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Mensagem do Presidente

“

TEMOS UM ENORME ORGULHO NA NOSSA TERRA,
NAS NOSSAS GENTES, NO NOSSO TRABALHO
E NO FUTURO QUE ESTAMOS A CONSTRUIR.

O início de um novo ano dita a urgência de futuro!
Muitos são os constrangimentos que se poderiam colocar a um Concelho
com a realidade de Mortágua. A interioridade, uma população envelhecida, os difíceis acessos para quem se desloca dos grandes centros urbanos,
as disparidades face a outros Municípios localizados no litoral…
Todo este cenário poderia ditar o início do declínio desta terra que nos é tão
querida. Só o esforço e empreendimentos das nossas gentes, a astúcia e
coragem dos nossos empresários e, porque não, decisores políticos, permitem evitar uma realidade de desalento e abandono.
Senão vejamos, temos um parque industrial vivo e pujante, de fazer inveja a
muitos dos Concelhos mais próximos. Resultante desta aposta do Executivo
Municipal, conseguimos reduzir os números do desemprego para uma percentagem marginal, que tecnicamente é quali cável de pleno emprego.
Há ofertas de emprego e a possibilidade dos nossos jovens se manterem na
terra que os viu nascer, dando-lhes a oportunidade de progredir no mundo
de trabalho, ganhar experiência, quali cações e, consequentemente, valor
de mercado.
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A nossa oresta, nosso ouro verde e
que contribui para a sustentabilidade nanceira das nossas famílias,
continua a ser uma mais valia,
quantitativa e qualitativamente.
Continuamos a apostar no futuro
das nossas crianças, dando-lhes
todas as condições para que possam crescer de forma saudável e
feliz, contribuindo para o seu
sucesso escolar e sentindo um enorme orgulho ao perceber que elas
nos retribuem brilhantemente,
com o seu esforço e empenho, e permitem que possamos a rmar com
enorme regozijo de que, em Mortágua, não há casos de abandono
escolar e temos zero retenções.
Sabemos que ainda há muito a fazer.
Conhecemos as arestas que precisamos “limar”. Mas permitam-nos a
pouca modéstia. Temos um enorme
orgulho na nossa terra, nas nossas
gentes, no nosso trabalho e no futuro
que estamos a construir.
O futuro faz-se de risco, de investimentos, de dinamismo económico
e nanceiro. Não olhamos a meios
quando o m é recriar uma nova

Mortágua, mais dinâmica, aberta,
viva e possante.
Em 2020 o nosso esforço e dedicação manter-se-ão.
Num Concelho que tudo faz pela
“Inclusão”, tem, obrigatoriamente,
de se dar prioridade às áreas Sociais e da Saúde.
Vamos continuar com as parcerias
com o Centro de Saúde e com a ARS
de Centro, em várias valências.
O Centro Comunitário de Pala está
já em projeto e a obra vais ser lançada no início do ano. Também o Centro Comunitário da Felgueira está já
em execução e entrará em funcionamento no decorrer deste ano.
Vai ser construído um “Picadeiro
Coberto” para dar apoio à Escola
Terapêutica ou Pedagógica, assistida por animais que, já nesta fase,
está a iniciar um trabalho muito
importante, em especial com o CAO
da Santa Casa da Misericórdia.
Vamos continuar a fazer a manutenção e conservação das nossas

vias municipais constantes deste
orçamento, num montante de
cerca de 1,2 Milhões de Euros.
O apoio à economia local é fundamental, neste sentido, pretendemos
promover a sua alavancagem através do crescimento do turismo, que
está a acontecer no País e na nossa
Região. Exemplos disso são os grandes esforços que estamos a fazer na
divulgação e consolidação da Rota
da Estrada Nacional 2, que hoje é
uma “marca” importante e que
vamos valorizar com o Plano de Atividades para 2020, fazendo dela um
produto de excelência, sendo esta via
uma forma de dinamizar os nossos
territórios, trazendo dinamização
económica, xação de população e
atração de novas atividades.
O futuro é já hoje e o Município de
Mortágua está empenhado em torná-lo ainda melhor e mais feliz!
Desejamos a todos(as) um 2020
ainda mais próspero, ainda mais
feliz e pleno de sucesso a cada dia.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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MONTARIAS AO JAVALI

FESTA DE ENCERRAMENTO
DA EXPOSIÇÃO

07:30 | SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE VALE DE PAREDES

DOM 05 DE JANEIRO

«TANTOS MODOS
DE SER CARTA»

