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Mensagem do Presidente

“

JUNTOS SEREMOS
SEMPRE MELHORES
Aos poucos, vamos entrado numa realidade e num mundo que, vestidos de
aparente normalidade, nos vão lançando em trilhos desconhecidos.
Aos poucos, vamos tentando vencer medos e desfazer preconceitos, mas a
verdade é que com o m do con namento, se iniciou uma nova fase da jornada, completamente desconhecida, nova, rumando ao incerto.
Esta pandemia trouxe-nos novas certezas e relembrou-nos velhas premissas.
O isolamento social trouxe à tona a necessidade que sentimos, enquanto seres
sociais, do contacto com o outro, da importância das relações e da necessidade
imperiosa que sentimos do convívio, da proximidade física… Carências que o
mundo virtual e as redes sociais não colmatam, nem subtraem.
Se isto se pode veri car, num sentido mais lato, a verdade é que há determinados grupos/ faixas etárias que mais sentiram o peso deste afastamento forçado.
Os nossos idosos e as nossas crianças caram particularmente expostos ao
estrangulamento da solidão, ao sufoco de se verem privados dos seus
entes queridos, dos seus amigos, das caras e sorrisos que preenchiam os
seus dias.
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Há uma mensagem muito forte na
particularidade destes grupos etários, os que começam a desenhar
uma vida cheia de aventuras e os
que redigem tratados de conhecimento e sabedoria, serem os que
mais sentem o fardo da lonjura…
Quase como quem diz que é nos
extremos da vida que o senso mais
se apruma e valorizamos aquilo
que realmente vale…
De resto, iniciamos nova vida…
Com passos ligeiros. Ansiando, por
um lado, a tão aguardada liberdade… Temendo, por outro, uma
metafísica desconhecida.
A transcendência do vírus devolveu
ao nosso mundo a plenitude dos
seus mares e continentes, sem fronteiras desenhados a régua e esquadro… Ingloriosas batalhas caídas por
terra face a tão silencioso inimigo,
demonstrando que a guerra se vence
a nal… Na sombra e no sossego.
Resta-nos agora uma atitude serena, atenta, cautelosa, mas, acima
de tudo, muito tranquila.

Cabe-nos seguir em frente, resolutos, conscientes de que só um
esforço coletivo, com muita assertividade e solidariedade, pode colmatar e diminuir os efeitos de uma
crise pandémica, aliada à crise económica que se vem formando.

Com os devidos cuidados, não deixem de tomar o café que fazia já
parte da vossa rotina; continuem a
deliciar-se com a fantástica gastronomia dos nossos restaurantes e
pre ram o consumo de frutas e hortícolas dos nossos produtores.

Aproxima-se o início da época estival e, com ele, os doces e alegres
dias soalheiros.
Em épocas ditas normais, poderíamos assistir a um corrupio de gente
nas ruas do Concelho.

Mortágua continua a oferecer produtos e serviços de excelência, que
merecem a nossa con ança e reconhecimento. O Interior é uma zona
de excelência para conhecer e visitar e não há qualidade superior ao
que é produzido em Portugal.

A incerteza dos dias, deixa-nos antever um verão mais parado e calmo.

Este é a hora em que temos de estar
solidários e coesos.

Mas não podemos esquecer que,
para que a economia persista, para
que o nosso comércio consiga
sobreviver, se torna necessário,
urgente mesmo, que o dinheiro circule… Razão pela qual deixo o apelo
para que, sempre que possível,
optem por comprar em Mortágua e
privilegiem o comércio local.

Unidos na adversidade, vamos
ultrapassar este enorme desa o, em
nova versão, revista e melhorada.
A vida tece-se de constantes provações. Resta-nos saber retirar os melhores ensinamentos e as devidas ilações.
Juntos seremos sempre melhores!
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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ADULTOS

ANTÓNIO MOTA

J.M. COETZEE

DANIEL PENNAC

Trocas e baldrocas

Verão

Excelentíssimas crianças

“Um gato que se aborrecia por não ter nada
para se distrair, fez uma corrida com a
raposa julgando que ia ganhar. Mas…”

“Ora comovente, ora francamente divertido,
Verão mostra-nos um grande escritor em
pleno aquecimento para o seu trabalho.”

“Uma autêntica fábula num universo
abertamente poético.”

A festa da princesa
“Como as primeiras aprendizagens poderão
ser muito divertidas.”

ELIZABETH P. STEEL

SVEVA CASATI MODIGNANI

Segredos para um solo fértil

Qualquer coisa de bom

“…resolve todos os seus problemas de solo e
fornece-lhe técnicas para a construção do
solo ao longo de todo o ano.”

“Um livro onde prevalece uma sincera
solidariedade para com quem nos rodeia e
mais precisa de nós.”
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Ana Rita
Fonseca
(natural de Mortágua)
É uma curiosa profissional e o seu objeto de
estudo são as relações entre o corpo, o movimento, o comportamento e os processos de
tomada de decisão. Licenciou-se em
Engenharia Física e doutorou-se em
Neurociências. Neste momento é investigadora convidada no projeto Blackbox - Arts and
Cognition (Faculdade de Ciências da
Universidade Nova de Lisboa) onde estuda os
processos de tomada de decisão associados à
composição de peças de dança.

SUGESTÃO DE LEITURA
PATRÍCIA CORREIA
E ANA RITA FONSECA

O livro do cérebro
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Poema para os nossos dias
“No tempo da pandemia” é um
poema escrito por Catherine M.
O'Meara, uma professora aposentada do Michigan, Estados Unidos.
O texto foi publicado no dia 16 de
março no seu blog chamado The
Daily Round, onde costuma fazer
re exões sobre a vida.

aprender a pensar novamente, de
uma maneira diferente; a recuperar
o essencial: a vida, a família, a amizade, a convivência, o tempo.
Uma experiência tão forte, como a
que o mundo inteiro está a viver,
deve servir para aprendermos algumas lições. Sobre quem somos.
Sobre o que fazemos. Sobre as nossas prioridades e escolhas. Sobre a
forma como nos relacionamos com
a natureza.

