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Mensagem do Presidente

“

O NATAL LEMBRA-NOS
QUE TUDO VALE A PENA
E eis que chegámos ao Carinhoso Natal.
Há uma história deliciosa, que se conta relativamente à Primeira Grande
Guerra, e que fala da existência de um eventual armistício ocorrido no
Natal de 1914, nas trincheiras da Região de Ypres, Bélgica.
Conta-se que, nesse dia 25 de dezembro, os soldados das duas frentes, cansados do clima de violência e terror que viviam há já 5 meses, e porque era
Natal, suspenderam, por momentos, a luta armada e decoraram as trincheiras com velas, entoaram cânticos de natal, tendo havido, inclusivamente, lugar a um jogo de futebol, com uma bola de couro improvisada,
entre os soldados das duas frentes de combate.
E esta bela narrativa, levanta-nos inúmeras questões.
Porque não havemos de sorrir no Natal? Porque não havemos de festejar,
agradecer e sermos felizes?
Num mundo que se encontra cada vez mais dividido, onde as intolerâncias
e desigualdades se espalham a uma velocidade assustadora, torna-se cada
vez mais urgente renovar, alimentar e acarinhar o espírito natalício.
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O Natal não se encerra em decorações glamorosas ou
mesas recheadas. Não é a abastança material que
embeleza esta quadra.

Edi quemos um novo armistício à vida, amenizemos
as rivalidades do nosso ser e envolvamos de amizade,
fraternidade e amor cada pedaço do nosso caminho.

O Natal nasce da troca de sentimentos e afeição.

Só assim fará sentido dar novos sentidos a todos os propósitos do Natal.

Relembremos que esta bela época surge daquele que é
o amor maior, que quebra todas as fronteiras e desigualdades, que vai além do m do universo, que não
tem m… O Natal surge do doce, abnegado e delicado
amor de Mãe e Pai, por esse ser tão frágil que, sem qualquer luxo ou ostentação, veio ao mundo, fruto de afeição, amor, partilha, companheirismo e dedicação.
O Natal relembra-nos que tudo vale a pena, porque a
nobreza destes sentimentos, não se acaba com contrariedades ou obstáculos. O carinho e alegria que caracterizam o Natal, aquecem-nos a alma e confortam o
coração.
É urgente renovar o espírito de Natal e relembrar que
este céu azul que nos protege e delicia é o mesmo que se
estende por terras de quem pede mais, precisa de mais,
sofre ainda mais.
Sozinhos nada somos, é na união e na entrega que atingimos o mais elevado estatuto que podemos desejar.
Não precisa de ser perfeito, o Natal será sempre completo, se ousarmos abrir o nosso coração e deixar arejar
as suas feridas, expô-las ao esplendor da mais bela
época do ano.

Em todas as noites escuras, a cada manhã chuvosa e
fria, em cada sonho desconstruído e a cada vida dorida,
o Natal pode dar luz, amparo e serena harmonia.
Relembremos, uma vez mais, estes homens, jovens,
que movidos do mais belo espírito natalício, desgastados do cansaço e do ódio e da guerra, desrespeitaram
as instruções superiores e, por momentos, trocaram os
gritos das armas por música delicada, a guerra por abraços e diversão, as ordens dos outros, pelos seus próprios desejos e anseios… O ódio por Amor!
Assim, façamos da Natividade, meigos dias de sorrisos
e afetos, em toda a sua duração.
O Município de Mortágua deseja a todos e a todas, um
alegre, quente, feliz… E Carinhoso Natal.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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DE 13 A 24 DEZEMBRO
DIARIAMENTE












Pista de Gelo;
Rampa de Neve;
Animação de Rua;
Espaço Lobo Encantado;
Casa do Pai Natal;
Mercado de Natal;
Insuﬂáveis;
Workshops e ateliês;
Exposições;
Neve na Praça;
Bolas de sabão;
E muitas mais
surpresas...

EXPOSIÇÕES







Exposição de Presépios do Mundo, de Ricardo Dourado
Exposição de Presépios, de Ana Manso
Exposição de Barbies - The Doll Stylist, de Raul Silva Lopes
Exposição de Cenários de Cortiça, de Samuel Machado
Exposição de Presépios e Cartas de Natal, de Lucrécia Alves
Cenários de Natal

ESPAÇO “LOBO ENCANTADO”
A Casa Lobo converte-se num espaço de animação infantil,
no qual irão decorrer as mais diversas atividades e ateliers:





Espaço “Hora do Conto” – “Capuchinho Vermelho e Lobo Mau”
Espaço “Cinema” – Filme “Os Três Porquinhos e o Lobo Mau”
Espaço Escrita - Carta do Pai Natal
Casa do Pai Natal

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Domingo a Quinta - 14:00 - 19:00
Sextas e Sábados - 14:00 - 22:00
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E HÁ MAIS!...
SEX 06 DEZ

SÁB 14 DEZ

17:30
Acender da Iluminação de Mortágua Vila Natal
Decoração de Natal nas ruas e comércio local
Som de Rua
Exposição de Presépios e Cartas na Biblioteca
Municipal (patente até 11 JAN)
21:00 | Bibliodisco - Pai Natal DJ na Biblioteca Municipal

10:00 | Chegada do Pai Natal em Charrete com a banda
“Flora do Mondego”
14:00 | Concerto - Banda “Flora do Mondego”
15:00 | Peça de Teatro “Construção do Presépio Vivo”
16:00 | Escola de Música da Cogit’Art
17:00 | Concerto - Grupo Infantil de Seia
21:00 | Aula aberta de Zumba

SEX 13 DEZ

DOM 15 DEZ

14:30 | Festa de Natal do Agrupamento de Escolas de
Mortágua (Pré-Escolar e 1º Ciclo)
17:30 | Abertura Oﬁcial do evento “Mortágua Vila Natal”
com Escola de Música da Filarmónica de Mortágua
e Coral Juvenil Sílvia Marques
Animação de Rua e muitas surpresas
Mercado de Natal
21:00 | Concerto - Banda “Cordas Partidas”

09:30 | Caminhada de Pais Natal
(org. Comissão de Finalistas)
15:00 | Apresentação do CAO - Centro de Atividades
Ocupacionais
15:30 | Teatro da Associação de Vila Nova e Escola de Teatro
17:30 | Concerto - Table for 2 - Agrupamento de Escolas
de Mortágua