DOM 26 DE JANEIRO

DE LUCRÉCIA ALVES

07:30 | SEDE DO RANCHO FOLCLÓRICO
“OS CAMPONESES” DO FREIXO

07:30 | Concentração
Inscrição
Sorteio de Portas
08:30 | Taco
10:00 | Partida para a mancha
10:30 | Início Montaria
14:00 | Final previsto da Montaria
15:00 | Almoço
17:00 | Distribuição de troféus
Leilão de javalis
INSCRIÇÕES:
MONTARIA 05 - ATÉ DIA 3 DE JAN
MONTARIA 26 - ATÉ DIA 24 DE JAN
914 328 102 . 913 035 141 . 917 559 642

SÁB 11 DE JANEIRO
15:05 | BIBLIOTECA M. BRANQUINHO DA FONSECA
Ÿ Momento musical, pela Classe Infantil

do Coral Juvenil Sílvia Marques

Ÿ ”Desenrolando Contos: A Primeira

«JANEIRAS E REIS»
ENCONTRO DISTRITAL DE
CANTADORES DE JANEIRAS
DO INATEL DE VISEU
DOM 05 DE JANEIRO
15:00 | CACM - CENTRO ANIM. CULT. MORTÁGUA

Boas Vindas
Orfeão Polifónico de Mortágua

ORG.: ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE MORTÁGUA

Vamos Cantar as Janeiras e Reis
Rancho F.E. Vale de Açores, Mortágua
Teletuna C. Portugal Telecom de Viseu
G. Danças e Cantares de Carragoso, BA
R. Folc. Flor do Sabugueiro, Tarouca
G. Cant. Janeiras de Lalim, Lamego
Cant. Janeiras A. Escuteiros 956 Repeses
R.F. "Os Azuraras" de Quintela, Mangualde
Alafum Grupo de Cantares de Lafões
G. Cant. Janeiras A.R. St.º António, Nelas
G. Trajes e Cantares de Cambra, Vouzela
R.F. Centro Social Cultural de Orgens
ORG.: FUNDAÇÃO INATEL E MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Viagem”, por Lucrécia Alves

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

sugestões da biblioteca
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INFANTIL / JUVENIL
HELEN COOPER

Biscoito de cão
A Patrícia tinha fome e roubou um biscoito… um Biscoito de Cão!
MARIA FRANCISCA MACEDO

De cabelos em pé
Gostas de ler? Adoras aventuras e fazer experiências? O Clube dos
Cientistas é a coleção para ti! Junta-te ao Clube dos Cientistas e vem
resolver este mistério de pôr os Cabelos em Pé!

ADULTOS
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

Imortal
Uma aventura de cortar a respiração que nos desvenda o
extraordinário destino da humanidade.

Ano Internacional
da Fitossanidade
A Assembleia Geral da ONU proclama o ano 2020 como o Ano
Internacional da Fitossanidade.
O Ano Internacional da Fitossanidade é uma iniciativa chave para
destacar a importância da saúde vegetal, para melhorar a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e a biodiversidade e impulsionar o desenvolvimento económico.
Segundo os promotores da iniciativa, as pragas e as doenças das
plantas são responsáveis, a cada ano, pela perda de até cerca de
40% das culturas alimentares no Mundo.

SUGESTÃO DE LEITURA
LUIS GIORDANO
E DANIEL PUIBOUBE

Como tratar
da sua horta

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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SÁB 04 (21:30) / DOM 05 (21:30)

A Ovelha Choné - O Filme:
A Quinta Contra-ataca
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
1h 27min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: WILL BECHER, RICHARD PHELAN
VOZES (VERSÃO PORTUGUESA): a designar

Quando uma impetuosa e adorável extraterrestre, com poderes
espantosos, cai por acidente perto da quinta Mossy Bottom, Choné
percebe rapidamente que é uma oportunidade para diversão e aventura com poderes alienígenas, e embarca numa missão para acompanhá-la de volta a casa, antes que uma organização sinistra a capture... Será que Choné e o rebanho conseguem impedir um Farmageddon na quinta Mossy Bottom, antes que seja tarde demais?
SÁB 11 (21:30) / DOM 12 (21:30)

Star Wars: A Ascensão de Skywalker
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
2h 35min // AVENTURA / M12
DE: J.J. ABRAMS
COM: DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, JOHN BOYEGA

A Lucasﬁlm e o realizador J.J. Abrams voltam a unir forças para
levar os espectadores numa jornada épica para uma galáxia
muito, muito distante, com este novo e ﬁnal capítulo da saga
Skywalker, a fascinante conclusão da saga Skywalker, onde vão
nascer novas lendas e a batalha ﬁnal pela liberdade ainda está
para chegar.

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

cinema
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SÁB 18 (21:30) / DOM 19 (21:30)

Gatos
Cats
2h // COMÉDIA / DRAMA // M/12
DE: TOM HOOPER
COM: TAYLOR SWIFT, JENNIFER HUDSON, JUDY DENCH

Uma tribo de gatos chamada Jellicles todos os anos precisa de
tomar uma grande decisão numa noite especial: escolher um
dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir
uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história
para o seu líder, o velho Deuteronomy, na tentativa de ser o
escolhido.