Ela inspirou-se nos tempos que estamos a viver para escrever este
poema que retrata a forma como a
pandemia obrigou a uma mudança
radical nas nossas vidas e desa ounos a encontrar novas maneiras de
aproveitar o tempo. O pequeno
vírus interrompeu relacionamentos, abraços e beijos, isolou-nos do
mundo. De repente, o presente e o
futuro encheram-se de incerteza.
Como num tempo de guerra,
sobreviver e cuidar tornou-se a missão mais importante.

Que nos impele a superar o que
fomos e o que zemos. A sermos fortes, resilientes e mais humanos.

Um reencontro repentino connosco mesmos, com o que está profundamente dentro de cada um; a

É o que nos transmite este poema
singelo, que no nal, nos oferece a
esperança num mundo melhor.

Estamos diante de um evento extraordinário que nos coloca frente a frente com os nossos maiores medos e
pôe à prova as nossas forças, capacidades, e os nossos valores .
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No tempo
da pandemia
E as pessoas caram em casa
E leram livros e ouviram
E descansaram e se exercitaram
E zeram arte e brincaram
E aprenderam novas maneiras de ser
E pararam
E ouviram fundo
Alguém meditou
Alguém orou
Alguém dançou
Alguém conheceu sua sombra
E as pessoas começaram a pensar de forma diferente
E pessoas se curaram
E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes,
Perigosas, sem sentido e sem coração,
Até a Terra começou a se curar
E quando o perigo terminou
E as pessoas se encontraram
Lamentaram pelas pessoas mortas
E zeram novas escolhas
E sonharam com novas visões
E criaram modos de vida
E curaram a Terra completamente.
Assim como eles estavam curados.

notícias
8 ▌notícias

DIA DO MUNICÍPIO

Executivo Municipal dirigiu
mensagem de esperança
aos Mortaguenses
-Na impossibilidade de
comemorar o Dia do
Município nos moldes
habituais devido à crise
pandémica, o Executivo
Municipal dirigiu uma
Mensagem de Saudação
aos Mortaguenses,
publicada na página do
facebook do Município,
que aqui se transcreve.
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«CAROS MORTAGUENSES,
O Dia do Município comporta em si um enorme simbolismo e solenidade.

notícias
notícias ▌9

Este é um Dia do Município diferente, mas nem por
isso menos provido de sentido.
Hoje, unidos para além de todos os muros erguidos e
de todos os fantasmas que se levantam, é hora de, mais
uma vez, enfrentamos a dor e passar “além do Bojador”.

É, por excelência, um dia de celebração e um momento
alto para todos os Mortaguenses. Corolário da democracia e do Poder Local, o Dia do Município confere a
solenidade da voz e da vontade do nosso Concelho,
suas gentes, suas lutas e desa os.

É hora de rea rmarmos o nosso espírito Beirão, de gentes destemidas, dedicadas e afoitas.

É o momento de relembrar, agraciar e reconhecer
publicamente todos aqueles que se dedicaram e deram
tanto de si em prol desta terra e dos seus habitantes.

Podemos não dedicar hoje o nosso Dia a agraciar todos
aqueles que a isso tinham direito. Mas eles não serão
esquecidos e o seu momento chegará.

Vivemos tempos excecionais, que nos impelem à adoção de medidas extremas.

Como antes lutámos contra medidas opressivas, também hoje lutaremos contra este vírus invisível e desumano, que nos estrangula de saudades e nos encerra
em prisões sem grades.

Em 46 anos de Democracia, nunca o Dia do Município
de Mortágua deixou de ser celebrado. Nunca as nossas
gentes se vergaram face a qualquer adversidade.
Mas desta vez, o desa o é diferente. Desta vez somos
incitados a reinventar-nos e a estimular o nosso sentimento de pertença e solidariedade, a par com a necessidade imperiosa de con namento e distância social.
Somos chamados a “ser Humanos”, apesar da distância, apesar do medo, muito para além do abismo do desconhecido.

É tempo de superar o medo e, aos poucos, com disciplina e rigor, gradualmente, retomarmos as nossas vidas.
É o momento de olharmos para dentro, de termos orgulho nas nossas paisagens, nos nossos percursos pedestres, na nossa história, na inovação de que também
fazemos parte. É tempo de a rmarmos o Interior como
parte da solução para alavancar de novo o País e a Economia.

notícias
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Todos os anos, nas cerimónias solenes do Dia do Município, há lugar a agraciação de empresas que, pelo seu
exemplo de excelência, liderança e papel preponderante na economia a diversas escalas (local, regional
nacional e internacional), merecem justo reconhecimento por parte dos Mortaguenses e das Instituições
que os representam.
Urge, assim, deixar uma palavra a todos os empresários, a todos os comerciantes e demais investidores e
prestadores de serviços, pelo seu esforço e resiliência,
pela sua determinação em (re)tomar as rédeas dos
seus negócios e levar a bom porto todo o esforço de
uma vida e não deixarem perecer os seus sonhos.
Também aos nossos Emigrantes, sempre com Mortágua no seu coração, queremos deixar uma palavra de
alento e enorme gratidão, pela amizade, pela forma
como perpetuam o nosso Concelho e as suas gentes
além-fronteiras. Hoje estão longe, privados de auxiliar
as suas famílias e de usufruir do conforto ante convívio
com todos aqueles que mais gostam. Mas, certamente,
num futuro próximo, as fronteiras serão desvanecidas,
removidas as barreiras e, de novo, poderemos deliciarnos com o seu regresso e a alegria da sua presença.
Os nossos Emigrantes nunca se esqueceram desta
Terra que os viu nascer e jamais negaram esforços para
auxiliar sempre que foi necessário.
A todos vós, os nossos reconhecidos agradecimentos.
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CAROS MORTAGUENSES,
O Interior não está estagnado. O Interior é
Qualidade de Vida em Estado Puro…
Mortágua tem clima, oresta, belíssimos
pontos de água, condições ideais para a prática desportiva, nomeadamente desportos
náuticos, uma gastronomia fabulosa, bons
vinhos e acima de tudo um excelente capital humano, de gentes bem-dispostas, simpáticas e hospitaleiras, sempre dispostas a
ajudar e com gosto em partilhar.
Mortágua e os Mortaguenses sabem e
continuarão a saber dar uma resposta de
excelência a todos os desa os que se lhes
a gurem.
E é por isso, que todo o Executivo está
grato e tem orgulho em todos os seus concidadãos.
Na verdade, são vocês que merecem a
nossa vénia e o nosso reconhecimento.
Obrigado a todos(as). » ■

notícias
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Ministra da Agricultura
esteve em videoconferência

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu
Albuquerque, falou de um importante
projeto para o desenvolvimento
agrícola do concelho que está em fase
ﬁnal de aprovação.
Em condições normais, a Ministra da Agricultura iria
estar presente na comemoração do Dia do Município e
presidir à Sessão Solene. Não podendo fazê-lo, face às
medidas de contingência em vigor, a Ministra dirigiu
algumas palavras ao Executivo Municipal e aos Mortaguenses, através de videoconferência, no início da reunião de Câmara, realizada no dia 20, véspera do Dia do
Município.

