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Mensagem do Presidente

“

A FLORESTA E AS NOSSAS GENTES
SÃO A NOSSA GRANDE RIQUEZA!

Como é do conhecimento dos mortaguenses, o nosso Concelho tem uma
área de cerca de 250 km2, dos quais 85% são oresta de produção.
Apesar da tendência para evolução gradual da economia concelhia, ainda
é sobejamente reconhecida a importância da oresta no contexto económico, social e até afetivo para as nossas gentes.
Suporte e garante de muitas famílias, a oresta é merecedora da nossa
maior atenção, não só enquanto fonte de rendimento, mas também atendendo à premissa de que uma oresta segura ditará, também, a segurança
de pessoas e bens.
Com a evolução do tempo, acompanhado com novas oportunidades e ofertas de trabalho, a oresta sofreu algum desinvestimento, criando um novo
paradigma, com novos desa os.
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A impossibilidade de uma dedicação a 100% à leira
orestal, associada a alguma indisponibilidade económica, envelhecimento populacional e também à
migração das camadas mais jovens, formaram o paradigma perfeito que impossibilitou a manutenção das
propriedades nas melhores condições.
Ao longo dos anos, o Município de Mortágua tem dedicado uma boa parte da sua fatia orçamental à manutenção e valorização da faixa orestal, não só no sentido de prevenção e vigilância, mas também com o objetivo de encontrar novas utilidades para a oresta, tornando-a mais sustentável, equilibrada e rentável.
Neste sentido, e à semelhança dos anos anteriores, as
nossas atenções estiveram voltadas para a criação de
melhores de condições de acesso e proteção da oresta, nomeadamente através de intervenções realizadas
na rede viária orestal, bem como intervenção de pontos de água. Apoiamos as Juntas de Freguesia da Marmeleira e do Sobral, com a e criação de dois reservatórios de apoio ao Combate a Incêndios, estando já operacional o Ponto de Água construído em Pinheiro e em
conclusão o Ponto de Água de grande capacidade construído na zona de Calvos- Pereiro, na Serra do Sobral.
Tratam-se de dois pontos de água de importância
estratégica para a Defesa da Floresta Contra Incêndios
do Concelho de Mortágua.

Ainda nesta vertente, continuámos os trabalhos de instalação de Faixas de Gestão de Combustíveis, cumprindo rigorosamente o disposto na legislação em
vigor.
Visando potenciar a ação de prevenção e defesa da oresta, este ano, a Vigilância Florestal será reforçada
com mais uma equipa de sapadores, perfazendo,
assim um total de 2 equipas. A partir de 01 de julho
darão, ainda, início às ações de patrulhamento orestal em regime de 24 horas, mais duas equipas da habitual vigilância móvel do Município, reforçando o dispositivo durante o período estival.
A Floresta e as nossas Gentes são a nossa Grande
Riqueza!
Temos um vasto e profícuo manto verde que nos serve
de proteção e sustento, que nos acolhe e dá em dobro,
toda a dedicação e carinho que lhe ofertamos.
Mortágua abraça e protege a oresta, numa simbiose
de cultura, energia, ambiente e sustentabilidade.
Bem haja a todos(as).

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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SEXTAS NO PARQUE

ALICE - O MUSICAL

JULHO E AGOSTO / TODAS AS SEXTAS

QUA 22
16:45 | BIBLIOTECA MUNICIPAL
“BRANQUINHO DA FONSECA”

O Município vai reiniciar a atividade
cultural. Durante os meses de julho e
agosto, iremos ter a apresentação de
concertos das bandas locais.
As “Sextas no Parque” serão concertos
com exibição na página de facebook do
Município ou em live streaming.
Para segurança de todos, a presença do
público está a ser ponderada.
Brevemente e atempadamente serão
informados de todo o programa.

A Alice e as personagens do encantador
Pais das Maravilhas vêem a Mortágua.
Alice - O musical é um espetáculo
destinado ao público em geral .
ARRAIAL POPULAR DA ABAADV

O NOSSO ARRAIAL É EM
SUA CASA
TODOS JUNTOS, ONLINE, A
FAZER ESTE ANO O MAIOR
ARRAIAL POPULAR DE SEMPRE!
SÁB 11
EMISSÃO EM DIRETO NA PÁGINA
FACEBOOK DA ABAADV
- Paralelos do Ritmo;
- Magda Soﬁa - Teclista e vocalista;
- Dj's
Take Away das tradicionais papas
acompanhadas de sardinha assada ou
grelhada mista. Encomendas até dia 9
de Julho (quinta-feira), e levantamento
no dia 11, no “Drive-In”, nas
instalações da Escola de Cães-Guia.
No conforto de sua casa, junte-se a
toda a família ABAADV.
ORG.: ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA DE APOIO AO
DEFICIENTE VISUAL

Entrada Gratuita
Lotação limitada a 50 lugares
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

sugestões da biblioteca
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INFANTIL / JUVENIL
ANNALISA LAY

O peixinho
meiguinho
Para levar para todo o lado com
textos rimados e ternurentos.
Os melhores amigos dos leitores
mais pequeninos!
HEATH MCKENZIE

O incrível livro
sem ﬁm
Uma história repleta de humor
para ler até ao ﬁm e recomeçar.
Será que todos os livros têm
mesmo um início, meio e ﬁm?