SÁB 25 (21:30) / DOM 26 (17:00)

Armados em Espiões
Spies in Disguise
1h 41min // ANIMAÇÃO / M6
DE: NICK BRUNO, TROY QUANE
VOZES (VERSÃO PORTUGUESA): PEDRO BARGADO, ANDRÉ RAIMUNDO,
CARLA DE SÁ

A história do melhor e mais estiloso agente secreto do mundo,
Lance Sterling, e do nerd das tecnologias, Walter. Esta dupla
improvável é forçada a unir-se para uma missão muito especial
que exigirá um disfarce quase impossível. Lance dá por si
transformado num corajoso, feroz e majestoso… pombo!

BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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Foi assinado no passado dia 19 de
dezembro, o contrato de empreitada respeitante à execução da obra
de “Requali cação do Edifício dos
Paços do Concelho”.
O Secretário de Estado Adjunto e
do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, assistiu ao ato formal
de assinatura, rubricado entre o
presidente da Câmara Municipal,
Júlio Norte, e o representante da
empresa adjudicatária da obra.

ASSINADO CONTRATO DE EMPREITADA

Requaliﬁcação do Edifício
dos Paços do Concelho
-Intervenção vai permitir dotar instalações de
melhores condições de atendimento aos munícipes.

A empreitada representa um investimento de 370.152,50 euros, e tem
um prazo de execução de 180 dias.
Segundo referiu o empreiteiro, a
obra deverá arrancar nas primeiras
semanas do novo ano.
O presidente da Câmara referiu
que a obra permitirá melhorar a
prestação do serviço aos Munícipes e simultaneamente melhorar
as condições de trabalho dos Funcionários. Lembrou que o edifício
foi construído em meados dos anos
60 e nunca sofreu nenhuma intervenção de fundo, apenas algumas
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reparações pontuais: “Há muito tempo que o edifício
dos Paços de Concelho precisava de ser modernizado.
Não queremos luxos, mas queremos que os nossos colaboradores tenham as melhores condições de trabalho
e os nossos munícipes tenham também as melhores
condições para ser atendidos, em termos de e ciência,
comodidade e acessibilidade aos serviços”.
Do conjunto da intervenção a executar destacou a
melhoria em termos de e ciência energética, tornando
o edifício mais amigo do Ambiente e proporcionando
mais condições de conforto a Funcionários e Munícipes. “Atualmente o edifício tem muitas perdas térmicas, e em especial nesta altura do ano”, explicou.
O presidente da Câmara sensibilizou o membro do
Governo no sentido de exercer os seus bons ofícios noutros assuntos de interesse para o concelho, nomeadamente o Regadio de Macieira (cuja candidatura já foi apresentada pela Câmara Municipal e obteve elevado mérito
na sua valoração), a reabilitação da Barragem do Lapão, a
assistência médica de emergência na área do concelho
(saída da VMER e Heli que estavam estacionados em
Santa Comba São e foram transferidos para Viseu).
Na sua intervenção, o Secretário de Estado explicou
que a intervenção a executar é apoiada pelo Governo
através do “Programa BEM - Bene ciação de Equipamentos Municipais”, criado há dois anos e destinado
aos territórios de baixa densidade. “Não é um progra-

notícias
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ma para novas construções, mas para apoiar ampliações, bene ciações e dar mais condições a equipamentos já existentes”.
Frisou que os Municípios, as Autarquias, terão cada vez
mais responsabilidades e ser-lhes-á exigido mais trabalho, mais prestação de serviços, até pela descentralização de competências do Poder Central para o Poder
Local. Nesse sentido, a rmou, “é fundamental promover boas condições para atender as pessoas que se deslocam aos serviços da Câmara e para quem aqui trabalha, porque as duas coisas estão ligadas”.
Partindo da sua experiência de ex-autarca, referiu que
em muitas áreas os serviços são mais bem prestados
pelos Municípios, pelas Juntas de Freguesia, que
conhecem melhor as necessidades das pessoas e as prioridades de atuação, cabendo ao Poder Central o papel
de parceiro.
Carlos Miguel abordou o problema da deserti cação
dos territórios do Interior do Pais, a rmando que a existência de serviços públicos e de proximidade às populações é essencial para xar as pessoas e inverter a
perda de população. E deixou palavras elogiosas para o
Município de Mortágua, que possui “serviços de educação de grande qualidade” e “tem uma zona industrial de invejar, pela sua dimensão, organização e qualidade das empresas instaladas”.