A Ministra deixou palavras de con ança e incentivo
aos Mortaguenses e relevou um importante projeto
para o desenvolvimento agrícola do concelho de Mortágua, num investimento de alguns milhões de euros,
que está em fase nal de aprovação no Ministério.
Tudo está bem encaminhado para que este projeto, há
muito ansiado pelo Município e pelos Mortaguenses,
nalmente se concretize, fazendo-nos acreditar que o
futuro da agricultura em Mortágua poderá ser risonho
e dar um enorme salto qualitativo, em termos de produtividade e rendimento. ■

notícias
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Município já promoveu
cerca de 370 testes à Covid-19
-Programa de rastreio promovido pelo Município tem
como prioridade as Instituições Particulares de
Solidariedade Social, além doutras instituições que estão
na primeira linha de apoio ao combate à Covid-19.
Até ao nal de maio já foram realizados, de forma faseada, cerca de 370 testes serológicos, abrangendo entidades como Santa Casa da Misericórdia, Centro Balmar, Bombeiros, Câmara Municipal, GNR, Agrupamento de Escolas e Escola de Cães-Guia de Mortágua.
Os colaboradores das IPSS (Estruturas Residenciais e
Apoio Domiciliário) foram considerados prioritários
no arranque do rastreio, dada a especi cidade das suas
funções, e os primeiros a ser testados.
O Município adquiriu 500 testes serológicos certi cados pela União Europeia e ao abrigo de um projetopiloto lançado pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, possuindo capacidade para realizar mais testes em função das necessidades identi cadas e da evolução da situação epidemiológica no concelho.

Com o objetivo de preparar a reabertura dos estabelecimentos do ensino de educação Pré-Escolar (rede pública), iniciada no dia 1 de junho, foram também efetuados
rastreios às Educadoras, bem como a todos os Assistentes Operacionais e aos Professores das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) afetos à Autarquia.
Além deste procedimento, foram reorganizados os
espaços físicos, permitindo aumentar o número de
salas de atividades e reduzir a densidade das turmas,
nomeadamente utilizando salas, espaços exteriores e
refeitórios do 1º Ciclo. As crianças são entregues à
porta do estabelecimento, evitando a circulação de pessoas externas no interior do recinto, o calçado de rua é
substituído e as mãos desinfetadas à entrada do recinto escolar. Os Funcionários usam máscara cirúrgica
(mas não os alunos), havendo um reforço de recursos
humanos no apoio ao Pré-Escolar. Foram criados circuitos de circulação, sinalizados, para diminuir o cru-

JUNHO 2020

zamento de crianças, e os lugares nos refeitórios são
marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico possível.
E conforme as recomendações da Direção-Geral de Saúde, as salas, os equipamentos e espaços são sujeitos a
ações de limpeza e higienização após a utilização de
cada grupo, e com maior frequência diária.
Desta forma, pretende-se assegurar condições de segurança e de con ança, tanto para quem presta serviço
nos estabelecimentos de ensino, como aos Encarregados de Educação e respetivas famílias.
Relativamente à Creche da Santa Casa da Misericórdia e
Jardim-Escola João de Deus, também foram realizados
testes, mas da responsabilidade da Segurança Social.
A prioridade do Município são os Mortaguenses, a sua
vida, saúde e segurança. O Município continuará, em articulação com as Autoridades Locais de Saúde e com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a desenvolver todos os esforços no sentido de controlar e limitar o
mais possível o impacto desta pandemia no Concelho.
Para que esse objetivo seja conseguido e a normalidade
seja reposta rapidamente, é fundamental a colaboração de todos, cumprindo escrupulosamente as regras e
recomendações estabelecidas, sobretudo nesta fase inicial de descon namento. ■

notícias
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Município distribuiu
“kit” de proteção individual
pelo Comércio e Serviços do concelho
-A Câmara Municipal procedeu à
distribuição de um “kit” de proteção
individual pelos estabelecimentos
comerciais e de serviços do concelho
que estiveram encerrados devido à
pandemia da Covid-19 e iniciaram o
processo de reabertura após
autorização do Governo.
A entrega dos kits, a pedido dos estabelecimentos, foi
feita em duas fases, abrangendo os estabelecimentos
que reabriram a partir de 4 e 18 de maio, respetivamente. No total foram distribuídos cerca de 80 kits, sendo
cada um composto por 2 viseiras, 10 máscaras cirúrgicas, 2 máscaras sociais, 10 pares de luvas, 20 toalhetes
desinfetantes e 500ml de alcoogel.
A distribuição deste equipamento constitui uma medida de apoio aos estabelecimentos comerciais que estiveram encerrados por determinação da declaração do
Estado de Emergência e que iniciaram agora o seu pro-

cesso de reabertura, decorrente do plano de descon namento. Esta medida de apoio do Município visa
sobretudo promover e estimular o regresso da atividade económica com garantias de segurança, nomeadamente disponibilizando gratuitamente este material
de autoproteção e de proteção dos clientes. Pretendese, assim, dar condições de segurança e con ança aos
cidadãos para que possam voltar a consumir no
Comércio Local, promovendo a recuperação da atividade económica e a manutenção do emprego, sem colocar em risco a saúde pública.

