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Mensagem do Presidente

“

É BOM VIVER EM MORTÁGUA:
AMBIENTE, FLORESTA E ENERGIA.
As mudanças climáticas e as preocupações ambientais estão na ordem do
dia. Continuamente observamos um crescimento da consciência global
relativa aos temas da sustentabilidade e do ambiente, ao mesmo tempo
que se vão contando cada vez mais exemplos de fenómenos climáticos
extremos, desde as vagas de frio, às situações de seca severa, com as graves
consequências daí advindas, desde a perda de vidas humanas, impactos
gravosos sociais e económicos, prejuízos ao nível da agricultura e nas orestas, deterioração da saúde.
Tudo isto num mundo que não tem “saída de emergência”, que não é, não
pode ser nunca, consumível e descartável.
Todos os fenómenos a que temos assistido, vieram alertar-nos para a
necessidade de repensarmos os nossos comportamentos e para a urgência
de (re)começarmos a tratar este planeta Terra, que nos serve de berço e de
Lar, com o respeito e a devoção que nos merece.
O consumo desenfreado e irracional, levou-nos ao limite. Para além das
situações de críticas disparidades sociais, somos cada vez mais confrontados com as imagens de “ilhas” de plástico e demais tipos de entulho, os
fogos descontrolados que ameaçam as nossas orestas, as nossas casas e
as nossas vidas. Aos poucos vamos envenenando o “nosso lar”, sem nos
apercebermos que, também nós, e os nossos lhos, vamos sucumbindo
desse mesmo veneno.
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editorial

As boas notícias são que, no meio de todo este cenário
de emergência e alerta, surge uma nova forma de encarar o futuro e uma nova consciência. Este mundo não
nos pertence, não nos podemos outorgar legítimos proprietários e consumir até ao limite os seus recursos.

No Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, temos
o maior parque fotovoltaico instalado numa empresa,
a Vidraria de Mortágua, tecnologicamente a mais avançada na Península Ibérica e já com um novo projeto de
ampliação.

Ultimamente temos podido observar, entre as camadas mais jovens, uma maior preocupação com o futuro
e a sustentabilidade do nosso planeta. A oresta é olhada de nova forma, venerada e acarinhada.

Na Serra do Caramulo temos o Parque Eólico do Alto do
Monção e aproveitamos a energia geotérmica para a climatização da Escola Básica 2, 3, Centro Balmar (IPSS) e
Lar Residencial para De cientes (Santa Casa da Misericórdia de Mortágua).

Também nós, Mortaguenses, sabemos acarinhar a oresta e a nossa “Mãe” Natureza.
Mortágua pode-se orgulhar de ser o Concelho que
mais contribui, a nível nacional, para a redução das
emissões/ captação de CO2, redução da pegada ecológica e sustentabilidade ambiental.
Somos, ainda, um exemplo para o País ao nível das energias renováveis, senão vejamos:
Este Concelho congrega em si as Barragem da Aguieira
e Raiva, a primeira Central Termoelétrica do País, a Biomassa Florestal, a maior fábrica de Pellets do País, que,
apesar de ter ardido em 2017, encontra-se hoje a funcionar em pleno e está a arrancar com um novo projeto,
um parque fotovoltaico de 2 MW.

Falando ainda em sustentabilidade, apenas uma breve
referência à New Terracotta, empresa dedicada ao
fabrico de azulejaria de alta qualidade, que vai equipar
o Pavilhão de Sustentabilidade “TERRA”, na WORLD
EXPO DUBAI 2020”. Este evento contará com a presença de 192 Países, com milhões de visitantes que vão dos
Emirados Árabes Unidos ao resto do mundo.
“Aquele que planta uma árvore, sabendo que nunca vai sentar-se na sua sombra, começou a entender o signi cado da
vida.” - Rabindranath Tagore
É bom viver em Mortágua: Ambiente, Floresta e Energia.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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EXPOSIÇÃO

«O QUE FICOU POR DIZER»
A CENSURA NA CULTURA E NAS ARTES - 1936-1974
DE 3 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO
CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

Coleção de 25 telas, sobre a época da censura, e o modo
como esta se abateu, durante décadas, sobre a obra de
numerosos criadores portugueses de áreas tão diversas como
a literatura, o cinema, a música e o teatro, entre outros.
Um dos autores enunciados nesta exposição é o escritor
mortaguense Tomaz da Fonseca.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

GALA DE APRESENTAÇÃO

MIRANDA-MORTÁGUA - ÉPOCA 2020
8 DE FEVEREIRO
15:00 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

Atuação do Grupo “Cordas Partidas”
Aberto ao Público em Geral
ORG.: VELO CLUBE DO CENTRO
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16º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“BRANQUINHO DA FONSECA”

«UMA JANELA PARA ÁFRICA»
CONTOS . LIVROS . GASTRONOMIA .
MÚSICA . ARTESANATO
27 e 28 DE FEVEREIRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Atividade solidária em favor da ABAADV
(Escola de Cães Guia para Cegos)

ADRIANO REIS

QUI 27
"STÓRIAS DE LÁ"
Contos e Histórias, por Adriano Reis (Cabo Verde)
10:00 | Biblioteca Municipal
“MOZAMBIK CULTURA DE A A Z”
Workshop de Klemente Tsamba (Moçambique)
14:30 | Biblioteca Municipal
SEX 28
“NOS TEMPOS DE GUNGUNHANA”
Espetáculo, por Klemente Tsamba (Moçambique)
10:30 | Centro de Animação Cultural

KLEMENTE TSAMBA

“NOITE AFRICANA”
19:00 | Biblioteca Municipal
“Pensamentos Aleatórios” , apresentação de livro
de Avelino Sampaio (Angola)
“Sabores de África”, Iguarias tradicionais africanas
Música com Paralelos do Ritmo
INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
TLF.: 231 927 440 // EMAIL: BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

AVELINO SAMPAIO
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SÁB 01 (21:30) / DOM 02 (17:00)

O Caso de Richard Jewell
Richard Jewell
2h 11min // DRAMA // M/12
DE: CLINT EASTWOOD
COM: PAUL WALKER HAUSER, SAM ROCKWELL, OLIVIA WILDE

“Há uma bomba no Parque Centennial. Têm trinta minutos.”
Richard Jewell apresenta-se pela primeira vez ao mundo como
o segurança que localiza a bomba no atentado de 1996 em
Atlanta - uma ação que faz do próprio um herói depois de salvar
inúmeras vidas. Mas em apenas poucos dias, Jewell torna-se o
suspeito número um do FBI. Difamado pela imprensa e pelo
público, a sua vida transforma-se rapidamente num pesadelo.