notícias
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Secretário de Estado visitou
melhoramentos no Centro
Educativo e obra de requaliﬁcação
da antiga escola de Espinho
No âmbito da deslocação o cial a Mortágua, onde
assistiu à cerimónia de assinatura do contrato de
empreitada para requali cação dos Paços do
Concelho, o Secretário de Estado Adjunto e do
Desenvolvimento, Carlos Miguel, efetuou também
uma visita às obras de bene ciação que estão a ser
executadas nas zonas envolventes do edifício do
Centro Educativo.
As intervenções já executadas e a executar no Centro
Educativo representam um investimento global de
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cerca de 250 mil euros, abrangendo a instalação de
novos equipamentos lúdicos (já em funcionamento);
os arranjos exteriores, a remodelação das caleiras de
drenagem das águas pluviais, a remodelação total da
central de emergência de incêndios, a alteração dos
sistemas de socorro e emergência elétrica, além da
c o n s t r u ç ã o d e u m c a m p o s i n t é t i c o. “ É u m
investimento signi cativo, mas queremos dar a
melhor qualidade de ensino e as melhores condições
às nossas crianças. Temos aqui instalações de
excelência, que algumas grandes cidades gostariam de
ter, mas faltava-nos valorizar os espaços exteriores, é o
que estamos agora a fazer”.
O Secretário de Estado enalteceu a qualidade e
excelência das instalações do Centro Educativo, em
termos de funcionalidade, conforto, equipamentos e
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facilidade de circulação, e enalteceu o investimento do
Município: “este investimento contínuo na
conservação e melhoria dos espaços e equipamentos, o
cuidar bem dos nossos territórios, é fundamental para
a qualidade de vida das pessoas que cá estão e para
xar novas pessoas”.
Antiga Escola Primária de Espinho
vai voltar a servir a população
A requali cação e reconversão da antiga escola
primária de Espinho representa um investimento
municipal na ordem dos 120 mil euros (sem contar
com o equipamento).
O Secretário de Estado, acompanhado pelo presidente
da Câmara e pelo presidente da Junta de Freguesia de
Espinho, visitou o renovado espaço que sofreu uma
profunda remodelação a nível interior, possuindo
espaços amplos e soalheiros. A traça arquitetónica
exterior da escola foi mantida.
Depois de equipado, o edifício dará lugar a uma
valência social, estando ainda por de nir a tipologia, a
qual poderá passar por um centro de dia ou um centro
de convívio/centro comunitário. O presidente da
Câmara avançou que a utilização e gestão do edifício
será objeto de protocolo entre a Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia de Espinho. ■
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EMPRESA INSTALADA EM MORTÁGUA

New Terracotta vai fornecer
o Pavilhão da Sustentabilidade
na Expo Dubai 2020
-A empresa New Terracotta, instalada no Pólo
Industrial do Vale de Borregão (Mortágua), foi
contratada para fornecer uma encomenda de
quase 100 mil azulejos, que vão equipar o
Pavilhão da Sustentabilidade na “World Expo
Dubai 2020”.
Trata-se da primeira Expo Mundial a ter lugar no
Oriente Médio e Sul da Ásia e será realizada no Dubai.
Começa em outubro de 2020 e termina em abril de
2021, e por seis meses o evento celebrará a cultura e a
colaboração por meio de projetos e exposições
inovadores. Um total de 192 países irão marcar
presença no evento, esperando-se milhões de
visitantes de todo o mundo.

A esmagadora maioria da produção destina-se ao mercado externo, estando já presente em mais de 50 países.
O Município de Mortágua felicita a New Terracotta
pela sua presença num evento com esta dimensão
mundial, o que constitui motivo de orgulho e prestígio
para a empresa, bem como para o país, a região e o
concelho de Mortágua em especial.

Fundada em 2014, a New Terracotta dedica-se à
produção de azulejo artesanal, seguindo métodos
tradicionais e a singular tradição da azulejaria
nacional, que constitui um elemento distintivo da
nossa identidade e cultura.

A New Terracotta foi distinguida em 2019 com a
Medalha de Ouro de Mérito Municipal, atribuída pelo
Município de Mortágua, e com o “Prémio Gazela”,
atribuído pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro. ■
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BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

Agrupamento de
Escolas hasteou
bandeira Eco-Escolas
-O galardão é atribuído a escolas que se
distinguem pela promoção de boas práticas
ambientais no contexto escolar e na
comunidade onde estão inseridas.
A “Bandeira Verde” foi hasteada na Escola Secundária
(escola-sede do Agrupamento de Escolas), na
presença da comunidade escolar. Antes deste ato, foi
ainda inaugurada uma escultura construída com
material reciclado, recolhido no ponto Eletrão da
Escola. O trabalho foi executado pelos alunos do Curso
Pro ssional de Mecatrónica Automóvel.
A bandeira Eco-Escolas é atribuída pela Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE).
Desde o ano letivo 2014-2015 que o Agrupamento de
Escolas de Mortágua recebe, consecutivamente, esta
distinção, que traduz o reconhecimento do trabalho
desenvolvido em contexto escolar na Educação
Ambiental para a Sustentabilidade.