notícias
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Simultaneamente à entrega do kit de proteção, foram
entregues dois folhetos informativos destinados a ser
a xados na entrada do estabelecimento, em local bem
visível. Um deles contem as normas de segurança no
acesso ao estabelecimento, nomeadamente o limite do
número de pessoas no interior, distanciamento social,

APOIAR O COMÉRCIO LOCAL
O Município aprovou um pacote de medidas de apoio à
recuperação e revitalização da atividade económica,
algumas das quais com impacto direto no Comércio e
Serviços locais. Promoveu a Revisão do Orçamento e
Opções do Plano, com o objetivo de canalizar poupanças decorrentes do cancelamento de várias atividades
para o reforço das medidas de apoio à economia local.
Manifestou ainda a intenção de concretizar o Plano Plurianual de Investimentos do Município, como forma
de reforço do serviço público, apoio ao emprego e preservação da capacidade produtiva, bem como de
recorrer, sempre que possível, ao fornecimento de bens
e serviços por empresas locais.
Criou ainda a plataforma online “Compre em Mortágua” onde as empresas podem divulgar os seus produtos/serviços.

bem como as medidas de prevenção vigentes no estabelecimento, relacionadas por exemplo com a higienização do espaço. O outro folheto lembra a obrigatoriedade do uso da máscara para se poder entrar no estabelecimento. “Todos em segurança”, é o lema desta
campanha de sensibilização, que visa garantir o retomar da normalidade no funcionamento do comércio e
serviços, mas com a máxima segurança.

Este é o momento para apoiar o Comércio Local, fazendo compras na nossa terra e ajudando à recuperação
das micro e pequenas empresas e da atividade económica do concelho. Com segurança, proteção e con ança, vamos apoiar o comércio de Mortágua! ■

notícias
16 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Município isenta esplanadas
de taxas até ﬁnal de 2020
-Com o objetivo de apoiar o setor da
Restauração, após o levantamento das
medidas de conﬁnamento, a Câmara
Municipal aprovou um regime
excecional e temporário de ocupação
da via pública com esplanadas.
Este regime visa dois objetivos: por um lado, apoiar a
recuperação e dinamização do Comércio Local, e por
outro, facilitar o cumprimento das regras de segurança
determinadas pelo Governo e pela Direção-Geral de
Saúde para o funcionamento dos estabelecimentos
comerciais.
Entre essas regras conta-se a redução da capacidade
máxima do estabelecimento (interior), privilegiando,
sempre que possível, a utilização de espaços destinados
aos clientes em áreas exteriores, como as esplanadas.
Face a essa orientação de saúde pública, o Município aprovou autorizar o aumento da área a ocupar do domínio
público com esplanadas, de forma a permitir redistribuir

o número de mesas por uma área maior e salvaguardar as
medidas de distanciamento recomendadas (2 metros).
O pedido é feito mediante requerimento à Câmara
Municipal, instruído com os elementos necessários,
como desenho da instalação da esplanada, com indicação do número de mesas e de cadeiras a instalar e respetivo distanciamento, de forma a avaliar a sua conformidade com o direito de circulação.
Foi também aprovada a suspensão da cobrança das
taxas relativas ao licenciamento e ocupação da via
pública com esplanadas, bem como da publicidade
dos estabelecimentos comerciais, até ao nal do corrente ano. ■

notícias
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Medidas complementares
de apoio às Empresas
-Município aprovou um pacote de
medidas que são complementares às
medidas de apoio já adotadas pelo
Governo e que visam mitigar o
impacto da crise económica nas
empresas gerado pela Covid-19.
As medidas aprovadas inserem-se no objetivo de apoiar a recuperação e revitalização das empresas após um
período particularmente difícil em consequência da
crise económica causada pela Covid -19, que afetou bastante a atividade e tesouraria das empresas. Estando
agora a iniciar-se o processo de recuperação, que vai
durar alguns meses, entende o Município que estas
medidas podem constituir um apoio adicional para
uma recuperação mais rápida.
Assim, o Município aprovou a isenção do pagamento
de rendas às empresas que estão instaladas no centro
de incubação de empresas do Município de Mortágua
(Ninho de Empresas). A isenção abrange os meses de
março, abril, maio e junho.

Os espaços/equipamentos concessionados pelo Município também bene ciam da isenção de rendas, com
referência aos meses de março, abril, maio e junho.
Outra das medidas é a redução em 50% das tarifas de
Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos (a requerimento do interessado), para o Comércio e Serviços que
estiveram encerrados, aplicando-se aos meses de
abril, maio e junho.
O Município irá contribuir diretamente nesse processo
de revitalização da economia local, utilizando os meios
de que dispõe, o Orçamento e as Opções do Plano, para
apoiar o tecido empresarial e o emprego. ■
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Equipamentos municipais
reabrem de forma gradual,
faseada e condicionada
-Os Campos de Ténis e a Biblioteca
foram os primeiros equipamentos
municipais a reabrir após o
levantamento do Estado de Emergência.
No dia 4 de maio reabriram os campos de ténis, após
autorização do governo para a prática da atividade desportiva individual, ao ar livre. A utilização dos campos
está sujeita a normas de segurança, em termos de acesso às instalações, prática e treino desportivo, seguindo
as regras emanadas pela Federação Portuguesa de
Ténis e as diretrizes da Direcção-Geral de Saúde.
O objetivo é que todos possam praticar a modalidade,
mas em condições de segurança, cumprindo as normas e recomendações gerais de prevenção, salvaguardando em primeiro lugar a vida e a saúde dos atletas /
utilizadores. A retoma da prática desportiva é fundamental, até por motivos mentais, mas nunca é demais
lembrar a necessidade imperiosa de cumprir as regras
estipuladas, para bem de todos.