Este verão
dê o exemplo
Quando o adulto tem momentos dedicados à leitura, a criança tende a imitá-lo.
Habitue-se a mostrar os livros como um parceiro divertido. Mas não se
esqueça: é importante ter em conta os gostos de cada um. Comece por
sugerir livros curtos, contos ou banda desenhada, de forma a mostrar à
criança que a leitura não tem de ser entediante ou uma obrigação.
Ler é divertido!
Venha à Biblioteca e, gratuitamente, requisite livros para as próximas férias!

ORIANNE LALLEMAND

O lobo que tinha a
cabeça na lua
Será que existe vida na Lua?
Segundo o lobo, sim!

ADULTOS
JUDITH MCNAUGHT E
JUDE DEVERAUX

Coisas do coração
Duas das autoras mais queridas
dos leitores portugueses, revelam
todo o seu talento em quatro
inesquecíveis histórias de amor.
CHRISTINA LAUREN

Noivos à força
Espirituoso e completamente
hilariante, com a quantidade
certa de romance…
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Espaço do Cidadão
vai entrar em funcionamento
O Município de Mortágua vai
disponibilizar mais um serviço
de proximidade e de apoio aos
munícipes, onde poderão tratar
de vários assuntos sem terem
de se deslocar.

notícias
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Ainda no corrente mês vai entrar em funcionamento o
Espaço do Cidadão do Município de Mortágua.
Este espaço funciona como um balcão único integrado
que agrega vários serviços de diversas Instituições,
onde o cidadão bene cia de um atendimento digital
assistido, que lhe permite resolver vários assuntos
numa lógica de proximidade entre os poderes da Administração Pública e o cidadão.
O Espaço do Cidadão resulta de um Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Mortágua e a Agência
para a Modernização Administrativa. Nos termos
desse protocolo, competiu à AMA disponibilizar o
mobiliário, o equipamento informático e a formação
dos funcionários. À Câmara Municipal, por sua vez, disponibilizar instalações, os recursos humanos, e suportar os encargos de manutenção do Espaço, incluindo
comunicações.
O Espaço do Cidadão irá funcionar nas instalações da
Câmara Municipal, no horário de funcionamento normal deste serviço.
Neste balcão pode-se, a título de exemplo, tratar da
renovação/substituição da Carta de Condução, apresentar documentos de despesas junto da ADSE, colocar pedido de isenção de taxas moderadoras, requerer
Registo Criminal, requerer Pensão de Sobrevivência,
marcar renovação da autorização de residência (es-

trangeiros), fazer marcação online de consultas de saúde, ativar a Chave Móvel Digital, submeter candidaturas ao Arrendamento Jovem, entre outros assuntos.
O Espaço Cidadão permite servir melhor o cidadão, de
forma mais rápida e próxima, promovendo a literacia
digital, por via do apoio assistido, na prestação dos serviços disponibilizados. Para além de proporcionar um
maior conforto e comodidade aos utilizadores, que passam a tratar de vários assuntos localmente, evitando,
assim, deslocações desnecessárias.
Neste novo espaço são disponibilizados serviços das
seguintes entidades:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ADSE - Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
Caixa Geral de Aposentações
Ministério da Saúde
Ministério da Justiça
IMT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes
IHRU – Instituto de Habitação e da Reabilitação
Urbana
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
AMA - Agência para a Modernização Administrativa ■
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DEFESA DA FLORESTA

Aprovado Plano Operacional
Municipal 2020

-O Plano Operacional Municipal tem
como principais objetivos a prevenção,
a deteção e a extinção rápida de
eventuais ocorrências.

O Plano Operacional Municipal (POM) foi aprovado pelo
Executivo Municipal na reunião de 20 de maio e posteriormente submetido à Comissão Municipal de Defesa da
Floresta para efeitos de conhecimento e análise.

notícias
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O POM é um instrumento atualizado anualmente, de nindo a operacionalização do dispositivo de vigilância, deteção e combate a incêndios orestais, regulando a coordenação institucional, a articulação e
a intervenção das organizações
envolvidas ao nível municipal.
Constitui objetivo permanente do
dispositivo e de todas as suas atividades, a prevenção e a criação de
condições necessárias à deteção,
rápida mobilização dos meios de
combate e extinção precoce de eventuais focos de incêndios, de forma a
reduzir a probabilidade de ocorrências e que estas assumam grandes
proporções.
O POM`2020 pretende garantir a
organização, a operacionalidade e
e cácia do dispositivo, antecipando a mobilização de meios e de
recursos disponíveis, de forma planeada e coordenada, de forma a
assegurar uma atuação primordialmente preventiva na defesa da
oresta e na proteção das populações.