SÁB 08 (21:30) / DOM 09 (21:30)

Bad Boys Para Sempre
Bad Boys For Life
2h 04min // AÇÃO // M/14
DE: ADIL EL ARBI, BILALL FALLAH
COM: WILL SMITH, MARTIN LAURENCE, VANESSA HUDGENS

Will Smith e Martin Lawrence estão de regresso às ruas de Miami,
a dar corpo aos detectives Mike Lowrey e Marcus Burnett, do
Departamento de Narcóticos. Agora, ao mesmo tempo que
lidam com problemas a nível pessoal – que incluem mudanças
de carreira, envelhecimento e crises de meia-idade –, vão ter de
enfrentar Armando Armas, o líder do mais perigoso cartel de
drogas a actuar em todo o estado da Flórida.

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

cinema
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SÁB 15 (21:30) / DOM 16 (21:30)

1917
1917
2h // DRAMA // M//14 | DE: SAM MENDES | COM: DEAN-CHARLES CHAPMAN, GEORGE MACKAY

No auge da Primeira Guerra Mundial, dois jovens soldados britânicos recebem uma
missão aparentemente impossível. Numa corrida contra o tempo, têm de atravessar
território inimigo e entregar uma mensagem que impedirá um ataque letal contra
centenas de soldados.
DOM 23 (17:00 / 21:30)

Mulherzinhas
Little Women
2h 15min // DRAMA // M/12 | DE: GRETA GERWIG | COM: SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON

Na opinião da realizadora Greta Gerwig, a adorada história das irmãs March quatro jovens determinadas a viver a vida à sua maneira - é intemporal e
oportuna.
SÁB 29 (21:30) / DOM 01 (21:30)

Jojo Rabbit
Jojo Rabbit
1h 48min // COMÉDIA // M/12
DE: TAIKA WAITITI // COM: ROMAN GRIFFIN DAVIS, SCARLETT JOHANSSON, SAM ROCKWELL

Uma sátira sobre a Segunda Guerra Mundial, que conta a história dum solitário
rapaz alemão cujo mundo vira do avesso quando este descobre que a sua mãe
esconde no sótão uma jovem judia. Apoiado apenas pelo seu amigo imaginário,
Adolf Hitler, Jojo é obrigado a confrontar-se com o seu nacionalismo cego.
BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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África
África tem um papel na história e na cultura da
gastronomia, e as relíquias alimentares do fascinante continente africano merecem reconhecimento e celebração.

SUGESTÃO
DE LEITURA
VIRIATO PÃ

Cozinha
Africana
Este livro revela um misto de receitas que
fazem parte do repertório chamado tradicional e de receitas originais.
Oferece não só os clássicos, como também combinações audaciosas, para celebrar a vasta e
rica biodiversidade de que África dispõe.
Tentando sempre mantê-las práticas e saborosas, as receitas são simples e despretensiosas, numa celebração de aromas e sabores únicos de África e da diáspora africana.
A cozinha africana é uma cozinha rica, sem
embelezamentos desnecessários, porque quando se tem os melhores ingredientes não é
necessário fazer muito - basta deixar que revelem o seu sabor.

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

EVA MEJUTO

ALBERTO MANGUEL

Maruxa

A cidade das palavras

Maruxa e Zézinho viviam na aldeia. Maruxa
lavrava, cosia e varria. Zézinho folgava,
cantava e dormia. Mas um belo dia…

Esforçamo-nos por construir sociedades que
promovam o patriotismo cívico, com valores
nos quais todos os cidadãos se revejam. Mas
algo não correu bem…

ANA MARIA MAGALHÃES
E ISABEL ALÇADA

Diário cruzado de
João e Joana
João e Joana têm uma relação muito
profunda e o hábito de contarem tudo um ao
outro. Nas férias separaram-se, mas
mantiveram a conversa à distância…

AVELINO SAMPAIO

Pensamentos aleatórios
Queremos fazer tudo certo, no tempo errado.
E fazemos tudo errado no tempo certo. Para
o tempo certo devemos usar a sabedoria…
Para o tempo errado devemos saber usar a
paciência…

É uma cozinha de estilo familiar, na qual tudo
se partilha.

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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Campeonato do Mundo de Ralis
está de volta a Mortágua!

notícias
notícias ▌9
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CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DO RALI DE PORTUGAL
DA ESQ. PARA A DIR.: JORGE LOUREIRO, JÚLIO NORTE, LUÍS ANTUNES, PEDRO MACHADO, LUÍS PAULO, CARLOS CIDADE E MÁRIO GARCIA

-Está conﬁrmado. Em 2020 Mortágua vai
receber uma das classiﬁcativas do Vodafone
Rali de Portugal, a contar para a sexta ronda
do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

O Município de Mortágua aceitou o desa o de integrar
a Região Centro neste grande evento desportivo de
nível mundial, juntando-se a Coimbra, Lousã, Arganil
e Góis, sendo uma das novidades do gurino da edição
do rali deste ano.

notícias
notícias ▌11
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SETEMBRO
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2019

Ao que acrescenta: “Os Mortaguenses são gente de trabalho, de luta, de superação. Também é conhecida a
grande tradição e o enorme entusiasmo à volta dos
ralis em Mortágua, e a prova disso está no Rali de Mortágua que já vai em 14 edições, e está novamente no
calendário para 2020. Por tudo isto, acho que os Mortaguenses também merecem ter no seu município o
melhor rali do Mundo”.
CLASSIFICATIVA DE MORTÁGUA
REALIZA-SE A 22 DE MAIO
CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DO RALI DE PORTUGAL,
JÚLIO NORTE COM MIGUEL OLIVEIRA, PILOTO DE MOTOGP

O presidente da Câmara já tinha manifestado a vontade de trazer a prova até Mortágua desde que esta voltou à Região Centro, no ano passado, tendo sido possível, este ano, concretizar esse ambicioso objetivo.
Júlio Norte destaca a importância de Mortágua voltar
a inscrever o seu nome numa prova automobilística
de nível mundial, com tudo o que tal representa em
termos de valor acrescentado, económico e turístico,
para o concelho de Mortágua e para a região. E salienta que a decisão foi bem ponderada, tendo em conta o
investimento, ainda signi cativo, para trazer a prova
até Mortágua.