A Biblioteca Municipal reabriu ao público no dia 6 de
maio, após um período de 50 dias em que esteve encerrado o atendimento presencial, no âmbito das medidas de prevenção e contenção da Covid-19 impostas
pela declaração do Estado de Emergência.
Nesta 1ª fase de descon namento, a Biblioteca Municipal funciona com alguns condicionamentos no acesso
(lotação), na consulta e utilização dos espaços/serviços disponibilizados, tendo sido implementadas algumas regras que visam permitir o acesso seguro de todos os utilizadores e o cumprimento das recomendações da Direcção-Geral de Saúde. Destas regras
destacam-se o uso obrigatório de máscara e a utilização de luvas (fornecidas pela Biblioteca) para o manuseamento de livros / jornais / revistas, e o distanciamento social de segurança.
Ao mesmo tempo, a Biblioteca continua a disponibilizar, de forma complementar, o seu serviço de “take
away” de livros, que constitui uma boa opção em termos de requisição de livros.
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é potencialmente maior. Ter-se-á que aguardar pela
orientação do Governo e da Autoridade Nacional de
Saúde relativamente à reabertura de mais equipamentos e serviços na 3ª fase de descon namento, que
dependerá da evolução epidemiológica (favorável ou
não favorável).
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, alerta
que “o descon namento não signi ca que o risco diminuiu e que podemos voltar à normalidade de imediato”. Pelo
contrário, salienta, aumenta a necessidade das pessoas
cumprirem com rigor as regras de proteção individual
(máscara) e distanciamento social, porque há mais circulação de pessoas na rua, e por via disso, mais possibilidades de contágio/transmissão. O mesmo é dizer, a responsabilidade e a exigência de cuidado são agora maiores do
que nunca.
Relativamente aos restantes equipamentos municipais, o Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do
Bussaco”, o Centro de Recursos e o Posto de Turismo,
reabriram no dia 1 de junho. O acesso dos cidadãos a
estes equipamentos está condicionado a normas sanitárias de proteção, higiene e segurança, nomeadamente o uso obrigatório de máscara e a desinfeção das
mãos à entrada.
Mantêm-se suspensas as atividades e os eventos nas
Piscinas Municipais, no Pavilhão Gimnodesportivo e
Centro de Animação Cultural, onde o risco de contágio

E lembra as palavras do Primeiro-Ministro: “até haver
vacina de uso generalizado e imunização coletiva da
sociedade, não vamos poder ter a normalidade e temos
de fazer um esforço de aprendizagem de como conviver
socialmente com o vírus”.
As regras implementadas serão analisadas e reajustadas
periodicamente, consoante a evolução deste surto pandémico no concelho e no país.
Por si e por todos, apelamos ao melhor cumprimento das
mesmas. ■
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Município e Agrupamento de
Escolas entregaram equipamentos
informáticos a alunos do concelho
-Câmara Municipal e Agrupamento de
Escolas procederam à entrega de
equipamentos informáticos para dar
resposta às necessidades de alunos do
concelho que não dispunham deste
tipo de equipamento para o atual
ensino à distância, decorrente do plano
de contingência da Covid-19.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e o Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada da Costa,
procederam à entrega simbólica dos primeiros equipamentos, na Escola Básica 2.3. Entre os equipamentos distribuídos estão computadores, portáteis, tablets, bem
como routers, uma vez que alguns alunos possuíam computador mas tinham di culdade de ligação à rede.
A iniciativa garantiu a todos os alunos do concelho, do
1º ao 12º ano, o acesso ao ensino à distância e a realização das atividades educativas propostas pelo professor de turma ou de disciplina.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que a disponibilização dos equipamentos informáticos permitiu a todos os alunos, sem exceção, prosseguir a aprendizagem em condições de igualdade. “É
nossa obrigação garantir a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino, seja presencial ou à distância.
Estamos perante uma questão de justiça social, pois
seria inaceitável que os agregados familiares fossem
discriminados e os seus lhos penalizados nos estudos
por razões meramente económicas”.
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É de destacar o contributo da empresa Carlos Manuel
Martins Santos, Unipessoal, Lda., sediada em Ponte de
Lima, que ofereceu alguns dos computadores xos,
sendo mais um exemplo de solidariedade das empresas e de união coletiva em torno do objetivo de vencer
esta pandemia.
Os equipamentos informáticos vão ser cedidos a título
de empréstimo até ao nal do ano letivo, cando depois
ao serviço das atividades e dos projetos das escolas.
Alem deste apoio na área da Educação, o Município
tem estado atento à situação socioeconómica dos agregados familiares mais fragilizados e mais vulneráveis
ao impacto da Covid-19, prestando apoio social. ■
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Aulas presenciais voltaram,
com regras muito rígidas…
-No passado dia 18 de maio voltaram as
aulas presenciais para os alunos do 11º
e 12º ano. O Agrupamento de Escolas
implementou um conjunto de regras
de funcionamento com o objetivo de
garantir as atividades letivas e a
segurança da comunidade educativa.

Foi um regresso muito ansiado por todos, depois de
mais de um mês e meio com apenas aulas à distância
devido à pandemia de Covid-19.
A reabertura das aulas presenciais foi devidamente preparada com base nas orientações emanadas pela
DGEstE e pela Direção-Geral de Saúde, incluindo regras
de lotação, proteção, distanciamento físico, circulação
pelos espaços, utilização de equipamentos e materiais.

JUNHO 2020

As regras aplicam-se a toda a comunidade educativa: Alunos, Professores e Funcionários.
Entre as várias medidas implementadas conta-se o uso obrigatório de máscara, dentro e fora da
sala de aula, a desinfeção das mãos
na portaria de entrada, a criação de
circuitos diferenciados e devidamente assinalados (setas de várias
cores) de entrada e saída do bloco
de aulas, bem como de entrada e
saída do recinto escolar.
Dentro da sala de aula a lotação
está limitada ao máximo de 15 alunos, por turno, e os lugares são
xos para cada aluno. O desdobramento de cada disciplina por turnos (dois) visa assegurar as condições de distanciamento e segurança preconizadas.
Os intervalos foram reduzidos a
um único, com a duração de 5 minutos, apenas para permitir a mudança do professor da disciplina,
devendo os alunos permanecer
dentro da sala de aula.
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Foi criada e equipada uma sala de isolamento no âmbito do plano de contingência, caso haja qualquer aluno,
professor ou funcionário que apresente sintomas compatíveis com a Covid-19.
“Os alunos têm tido um comportamento correto e responsável, acataram e interiorizaram facilmente as
novas regras de segurança”, refere Rui Parada da Costa,
diretor do Agrupamento de Escolas, que destaca a responsabilidade, a dedicação, a serenidade e a solidariedade manifestadas por professores, funcionários, alunos e famílias em todo este processo.
Foram também criadas regras de acesso e utilização do
refeitório, biblioteca, serviços de apoio (reprogra a),
casas de banho, promovendo a higienização, o distanciamento físico e o uso/atendimento individual. No
caso do refeitório, o serviço de refeição está organizado
de acordo com os horários e turnos das diferentes turmas, para evitar grande concentração de pessoas, e os
utensílios e produtos são disponibilizados de forma a
reduzir o toque por várias pessoas.
As salas de aula, o refeitório, os espaços de uso comum,
corrimões, puxadores, estão sujeitos a limpeza e desinfeção diária, com bastante frequência.
Aos alunos, que por horário, não tenham aula, aguardem transporte escolar ou hora do almoço, só é permitida a sua presença na escola nos recreios, mantendo a
distância física de 2 metros entre si.