No Plano estão de nidos os meios
humanos, técnicos e materiais que
deverão ser utilizados nas operações, os setores territoriais e locais
estratégicos de estacionamento, e a
coordenação dos meios ao nível da
vigilância, deteção, scalização, 1ª
intervenção, combate, rescaldo e vigilância após-incêndio. Integra ainda
informação cartográ ca de apoio à
decisão (mapas, redes de gestão de
combustíveis, rede de pontos de
água, zonas de maior risco, entre
outros elementos informativos).
A Comissão Municipal de Defesa
da Floresta integra um conjunto de
entidades públicas, associativas e
privadas, com responsabilidades

ou atividade na área da oresta,
sendo presidida e coordenada pelo
presidente da Câmara Municipal.
Integra ainda o Coordenador Operacional Municipal, o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Guarda Nacional
Republicana, a Infraestruturas de
Portugal (Ferrovia e Rodovia), o
Instituto de Mobilidade e dos
Transportes, a Rede Elétrica Nacional (REN), a Eletricidade de Portugal (EDP), a Central Termoelétrica
de Mortágua, um representante
das Juntas de Freguesia, a Associação de Produtores Florestais de
Mortágua e dois representantes
dos produtores/empresários orestais. ■
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Município vai contar com duas
Equipas de Sapadores Florestais
-Equipa que estava sediada na Associação de Produtores
Florestais de Mortágua foi transferida para a gestão municipal.
Este Verão o Município de Mortágua vai ter no terreno
duas equipas de sapadores orestais, mais uma do que
no ano passado. A este reforço de meio humanos vai
corresponder também um reforço de equipamento, na
sequência da transferência da titularidade da equipa
de sapadores da Associação de Produtores Florestais
de Mortágua para a gestão municipal.
Esta transferência, autorizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, envolve uma viatura,
equipamento de proteção individual e equipamento de
sapador que estava afetado àquela Associação.
Desde o ano passado que o Município passou a dispor
de uma equipa de sapadores orestais, através de uma
candidatura ao Fundo Florestal Permanente. O apoio do
Estado ao funcionamento desta equipa tem a vigência
de três anos (2019-2021). No passado mês de Junho, o
Município abriu concurso para a criação de uma segunda equipa, perfazendo um total de 10 sapadores.

As equipas de sapadores desenvolvem ações de silvicultura, gestão de combustíveis, apoio à realização de
queimas e queimadas, ações de controlo e eliminação
de agentes bióticos, vigilância e primeira intervenção
em incêndios orestais, apoio ao ataque ampliado e
subsequentes ações de rescaldo e vigilância pós incêndio, entre outras funções determinantes para a preservação e valorização do património orestal. ■
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Vigilância Florestal e
mais Pontos de Água
-Durante os meses de Maio e Junho, no âmbito do Serviço Municipal de
Proteção Civil e Defesa da Floresta, foram realizadas várias intervenções ao
nível da rede viária ﬂorestal, faixas de gestão de combustível e Pontos de
Água.
Ÿ

Executadas intervenções de manutenção e bene ciação da rede viária orestal;

Ÿ

Executados trabalhos de instalação de Faixa de Gestão de Combustíveis da Rede Viária da responsabilidade do Município, que este ano perfaz um total
de 170 hectares;

Ÿ

Executadas intervenções de manutenção e bene ciação de seis pontos de água, com recurso à equipa
de Sapadores Florestais do Município;

Ÿ

Construídos dois reservatórios de apoio ao combate a incêndios, estando já operacional o Ponto de
Água construído em Pinheiro, freguesia da Marmeleira. Em fase de conclusão está o Ponto de Água de
grande capacidade contruído na zona de Calvos –
Pereiro, na serra do Sobral. Estes reservatórios

foram construídos no âmbito da delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesias,
com transferência das respetivas verbas de apoio;
Ÿ

Identi cadas e reportadas as situações de risco de
incêndio orestal por necessidade de intervenção
na faixa de gestão de combustíveis em linhas de
Média e Alta Tensão, que foram solucionados por
parte da EDP e acompanhadas pelo Serviço Municipal;