A etapa portuguesa do Mundial de Ralis realiza-se
entre 21 e 24 de maio e promete muitas emoções aos
adeptos da modalidade ao longo do itinerário da prova
que envolve 14 municípios.
O Rali de Portugal arranca no dia 21 com um Shakedown, em Paredes. À noite, pelas 20h30, tem lugar a
cerimónia o cial de partida da prova em Coimbra,
junto à Porta Férrea da Universidade.
No dia 22 os pilotos e máquinas rumam até Lousã, Góis e
Arganil, com dupla passagem (manhã e início da tarde).
Daqui partem em direção a Mortágua, para disputarem
a sétima classi cativa, com partida às 15h58, e a culminar a passagem pela Região Centro. A classi cativa de
Mortágua, numa extensão de 18,24 km, será parcialmente disputada num troço que no passado já integrou
o Mundial de Ralis. Após a classi cativa de Mortágua o
Rali ruma até ao norte do país. ■

notícias
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RECONHECIMENTO

Júlio Norte distinguido
nos Prémios FPAK
-Júlio Norte foi uma das personalidades
distinguidas na Gala dos Prémios da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting.
A distinção foi entregue no passado dia 25, na gala
anual da FPAK, realizada na cidade de Leiria.
Os prémios FPAK têm como nalidade galardoar
personalidades ou entidades que pela sua ação
preponderante a nível organizativo ou participativo,
tenham signi cativamente digni cado e promovido o
desporto automóvel nacional.
A Direção da FPAK justi ca a distinção atribuída a Júlio
Norte “pelo entusiasmo e dedicação que tem devotado
ao automobilismo nacional e pelo grande contributo
dado ao progresso e desenvolvimento da modalidade”.
O piloto mortaguense de ralis, Leonardo Coelho, foi
outro dos galardoados na gala da FPAK. Em 2019 a
dupla Leonardo Coelho e Filipe Martins (navegador)
conquistou o 3º lugar na classe P3 e o 4º da geral no
Campeonato Centro de Ralis. ■

notícias
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NELO WINTER CHALLENGE

Melhores canoístas do mundo
em competição na Aguieira
-Nelo Winter Challenge acontecerá a 22 de fevereiro e reunirá
atletas de topo da canoagem mundial e nacional.
O evento, organizado pela Nelo Kayaks, em parceria
com o Montebelo Aguieira Lake Resort, é uma
referência nas provas de inverno na canoagem, sendo
uma ferramenta para atletas avaliarem a sua forma
atual num ambiente descontraído, mas competitivo.

Esta competição, que já vai na 9ª edição, distingue-se
não só pela riqueza e currículo dos atletas e países
p re s e n te s, m a s ta m b é m p e l a q u a l i d a d e d a
organização, que a torna num momento alto das
provas da pré-época.

O Centro de Treino Nelo – Montebelo Aguieira acolhe
anualmente centenas de atletas de todo o mundo,
incluindo campeões mundiais e olímpicos. Nesta
altura do ano, regista-se a maior a uência de atletas e
seleções, que vêm aqui realizar o seu estágio de préépoca, sendo este evento uma excelente oportunidade
para medirem forças com os melhores do mundo.

Os atletas irão confrontar-se em duas provas distintas:
um contrarrelógio de 1500 metros, na parte da manhã,
e um torneio de 150 metros, na parte da tarde. ■

Fernando Pimenta, Emanuel Silva, Teresa Portela e
Joana Vasconcelos, são presença habitual neste
evento, entre os atletas olímpicos portugueses.

notícias
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AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Município aplica taxa mínima de IMI
e dá desconto máximo no IRS
-Município de Mortágua
mantém opções de
redução ﬁscal em
benefício das famílias.

A Câmara Municipal de Mortágua decidiu manter, em 2020, a taxa de IMI
(Imposto Municipal sobre Imóveis) no valor mais baixo permitido por lei,
que é 0,3%.
Adicionalmente, a Câmara Municipal aprovou aplicar o IMI familiar, que se traduz numa redução/dedução xa de 20, 40 e 70 euros, consoante as famílias
tenham um, dois, ou três ou mais dependentes a cargo, respetivamente. Desta
forma, pretende-se dar um apoio reforçado às famílias mais numerosas.

FEVEREIRO
SETEMBRO
2020
2019

Além desta medida, a Câmara Municipal volta a abdicar da totalidade do IRS dos sujeitos passivos com
domicílio scal no concelho, xando a isenção da percentagem na participação variável do município.
Na prática, a não cobrança por parte do Município traduz-se num “benefício scal” a favor do munícipecontribuinte, que pagará menos imposto do que pagaria caso o Município optasse por cobrar a participação
que a lei lhe confere, que varia entre 0% e 5%.
Este "benefício scal" aplica-se tanto a quem recebe
IRS no momento da liquidação (receberá mais) como a
quem tem de pagar (pagará menos).
A lei diz que os Municípios podem aplicar uma taxa de
participação variável no IRS que pode ir até aos 5%,
mas conferes-lhes a prerrogativa de poderem abdicar
desse valor, em parte ou na totalidade, cabendo essa
decisão a cada Município.