Houve uma redução da componente letiva semanal
que foi compensada com o aumento da carga horária.
“Está garantido o cumprimento dos programas com a
extensão do calendário letivo, que este ano, excecionalmente, terminará a 26 de junho”, explica. ■
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Biblioteca Municipal
dá apoio às famílias
-A Biblioteca Municipal "Branquinho da Fonseca" está
a dar apoio à Telescola, num momento em que se
assiste ao regresso da atividade laboral e a grande
maioria dos alunos está em telensino.
Este serviço de apoio à telescola
(“Estudo em Casa” é a designação
atual) começou a funcionar no dia
14 de maio, num momento em que
se assistiu à reabertura do comércio e serviços e à retoma da atividade laboral, ao mesmo tempo que as
escolas continuaram encerradas
(1º, 2º e 3º Ciclos).
A circunstância do ano letivo ter terminado mais cedo para muitos alunos, gerou uma di culdade inesperada para os Pais no acompanhamento dos lhos e da sua vida escolar. Daí a Biblioteca ter lançado
este serviço, ajudando as famílias a
encarar, com mais tranquilidade, o

regresso à sua atividade pro ssional/laboral.
Estão garantidas todas as condições de segurança, desde logo a
lotação é limitada e o distanciamento físico está assegurado. Os
alunos podem ainda usufruir dos
restantes serviços da Biblioteca, de
acordo com as normas de segurança implementadas.
Anteriormente a Biblioteca tinha já
criado o serviço de “take away” de
livros, pensado especialmente para a
fase de con namento, que coincidiu
com o encerramento temporário da
Biblioteca, entretanto já reaberta.

Este serviço continua a ser disponibilizado, sendo mais uma opção
válida enquanto durar este tempo
de pandemia. ■
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Município incentiva
exercício físico em
tempo de pandemia
-Câmara Municipal promoveu programa
de atividade física via 'online' para
utentes das Piscinas Municipais.
“Estar em casa não signi ca estar parado, exercite-se”
é o mote desta atividade, dinamizada pelos Técnicos
de Desporto do Município de Mortágua, e que convida
os utentes das Piscinas Municipais a manterem-se ativos e em boa condição física, mesmo estando em casa.
A iniciativa surgiu como alternativa à suspensão da atividade física nas Piscinas Municipais, encerradas
desde março no âmbito das medidas de prevenção ao
contágio da Covid-19.

A iniciativa registou uma excelente aceitação e muito
entusiasmo, como demonstram os vídeos partilhados
pelos utentes e publicados na página de facebook do
Município.

Uma vez por semana, os utentes recebem um plano de
treino composto por vários exercícios e um desa o de
superação, acompanhado de um vídeo de demonstração realizado pelos monitores. São exercícios que se
podem fazer em vários locais da casa ou no exterior,
individualmente ou em família.

Durante o período de con namento, foram também
deixadas sugestões à população sobre atividades
domésticas e exercícios para fazer em casa, como
forma de combater o sedentarismo, preservar a mente
e o corpo. Ao mesmo tempo, cumprindo as regras
impostas pelo isolamento. ■
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Município atribui apoio aos Bombeiros
para implementar Plano de Emergência
-O Município de Mortágua aprovou a
atribuição de um apoio ﬁnanceiro aos
Bombeiros Voluntários de Mortágua
para fazer face a investimentos
decorrentes da implementação do
Plano de Emergência Covid-19.

prioritários aos seus operacionais. A este aumento de
despesa juntou-se a perda de receitas originada pela
cessação de um conjunto de serviços de transporte de
doentes, que eram uma importante fonte de
nanciamento.
Durante os últimos três meses, a Associação assegurou
o transporte de doentes Covid para unidades
hospitalares, bem como cedeu instalações e apoiou a
realização de testes de rastreio.
O apoio agora concedido servirá também para
suportar investimentos levados a cabo pela
Associação no equipamento e adaptação de viaturas.
No total foram três as viaturas melhoradas e
adaptadas, sendo uma destinada ao Comando, outra
ao combate direto aos fogos orestais e uma outra ao
abastecimento/apoio ao combate.

O apoio nanceiro, no montante de 60 mil euros,
destina-se, nomeadamente, a fazer face às despesas
extraordinárias decorrentes da implementação do
Plano de Emergência Covid-19, como seja a aquisição
de equipamentos de proteção individual necessários e

Estes investimentos permitem aos Bombeiros cumprir
a sua missão de uma forma mais e caz e e ciente e ao
mesmo tempo com a indispensável garantia de
segurança de quem está na primeira linha de proteção
da população. ■
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M.F.C. subiu aos Nacionais
(Campeonato de Portugal)
-Mortágua Futebol Clube ocupava o primeiro
lugar da Divisão de Honra da A.F. Viseu quando
foi decidido o ﬁm antecipado da atual época
desportiva, devido ao surto da Covid-19.
A Federação Portuguesa de Futebol determinou que a
classi cação nal seria a que se veri cava na altura da
suspensão dos campeonatos distritais, subindo ao
Campeonato de Portugal os clubes que lideravam a
competição à data. O Mortágua era o primeiro classi cado da Divisão de Honra da A. Viseu, à 22ª jornada,
quando o campeonato foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.
Assim sendo, passados dois anos, o M.F.C. está de
regresso ao Campeonato de Portugal. O distrito de
Viseu estará representado na próxima época com dois
clubes no Campeonato de Portugal, a saber: Mortágua
Futebol Clube e Castro Daire.
Tratou-se de um prémio justo e meritório à equipa que foi
a mais competente durante as 22 jornadas disputadas e