SEX 20 DEZ
18:00 | Teatro de Rua
21:00 | Concerto - Banda “Day-Tay”
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SÁB 21 DEZ

TER 24 DEZ

15:00 | Teatro de Rua
17:30 | Escola de Música da Marmeleira

10:00 > 17:30 | Transmissão em Direto do Programa de
Televisão “Praça da Alegria” da RTP

DOM 22 DEZ

SÁB 28 DEZ

15:00 | Escola de Música do Coral Juvenil Sílvia Marques
15:30 | Desﬁle de Moda com Criações Florais / Lojas
Comerciais
17:30 | Concerto Coral Juvenil Sílvia Marques

21:00 | Concerto de Natal do Orfeão Polifónico de
Mortágua e Coral Juvenil Sílvia Marques

DOM 5 JAN
15:00 | “Vamos Cantar as Janeiras” Encontro Distrital
de Cantadores de Janeiras do INATEL de Viseu
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SÁB 07 (21:30) / DOM 08 (21:30)

Midway
2h 17min // AÇÃO // M/12
DE: RONALD EMMERICH
COM: WOODY HARRELSON, MANDY MOORE, PATRICK WILSON

Recriação dos dias da famosa batalha de Midway, um confronto
entre a Frota Norte-Americana e a Marinha Imperial Japonesa
que mudou o rumo dos acontecimentos no teatro de guerra do
Pacíﬁco durante a Segunda Guerra Mundial. O ﬁlme baseia-se
em eventos verídicos e heróis verdadeiros, narrando a história
da audácia e da coragem, de ambos os lados, naquela que foi a
mais longa batalha marítima da Segunda Grande Guerra.

SÁB 14 (21:30) / DOM 15 (21:30)

Le Mans 66' - O Duelo
Le Mans 66'
2h 32min // BIOGRAFIA // M/12
DE: JAMES MANGOLD
COM: MATT DAMON, CHRISTIAN BALE, JON BERNTHAL

Protagonizado pelos oscarizados Matt Damon e Christian Bale, é
baseado na história real do visionário “car designer” Carroll
Shelby e do destemido piloto britânico Ken Miles. Juntos
lutaram contra os regulamentos, as leis da física e os seus
próprios demónios com o objetivo de construir um carro de
corrida revolucionário para a Ford Motor Company e vencer os
carros de Enzo Ferrari nas 24 Horas de Le Mans em França
(1966).

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES ▪ ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 ▪ SESSÕES: 21:30
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SÁB 21 (21:30) / DOM 22 (17:00)

Frozen 2 - O Reino de Gelo
Frozen 2
1h 43min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: CHRIS BUCK, JENNIFER LEE
VOZES: KRISTEN BELL, JASON RITTER, EVAN RACHEL WOOD

Porque será que Elsa nasceu com poderes mágicos? A
resposta está a atormentá-la e a ameaçar o seu reino.
Juntamente com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, parte numa
aventura perigosa, mas notável. Na primeira aventura, Elsa
temia que os seus poderes fossem demais para o mundo;
agora, espera que sejam suﬁcientes.

SÁB 28 (21:30) / DOM 29 (21:30)

Os Anjos de Charlie
Charlie’s Angels
2h // AÇÃO // M/12
DE: ELIZABETH BANKS
COM: NAOMI SCOTT, KRISTEN STEWART, ELLA BALINSKA

Os Anjos de Charlie sempre ofereceram aos seus clientes
conhecimentos em segurança e investigação, e agora a Agência
Townsend começou a expandir-se internacionalmente. As
mulheres mais inteligentes, mais destemidas e mais bem
treinadas, formam múltiplas equipas de Anjos guiadas por
vários Bosley, e irão enfrentar duras missões em todo o mundo.
Quando uma jovem engenheira de sistemas alerta para uma
perigosa tecnologia, esta equipa de Anjos é chamada à ação,
colocando as suas vidas em risco para nos proteger a todos.

BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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Jorge Fallorca
(ÚLTIMA PARTE)
“Contaram-me que as letras descansam de lado, nas páginas macias dos
livros antigos. Outros, afirmam que os textos mudam ao sabor das edições; nenhuma se compara à leitura inicial.
Há ainda quem me confidencie que recebe os livros de braços abertos, às
vezes até com as pernas, e dou por mim a olhar para as lombadas que me
rodeiam; a senti-las latejar como um animal magnifico, alheio a interpretações domésticas.
Se estender a mão, sei que o irei acordar; prefiro entreter-me a escrever
este texto, onde as letras ainda são verticais e se estampam no papel,
como uma mancha de tinta, uma ave suicida, um eco sem som.”
Jorge Fallorca, “O livro do fim” 2012
https://conversamos.wordpress.com/tag/jorge-fallorca/

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

MIGUEL BORGES SILVA

NICHOLAS SPARKS

À descoberta
do Natal

Cada suspiro teu

O milagre do Natal do senhor
Francisco!

O Boneco da Molly
“Se Pigi conseguir encontrar o
pote de ouro do duende, vai
provar que a magia existe
mesmo.”

“Um encontro que ﬁca gravado a
fogo no coração e na memória
de duas pessoas de mundos
opostos.”
RUI TAVARES

Pobre e Mal
Agradecido
“Um livro indispensável para
compreender o nosso tempo.”

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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Mortágua na lista dos municípios
com melhor eﬁciência ﬁnanceira
-Segundo dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo ao
ano de 2018, o Município de Mortágua foi o 50º melhor município em termos de
eﬁciência ﬁnanceira, num universo de 308 municípios.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses
apresenta uma análise às Contas e à situação
económico- nanceira dos 308 municípios relativas ao
exercício económico de 2018. O ranking global dos
municípios foi elaborado com base na avaliação de 11
indicadores (variáveis e rácios nanceiros).
De acordo com o referido relatório, Mortágua
posicionou-se no 50º lugar no Ranking Nacional da
e ciência nanceira (entre 308 municípios), e no 2º
lugar no Ranking Global dos 5 melhores municípios do
Distrito de Viseu com melhor pontuação global.
O Município de Mortágua destaca-se ainda no ranking
global que analisa o prazo médio de pagamentos aos
fornecedores, tendo registado um prazo médio de 7
dias, que é inferior a 2017 e 2016. Desta forma,
constata-se que o Município continua a pagar num
prazo útil e reduzido aos fornecedores e empreiteiros.