notícias
notícias ▌15

reduções de taxas municipais ou impostos locais),
quer de âmbito social (serviços de apoio às famílias).
Júlio Norte lembra que os portugueses já têm uma
carga scal que é das mais altas da União Europeia: “Os
Municípios têm uma ação muito reduzida em termos
de política scal, a qual está nas mãos do Governo.
Temos aqui estes instrumentos em que a lei confere
uma margem de atuação aos Municípios, permitindolhes aliviar a carga scal aos munícipes. A Câmara
optou isentar ou aplicar taxas pelo valor mais baixo, e
dessa forma, dar uma ajuda ao orçamento das famílias,
aumentando o rendimento disponível”.
Segundo Júlio Norte, estas medidas têm de ser
analisadas numa perspetiva integrada, no quadro de
um programa de desenvolvimento que o Executivo
Municipal tem vindo a implementar, que no seu todo
visa promover a qualidade de vida dos habitantes, o
crescimento da economia local e a consequente
criação de emprego, e a xação/atração de pessoas.

APOIAR AS FAMÍLIAS
Há vários anos consecutivos que o Município de
Mortágua aplica a taxa mínima de IMI e prescinde da
percentagem no IRS, proporcionando uma poupança
scal aos munícipes. Estas opções inserem-se numa
política continuada de apoio às famílias prosseguida
pelo Município, que abrange um leque diversi cado de
apoios e incentivos, quer de âmbito scal (isenções ou

Júlio Norte sublinha ainda que a perda de receita
corrente associada a estas decisões não compromete a
sustentabilidade nanceira do Município, que ostenta
uma situação sólida e um saldo positivo de gerência de
cerca de 3,7 milhões de euros que lhe permite acomodar
essa perda de receita. “Governar é fazer escolhas, é
de nir prioridades, e no nosso entendimento as Pessoas
estão em primeiro lugar”, a rma. ■

notícias
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Arrancaram as obras
de requaliﬁcação
do edifício dos
Paços do Concelho

Empreitada de
“Requaliﬁcação do
Edifício dos Paços do
Concelho” visa
modernizar as
instalações e melhorar
os serviços prestados aos
munícipes.

As obras consistem na remodelação dos espaços interiores do edifício, abrangendo sobretudo o piso térreo e
o 1º andar (serviços administrativos e técnicos).

energética do edifício. As restantes modi cações ao
nível do 1º andar dizem respeito à reorganização de serviços internos /gabinetes.

O projeto contempla a rede nição dos espaços de contato com o público, criando áreas totalmente acessíveis a
pessoas com mobilidade condicionada. A atual zona do
átrio de entrada passará a ter uma nova imagem, surgindo um “open space”, um espaço amplo com atendimento personalizado, incluindo novas áreas de estar e de
exposições temporárias. O acesso a esta zona é feito pela
atual entrada principal e antecedido de uma antecâmara composta por arcadas em vidro e duas portas de abertura automática.

A intervenção visa dotar o edifício de instalações
modernas e funcionais, contribuindo para um serviço
de atendimento quali cado e e ciente. Em simultâneo, a intervenção permitirá melhorar as condições de
trabalho dos Funcionários, contribuindo para o bom
desempenho das suas funções.

No piso térreo irão ser instalados alguns serviços de
atendimento, com acesso próprio e ligação ao 1º andar
através de plataforma elevatória. É de referir ainda o
isolamento térmico das paredes e a substituição da caixilharia (portas e janelas), promovendo a e ciência

As obras têm um prazo de execução de seis meses, durante o qual haverá alguns constrangimentos e incómodos
decorrentes da execução dos trabalhos. A Câmara Municipal solicita a melhor compreensão dos munícipes e tentará atenuar, na medida do possível, esses incómodos.
Com a certeza de que os munícipes e o público em geral
serão compensados, após a conclusão das obras, com a
melhoria da qualidade dos serviços prestados. ■

FEVEREIRO
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Projeto ClimAgir sensibilizou
alunos do Agrupamento de Escolas
-O projeto ClimAgir promoveu várias
atividades de sensibilização ambiental
com a participação de alunos do
Agrupamento de Escolas de Mortágua.
Ao longo de uma semana, os alunos compreenderam
as problemáticas associadas às alterações climáticas e
os desa os do futuro para mitigar as mesmas, sensibilizando para a responsabilidade individual (e coletiva)
na construção de um Planeta sustentável.
Em colaboração com o Município de Mortágua, as turmas do 10º ano visitaram a Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR), compreendendo o processo
de tratamento da água
Os alunos do 2º e 3º CEB foram sensibilizados para o
problema da invasão da “vespa asiática” e o seu impacto na biodiversidade, e aprenderam a executar armadilhas, utilizando materiais recicláveis, para controle da
espécie. Estas armadilhas serão depois colocadas no

terreno, numa ação articulada com o Gabinete Técnico- orestal do Município.
Por sua vez, os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico executaram jogos didáticos e pedagógicos de educação
ambiental (bons hábitos vs maus hábitos, sustentável
vs não sustentável, poluição vs não poluição). Os alunos procederam ainda à germinação de uma semente
autóctone num vaso biodegradável, para futura transplantação.
Foram desenvolvidas atividades pedagógicas de educação e sensibilização ambiental (palestras e visualização de vídeos) que envolveram alunos dos vários
níveis de ensino.
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O ClimAgir é um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra que visa
sensibilizar a população dos territórios da região para a problemáticas das alterações climáticas, as
suas causas, os seus impactos, e
para a necessidade de mudança de
comportamentos. Promover a oresta autóctone é outro dos objetivos do projeto.
As escolas e os jovens são um dos
vetores da atuação do projeto,
tendo em consideração que a
mudança de mentalidades tem de
começar desde tenra idade, nos
mais novos.
O projeto ClimAgir é executado no
âmbito da candidatura “Reforço
das capacidades de adaptação às
alterações climáticas – ações de
comunicação e sensibilização na
C I M - R C ”, n a n c i a d o p e l o
POSEUR, Portugal 2020 e Fundo de
Coesão. ■
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Mortágua recebeu Encontro Distrital
de Cantadores de Janeiras do INATEL
-Doze grupos do distrito de Viseu juntaram-se no
Centro de Animação Cultural de Mortágua para o
Encontro Distrital de Cantadores de Janeiras do
INATEL de Viseu.