Ÿ

Constituídas as equipas que integram o dispositivo móvel de vigilância orestal. Estas equipas iniciaram a sua atividade no passado dia 1 de Julho e
asseguram o patrulhamento orestal em regime
de 24 horas. Cada equipa desloca-se numa viatura
4x4 que está equipada com dispositivos de comunicação, observação e kit de 1ª intervenção. ■
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Município e Bioelétrica da Foz, S.A.
assinaram contrato para instalação
de Central de Biomassa Florestal
-Mortágua vai ter uma segunda central
de valorização da biomassa ﬂorestal,
num investimento de cerca de 50
milhões de euros.
O Município de Mortágua e a Bioelétrica da Foz, S.A.
assinaram, no passado dia 1, o contrato de concessão e
instalação de uma nova Central de Biomassa Florestal
em Mortágua. O contrato foi rubricado entre o presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, em representação do Município, e Carlos Coelho, Administrador da
Bioelétrica.
A empresa venceu o Concurso Público Internacional,
lançado pelo Município, para a “Concessão da Conceção, Construção, Fornecimento, Financiamento, Colocação em serviço e Exploração de uma Central de Valorização de Biomassa Florestal Residual” em Mortágua.
A nova Central terá uma potência instalada de 10 MW,
idêntica à atual Central Termoelétrica de Mortágua, que é

também detida pela Bioelétrica. Prevê-se o prazo até 24
meses para instalação da Central, após a atribuição da
licença por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia .
A Bioelétrica da Foz, S.A. pertence ao Grupo Altri e dedica-se à produção de energia elétrica com base na valorização da biomassa orestal. A principal área de negócio do Grupo é a produção de pasta de papel.

JULHO 2020
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EMPRESA INVESTIU 2,5
MILHÕES NA ATUAL
CENTRAL TERMOELÉTRICA

FLORESTA É UM SETOR ESTRATÉGICO NO
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

Carlos Coelho adiantou que o início do projeto da Central só está
dependente do licenciamento por
parte da DGEG. “A nossa intenção é
concretizar o investimento”, a rmou, adiantando ainda: “em termos tecnológicos vamos utilizar as
melhores práticas disponíveis no
Mundo neste tipo de Centrais”.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, sublinha que estamos
perante “um dos maiores investimentos empresariais até hoje projetados
para o concelho” e que vai ajudar a alavancar a economia local no póspandemia. “Temos um Parque Industrial que está a crescer, onde estão instaladas empresas dinâmicas e competitivas, e surge agora este investimento numa nova Central de Biomassa, que irá reforçar ainda mais a posição de destaque que Mortágua já hoje ocupa na produção de energias renováveis com aproveitamento e valorização da biomassa orestal, seja a produção de pelets, seja a produção de energia elétrica”.

O Administrador da Bioelétrica
a rmou que o projeto representa
“um grande investimento para este
concelho e para esta região”, e agradeceu a dedicação, o empenho e a
capacidade de decisão da Câmara
Municipal, que permitiu num
curto espaço de tempo concluir
este processo.

Aos benefícios diretos para a economia local, resultantes da criação de
valor para os sobrantes orestais, e da criação de postos de trabalho, há
que acrescentar os benefícios ambientais, contribuindo para reduzir a
carga combustível nos terrenos e o risco de incêndio. Júlio Norte realça
ainda o grande número de empresas do concelho e da região que já hoje gravitam à volta do funcionamento da Central Termoelétrica e se dedicam à
recolha e fornecimento de biomassa orestal.

Salientou ainda o investimento, na
ordem dos 2,5 milhões de euros,
que foi realizado na atual Central
Termoelétrica, em termos de otimização de processos e melhoria
ambiental, nomeadamente dos ltros de partículas. ■
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Município e Agrupamento de Escolas
asseguraram reabertura
do Pré-Escolar
-Reabertura do Pré-Escolar decorreu
com normalidade e garantindo todas
as condições de segurança.
O reinício das atividades do Pré-Escolar ocorreu no dia
1 de junho, de acordo com o calendário de nido pelo
Governo relativo às 2ª e 3ª fases de descon namento
(18 de maio para o 11º e 12º anos e 1 de junho para as Creches, Pré-Escolar e ATL).
A reabertura do Pré-Escolar do concelho de Mortágua
(rede pública) foi preparada e planeada de acordo com
as orientações emanadas pelo Ministério da Educação
e pela Direção-Geral de Saúde, tendo como foco garantir a segurança da comunidade educativa.
O presidente da Câmara, Júlio Norte, destaca a articulação e colaboração entre Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas, no caso concreto a equipa do Centro
Educativo, com o objetivo de garantir o normal funcionamento das atividades pedagógicas em condições de

segurança, con ança e tranquilidade para toda a comunidade educativa, incluindo os Encarregados de Educação.
No dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança. Este ano, por causa da pandemia, a data não pôde
ser assinalada em ambiente de festa como em anos anteriores. “Temos esperança que no próximo ano possamos
viver este dia em confraternização e com a alegria que as
nossas crianças merecem”, a rma. ■
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RANKING DAS ESCOLAS