O Anuário revela ainda que Mortágua está entre os 50
com menor passivo exigível, o que signi ca que possui
um baixo endividamento.
Segundo o presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
“estes rankings traduzem a linha de orientação estratégica
do Executivo Municipal, que se consubstancia em apoiar
e dinamizar o crescimento económico do concelho e a
consequente criação de emprego, valorizar o território,
promover políticas sociais, e ao mesmo tempo ter contas
sãs e equilibradas”.
Júlio Norte salienta que estes resultados dão também
uma imagem positiva do Município: “Acho que os
mortaguenses também devem car satisfeitos por
saber que vivem num Município que tem boas contas,
que está entre os melhores em termos da sua situação
económico- nanceira”. ■

notícias
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Orçamento Municipal para 2020
mantém forte aposta no
desenvolvimento económico
-A Câmara Municipal, em reunião extraordinária,
aprovou o Orçamento e as Grandes Opções do
Plano (GOP) para o ano de 2020.
O Orçamento tem um valor previsional de 9.328.216
euros, sendo que o orçamento nal será superior, uma
vez que falta ainda adicionar o saldo da gerência do
ano anterior, superior a 3 milhões de euros, o que acontecer após a aprovação das Contas de 2019. Além disso,
falta também conhecer o montante exato da transferência do Orçamento de Estado para o Município, que
deverá ter um aumento face ao ano transato.
As Grandes Opções do Plano, que materializam os
investimentos em ações e projetos a realizar nas várias
áreas, ascendem ao valor total de 12.161.394 euros.
O Município considera a Educação e a Juventude como
os principais vetores para o futuro de Mortágua. Foi
com base neste pressuposto que o Executivo Municipal desenvolveu a sua estratégia para a execução do
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Plano de Atividades, canalizando mais de 20% do Orçamento para as políticas de Educação e Juventude e
Apoio Social, valores que serão reforçados com a introdução do saldo de 2019.
Nesta área está prevista uma verba de cerca de 1 milhão
de euros, destacando-se o apoio à natalidade, com
2000€ por criança, as refeições e os transportes gratuitos para todos os alunos, as Bolsas de Estudo, a criação
do Gabinete da Juventude, o Programa Inov(Ação)
Jovem, entre outras ações.
A sustentabilidade das famílias está diretamente
dependente da oferta laboral e dos cidadãos em idade
ativa, nesse sentido, o Executivo tem prevista uma
rubrica destinada à implementação de sistemas de
apoio ao emprego.
Na área da Cultura e Desporto, está prevista a construção de um Skate Parque, mais um campo de ténis e a
construção de um pequeno campo de jogos com relva
sintética anexo ao Centro Educativo para complemento da escola e apoio aos Clubes Desportivos. A promoção de eventos culturais e o apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas, incluem-se nas ações
previstas nesta rubrica.
O Executivo destaca ainda os apoios ao Rally de Mortágua, Grande Prémio de Mortágua e Taça Nacional de
BTT. Foi, ainda, apresentada uma candidatura para o
Rally de Portugal.

notícias
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Procurando oferecer, aos seus cidadãos, as melhores condições para a prática desportiva, todos os espaços desportivos serão alvo de um processo de requali cação.
Na Área Social destacam-se os projetos dos Centros
Comunitários da Felgueira e de Pala, da Escola/Quinta
de Atividades Pedagógicas e Terapêuticas Assistidas
por Animais, além das atividades dirigidas à população mais vulnerável, nomeadamente a população
idosa e cidadãos portadores de de ciência.
Na Saúde destacam-se os projetos de promoção da Alimentação Saudável e da Saúde Oral, dirigidos à população escolar.
A Urbanização vai também ser uma prioridade, com
10% do Orçamento destinado para investimentos de
melhoria das acessibilidades, arranjos urbanísticos e
bene ciação de arruamentos.
O Saneamento Básico será alvo de um investimento a
rondar os 15% para remodelação dos sistemas de tratamento.
O Executivo considera que o futuro de um Concelho
depende do vigor da sua economia e está intrinsecamente ligado a boas redes de comunicação, sendo,
assim, dedicada uma fatia orçamental de cerca de 20%
para o desenvolvimento económico e redes viárias.

notícias
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Mantém-se a forte aposta na ampliação do Parque Industrial, eleita como
uma das grandes bandeiras do atual Executivo, estando já em curso o
Plano de Pormenor, para a 4.ª fase, cujo investimento nal ultrapassará os
2,5 Milhões de euros.
Reforça-se a aposta estratégica no turismo, como fator de atração de visitantes e dinamismo económico, com investimentos previstos na extensão
de percursos pedestres e cicláveis, animação de rotas turísticas.
O Executivo procura também satisfazer as necessidades dos mortaguenses
ao nível dos serviços municipais, promovendo o aumento da e ciência no
atendimento. Neste sentido, o edifício dos Paços do Concelho vai ser totalmente requali cado no seu interior, com o objetivo de melhorar a prestação
de serviços aos munícipes, assim como as condições de trabalhos dos próprios funcionários e oferecer melhores acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida.
Mantém-se a forte aposta na preservação da oresta, parte integrante do
ADN do Município e dos Mortaguenses, e, naturalmente, no Ambiente, tornando este Concelho num modelo de sustentabilidade ambiental.
As Juntas de Freguesia vão contar com uma verba global de 650.000 € para
apoio ao funcionamento e investimentos.
Segundo Júlio Norte, a proposta de Orçamento e das GOP para 2020 prossegue a estratégia de “um concelho economicamente desenvolvido, socialmente coeso e ambientalmente sustentável. Um concelho onde as pessoas
gostam de viver, onde há oportunidades de emprego, onde as empresas
encontram boas condições para investir, a rmando cada vez mais Mortágua
como um concelho próspero, dinâmico, atrativo e com qualidade de vida”. ■
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FIM DE SEMANA DA LAMPANTANA

Evento atraiu visitantes
de norte a sul do país
-Evento gastronómico atingiu a décima edição e
voltou a animar a vida económica do concelho.
Mortágua viveu grande animação com mais um Fimde-Semana da Lampantana, decorrido nos passados
dias 1, 2 e 3 de novembro. O evento gastronómico,
promovido pela Câmara Municipal, com a parceria do
setor da Restauração e Hotelaria do concelho, contou
com a participação de 11 restaurantes que deram a
degustar esta iguaria, rica de história, tradição e sabor.