No nal, o presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, felicitou o Agrupamento de Escolas por
continuar a merecer a distinção, e destacou o trabalho
continuado e o empenho na sensibilização dos alunos
para a construção de um Planeta mais sustentável. ■
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Mortágua Vila Natal
foi aposta ganha!
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Este ano a celebração da quadra natalícia
contou com um programa estruturado e
diversiﬁcado de atividades designado
“Mortágua Vila Natal”, que teve início no dia 6
de dezembro e prolongou-se até Dia de Reis.
Um programa pensado para toda a família e em especial
para as crianças, que incluiu Música, Teatro,
Gastronomia, Mercado de Natal, Exposições, Animação
de Rua, Ateliers, Workshops de gastronomia,
equipamentos de diversão, e um Des le de Moda do
comércio local, entre outras surpresas.
É de louvar o grande envolvimento das Associações, do
Comércio Local, e da comunidade local em geral,
traduzido num extraordinário trabalho e esforço em
que sobressaiu a adesão voluntária, a união e a
entreajuda. Apesar das condições climatéricas não
terem ajudado durante quase toda a quadra, os
Mortaguenses mostraram a sua resiliência e
capacidade de superação. O Município e a comunidade
mortaguense têm razões para se sentirem orgulhosos
desta realização coletiva. A todos os que colaboraram,
o Município agradece penhoradamente.
Além de novidade, o programa “Mortágua Vila Natal”
constituiu uma aposta ganha e um cartaz de atração de
visitantes a Mortágua nesta quadra, de que é exemplo a
visita de escolas e grupos de vários concelhos vizinhos,
além da ampla cobertura na Comunicação Social,
nomeadamente nos canais televisivos (RTP e TVI).
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Natal amigo do Ambiente
Este ano, além das iluminações de rua, destacou-se a
decoração “ecológica” das ruas, fachadas dos
estabelecimentos comerciais e equipamentos
municipais, recorrendo a materiais naturais.
Com arte e criatividade, esses materiais foram
transformados em bonitas ornamentações, e acima de
tudo, ecológicas. É de louvar a extraordinária adesão, a
colaboração e o entusiasmo de Comerciantes,

Associações, Instituições e de muitos mortaguenses,
que se associaram ao desa o lançado pelo Município e
à mensagem de um Natal mais amigo do Ambiente.
O Município agradece a todos os que colaboraram nos
ateliers e neste trabalho coletivo, e enaltece o exemplo
de cidadania e o compromisso com um Planeta mais
sustentável.

