mortágua
q918 623 050

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
q231 922 382

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

AROMA REQUINTADO
Mortágua
q231 920 157

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 922 622

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

TEU AMIGO
Barracão
q231 923 660

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

ORLANDO
Sula
q231 929 001

SKYSCRAPER
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
w www.hotelmonterio.com.pt
m aguieira@hotelmonterio.com.pt
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929127
w www.aldeiasol.com
m aldeiasol@sapo.pt
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com
m geral@casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
QUINTA DO CÂNTARO
Cortegaça
q913 736 415
w www.quintadocantaro.com
m quinta.cantaro@hotmail.com
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