VISITANTES DE NORTE A SUL DO PAÍS
Mais uma vez, várias centenas de visitantes oriundos
de norte a sul do país vieram até Mortágua para
saborear a Lampantana. Uns já se tornaram clientes
habituais, outros são movidos pela curiosidade de
conhecer esta iguaria ou as suas diferenças em relação
à tradicional chanfana.

SERVIDAS CERCA DE 2500 DOSES
Durante os três dias do evento foram servidas cerca de
2500 doses de Lampantana.
É de destacar que cerca de 40% das doses foram
servidas a clientes oriundos de fora do concelho, tendo
sido o segundo melhor ano neste indicador,
considerando o total das dez edições que já leva o
evento.

A Lampantana foi motivo para reunir familiares e amigos
à mesa. Foi o caso de um grupo de ex-futebolistas e
treinadores de clubes da região. “É mais ou menos malta
da mesma geração, que se encontrava nos jogos e criámos
uma forte amizade. Fazemos estes convívios
gastronómicos em vários locais, aqui em Mortágua é
sempre a Lampantana”, referiu Sérgio Costa.

notícias
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“Escolhemos esta região para passar o m de semana
porque antecipadamente vimos que havia este festival
da Lampantana. Foi o pretexto para fazermos este
passeio", contou Cristiano Cunha, que veio de Almada.
Sobre o prato, deixou a sua apreciação: ”É um prato
forte, bem condimentado, que deixa uma pessoa
plenamente satisfeita”. Francisco Pimentel, com raízes
em Mortágua, trouxe um numeroso grupo de
familiares e amigos, que já se renderam também à
Lampantana. “Normalmente todos os anos juntamonos para este evento. Há sempre alguém que se lembra
e convida os outros”.
Carla Ramalho, que reside em Ermesinde, aproveitou a
estadia na região de Viseu para vir até Mortágua e
provar a Lampantana. “Estávamos no hotel em Viseu e
vimos no jornal que havia este evento aqui em
Mortágua. Como estávamos perto, decidimos vir, e foi
uma boa decisão. É um prato muito bom, que satisfaz
bastante, só não é bom para a dieta”.
Vítor Santos, natural de Mortágua, mas a viver no
Luxemburgo, é também um cliente habitual do evento:
“Quando estamos cá nesta altura e coincide com o
festival, vimos sempre provar a Lampantana”.

VINHO TAMBÉM MERECEU ELOGIOS
Mais uma vez, o Município ofereceu o vinho que os
restaurantes disponibilizaram aos clientes em
acompanhamento do prato da Lampantana. Vinho
Dão (tinto) produzido pela Sociedade Agrícola Boas
Quintas (Mortágua) e engarrafado com rótulo especial
alusivo ao evento. Tal como a Lampantana, também o
vinho mereceu rasgados elogios dos comensais. “O
vinho é de primeira qualidade e acompanha muito
bem a Lampantana”, referiu Teresa Gomes, de Viseu.
“Foi o vinho que nos foi aconselhado e na verdade
incorpora bem com o prato”, referiu por sua vez
Cristiano Cunha, de Almada.
No passado associava-se Mortágua quase só à lenda
do Juiz de Fora; hoje a Lampantana é também uma
marca da identidade do concelho e um “produto
turístico” que atrai visitantes ao concelho, ao que
acresce o impacto económico em vários setores da
economia local, em especial no setor da Restauração e
Hotelaria. ■
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Dia do Diploma e entrega dos
Prémios de Mérito no Agrupamento
de Escolas de Mortágua
-Teve lugar no passado dia 15, no polivalente da Escola Secundária, a sessão
solene do Dia de Diploma e de entrega de Prémios de Mérito aos melhores
alunos do Agrupamento de Escolas de Mortágua, relativos ao ano letivo
2018/2019.

DEZEMBRO
SETEMBRO
2019
2019

notícias
notícias ▌21

Na Mesa que presidiu à cerimónia marcaram presença
o Diretor do Agrupamento de Escolas de Mortágua, Rui
Parada da Costa, a presidente do Conselho Geral do
Agrupamento, Fátima Potró, o presidente da Câmara
Municipal, Júlio Norte, a presidente da Associação de
Pais e Encarregados de Educação, Ana Valente, e a
presidente da Associação de Estudantes, Mariana
Lobo.
Perante uma plateia constituída por Alunos, Pais,
Professores e Funcionários, procedeu-se à entrega dos
diplomas aos alunos que concluíram o 12 º ano, nos
Cursos Pro ssionais e Cientí co-Humanísticos, bem
como à entrega dos Prémios de Mérito Dr. José Assis e
Santos aos alunos que obtiveram melhor
aproveitamento nos 4º, 6º, 9º e 12º anos. Estes prémios
foram instituídos, desde há vários anos, pela
Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Escolas de Mortágua.
Na mesma cerimónia procedeu-se à entrega do prémio
de Mérito e Louvor “Tinos”. Instituído no ano letivo de
2012/2013, este prémio resulta da iniciativa do casal
Abraltino Lobo e Albertina Lobo, que demonstram,
desta forma generosa e altruísta, o valor que conferem
à formação dos jovens e impulsionam o mérito pelo
esforço. O prémio, no valor pecuniário de 1.000 euros,
foi atribuído ao aluno Pedro Miguel Marques de
Oliveira (Curso Cienti co-Humanísticos), que obteve
a nota nal mais alta do 12º ano.
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MORTÁGUA TEM TAXA ZERO
DE RETENÇÃO ESCOLAR
Em representação do Município, o presidente da
Câmara Municipal, Júlio Norte, saudou toda a
comunidade educativa ali presente e os representantes que presidiram à cerimónia, e referiu que este
momento signi cativo na vida dos jovens surge numa
altura em que se soube que “Mortágua é um dos
poucos concelhos do país em que a taxa de retenção
escolar é zero”. “Já atingimos as metas propostas pelo
Governo para 2020”, ao que acrescentou: “isto
acontece porque temos bons alunos, mas também um
Corpo Docente, Pessoal não Docente e uma Direção de
Agrupamento, que trabalham todos os dias para que
os alunos tenham sucesso”.
Júlio Norte felicitou os premiados, pelo seu mérito e
esforço, mas deixou a mensagem: “ter boas notas é
importante, mas o mais importante é que sejam bem
formados, sejam bons cidadãos”. Nesse sentido,
felicitou o Agrupamento, porque sempre criou
excelentes cidadãos. Destacou também o apoio de
retaguarda dos Pais, que estão bem conscientes dos
desa os da atual sociedade e do nosso tempo.
Júlio Norte deu conta dos investimentos que o
Município tem vindo a fazer nos equipamentos
escolares (Centro Educativo, E.B.2.3), e na requali cação dos equipamentos desportivos municipais