Organizado pelo INATEL de Viseu e Município de Mortágua, o evento assinalou “Os Reis” e, ao mesmo tempo, o encerramento do programa “Mortágua Vila
Natal”. O concelho de Mortágua esteve representado
neste Encontro pelo Orfeão Polifónico e pelo Rancho
Folclórico e Etnográ co de Vale de Açores.
O público encheu a sala do Centro de Animação Cultural e assistiu a uma agradável tarde cultural, envolta de
calor humano, amizade e convívio. Os grupos entoaram bonitos cânticos de saudação, de louvor ao Menino Jesus, desejando ainda votos de um novo Ano cheio
de esperança.
O Encontro Distrital de Janeiras é uma referência na atividade cultural do INATEL de Viseu e serve o objetivo
principal de preservar uma das mais singulares e genuínas manifestações da nossa tradição e cultura popular.

A Fundação INATEL esteve representada no evento
pela vice-presidente, Lucinda Lopes, e pelo Diretor
Regional do INATEL Viseu, Filipe Lourenço.
Lucinda Lopes a rmou que “é missão primordial da Fundação INATEL não deixar cair em esquecimento as tradições da nossa cultura”, e manifestou a disponibilidade
da instituição para trabalhar com as Associações Locais
e com o Município de Mortágua noutras iniciativas.
O presidente da Câmara, Júlio Norte, agradeceu à Fundação INATEL por se ter associado ao Município nas
festividades da quadra, bem como a presença dos grupos participantes, e sublinhou a importância de se preservar a cultura tradicional, “porque é aquilo que nos
torna diferentes neste mundo globalizado”. ■
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Festa de Encerramento da Exposição
“Tantos modos de SER carta”
-A Exposição/Instalação constituída por cartas e
memórias, da autoria de Lucrécia Alves, esteve
patente ao público, na Biblioteca Municipal,
entre 23 novembro e 11 de janeiro.
O encerramento da Exposição contou com momentos de música (Coral Juvenil Sílvia Marques), de leitura (crianças e adultos) e de interação com o público.
Durante o tempo de permanência,
a Exposição recebeu a visita de crianças da Escola Básica (3 º e 4º
ano) e do Jardim-Escola João de
Deus, que escreveram cartas e executaram desenhos. Algumas dessas cartas foram lidas em voz alta e
suscitaram muita admiração. Duas
jovens leram o livro “A última carta”, de Antonis Papatheodoulou,
que presta homenagem à nobre
pro ssão de carteiro.

Lucrécia Alves gosta de “desenrolar” histórias, como se fossem novelos. E brindou o público com uma
história, intitulada “A Primeira Viagem”, inspirada na sua vida real,
que narra a viagem que fez dos Açores para Angola quando tinha apenas 3 anos de idade. O público foi
também convidado a interagir e a
contar histórias.
Recuperar o hábito e o prazer da
escrita à mão, das palavras e emoções ditas, olhos nos olhos, numa
época em que a escrita digital
torna tudo igual, distante e
impessoal, é um dos ensinamentos que a autora nos transmite. ■
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Escola de Teatro de Vila Nova e
Academia Saber+ apresentaram espetáculo
-Escola de Teatro de Vila Nova e
Academia Saber+ juntaram-se em
palco para apresentar o espetáculo
“Natal, Viagem no Tempo”.

O espetáculo esteve inicialmente agendado para o mês
de dezembro, inserido no programa “Mortágua Vila
Natal”, mas devido às condições meteorológicas veri cadas nessa altura (tempestade Elsa), teve de ser adiado para o mês de janeiro.
Academistas e crianças subiram ao palco para uma viagem no tempo representando como era o Natal, época
por época, desde os anos 30 até aos dias de hoje, exprimindo não só as mudanças na vivência da quadra
como as que a própria sociedade foi vivendo ao longo
dos anos.
No nal, aos atores em palco juntaram-se mais academistas que se encontravam na assistência, na interpretação de bonitas canções alusivas ao Natal.
Além de um espetáculo teatral/musical, este evento
constituiu ainda um momento de encontro de gerações, em que novos e menos novos partilharam o
mesmo palco.
O espetáculo contou com a colaboração do TEM e da
Câmara Municipal. ■
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Tômbola de Natal gerou
volume de negócio
de cerca de 380 mil euros
-A iniciativa “Tômbola de Natal” decorreu entre 6 de
dezembro e 6 de janeiro, promovida pela ACIBA
(Associação Comercial e Industrial da Bairrada e
Aguieira) em parceria com o Município de Mortágua.
Esta iniciativa, que já vai na sua sexta edição, tem por objetivo promover e
dinamizar o Comércio Local na época natalícia. Durante aquele período
foram recolhidas 21.100 senhas, cada uma correspondendo a um valor em
compras nos 31 estabelecimentos aderentes. As senhas recolhidas representaram um volume total de negócio de cerca de 380 mil euros, tendo-se
veri cado um aumento de 11,7% em relação ao ano passado. Este valor global dá uma média de 18 euros de compras por cada senha.
Sob o lema “Magia do Natal no Comércio Local”, a ação decorreu nos três
concelhos da área de intervenção da ACIBA (Mealhada, Mortágua e Penacova), tendo sido no concelho de Mortágua que se registou maior número
de senhas (compras) e também maior volume de negócio.
A cada compra no valor mínimo de 15 euros correspondia a entrega de uma
senha, que habilitava ao sorteio nal de quatro prémios, no valor de 300,