JANEIRO 2020

notícias
notícias ▌17

notícias
18 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

JANEIRO 2020

Mercado de Natal
Entre os dias 13 e 24 decorreu, diariamente, o Mercado
de Natal. Este ano, o evento teve uma duração mais
prolongada, com stands e bancas permanentes.
Os visitantes tinham à sua espera uma grande
variedade de produtos e artigos relacionados com a
quadra, como os bolos, as decorações, além de
artesanato criativo e original, predominando as peças
feitas com base na reciclagem e reutilização de
materiais, tais como madeira, tecido, pedra, metais,
musgo, plantas, entre outros.
O espaço foi animado com atuações musicais e
teatrais, e a presença do Pai Natal, Duendes, Boneco de
Neve, entre outras personagens.
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Animação e Diversões
A Praça do Município transformou-se num grande
parque de diversões que fez as delícias dos mais
pequenos, com pista de gelo, rampa de neve,
insu áveis, karts a pedais, lançamento de neve na
Praça, que proporcionaram momentos de muita
alegria, animação e de encontro familiar. O Pai Natal,
os Duendes, o Boneco de Neve, o Lobo e outras
personagens, encheram de alegria os olhos e os
corações das crianças, que se renderam à beleza e
magia da quadra.
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Espaço
Lobo Encantado
A antiga Casa Lobo transformou-se num espaço de
fantasia e magia, fazendo lembrar o cenário de um
bosque encantado. Um espaço com atividades e
ateliers a pensar nas crianças e no imaginário infantil.
Lá dentro, crianças e adultos podiam visitar a Casa do
Pai Natal, tirar fotos com o simpático velhinho de
barbas brancas e longas, ouvir contos de Natal, pintar
desenhos de Natal, assistir a lmes infantis, escrever
uma carta ao Pai Natal e colocar num marco de correio,
fazer pinturas faciais, entre outras surpresas.
Além da animação, o espaço Lobo Encantado
proporcionou o convívio de toda a família e a partilha
de emoções, porque o sonho e a imaginação fazem
parte de todos nós, crianças e adultos.
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Festa de Natal
da Escola Básica
veio até à “Vila Natal”
Este ano, a Festa de Natal da Escola Básica de
Mortágua teve a particularidade de ter saído do espaço
intramuros e vir até ao evento “Mortágua Vila Natal”. A
festa decorreu na tenda instalada no Largo 5 de
Outubro, junto ao Mercado de Natal, sendo aberta à
presença dos Pais, Familiares e público em geral.
Como habitualmente, a festa foi protagonizada pelas
crianças nalistas do Pré-Escolar (5 anos) e pelos
alunos nalistas do 1º Ciclo (4ºano), que apresentaram
momentos de Música, Teatro e Dança, sob a orientação
das Educadoras, dos Professores Titulares de Turma e
Professores das Atividades de Enriquecimento
Curricular.
O ponto alto aconteceu com a chegada do Pai Natal,
com as crianças a gritarem pelo seu nome.
Acompanhado de duendes, trouxe prendas para as
crianças. No interior vinham livros infantis e didáticos
consoante o nível de ensino. Há vários anos que o
Município oferece livros como prenda (e não
brinquedos), sendo também uma forma de incentivar
as crianças à leitura.
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Desﬁle de Moda
do Comércio Local
A Praça do Município foi palco de um des le de moda
do Comércio Local. Na passerelle des laram modelos
em roupa infantil e de adulto, de vários estilos, em
representação de nove lojas comerciais de Mortágua.
O des le integrou o programa “Mortágua Vila Natal” e
contou com o apoio da Câmara Municipal, no âmbito
da dinamização e promoção do Comércio Local na
quadra natalícia. Esta iniciativa serviu também para
mostrar que em Mortágua há comércio de qualidade e
que vale a pena fazer compras em Mortágua,
nomeadamente nesta quadra.
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Concertos
O programa “Mortágua Vila Natal” contou com
vários momentos musicais e teatrais dinamizados
por Associações e Instituições, Grupos, Bandas e
Escolas de Música, que animaram o Mercado de
Natal e o centro da Vila.
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Showcooking
O programa de animação
“Mortágua Vila Natal” incluiu
vários “showcookings”, dedicados
à confeção de receitas e doces
tradicionais da quadra. Para ver e
também para provar!
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Exposições
Vários espaços do centro da Vila acolheram exposições
alusivas ao tema do Natal, com destaque para os
presépios.
Um total de cinco exposições individuais estiveram
patentes ao público, a saber: Exposição de Presépios do
Mundo, de Ricardo Dourado; Exposição de Presépios
em cortiça, de Samuel Machado; Exposição de
Presépios em burel (Paula Santos e Isabel Nave);
Exposição de Presépios e Cartas de Natal, de Lucrécia
Alves; Exposição de Barbies, de Raúl Silva Lopes.
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“Mortágua Vila Natal”
em destaque nas
Televisões
O programa “Mortágua Vila Natal” despertou um
grande interesse na Comunicação Social, na Imprensa,
Rádio e em especial nas Televisões, com todos a
destacarem a opção pelo Natal ecológico em Mortágua.
No dia 6, “Mortágua Vila Natal” foi até aos estúdios da
Praça da Alegria (RTP), dando a conhecer ao país as
decorações naturais executadas pelos comerciantes e
pela comunidade, a gastronomia do concelho e o
programa de animação natalícia. No dia 24 foi a vez da
Praça da Alegria assentar arraiais em Mortágua, para
transmitir em direto o programa. Foram seis horas e
meia de transmissão, com atuações de Grupos Locais e
Artistas/Grupos convidados, e reportagens do
Mercado de Natal, das Exposições e da Gastronomia,
entre outras. O programa foi ainda exibido na RTP
Internacional, chegando assim aos nossos emigrantes.
A TVI também se deslocou a Mortágua, tendo efetuado
reportagens para os programas “Você na TV” e
“Sábado na TVI”.
“Mortágua Vila Natal” constituiu também uma aposta
ganha na promoção do concelho. ■
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Município entregou Cabaz de Natal
a famílias carenciadas do concelho
-Cumprindo uma tradição natalícia, o
Município procedeu à distribuição de um
Cabaz de Natal Solidário por pessoas e
famílias carenciadas do concelho.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que este gesto reveste-se de especial signi cado e
simbolismo numa época que nos desperta para os
valores da partilha e solidariedade.
Júlio Norte sublinha que esta iniciativa insere-se nas
políticas de apoio social do Município, que sempre se
pautou por ser um Município solidário e com fortes
preocupações sociais, procurando combater os fatores
geradores de pobreza e a exclusão social.
Nesse sentido, destaca o trabalho desenvolvido pelo
Gabinete Social do Município e no âmbito da Rede
Social Concelhia, que tem permitido atenuar e em
muitos casos erradicar situações de pobreza. “É um
trabalho invisível, feito de forma discreta, mas de
enorme relevância humana e social”, refere.