(Piscinas e Pavilhão). “O que estamos a fazer é investir
nos nossos jovens e no futuro da nossa terra”.
O presidente da Câmara deixou palavras de agradecimento para o casal “Tinos”, sublinhando a grandeza do
seu gesto: “Além do simbolismo do gesto, é também da
vossa parte um gesto muito bonito. Em nome da nossa
comunidade, Muito Obrigado!”. Um gesto que
demonstra um elevado sentido cívico e de generosidade: “Pertencem a uma geração diferente, que viveu
tempos difíceis, e hoje estão aqui a investir nas
gerações mais novas”.
A nalizar a sua intervenção, formulou votos de
felicidades e sucesso para todos os alunos, a nível
académico, pessoal e pro ssional, e deixou palavras de
con ança e esperança no futuro: “Com estes jovens o
futuro da nossa terra está salvaguardado e nós vamos
conseguir atingir os objetivos”. ■
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PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL

CPCJ de Mortágua promoveu
ação de sensibilização
para o público escolar
-Ação dinamizada pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens em
Risco (CPCJ), teve como objetivo
empoderar as crianças para que
saibam defender-se e pedir ajuda.
Atividade inseriu-se no Dia Europeu sobre a Proteção
das Crianças Contra a Exploração Sexual e o Abuso
Sexual, que se assinala, anualmente, no dia 18 de
novembro, numa iniciativa do Conselho da Europa.
As crianças do Pré-Escolar (Jardim de Infância João de
Deus e Escola Básica) assistiram à representação da
história “Picos e Avelãs à Descoberta da Floresta do
Tesouro”, ao passo que as crianças do 1º Ciclo assistiram
à representação do jogo “As aventuras do Búzio e da
Coral”. Ambas as histórias abordam a temática da
prevenção do abuso sexual infantil. A teatralização dos
jogos esteve a cargo da dupla Rita Nobre e Neide Simões
- Companhia Papillon, de Mortágua.

Através da representação dos jogos, de uma forma
lúdica, divertida e didática, foram passadas mensagens
às crianças, como “o saber dizer não”, o conhecimento
do corpo humano, a reserva da intimidade, as emoções
positivas e negativas, a con ança e o pedir ajuda.
Foram entregues kits dos dois jogos para que possam
ser trabalhados em contexto escolar.
Prevenir não é colocar na criança a responsabilidade de
evitar o abuso. É dotá-la de conhecimentos e
capacidades (ou seja, empoderá-las) para identi car
contactos físicos adequados e inadequados; saber
expressar diferentes emoções e saber pedir ajuda. ■
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Exposição Coletiva
“3 Mundos na Arte”
-Exposição reuniu trabalhos de três
artistas estrangeiros, Armando
Martinez (Escultura), Eduardo Ortún
(Pintura) e Barbara Nicolai (Fotograﬁa).
A exposição esteve patente durante o mês de
novembro no Centro de Animação Cultural. Os três
artistas estiveram presentes no ato inaugural, a que se
associaram algumas dezenas de pessoas.
Coube ao Dr. Machado Lopes (um colaborador assíduo
nas atividades culturais do Município) fazer a
apresentação dos dois artistas galegos presentes nesta
Exposição. Destacou as obras que ambos têm
espalhado por vários países, em museus, coleções
particulares, além das exposições individuais e
coletivas.
Teresa Branquinho, Técnica do Município, fez a
apresentação biográ ca de Barbara Nicolai, nascida na
Alemanha, mas a residir há cerca de um ano em
Mortágua.

O Vice-Presidente da Câmara, Paulo Oliveira, saudou a
presença dos artistas e do público, e recordou que
Armando Martinez e Eduardo Ortùn estão pela
segunda vez em Mortágua a expor os seus trabalhos.
Destacou, em particular, Armando Martinez, uma vez
que este tem duas esculturas instaladas em espaços
públicos de Mortágua, ambas com um forte
s i m b o l i s m o. T ra t a - s e d o s m o n u m e n t o s d e
homenagem ao Emigrante e aos Peregrinos,
respetivamente.
Quanto a Barbara Nicolai, referiu que é já uma cidadã e
artista mortaguense, pois vive atualmente em
Mortágua, sendo uma mais valia contar com a sua
criatividade e sensibilidade artística. ■
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Lucrécia Alves recordou: “Enquanto a minha mãe
bordava, ditava-me as cartas que eu tinha de escrever
para os meus tios. Começavam e terminavam sempre
da mesma maneira: “Esperamos por vós até à volta do
correio. Beijos e Abraços”.
Entre os objetos expostos, muitos deles relacionados
com o ato de escrever, estava também uma pequena
dobadoira, com a qual costuma “desenrolar” histórias,
enquanto o o do novelo vai ligando as pessoas.

“Tantos modos
de ser carta”
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
-Exposição/Instalação da autoria de
Lucrécia Alves reﬂete e faz reﬂetir sobre
importância da escrita como forma de
comunicar e de exprimir afetos.
A autora marcou presença na inauguração e falou das
cartas da sua vida, escritas por familiares, amigos e
alunos, numa visita guiada por espaços de afetos e
memórias.