que liderou o campeonato praticamente desde o início,
registando ainda o melhor ataque e a melhor defesa.
Face à impossibilidade de completar o campeonato, a
tomada de posição do M.F.C. comunicada à Associação
foi clara: ser atribuída a subida de divisão aos clubes
que na interrupção estavam na liderança da classi cação, e não haver descidas de divisão nesta época,
fazendo-se os ajustes na época seguinte para regressar
aos mesmos modelos competitivos.
Na sua página o cial, o M.F.C. agradeceu aos adeptos,
simpatizantes e patrocinadores, e à Associação Futebol de Viseu, por todo o apoio neste processo que conduziu à decisão do órgão máximo do futebol.
Parabéns aos Jogadores, Equipa Técnica e Direção. ■
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Vias de Comunicação Equipamentos
REABILITAÇÃO DA PONTE DO RIOMIHEIRO
Foi adjudicada a empreitada de reabilitação da Ponte do
Riomilheiro, que faz ligação entre esta povoação do concelho de Mortágua e a freguesia do Barreiro de Besteiros,
do concelho de Tondela, servindo também de acesso ao
Aterro Sanitário do Planalto Beirão. Esta ponte sobre o
Rio Mau ruiu em dezembro de 2019 em consequência de
fortes tempestades, impedindo a circulação de trânsito
automóvel e obrigando a um desvio de cerca de 20 km.
A obra está orçada em cerca de 125 mil euros e vai ser comparticipada pelos dois Municípios (Mortágua e Tondela),
50% cada um.
O prazo para a execução da empreitada é de 60 dias. ■

Ÿ

Reabilitação do Lagar de Varas de Vale de Mouro:
Obra concluída;

Ÿ

Construção do Centro Comunitário da Felgueira:
Obra concluída;

Ÿ

Obras de conservação do Pavilhão Municipal:
Obra concluída;

Ÿ

Requali cação do edifício dos Paços do Concelho: obra em execução;

Ÿ

Construção de Canil Municipal: obra concluída,
aguarda licenciamento pela DGV. ■
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Saneamento Básico

Urbanização

Ÿ

ETAR de Mortazel: Estão a ser efetuados testes de funcionamento, prevendo-se o seu arranque pleno no corrente mês de junho.

BENEFICIAÇÃO DE
ARRUAMENTOS

Ÿ

ETAR de Vila Pouca: vai ser executada uma EEAR (Estação Elevatória de
Águas Residuais) com ligação à rede de drenagem de águas residuais de
Macieira. Em elaboração o respetivo projeto de execução.

Ÿ

Ÿ

Conservação/Bene ciação da ETAR do Parque Industrial: Obra em conclusão, faltando apenas testes de funcionamento dos novos equipamentos eletromecânicos.

Ÿ

Estações Elevatórias de Águas Residuais do Barril e da Marmeleira:
obra em fase nal de execução. Prevê-se o arranque durante o mês de
junho (dependente da ligação das baixadas elétricas).

Em fase de adjudicação a
empreitada de bene ciação da
Rua de São João, na povoação
da Gândara. A empreitada consiste na reconstrução e recuo
do atual muro con nante com
a via, tendo em vista a melhoria
das condições de segurança e
circulação naquele arruamento.

Ÿ
Ÿ

Remodelação da ETAR de Vila Meã: elaborado projeto para posterior
abertura de concurso para a execução das obras previstas;

Ÿ

Remodelação da ETAR de Cortegaça: elaborado projeto, prevendo-se
lançamento do concurso de empreitada durante o mês de junho;

Ÿ

Remodelação da ETAR da Felgueira: está a ser elaborado projeto para
posterior abertura de concurso para a execução das obras previstas;

Em fase de adjudicação as
empreitadas de bene ciação
da Rua da Eira, na povoação de
Pomares, e da Rua das Casas
Novas, na Ribeira. As empreitadas têm por nalidade o alargamento dos respetivos arruamentos. ■

Ÿ

Remodelação da ETAR do Crafuncho: está a ser elaborado projeto para
posterior abertura de concurso para a execução das obras previstas. ■
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Estágios Proﬁssionais
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.
As Entidades Promotoras podem ser pessoas singulares ou coletivas, de
natureza jurídica privada, com ou sem ﬁns lucrativos.
1.º período de candidaturas
2 de março a 30 de junho de 2020 (18:00)

Medida
Contrato - Emprego
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.
1.º período de candidaturas
2 de março a 30 de junho de 2020
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
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 6 e 20 de maio,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Rati car os processos de candidatura nºs 15, 16, 17, 18, 19
e 20/2020 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
▪ APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no
valor de 10.781,50 euros, como apoio nanceiro às despesas com a manutenção/conservação do Campo de
Jogos Juiz de Fora.
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores
– Secção de Ténis, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 5.500,00 euros, como apoio
nanceiro ao desenvolvimento da atividade desportiva daquela Secção, que envolve cerca de 40 atletas
de vários grupos etários.