Mortágua num honroso 12º lugar
em Matemática A
-No ‘Ranking’ das Escolas 2019, a Escola
Secundária Dr. João Lopes de Morais
obteve o 12.º lugar das Escolas Públicas
no exame da disciplina de Matemática
A do 12.º ano.
Foi conhecido o ranking das escolas de 2019 com base
nos exames nacionais. No exame nacional de Matemática A do 12º ano, a Escola Secundária de Mortágua classi cou-se no 12º lugar entre as escolas públicas com
melhor média, com 13,41, sendo a 50ª melhor posicionada no conjunto de escolas públicas e privadas (engloba 625 escolas).

RANKING MATEMÁTICA A, ESCOLAS PÚBLICAS, 2019
#

ESCOLA

CONCELHO MÉDIA

1.º

E. Básica e Sec. Henrique Sommer

Leiria

14,31

2.º

E. Secundária José Falcão

Coimbra

14,27

3.º

E. Básica e Secundária da Batalha

Batalha

14

4.º

E. Secundária de Campo Maior

C.po Maior 13,83

5.º

E. Secundária Alves Martins

Viseu

13,82

6.º

E. Secundária Infanta D. Maria

Coimbra

13,81

7.º

E. Secundária de Vila Nova de Paiva

V.N. Paiva 13,77

8.º

E. Básica e Secundária Clara de Resende

Porto

13,57

9.º

E. Básica e Secundária Vale D'Este

Barcelos

13,55

Vouzela

13,46

10.º E. Secundária de Vouzela

Um excelente resultado e um motivo de grande satisfação. Parabéns aos alunos e ao docente de Matemática,
Prof. Artur Rosa. ■

11.º E. Básica e Sec. Eng. Dionísio Augusto Cunha Nelas

13,41

12.º E. Secundária Dr. João Lopes de Morais

Mortágua

13,41

13.º E. Secundária com 3º Ciclo Pedro Nunes

Lisboa

13,30

notícias
16 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

TEATRO AO AR LIVRE E COM DISTÂNCIA SOCIAL

Crianças da Creche e do Pré-escolar
assistiram à história “O Contador”
-O espetáculo de teatro infantil, realizado
no passado dia 25, foi promovido pela
Rede de Bibliotecas de Mortágua.
As duas sessões, uma para as crianças Escola Básica
(Pré-Escolar) e outra para as crianças do Jardim-Escola
João de Deus (Creche e Pré-Escolar), foram realizadas ao
ar livre, nas zonas exteriores de recreio e jardins, e com
distanciamento entre ator e assistência, e entre os próprios assistentes. No atual contexto epidemiológico,
estes espaços ao ar livre, pela sua extensão, são os mais
indicados para a promoção de atividades culturais e lúdicas, permitindo a sua visualização sem máscara (não é
obrigatória para os alunos Pré-Escolar) mas mantendo
o distanciamento físico.
A apresentação esteve a cargo da Companhia “Estação
das Letras”, um projeto de teatro independente vocacionado para o público infantil, sediado em Campo de
Besteiros (concelho de Tondela).

Para Educadoras e crianças tratou-se de um momento
especial e ansiado, após três meses de con namento em
casa e um regresso complicado à escola, em termos de gestão das emoções das crianças e preocupações dos Pais.
O ator e contador de histórias Tiago Duarte referiu que
este espetáculo foi concebido e montado tendo em con-
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sideração as regras de prevenção das autoridades de
saúde para a realização de atividades culturais: “ Há
uma distância entre o ator e o público, não há contato
físico, interação, as crianças só veem e ouvem a história, e com distanciamento entre si”.
O surgimento da pandemia obrigou a adaptar os espetáculos à nova realidade, a fazer o mesmo trabalho mas
de uma forma diferente.
Durante o tempo de quarentena, a Companhia teve de
suspender os espetáculos ao vivo, mas não parou a sua
atividade. “O último espetáculo ao vivo que zemos foi
uma peça para bebés, intitulada “No Fundo do Mar”,
no dia 13 de março. Nesse mesmo dia começámos a partilhar uma história por dia no facebook, todas as noites. Foram 70 dias e 70 histórias que contámos, e recebemos muitas mensagens de carinho, nomeadamente
de Pais e idosos que viviam sozinhos”.
Tiago Duarte realça a importância das pessoas voltarem a
assistir a espetáculos e os grupos voltarem a representar,
ainda que com as necessárias alterações, em termos de
organização dos espaços, lotações, acessos de entrada e
saída dos espectadores, distância social. “Nós temos de
nos adaptar, não é só a cultura, é todos os setores de atividade. Antes fazíamos espetáculos para 100 pessoas,
agora fazemos para pequenos grupos, de 20, 30 ou 40 pessoas, mas fazemos as coisas com o mesmo amor e motivação”. “Esse regresso à fruição cultural é importante até
para a nossa saúde mental”, acrescenta. ■
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Feira de Vale de Açores
já foi retomada
-A Feira quinzenal de Vale Açores, suspensa
desde março, no âmbito das medidas do
Plano de Contingência Municipal para
contenção da Covid-19, retomou a sua
atividade no dia 18 de junho.