Esta Exposição remete para a importância de nos
escrevermos, de dizermos que gostamos, que amamos,
numa urgência de sermos nós e não deixar nada por
dizer. “O registo do que estamos a sentir, o dar e receber
nesta forma escrita, é fundamental”. Além disso, “há o
papel, a caneta, a caligra a, as palavras, o cheiro, tudo
isso é único. O ato de escrever à mão tem algo de nós
próprios, faz parte da nossa identidade”, diz.
As pessoas foram convidadas a escrever um desejo no
livro “Eu espero…” e a deixar o seu nome numa carta
em tamanho grande.
António Vaz, carteiro há 27 anos em Mortágua, falou da
evolução da pro ssão e do serviço postal, e deixou
algumas curiosidades.
A Exposição está patente na Biblioteca Municipal
Branquinho da Fonseca até 11 de janeiro. ■
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Programa “Mortágua Vila Natal”
recheado de atrações para as crianças

-“Mortágua Vila Natal” promete contagiar toda a
população com o espírito de Natal, e especialmente
as crianças. A magia desta época vai invadir as ruas
de Mortágua e transformar as frias tardes de Inverno
em acolhedoras tardes de diversão.

O programa de animação natalícia,
promovido pelo Município, foi
apresentado numa sessão pública
a que assistiram Órgãos de Comunicação Social, habitantes e comerciantes locais.
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O presidente da Câmara, Júlio Norte, explicou que o
programa foi delineado a pensar sobretudo nas
crianças: “As nossas crianças merecem tudo e o Natal é
sobretudo para elas”.

PROGRAMA DA RTP “PRAÇA DA
ALEGRIA” COM TRANSMISSÃO
DIRETA DE MORTÁGUA.

Aproveitou o momento para agradecer a colaboração da
comunidade local na elaboração dos arranjos natalícios
e sensibilizou os comerciantes a decorarem também as
fachadas ou montras dos estabelecimentos, ajudando a
dar ainda mais brilho a Mortágua nesta quadra.

O programa inicia-se a 6 de dezembro com a ativação
da Iluminação de Natal e prolonga-se até 6 de janeiro,
englobando um vasto conjunto de atividades culturais
e diversões para toda a família.

E deixou um agradecimento ao comércio local, “que ao
longo dos anos feito um esforço extraordinário para
que haja um colorido diferente nas ruas” durante a
quadra natalícia. Segundo referiu, esta aposta forte na
animação natalícia, bem como outras iniciativas,
nomeadamente a campanha “Compre em Mortágua”
e a “Tômbola de Natal”, são também uma forma de
apoiar o comércio local.
O presidente da Câmara salientou a prioridade dada à
utilização de materiais naturais, em vez das habituais
iluminações arti ciais, promovendo a reutilização e a
reciclagem, em nome de um planeta mais sustentável.
No nal, Júlio Norte deixou o convite a todos para
visitarem Mortágua e deixarem-se também contagiar
pela magia da “Vila Natal”.

DECORAÇÕES COM MATERIAIS NATURAIS E
RECICLÁVEIS
Este ano Mortágua terá um Natal amigo do ambiente.
Pelas ruas da zona central da Vila irão surgir
decorações naturais, todas elas produzidas pela
população (pessoas da comunidade, Comerciantes,
Associações, Instituições, Academia Saber+), em
ateliers que foram realizados durante o mês de
novembro. Peças decorativas, desde as mais
tradicionais às mais elaboradas, que combinam
natureza, criatividade e trabalho em equipa, e que irão
com toda a certeza surpreender!
Também a tradicional árvore de Natal colocada na
Praça do Município, será este ano, pela primeira vez,
revestida de material natural. ■
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Miranda-Mortágua completa plantel
com 4 reforços e 6 renovações
-A equipa Miranda-Mortágua já prepara a
época 2020, contando com um plantel
que conjuga experiência e juventude.
Os corredores Hugo Sancho, Daniel Freitas, Gaspar
Gonçalves, Artur Chaves, Pedro Pinto, Leangel Linarez,
vão continuar a vestir as cores da Miranda-Mortágua .
No que diz respeito a reforços, um dos grandes
destaques vai para o regresso de Joaquim Silva a uma
estrutura onde já esteve entre 2011 e 2014 como Sub23. E com grandes resultados, Campeão Nacional Sub23, 8º na Volta a França do Futuro e top 20 nos
Mundiais Sub-23. Nas últimas épocas correu na
W52/FC Porto e na Caja Rural.
O espanhol Angel Rebollido, 26 anos, é outro dos
reforços que vem da W52/ FC Porto. Tem no palmarés
triunfos no Memorial Bruno Neves em 2016 e no G.P.
Abimota em 2017.
Outra cara nova é João Barbosa, um jovem trepador de
21 anos, que representou em 2019 a Vito-Feirense-PNB.

Destacam-se os lugares que obteve nas classi cações da
Juventude, 9º na Volta ao Algarve, 3º no G.P. Beiras, 2º no
G.P.J.N., 3º no G.P. Abimota e 6º na Volta a Portugal.
O último reforço da Miranda-Mortágua para 2020 é
Ash Coning. O britânico de 19 anos esteve na Crédito
Agrícola-Jorbi-Almodôvar em 2019 e fez grande parte
do calendário Sub-23.
À semelhança de anos anteriores, a equipa do Velo
Clube do Centro conta com o apoio do Município de
Mortágua para a nova temporada. ■
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Clube Automóvel do Centro
doou material de desencarceramento
aos Bombeiros de Mortágua
-O Clube Automóvel do Centro reconheceu a prestimosa colaboração que os
Bombeiros de Mortágua têm dado na organização das provas de automobilismo.

“O CAC contou sempre com a ajuda preciosa e
dedicada dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, um
contingente que prima pela elevada competência,
pro ssionalismo, conhecimento e experiência, e acima
de tudo, uma estreita empatia e simpatia para com
todos os elementos do nosso clube”, referiu o
presidente da Direção, Luís Santos.

Com este gesto, o CAC quis prestar homenagem e
reconhecimento à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Mortágua, pela colaboração
e apoio que tem prestado, ao longo dos anos, nas
provas organizadas pelo Clube, com destaque para o
Rali de Mortágua. O material doado, no valor de mais
de 1800 euros, é constituído por lâminas de corte
hidráulica e alicate em aço, usado em operações de
desencarceramento e resgaste de vítimas.