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube - Secção
de Karaté Shukokay, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 3.500,00 euros, como
apoio nanceiro ao desenvolvimento da atividade desportiva daquela Secção.
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de
Monte de Lobos, mediante a celebração de protocolo, o
subsídio no valor de 1.500,00 euros, como apoio nanceiro para a execução de melhoramentos no seu edifício-sede.
Aprovar atribuir à Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa de Sula o subsídio no valor de 2.500,00
euros, para apoio à obra de construção do seu edifíciosede, mediante a celebração de protocolo.
AÇÃO SOCIAL
Rati car o Despacho do Senhor Presidente referente a
candidatura a apoio social previsto no Regulamento
“Município Presente” e que aprovou a concessão de
apoio económico no valor de 1.865,00 euros, nos termos do artº 10 daquele Regulamento e com base no
Relatório elaborado pelo Serviço Social do Município.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente referente a
candidatura a apoio social previsto no Regulamento
“Município Presente” e que aprovou a concessão de
apoio económico no valor de 2.744,88 euros, nos ter-
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mos do artº 10 daquele Regulamento e com base no
Relatório elaborado pelo Serviço Social do Município.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente referente a
candidatura a apoio social previsto no Regulamento
“Município Presente” e que aprovou a concessão de
apoio económico no valor de 1.570,04 euros, nos termos do artº 10 daquele Regulamento e com base no
Relatório elaborado pelo Serviço Social do Município.
Tomar conhecimento que a Associação Beira Aguieira
de Apoio ao De ciente Visual – Escola de Cães-Guia,
decidiu, face ao contexto de pandemia em que vivemos, pelo adiamento da realização da sua Gala Anual
prevista para os dias 22 e 23 de Maio.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar o projeto de execução da “Estabilização de Taludes e Drenagem de Águas Pluviais do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira - Ampliação - 2ª fase”.
Aprovar atribuir à empresa Penatir, Lda, o prémio previsto no Regulamento do Ninho de Empresas, no montante equivalente ao valor pago pela utilização de uma
sala nesse mesmo espaço, dado que cumpriu com o
contrato que celebrou com a Câmara Municipal, tendo
mudado a sua sede para o concelho de Mortágua e as
instalações para o Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira.
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE
Autorizar o pagamento, a título de indemnização e no
valor de 600,00 euros, pela cedência de servidão de terreno necessário para a passagem do coletor da Estação
Elevatória de Águas Residuais da Marmeleira.
Autorizar o pagamento, a título de indeminização e no
valor de 3.500,00 euros, pela ocupação de área de terreno necessário para a implantação da Estação Elevatória de Águas Residuais do Barril.

Aprovar a proposta de revisão de preço da empreitada
“Bene ciação de Vias Rodoviárias na Freguesia de
Pala” e noti car o empreiteiro adjudicatário.
Tomar conhecimento que foi publicado no Diário da
República, no dia 19 de março, o anúncio do concurso
público para a empreitada de modernização do troço
da Linha da Beira Alta entre Santa Comba Dão e Mangualde, cuja obra tem um valor base de 112,2 milhões de
euros e está integrada no projeto de modernização do
Corredor Internacional Norte, co nanciada no âmbito
do Programa Ferrovia 2020.
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Aprovar a execução de trabalhos complementares na
empreitada de execução das infraestruturas dani cadas pelos incêndios de Outubro de 2017 – RV1 (Acesso
Polo Industrial/Pellets Power e Central Termoelétrica);
RV4 (EM Chão de Vento/Albufeira da Aguieira);RV5
(Acesso ao Barril); RV10 (Acesso a Almacinha).
Rati car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara a
autorizar o desvio temporário de trânsito, no período
entre 18 e 23 de maio, pela EN228 - Barragem da Aguieira, e entre o Nó do 1C6 e o Nó de Mortágua, no âmbito
da empreitada de reabilitação do IP3.
PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar a atualização do Plano Operacional Municipal
de Defesa da Floresta, tendo em consideração a situação epidemiológica causada pela Covid-19.
Aprovar atribuir aos Bombeiros Voluntários de Mortágua o subsídio no valor de 60.000,00 euros, para apoio
a investimentos na aquisição de equipamentos de proteção individual e na readaptação de viaturas para o
combate a fogos orestais.

ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária
realizada no pretérito dia 30 de abril.
Aprovar a Mensagem de Saudação aos Mortaguenses a
assinalar o Dia do Município.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara,
referente à aquisição conjunta de material de proteção
à Covid-19 pela Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC), cabendo ao Município de Mortágua a comparticipação nanceira no valor de
13.020,65 euros.
Aprovar o regime excecional de ocupação da via pública com esplanadas, no âmbito dos incentivos ao
comércio local estabelecidos pelo Município após o términus do descon namento.
Aprovar a listagem de serviços a prestar no Espaço do
Cidadão de Mortágua.
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Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2020, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 62.500,00 euros
Anulação/diminuição de despesas de capital:
77.500,00 euros
Inscrição/reforço despesas correntes: 19.000,00 euros
Diminuição/anulação despesas correntes: 4.000,00
euros.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aprovar a proposta de celebração de protocolo com a
Junta de Freguesia de Espinho para apoio à execução
da obra de requali cação do lavadouro de Vale de
Mouro e remeter o documento à Assembleia Municipal
para aprovação.
Aprovar o Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de
2019 e remeter à Assembleia Municipal para conhecimento.

Aprovar a modi cação por alteração às Opções do
Plano de 2020, nos seguintes valores:

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Modi cação nanciamento de nido: 0,00 euros
Modi cação nanciamento não de nido: 77.500,00
euros.

Aprovar a alteração das especi cações do Alvará de
Loteamento nº 2/92 – Loteamento da Quinta de São
Domingos, referente à junção dos lotes 34/35.

Aprovar Protocolo de parceria com a Cáritas Diocesana
de Coimbra, no âmbito do programa de apoio social
“Estamos Aqui”, dinamizado pela Câmara Municipal
de Mortágua.

Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
Proc. de Obra nº 01/2014/272, em nome de Mortaguat, Lda, referente a estabelecimento de bebidas com
espaço de dança, com o consequente arquivamento do
processo.

Tomar conhecimento do interesse manifestado pela
entidade formadora AVALFORMA, em celebrar acordo
de Cooperação com o Município de Mortágua para o
desenvolvimento de um curso de aprendizagem, ao abrigo do Programa Operacional Capital Humano e em parceria com o IEFP (Curso Técnico/a de Proteção civil).

Aprovar a isenção de pagamento de taxa de licenciamento no valor de 511,96 euros e de TMU no valor de
602,55 euros, referente ao Proc. de Obra nº 01/2019/59
– Construção nova/Habitação Familiar, sita na Gândara, ao abrigo do artº 29º, nº3, do RMUET.
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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

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A MÓ
Barracão
q231 923 612

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A RODA
Mortágua
q918 623 050

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

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

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396
FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
ORIGENS
Mortágua
q918 671 567
ORLANDO
Sula
q231 929 001

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988
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
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929127
w www.aldeiasol.com
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt
Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com
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