Além dos tradicionais votos de Paz, Saúde e
Prosperidade, Júlio Norte formula outro desejo para
2020: “que todos sejamos mais solidários e atentos à
situação de quem vive ao nosso lado, porque todos nós
podemos fazer algo pelo semelhante, e não só
materialmente. Porque, muitas vezes, as pessoas
precisam sobretudo de atenção, afeto, carinho. Se
todos assim o zermos, teremos um mundo melhor,
somos mais felizes e estamos a dar sentido à nossa
própria vida”. ■
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 27 de novembro,
4 e 18 de Dezembro, tomou
conhecimento e deliberou:
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Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação de serviços de
transporte para o Centro Educativo de 27 crianças das
freguesias de Espinho, Pala e Sobral, que frequentam o
Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Deferir os processos de candidatura nº 41, 48, 51 e
52/2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.

Aprovar a proposta de Gratuitidade do Fornecimento
de Refeições no Ensino Pré-Escolar e 1º CEB, no âmbito
dos Serviços de Apoio à Família, para o ano de 2020.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Aprovar a proposta de Gratuitidade dos Transportes
Escolares dos alunos que frequentam o Ensino Secundário no concelho, para o ano de 2020.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a execução dos Serviços de
Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento
de Refeições e Prolongamento de Horário), para o
período correspondente ao 2º e 3º períodos do ano letivo 2019-2020.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a execução dos Serviços de
Apoio à Família no 1º CEB (Fornecimento de Refeições), para o período correspondente ao 2º e 3º períodos do ano letivo 2019-2020.

Aprovar o programa de atividades a desenvolver no
âmbito da iniciativa “Mortágua Vila Natal”.
APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja da Freguesia da
Marmeleira o subsídio no valor de 5.000,00 euros,
para apoio à reparação dos sinos da Igreja Paroquial da
Marmeleira.
Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Cortegaça o subsídio no valor de 5.000,00 euros, para apoio a
obras de bene ciação da Igreja Paroquial de Cortegaça.

deliberações municipais
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AÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO CIVIL

Aprovar os Processos Nº 7 e 8/2019 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 do Relatório de Auditoria ao
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e respetivos Planos Operacionais, efetuada pela
Direcção-Geral do Tribunal de Contas.

Aprovar a inclusão de mais 3 agregados familiares para
atribuição do Cabaz de Natal.
Aprovar transferir para a Santa Casa da Misericórdia
de Mortágua a verba de 15.000,00 euros, para apoio ao
desenvolvimento das suas atividades, tendo em consideração a sua ação relevante na área social.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Rati car o Despacho do Senhor Presidente relativo à
compra e venda do lote nº 4 do loteamento da 1ª Fase do
Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial.
Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de Mortágua o subsídio no valor de 1.000,00 euros, para apoio
à realização das “Montarias de Mortágua”, a realizar
nos dias 5 e 26 de janeiro e 9 e 23 de fevereiro.

Aprovar a proposta de atribuição de apoio nanceiro
às seguintes Associações Locais no âmbito da Defesa
da Floresta Contra Incêndios de 2019:
Associação Social, Cultural e Desportiva Estrelas da Serra; Associação Cultural, Recreativa e Desportiva “Os
Ribeirinhos de Caparrosinha”; 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.
(retifica-se, assim, a deliberação publicada no mês anterior,
que, por lapso, continha uma incorreção).

ADMINISTRAÇÃO
Aderir ao protocolo de colaboração com a Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM), que visa apoiar as populações no processo de migração/nova sintonização dos equipamentos abrangidos pela TDT (Televisão Digital Terrestre).
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Aprovar a proposta de xar em 0,3% (minimio permitido por lei) a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis
(IMI), com efeitos na liquidação que será feita em
2020. Mais deliberou remeter a proposta à apreciação
e votação da Assembleia Municipal.

Aprovar a proposta do pedido de autorização prévia
genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais – Lei dos Compromissos, e submeter a proposta
à Assembleia Municipal para emitir a respetiva autorização.

Aprovar a proposta de redução do IMI atendendo ao
número de dependentes que compõem o agregado
familiar, xando uma dedução xa de 20, 40 e 70
euros, consoante tenham um, dois, três ou mais
dependentes a seu cargo, respetivamente.