A reabertura da Feira teve em conta
a avaliação da situação epidemiológica no concelho, que não registou novos casos desde maio, o início da 2ª fase de descon namento
e a reabertura total dos espaços
comerciais ocorrida no dia 1 de
junho. A feira foi das primeiras atividades a ser suspensa no âmbito
das medidas de contenção à propagação da covid-19, pelo facto de se
tratar de um espaço de grande aglomeração de pessoas e contato direto entre indivíduos.
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O Município elaborou um Plano de Contingência para
a reabertura da feira, estabelecendo regras em termos
de etiqueta respiratória, distanciamento social e ocupação do espaço (bancas e tendas), no sentido de
garantir condições de segurança para feirantes/comerciantes e clientes, de acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde.
De uma forma geral, as pessoas cumpriram as regras
sanitárias de nidas, no entanto a Câmara Municipal
irá reforçar a divulgação e a scalização do cumprimento das mesmas, em especial por parte dos clientes.
É preciso não esquecer que do comportamento responsável de cada um de nós depende a segurança de
todos!
MEDIDAS VIGENTES PARA CLIENTES
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

É obrigatório o uso de máscara;
Os utentes não devem mexer nos produtos expostos, devendo o feirante manipular os mesmos e
entregar ao utente;
Os utentes devem manter uma distância mínima
de segurança de 2 metros entre si;
Devem ser evitadas as aglomerações de pessoas.
Os utentes devem formar la nos locais de venda
com afastamento de 2 metros;
A permanência no recinto deve ser limitada ao
tempo necessário para a realização das compras.

MEDIDAS VIGENTES PARA
FEIRANTES/COMERCIANTES
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Uso obrigatório de máscara (com ou sem viseira)
Distanciamento físico adequado entre lugares de
venda e com o público
Disponibilização de uma solução antissética à
base de álcool para higienização das mãos. ■
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Regresso da atividade cultural
-Município vai realizar atividades
culturais nos meses de Verão, ao ar
livre e com distanciamento social.
Os meses de verão são habitualmente meses de grande
atividade cultural no nosso concelho. Este ano, devido
ao surto da covid-19, vários eventos tiveram de ser suspensos, quer de iniciativa municipal quer associativa,
de que são exemplo as comemorações do 25 de Abril e
do Dia do Município, os tradicionais festejos de Santos
Populares, as romarias do Cabeço do Senhor do Mundo
e da Tojeira.
Seguindo o calendário de descon namento de nido
pelo Governo, o Município procedeu à reabertura de
alguns equipamentos municipais, como a Biblioteca
(06 de Maio) e o Centro de Interpretação (1 de Junho).
Gradualmente, tem-se assistido ao regresso de utentes
e visitantes a estes espaços culturais, num sinal de conança e retoma da normalidade social.
A atividade cultural é possível desde que sejam reunidas condições que permitam a sua fruição com segurança, nomeadamente cumprindo regras de lotação
dos espaços e de distanciamento social.

É neste quadro que o Município pretende relançar a atividade cultural nos meses de julho e agosto, ainda que
sob certas condições. Já foi delineado um programa,
designado “Sextas no Parque”, a ter lugar no Parque Verde, e que privilegia eventos ao ar livre de menor dimensão, seguindo as orientações da DGS.
A sua forma de concretização (com ou sem público)
está sujeita à avaliação da situação epidemiológica no
concelho. Caso não seja possível a presença de público,
está prevista a exibição dos concertos (Bandas Locais)
através da página de facebook do Município ou em live
streaming. ■
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Manifest’Art
em Agosto
-No mês de agosto não haverá a festa
das “Tasquinhas” pelas razões de saúde
pública que são conhecidas. Mas
haverá o Manifest`Art, em espaços ao
ar livre e com novidades.
Este ano não se realiza a festa das “Tasquinhas” no
âmbito das medidas de prevenção da propagação da
covid-19.

gências da pandemia. Todas as manifestações artísticas serão realizadas ao ar livre e as pessoas devem manter distanciamento social.