Para além do apoio no terreno, lembrou que a
Corporação tem cedido as suas instalações para as
veri cações técnicas.
No ato de entrega do referido equipamento estiveram
presentes o presidente da Direção, Nelson Filipe, e o
Comandante dos Bombeiros, Luís Filipe Rodrigues. O
Clube Automóvel do Centro, por sua vez, fez-se
representar por Luís Santos (presidente da Direção) e
Rosângela Santos (Tesoureira). ■
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Requaliﬁcação da
AVª dos Bombeiros
Encontra-se praticamente concluída a empreitada de
requali cação da Avª. dos Bombeiros (2ª fase), faltando apenas executar a sinalização horizontal da via.
A intervenção teve como principal nalidade aumentar
as condições de segurança, promovendo a redução da
velocidade, além da melhoria das condições de circulação
no principal acesso ao centro da Vila de Mortágua. ■
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Recuperação de
vias municipais
daniﬁcadas pelos
incêndios de 2017
No âmbito das empreitadas de recuperação de
infraestruturas dani cadas pelos incêndios de
outubro de 2017, encontram-se em fase de conclusão
as seguintes intervenções de bene ciação:
▪
▪
▪
▪

Acesso ao Chão do Vento;
EN228 - Acesso ao Barril;
EN228 - Zona Industrial do Freixo
(Central Termoelétrica e Pellets Power);
Acesso a Almacinha; e E.M. Freixo - Coval.

Por sua vez, foram já adjudicadas as seguintes
empreitadas de bene ciação:
▪
▪
▪

E.M. Vila Nova - Chão Miúdo - Felgueira;
E.M. Felgueira - Riomilheiro - São Jorge
E.M. Vale de Açores - Caparrosinha - Pinheiro. ■
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Saneamento Básico

Apoio Social

Foram adjudicadas as empreitadas de construção das
Estações Elevatórias de Águas Residuais das
povoações do Barril e da Marmeleira – extensão da
rede a zonas não drenadas.

Está a decorrer a empreitada de adaptação das antigas
Escolas Primária e Pré-Primária da Felgueira instalação de serviços de apoio à população (crianças e
idosos). ■

Teve início a execução da empreitada de remodelação e
bene ciação da ETAR do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira. ■

Património

Educação
Teve início a empreitada dos arranjos exteriores do
Centro Educativo de Mortágua – colocação de relva e
pavimento suave em zonas desprotegidas. ■

Desporto
Estão a ser executadas obras de conservação e
ben e c ia ç ã o do Pav ilh ã o Gim n o despo rt ivo
Municipal. ■

Encontra-se em fase adiantada de execução a
empreitada de recuperação do antigo Lagar de Varas
de Vale de Mouro – transformação num espaço
museológico e de promoção turística do património
rural. ■
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Proteção Civil Municipal procedeu
ao abate de árvores em risco na EN228
A intervenção, na zona entre Freixo
e Almacinha, consistiu no abate de
árvores que foram afetadas aquando dos incêndios de 2017 e apresentavam um risco de queda iminente, agravado com os ventos e as
intempéries.
A intervenção foi executada pela
Equipa de Sapadores Florestais do
Município, com o apoio dos Bombeiros e da GNR.

-Operação coordenada pela Proteção Civil Municipal
teve objetivos de prevenção e segurança.
A responsabilidade da manutenção da EN228 é da Infraestruturas de Portugal, por se tratar de uma via nacional. No entanto, face ao risco existente
e à necessidade de uma intervenção urgente, o Município desencadeou
uma ação preventiva, de forma a garantir condições de segurança a quem
circula naquela via.

Nunca é demais alertar para a obrigação legal que recai sobre os proprietários e demais titulares de
direitos sobre terrenos con nantes
com a via pública, de proceder ao
corte ou à poda de árvores ou
ramos suspensos sobre a via, que
possam prejudicar esta ou o seu
trânsito; bem assim de remover
árvores, entulhos ou materiais que
obstruírem as vias por efeito de queda, desabamento ou deslize. ■
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Estágios Proﬁssionais

Medida Converte +

A medida Estágios Proﬁssionais visa apoiar a realização
de estágios proﬁssionais por desempregados inscritos
no IEFP, com a duração de 9 meses, não prorrogáveis,
contribuindo, nomeadamente, para apoiar a inserção de
jovens no mercado de trabalho e a reconversão proﬁssional de desempregados através de uma experiência prática em contexto de trabalho.

A Medida Converte + consiste num apoio ﬁnanceiro, de
carácter transitório, concedido às entidades empregadoras que convertam contratos de trabalho a termo certo
(certo ou incerto) em contratos de trabalho sem termo.

As Entidades Promotoras podem ser pessoas singulares
ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem
ﬁns lucrativos
Alerta-se para as adaptações previstas no âmbito das
Medidas de Apoio – Incêndios 2017
> Calendário de candidaturas previsto para 2019
• 2.º período termina a 20 de dezembro de 2019

São elegíveis as conversões realizadas a partir de 21 de
setembro de 2019, inclusive, desde que relativas a contratos a termo celebrados em data anterior à abertura de
período de candidatura. São, também, elegíveis as conversões de contratos de trabalho a termo apoiados pela
medida Contrato-Emprego (Portaria n.º 34/2017, de 18
de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 95/2019, de
29 de março), ainda que ocorridas antes de 21 de setembro de 2019.
> Candidaturas terminam em 31 de dezembro de 2019

Estágios Proﬁssionais
A Medida Contrato Emprego consiste num apoio ﬁnanceiro
aos empregadores que celebrem contratos de trabalho
sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior
a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a
obrigação de proporcionarem formação proﬁssional aos
trabalhadores contratados.