Aprovar a proposta de aumento excecional dos Fundos
Disponíveis, por via do Saldo de Gerência transitado
do ano de 2019, e cuja previsão se estima superior a 3,5
milhões de euros.

Aprovar a proposta de xar em 0,0% a percentagem do
IRS pretendida pelo Município, revertendo o valor não
cobrado em favor dos munícipes com domicílio scal
no concelho. Mais deliberou remeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Aprovar a proposta de transferência de verbas para as
Juntas de Freguesia, xando uma comparticipação global de 123.342,73 euros para apoio a despesas correntes,
e uma comparticipação global de 370.028,19 euros para
apoio a despesas de investimento, a distribuir em função dos critérios de nidos no Orçamento de Estado
(FFF- Fundo de Financiamento das Freguesias).

Aprovar xar, no ano económico 2020, a taxa de Derrama de 0,0% (isenção) sobre o lucro tributável e não
isento de IRC dos sujeitos passivos cujo volume de
negócios no ano anterior não ultrapassou 150.000,00
euros; e aplicar uma taxa reduzida de 1% quando esse
valor tenha ultrapassado os 150.000,00 euros. Mais
deliberou remeter a proposta à apreciação e votação da
Assembleia Municipal.

Aprovar o aditamento ao contrato interadministrativo
de Delegação de Competências celebrado entre a
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(CIM-RC) e o Município de Mortágua, tendo por nalidade a futura concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na área da CIM-RC.

Aprovar a proposta de xar em 0,25% a Taxa Municipal
de Direitos de Passagem, que incide sobre as empresas
que possuem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local xo.

Aprovar o acordo de nanciamento no âmbito do contrato interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre a CIM-RC e os Municípios da
região, referente ao serviço público de transporte rodoviário de passageiros.
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Aprovar autorizar a manutenção do título de concessão do serviço público de transporte de passageiros
celebrado com a Rodoviária da Beira Litoral, S.A. Mais
aprovou a prorrogação do prazo de vigência do protocolo e da autorização provisória até à conclusão do procedimento concursal a ser lançado pela CIM-RC.
Aprovar celebrar protocolo com a Agência para a
Modernização Administrativa, que visa disponibilizar
autenticação através de Chave Móvel Digital, como
meio seguro, em sítios na Internet do Município.
Aprovar a renovação do contrato de arrendamento, de
1 de Janeiro a 31 de dezembro 2020, do espaço onde
está instalado o Centro Interpretativo das “Invasões
Francesas”.
Autorizar o horário alargado de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais do concelho, até às 22
horas, no período de 6 de dezembro a 7 de janeiro.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente a autorizar
o alargamento de horário, excecional, dos estabelecimentos comerciais do concelho que aderiram à iniciativa “Black Friday”, promovida pela ACIBA.
Aprovar a alteração da localização dos lugares de estacionamento alocados à Farmácia Gonçalves, para o
lado oposto da rua.
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Aprovar autorizar o recrutamento, com recurso à reserva de recrutamento interna constituída no seguimento
de procedimento concursal comum, para ocupação de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente
Operacional - Serviços Gerais, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas referente o Proc.º de Obra nº 01/2019/27- construção
nova/habitação familiar, sita em Barril, ao abrigo do
art.º 29º, nº1, alínea e) do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas referente o Proc.º de Obra nº 01/2019/85 - ampliação/Fração Autónoma--Habitação Familiar, sita em
Vale de Paredes, ao abrigo do art.º 29º, nº1, alínea e) do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e
Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas referente ao Proc.º de Obra nº 01/2019/95- construção
nova/habitação familiar e anexos, sita em Gândara,
nos termos previstos no artº 29º, nº1, do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
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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
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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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Ferradosa
Almaça
IP3

EN
22
8

Vale de
Ana Justa

0M

Sula

Vila Gosendo

Moitinhal
EN

Vale de Remígio

Pomares

Barracão

SOBRAL

Vila Meã

00
M

Meligioso

Santuário de Nª Srª
do Chão de Calvos
PALA
Palinha

30

Soito

TREZÓI

Chão Miúdo

Ribeira

Azival
Vale de Mouro

4-1
33
EN

Vila Boa

ESPINHO

Sobrosa

Vila Moinhos
SOBRAL
Macieira

EN 22
8

ESPINHO
Quilho
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Riomilheiro

EN228

EN334-1

Água Levada

Vila Meã
da Serra

Felgueira

Palheiros
de Baixo

Carvalhal

04 EVENTOS
05 SUGESTÕES DA BIBLIOTECA
06 CINEMA
08 NOTÍCIAS
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Póvoa do Sebo

Ortigosa

Vale de
Carneiro
Painçal

Pêgo Longo
EN 2
28

Paredes

Truta de Baixo

Anceiro

N

Mortazel

Truta de Cima
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