Mas o Município irá assinalar este evento cultural e
social, ainda que de um modo diferente, tendo delineado um programa de animação do Comércio Local para
a mesma semana festiva (11 a 15 de agosto), que privilegia exposições e performances artísticas, e públicos
mais restritos.

FESTIVAL DE ESTÁTUAS VIVAS
E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

Dá-se, assim, continuidade ao Manifest’Art, evento dedicado às artes performativas no espaço público, que vai
para a sua quinta edição, e integra habitualmente o programa da Festa da Juventude/ Feira das Associações.
O evento terá, no entanto, algumas alterações em relação ao formato de anos anteriores, devido às contin-

Entre os dias 11 e 15 de agosto, Mortágua vai ser palco
de um Festival de Estátuas Vivas, um evento inédito no
nosso concelho e que promete surpreender o público.
As estátuas estarão distribuídas por várias ruas da Vila,
privilegiando as zonas comerciais.
A Praça do Município irá ainda receber uma intervenção artística intitulada “Mensagens no Bico”, da autoria da Artista Plástica e Cenógrafa Marta Fernandes,
natural de Mortágua. ■
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VALE DE MOURO

Antigo Lagar de Varas
recuperado

Antigo Lagar de Varas, exemplar único no
concelho, foi recuperado pelo Município.

O imóvel é propriedade da Junta de Freguesia de Espinho, que cedeu o direito de superfície ao Município de
Mortágua, por um período de 25 anos.

A intervenção de reabilitação resultou de uma candidatura efetuada pelo Município junto do Gabinete de
Ação Local da ADICES, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural 2020 - Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias.

O Lagar de Varas, situado junto à ribeira de Vale de
Mouro, encontrava-se em avançado estado de degradação e corria-se o risco de destruição das peças originais, essenciais para o projeto de musealização.
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Este imóvel é um exemplar único no concelho, sendo testemunho da história, dos usos e costumes, dos saberes
ancestrais do nosso povo. Preserva as memórias de um tempo, em que homens e mulheres, à custa de duro trabalho
braçal, passavam dias e noites a produzir o “ o de ouro”.
PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMÓNIO
A intervenção de reabilitação do lagar, já concluída a
nível estrutural, permite preservar o seu valor patrimonial, arquitetónico, histórico e cultural. Ao mesmo
tempo, promover e valorizar este espaço museológico
como fator de atratividade turística, social e económica, da localidade, da freguesia e do concelho.

De forma a travar a sua degradação e possível perda, a
Câmara Municipal lançou-se num projeto de recuperação do imóvel, com o objetivo de preservar este património que atravessou várias gerações.
Foi necessário reconstruir o telhado (com a tradicional
telha caleira), melhorar o pavimento (revestimento a
pedra de xisto) e rebocar as paredes exteriores, mantendo a
traça e alvenaria original. Foi ainda instalada uma nova
roda de água, uma vez que a existente estava irrecuperável.

Atualmente estão a ser executados os arranjos exteriores envolventes, que vão permitir a criação de uma
aprazível zona de lazer, contígua à ribeira. Uma vez concluído todo o projeto, pretende-se que o tradicional
Lagar seja um espaço de visitação e animação sociocultural, onde se possam reviver as tradicionais “lagaradas”, por exemplo.
Um dos objetivos da intervenção é também a sua utilização para ns educacionais e culturais, nomeadamente abri-lo à visita de escolas e de turistas, dando a
conhecer o modo de funcionamento e o ciclo do azeite,
desde a chegada da azeitona até ao produto nal.
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No passado existiram no concelho vários exemplares de lagares de azeite, uns mais tradicionais
(de varas), outros mais modernos (já movidos a
eletricidade). Um número tão elevado de lagares
faz supor a abundância do cultivo da oliveira noutros tempos e a importância que este sector de
atividade teve para a economia local no passado.
A memória referencia lagares em Macieira, Monte
de Lobos, Vila Pouca, Mortágua, Cruz de Vila Nova,
entre Almacinha e Caparrosinha.
Na proximidade deste lagar situa-se ainda o Parque
Temático, formado por casa e eira antiga, sendo mais
um exemplo local de preservação do património rural.
Deste modo, abre-se a possibilidade de criar um produto turístico integrado em Vale de Mouro, dando origem a
um núcleo museológico mais abrangente e complementar, constituído por estes dois pontos de interesse
patrimonial: o Parque Temático e o Lagar de Varas.
RECUPERAÇÃO DOS ANTIGOS LAVADOUROS
Além da reabilitação do Lagar e zona envolvente, está
também a decorrer uma intervenção de recuperação
dos antigos Lavadouros, situado nas imediações,
tendo em vista a sua reativação e integração no núcleo
museológico. Um trilho pedestre vai ligar os Lavadouros ao Lagar e à zona de lazer. ■
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RALIS