200, 125 e 75 euros, respetivamente. O sorteio teve lugar no passado
dia 21 no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. Coube ao presidente da
Câmara Municipal, Júlio Norte, ao
presidente da Direção da ACIBA,
Carlos Couceiro, à vogal da Direção, Joana Martins, e ao presidente
do Conselho Fiscal, David Oliveira,
retirar cada uma das senhas, pela
ordem crescente dos prémios.
Os clientes premiados irão agora ser
contactados pela ACIBA, podendose adiantar que os prémios saíram
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nos seguintes estabelecimentos
comerciais: 1º Prémio - Frutisquina
- Comércio de Frutas e Legumes e
Frutos Secos, Lda.; 2º Prémio - Ourivesaria Relojoaria Fernando Heleno; 3º Prémio - Ourivesaria Relojoaria Fernando Heleno; 4º Prémio New Fashion.
Os prémios consistem em vales de
compras a efetuar em qualquer dos
estabelecimentos aderentes. Além
destes quatro prémios maiores, em
cada estabelecimento foi ainda sorteado um prémio, consistindo em
compras no valor até 15 euros na
respetiva loja.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, deixa palavras de
felicitação aos estabelecimentos
que aderiram à iniciativa, e destaca
o êxito da iniciativa em termos de
negócio gerado na área do concelho de Mortágua. “São números
muito interessantes que mostram
que vale a pena este investimento
do Município na promoção do
nosso Comércio Local”. O Município apoia na divulgação, na atribui-

ção dos prémios, promove a animação e as decorações de rua, contribui
com a sua quota-parte, mas lembra que “o sucesso depende acima de tudo
da adesão e do interesse dos comerciantes e empresários”.
Júlio Norte refere que a iniciativa, ao longo dos anos, tem contribuído para
que as pessoas estejam mais sensibilizadas para a importância de comprar
no Comércio da sua terra, frisando que um Comércio Local forte e dinâmico é fundamental para o desenvolvimento económico do concelho. “É
dinheiro que ca no concelho, são postos de trabalham que se criam e se
mantêm, e temos de pensar nisso no ato de comprar”, vinca. ■
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Alunos da Universidade Sénior do Montijo
visitaram Centro de Interpretação
-O Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco” recebeu a visita de
um grupo de 55 alunos que frequentam
a Universidade Sénior do Montijo.
A visita, de carácter didático, inseriu-se no âmbito das
áreas curriculares de História e Francês lecionadas
naquela Universidade.

Após a receção dos alunos, seguiu-se a visita guiada e
explicativa pelos vários módulos que contam a história da passagem das “Invasões Francesas” pelo país e,
mais concretamente, por terras de Mortágua. Foram
ainda explicados pormenores acerca dos uniformes,
armas e peças de artilharia que estão ali expostos. No
nal foi exibido no auditório um documentário alusivo
à 3ª Invasão, já distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia.
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Além do Centro de Interpretação, o grupo visitou ainda
o Museu Militar do Bussaco e visualizou a área onde
estavam localizados os quartéis do Marechal Massena
(francês) e General Crawford (inglês), situados na
Moura e em Sula, respetivamente.
“É a segunda visita que estamos a fazer no âmbito do
tema das Invasões Francesas. Há dois anos fomos ver
as Linhas de Torres e agora viemos até esta zona para
ver locais associados à Batalha do Bussaco”, referiu Rui
Neves, professor de História naquela Universidade
Sénior. “É bom ver que o Município tem aqui preservada a memória de um evento que foi marcante na história de Portugal, e estes equipamentos ajuda nessa função, ao mesmo tempo que promovem a investigação e
a publicação de informação que interessa às pessoas”,
acrescentou.
Inaugurado em setembro de 2017, o Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco” é um espaço de divulgação, conhecimento e estudo, mas também de evocação e memória, alusivo à passagem das
Invasões Napoleónicas no concelho.
O Centro disponibiliza informação, em vários suportes,
que aborda temas como as Guerras Peninsulares, os Exércitos em confronto, a Batalha do Bussaco, as sequelas da
guerra em Mortágua. Os visitantes também podem
conhecer as rotas, as movimentações e a constituição dos
exércitos, o armamento e a logística utilizada, bem como
a cronologia dos principais acontecimentos. ■
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Falgaroso da Serra vê nascer
projeto de Alojamento Local
-Chama-se “Mimosa Village”, é um pequeno
condomínio situado na aldeia do Falgaroso da
Serra, e representa uma novidade na oferta
turística do concelho na área do alojamento.
O condomínio é formado por cinco casas (4 residências
e 1 receção), todas estrategicamente viradas para a serra, promovendo o envolvimento do visitante com a
natureza. Cada casa está identi cada e decorada com o
nome de uma planta silvestre: Mimosa, Trevo, Carqueja, Jasmim, Giesta.
Com uma área de 30m², cada habitação constitui um
espaço indiviso que integra quarto, cozinha, sala de
estar, além de WC privado. Todas as casas estão equipadas com televisão, frigorí co, micro-ondas, Internet
wireless e climatização. A decoração e o ambiente combinam toda a simplicidade do ambiente rural com o
conforto e modernidade.
As casas vieram da Suécia, que tem uma larga experiência neste tipo de construção. Uma equipa de polacos teve a seu cargo a montagem. Como as casas do