Alerta-se para as adaptações previstas no âmbito das
Medidas de Apoio – Incêndios 2017
> Calendário de candidaturas previsto para 2019
• 2.º período termina a 20 de dezembro de 2019

GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
NINHO DE EMPRESAS DE MORTÁGUA, R. DA GANDARADA, Nº 39, 3450-133 MORTÁGUA ▪ q 231 927 030 ▪ m GIP@CM-MORTAGUA.PT

deliberações municipais
34 ▌notícias

A Câmara Municipal de Mortágua,
na sua Reunião Ordinária realizada
no dia 13 de Novembro, tomou
conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar a adesão do Município, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mortágua, ao Programa
Eco-Escolas no ano letivo 2019-2020, junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
Deferir os processos de candidatura nº 42 a 47/2019
para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à
Família, nos termos do respetivo Regulamento.
Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2019-2020
do Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”.
Aprovar a abertura do processo de atribuição de Bolsas
de Estudo para o ano letivo 2019-2020, xando o montante global máximo de 35 mil euros para o efeito.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

▪ ASSOCIATIVISMO / APOIO ATIVIDADES
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Desportiva da
Sobrosa o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio
à realização do “2º Passeio de Tratores”.
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante a
celebração de protocolo, o subsídio no valor de
15.000,00 euros para apoio às despesas com a inscrição da equipa na nova temporada velocipédica.
Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o apoio nanceiro no valor de 30.000,00 euros para apoio à obra de
reconstrução do edifício-sede da Associação, que cou
destruído no incêndio ocorrido em outubro de 2017.
Tomar conhecimento do Relatório e Contas da época
2017/2018 do Sporting Clube de Vale de Açores.
AÇÃO SOCIAL
Aprovar o levantamento efetuado pelos Serviços Sociais
da Autarquia para a atribuição do Cabaz de Natal e que
irá contemplar 80 famílias carenciadas do concelho.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Aprovar o programa de atividades a desenvolver no
âmbito da iniciativa “Mortágua Vila Natal”.

Aprovar a denúncia do protocolo de cooperação celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas, de
apoio à integração social e pro ssional de aluno portador de de ciência, considerando que houve uma alteração dos pressupostos que justi caram o referido apoio.

deliberações municipais
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Aprovar os Processos nº5 e 6 /2019 de candidatura ao
apoio social previsto no Regulamento “Município Presente”, considerando que se tratam de agregados familiares em situação de carência económica e tendo por
base o Relatório Social efetuado pelos Serviços Sociais
do Município.

Tomar conhecimento da informação económiconanceira da Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2, da qual faz parte o Município de
Mortágua.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

▪ PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL

Aceitar a rescisão de contrato de arrendamento, a pedido do titular do contrato, referente ao fogo T2, Lote 1,
r/c esqº, do Bairro de Habitação Social da Gandarada.

Tomar conhecimento da transferência para o Município de Mortágua da Equipa de Sapadores Florestais SF07-165 da Associação de Produtores Florestais de Mortágua, cando assim a constituir uma equipa municipal e mantendo a mesma área de intervenção no concelho de Mortágua.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar o valor global dos trabalhos complementares
(trabalhos a mais de natureza contratual e não contratual) no âmbito da empreitada de “Bene ciação de
Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
▪ APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL
Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de permanência das empresas SETRIF, Ldª.; João Parente, Ldª.; e
Strongold Seccuracy, Ldª., instaladas no Ninho de
Empresas do Município de Mortágua.

PROTEÇÃO CIVIL

Aprovar a proposta de atribuição de apoio nanceiro
às seguintes Associações Locais no âmbito da Defesa
da Floresta Contra Incêndios de 2019:
Bombeiros Voluntários de Mortágua; Associação Social,
Cultural e Desportiva Estrelas da Serra; Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa; Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Felgueirense; Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Cerdeira; Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva Palheiros de Baixo e
Ortigosa; Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo de Quilho; Associação de Defesa Civil,
Social, Cultural, Desportiva e Recreativa do Freixo.
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ADMINISTRAÇÃO

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar adjudicar à empresa Edibest - Engenharia e
Construção Ldª., pelo valor de 349.200,47 euros, a
empreitada de “Requali cação do Edifício dos Paços
do Concelho”, com um prazo de execução de 180 dias.

Rati car a alteração ao loteamento do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, de uni cação dos lotes 2 e
10, requerida pela FHC – Farmacêutica, S.A.

Tomar conhecimento que a Autoridade Tributária decidiu manter inalterados os coe cientes de localização
dos prédios urbanos no concelho de Mortágua, para
efeitos de cálculo do IMI.
Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2019, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 168.000,00€
Anulação despesas de capital: 257.000,00€
Reforço despesas correntes: 97.500,00€
Anulação despesas correntes: 8.500,00€
Aprovar a modi cação por alteração às Opções do
Plano de 2019, nos seguintes valores:
Reforço de nanciamento de nido: 80.500,00€
Anulação de nanciamento não de nido: 232.500,00€
Autorizar a cedência de utilização do Aeródromo Municipal para realização do evento “Mortágua Drag Racing”,
promovido pelo 402 Clube de Portugal.
Rati car o despacho do Senhor Presidente a autorizar
isenção do pagamento de taxas devidas pela instalação
de recinto itinerante e improvisado do Leandro`s Circus.

Deferir o pedido de instalação de infraestrutura de
suporte para uma Estação de Radiocomunicação, a localizar em Lameiro – EN228 (Zona Industrial), em nome
da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
Noti car o titular do Proc.º de Obra nº 01/2007/73, que
é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do referido processo, referente a construção nova, sita
em Mortágua, ao abrigo do artº 71º, nº2, do RJUE; e que
o requerente pode pronunciar-se em sede de audiência
prévia, a m de ser tomada a decisão nal.
Noti car o titular do Proc. de Obra nº 01/2014/272, que
é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do referido processo, referente a Alterações - Estabelecimento de Bebidas com Espaço de Dança), ao abrigo
do artº 71º, nº3, do RJUE, e que o requerente pode pronunciar-se em sede de audiência prévia, a m de ser
tomada a decisão nal.
Aprovar converter em decisão nal (indeferimento) e
após terminado o prazo de audiência dos interessados,
o pedido de isenção de pagamento de taxas referente
ao Proc. nº 01/2018/50 - alteração e construção nova,
sita na Parcela C do Plano de Pormenor do Crafuncho.

informações úteis

DEZEMBRO
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

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
q231 922 382

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

AROMA REQUINTADO
Mortágua
q231 920 157

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

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 922 622

ORLANDO
Sula
q231 929 001

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

TEU AMIGO
Barracão
q231 923 660

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
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