norte da Europa, possuem um conforto térmico que
permite manter um ambiente mais quente no inverno
e mais fresco no verão.
Além das habitações, o condomínio integra ainda uma
receção, que presta apoio aos clientes. O responsável
pelo projeto é Hélder Jorge, um empresário ligado ao
turismo náutico, no Tejo. O investimento foi todo feito
com recursos próprios, sem quaisquer apoios o ciais.
“Conheço Mortágua há uns 25 anos, tenho aqui amigos em Espinho, e acabei por comprar e reconstruir
uma casa de xisto aqui no Falgaroso, que entretanto
vendi. Como tinha ainda este terreno de sobra, decidi
investir neste condomínio”, explica o empresário.
A estadia inclui alojamento, o “welcome drinking” à chegada e o pequeno-almoço diário com produtos locais. A
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“Mimosa Village” proporciona também programas de visita a locais
do concelho e da região, nomeadamente aos percursos pedestres,
Aguieira, Bussaco e Caramulo.
À exceção da construção propriamente dita, todos os restantes materiais e mobiliário, foram adquiridos
em Mortágua. O engenheiro civil da
obra foi também de Mortágua.
O “Mimosa Village” irá funcionar
sete dias por semana, 365 dias por
ano. A abertura está prevista para o
corrente mês. ■
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ADICES divulgou
apoios ﬁnanceiros
-A ADICES, em colaboração com o
Município de Mortágua, promoveu
uma Sessão de Divulgação sobre
Apoios Financeiros à Atividade Agrícola
e Turismo em Espaço Rural, no âmbito
do PDR2020.
As candidaturas decorrem até 31 de março e abrangem
dois áreas/tipos de investimento: Operação 10.2.1.2
- Pequenos investimentos na Comercialização e
Transformação de Produtos Agrícolas; Operação 10.2.1.3 - Diversi cação das Atividades na
Exploração Agrícola. Esta última medida inclui também investimentos da componente turística desenvolvida em espaço rural. Os apoios traduzem-se no
nanciamento, a fundo perdido, de uma percentagem
do investimento total elegível que tiver sido aprovado,
que pode variar entre os 40 e os 45%, consoante a área
objeto de candidatura. Há sempre um limite de investimento total e de apoio por cada bene ciário.
Para informação mais detalhada e esclarecimentos, aconselha-se os interessados a contactar a ADICES, de modo a
veri car se preenchem os requisitos para apresentação da

candidatura na tipologia de investimento pretendido.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, referiu
que é importante que as pessoas ligadas ao setor agrícola e agroturístico estejam atentas a estes apoios e às
vantagens associadas, constituindo uma oportunidade única de modernizarem a sua empresa, alavancarem o seu negócio, aumentarem os seus rendimentos.
João Carlos Figueiredo, Coordenador da ADICES, agradeceu a parceria do Município de Mortágua nestas
ações de informação, e referiu que este é um “momento
crucial” se as pessoas quiserem aproveitar este tipo de
apoios no que respeita ao setor agrícola. “À exceção destes Avisos de Candidatura, não deverá haver muitas
mais oportunidades de aceder a este tipo de apoios no
atual Quadro Comunitário”, adiantou.
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APOIO NA ÁREA DA FORMAÇÃO
E CONSULTORIA

Níveis e Taxas de Apoio: 45% do investimento total elegível.

Nesta sessão foi também divulgado o programa de capacitação destinado às empresas agrícolas, orestais, avícolas e turísticas. Este programa, tutelado pela Confederação de Agricultores de Portugal, dá apoio gratuito
em quatro grandes áreas: Gestão Agrícola; Segurança e
Higiene no Trabalho Agrícola; Boas Práticas de Sustentabilidade e Gestão Florestal Sustentável.

DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

A formação de colaboradores das empresas e dos
empresários, o apoio de consultoria no próprio local de
trabalho/empresa, o controle de custos, a gestão, a
expansão da atividade (exportações), são algumas das
ações apoiadas pelo programa. As empresas podem inscrever até 3 pessoas/colaboradores por área, sendo a
formação certi cada.
PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Destina-se a investimentos em ações cujo custo total
elegível apurado seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.
Tipo de Apoio: subsídio não reembolsável até ao limite
máximo de 150.000 euros de apoio por bene ciário.

Destina-se a investimentos em atividades económicas
não agrícolas nas explorações agrícolas cujo total elegível apurado seja igual ou superior a 10.000€ e inferior ou igual a 200.000€.
Tipo de Apoio: subsídio não reembolsável (fundo perdido).
Níveis e Taxas de Apoio: 40% do investimento total elegível (sem a criação de postos de trabalho); e 50% do
investimento total elegível (com a criação líquida de
postos de trabalho). ■
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Obras e Empreitadas
EDUCAÇÃO /EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
Ÿ
Ÿ
Ÿ

REMODELAÇÃO DE CRUZAMENTO EM VALE DE AÇORES

Ÿ

Instalação de novos Equipamentos de Recreio Centro Educativo: obra concluída.
Arranjos exteriores - Centro Educativo: obra em
execução.
Substituição de caleiras/drenagem de águas pluviais - Centro Educativo: obra concluída.
Remodelação do sistema de deteção e combate a
incêndios - Centro Educativo: obra concluída.

URBANIZAÇÃO / ARRUAMENTOS

SANEAMENTO BÁSICO

Remodelação do cruzamento das vias Avª. Infante
D.Henrique, Rua Porto Forno e Rua António Maurício
Marques, em Vale de Açores - obra em execução.

Ÿ
Ÿ

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
de Mortazel – obra concluída.
Remodelação da ETAR do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira: obra em execução.
Estações Elevatórias de Águas Residuais do Barril e
da Marmeleira – obra em execução.

A intervenção visa promover melhor ordenamento do
trânsito e mais condições de segurança.

Ÿ

DESPORTO /EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

PATRIMÓNIO

Obras de conservação do Pavilhão Municipal: obra em
execução.

Reabilitação do Lagar de Varas de Vale de Mouro: obra
em conclusão.
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APOIO SOCIAL
Reconversão das antigas Escolas Primária e PréPrimária da Felgueira – futuro Centro Comunitário:
obra em execução.
RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
DA N I F I C A DA S P E LO S I N C Ê N D I O S D E
OUTUBRO DE 2017 / REDE VIÁRIA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Acesso ao Pólo Industrial / Pellets Power e Central
Termoelétrica – obra em execução.
EM Chão de Vento - Albufeira da Barragem da Aguieira – obra em fase de conclusão .
Acesso ao Barril - obra em fase de conclusão.
Acesso a Almacinha – obra em fase de conclusão .
EM Coval-Freixo – obra em execução.
EM Vale de Açores - Caparrosinha - Pinheiro – obra
em execução. ■

BENEFICIAÇÃO DA E.M. VALE DE AÇORES - PINHEIRO

RECONVERSÃO DAS ESCOLAS DA FELGUEIRA

BENEFICIAÇÃO DA E.M. CHÃO DE VENTO - ALBUFEIRA DA AGUIEIRA

BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO BARRIL, A PARTIR DA E.N. 228
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 8 e 22 de janeiro,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 30/2019 e 1/2020
para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à
Família, nos termos do respetivo Regulamento.
Aprovar atribuir à Associação de Estudantes da Escola
Secundária de Mortágua o subsídio no valor de 1.000,00
euros, para apoio à viagem de m de curso.
Aprovar atribuir à Associação de Estudantes da Escola
Secundária de Mortágua o subsídio no valor de
1.000,00 euros, para apoio à concretização do Plano
Anual de Atividades.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, mediante
a celebração de protocolo, o subsídio mensal no valor
de 7.668,89 euros, para apoio ao desenvolvimento da
sua atividade desportiva, referente ao período de Janeiro a Maio inclusive.
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Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o
subsídio no valor de 6.162,89 euros, para apoio ao
desenvolvimento da sua atividade desportiva na restante época 2019/2020, referente ao período de Janeiro
a Maio inclusive.
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio no
valor de 1.000,00 euros, como apoio às despesas de
organização da Gala de apresentação da equipa de
ciclismo UCI Miranda-Mortágua.
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante a
celebração de protocolo, o subsídio no valor de
45.000,00 euros, para apoio à atividade desportiva e
investimentos inerentes à participação da sua equipa
de ciclismo nas provas nacionais e no estrangeiro, em
que a equipa mencionará o nome Mortágua nos seus
equipamentos, frota automóvel e meios de divulgação.
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Desportiva da
Sobrosa o subsídio no valor de 150,00 euros, para apoio
à realização do III Passeio TT.
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar o procedimento administrativo de resolução
do contrato de arrendamento referente a apartamento T2, situado no Bairro Social da Gandarada, com
base no artº 24º nº1, b) da Lei nº 81/2014 e nos artºs
1038 e 1083 do Código Civil, e noti car o arrendatário
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para se pronunciar sobre a proposta de decisão, nos
termos legais (CPA).
Aprovar a proposta de abertura do procedimento de
Hasta Pública para alienação dos lotes nº 2/3; 4/5; 6/7;
8/9; 10/11; 12/13; 14/15;20/21; do “Loteamento Urbano
Municipal da Antiga Cerâmica de Mortágua”. Mais deliberou a publicitação da Hasta Pública e xar o dia
20/02/2020 para o ato público de abertura das propostas para adjudicação dos lotes.
Aprovar a cedência de utilização do edifício municipal
e respetivo espaço envolvente da antiga escola primária de Cortegaça, à MORPATUDOS – Associação de Resgate, Cuidado e Acolhimento de Animais, mediante a
celebração de protocolo, considerando a atividade relevante de interesse público municipal desenvolvida por
esta associação, sem ns lucrativos.
Aprovar a operação de loteamento urbano, constituída
por 5 lotes, e as respetivas obras de urbanização, referente ao Proc.º nº 02/2019/3, sita na Rua da Chama, em
Vale de Açores, sendo promotor a empresa PROREVI –
Pinturas e Revestimentos.
SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Deliberar adquirir um terreno com a área de 7.860 m²,
pelo valor de 10.218,00 euros, para a remodelação da
ETAR do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira.

Deliberar adquirir um terreno com a área de 280 m²,
pelo valor de 3.500,00 euros para a construção da Estação Elevatória do Barril.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Tomar conhecimento que a Câmara Municipal submeteu candidatura ao PDR- Medida Renovação de Aldeias, para apresentar ao GAL ADICES, com vista à recuperação e readaptação funcional do edifício da Escola
Primária de Vale de Remígio – “Preservar as Tradições
na Escola Primária de Vale de Remígio- Artes, Ofícios e
Gastronomia (Lampantana). Mais deliberou solicitar
a Assembleia Municipal a apreciação do assunto para
efeitos de Declaração de reconhecimento de interesse
para as populações e para a economia local.
ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2019.
Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2020, nos seguintes valores:
Reforço receitas correntes: 37.130,00 euros
Anulação receitas correntes:37.130,00 euros
Reforço despesas de capital: 283.500,00 euros

deliberações municipais
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Anulação despesas de capital: 313.500,00 euros
Reforço despesas correntes: 37.000,00 euros
Anulação despesas correntes: 7.000,00 euros
Aprovar a modi cação às Opções do Plano de 2020,
conforme documento presente à reunião.
Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2020, nos seguintes valores:
Reforço receitas correntes: 200,00 euros
Anulação receitas correntes: 200,0 euros
Reforço despesas de capital: 100.000,00 euros
Anulação despesas de capital: 231.500, 00 euros
Reforço despesas correntes: 175.500, 00 euros
Anulação despesas correntes: 44.000,00 euros.
Aprovar a modi cação por alteração às Opções do
Plano de 2020, nos seguintes valores:
Modi cação de nanciamento de nido: 38.000,00 euros
Modi cação de nanciamento não de nido:
237.500,00 euros.
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LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas referente a 1ª prorrogação do licenciamento do Proc.º de
Obra nº 01/2016/58 – Construção Nova/Habitação
Familiar, sita na Rua da Escola, Marmeleira, com base
no art.º 29º, nº1, e) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
Proc.º de Obra nº 01/2013/318 – construção de moradia
e anexo, nos termos do disposto no art.º 71º, nº3, d), e
71º, nº5, do RJUE, com o consequente arquivamento do
processo.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
Proc.º de Obra nº 01/2018/90 – construção de moradia
e anexo, nos termos do disposto no art.º 71º, nº3, d), e
71º, nº5, do RJUE, com o consequente arquivamento do
processo.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas referente ao Processo de Obra nº 01/2019/117 - construção
nova – habitação, sita no Porto Forno, Vale de Açores.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
Proc.º de Obra nº 01/2019/241 – construção de moradia, na Rua S. João, Sobral, nos termos do disposto no
art.º 71º, do nº3, com o consequente arquivamento do
processo.
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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

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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