Piloto Gil Antunes testou novo carro
em estradas de Mortágua
-A estrada que liga a EN234 à localidade
de Cerdeira foi o palco escolhido pelo
piloto Gil Antunes e o navegador
Diogo Correia para um teste ao seu
novo carro de competição de Ralis, o
Dacia Sandero R4.
O treino, o primeiro em asfalto com o novo carro, decorreu com toda a segurança, tendo contado com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Mortágua e GNR.
O piloto mostrou-se satisfeito com a qualidade do
troço e o comportamento do carro, e agradeceu o apoio
das pessoas que marcaram presença no treino, cumprindo as recomendações da DGS.
A dupla, que na época transata sagrou-se Campeã Nacional de Ralis na categoria Duas Rodas Motrizes, tem entre
os seus patrocinadores uma empresa do concelho de Mortágua, a RLS Alumínios, sediada na Marmeleira.

Relembramos que o Rali de Mortágua, que estava agendado para Abril deste ano, devido à pandemia, foi suspenso, tendo a competição sido retomada nos passados dias 4 e 5 de julho, mas com alterações no esquema
tradicional. ■
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“Caminhos da Região de Coimbra”
potenciam turismo de natureza
“Caminhos da Região de Coimbra” é uma
nova rede de oferta turística e de
valorização dos corredores de património
natural da região, dinamizada pela
Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC).

O grande objetivo é promover os recursos naturais da
Região através de uma rede de trilhos pedestres, desde
pequenas rotas, perfeitas para se fazer num dia, às
Grandes Rotas do Alva, Bussaco e Mondego, que proporcionam vários dias de caminhadas e experiências
associadas.
São mais de 700 quilómetros de Rotas municipais e
intermunicipais que sofreram um reforço das condi-
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ções físicas de apoio à visitação para a rmar a Região
de Coimbra como um destino turístico de excelência.
A Região de Coimbra é marcada por uma grande variedade de recursos naturais que compreendem desde a
zona costeira e a paisagem gandaresa, ao vale do Mondego, passando pela extensa mancha orestal que culmina nas serras.
Assistindo-se hoje à necessidade de evasão dos grandes
aglomerados e a um crescente interesse pela prática de atividades e desporto ao ar livre e em contacto com a natureza, os destinos com uma forte componente natural, que
permitem a conciliação do conceito de isolamento social
com a descoberta e contacto com a natureza, são certamente uma das tendências de turismo em Portugal.
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Esta grande rota permite ainda a descoberta dos
vinhos da Bairrada e do Dão, da gastronomia (Leitão,
Lampantana, Lampreia), e da estância termal da Vila
do Luso. O turista é ainda convidado a visitar locais e
museus que contam as estórias da passagem das tropas napoleónicas pelo território (Museu do Bussaco,
Centro de Interpretação “Mortágua na Batalha do Bussaco”, Moinhos de Moura e Sula, Cruz Alta), mas também a desfrutar de uma diversidade faunística e orística proporcionada pelas ribeiras que encontram ao
longo do percurso.
CAMINHO NATURAL DA ESPIRITUALIDADE

GRANDE ROTA DO BUSSACO

O Caminho Natural da Espiritualidade liga Coimbra a
Sta. Comba Dão numa extensão de cerca de 67 km, percorrendo os concelhos de Coimbra, Penacova e Mortágua. Explora a relação da motivação da viagem espiritual com o património natural, no qual esta rota se desenrola, tendo o Caminho Português do Interior, das Rotas
de Santiago, como contexto de base e elo de ligação.

A Grande Rota do Bussaco é um percurso com um total
de 56 km, cujo epicentro é a Mata Nacional do Bussaco.
Desenvolve-se nos concelhos da Mealhada, Penacova
e Mortágua e promove o potencial natural deste território, alavancada na qualidade e exuberância da biodiversidade da Mata Nacional do Bussaco, um verdadeiro oásis da Região Centro para os amantes do turismo
de natureza, possuindo uma das melhores coleções
dendrológicas da Europa.

Os caminhos da peregrinação e da espiritualidade atraem cada vez mais visitantes, respondendo às expetativas de quem procura nestas jornadas a serenidade, a
contemplação, momentos de introspeção e o bemestar interior. Além dos monumentos de cariz religioso
(igrejas, conventos, mosteiros), as festas, as romarias,
as tradições culturais, aliadas à qualidade paisagística
e ao património natural, são suplementos que completam a viagem de descoberta. ■

MORTÁGUA INTEGRA VÁRIAS ROTAS
TURÍSTICAS

notícias
28 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

CIM- REGIÃO DE COIMBRA LANÇOU PORTAL

Promoção dos produtos
endógenos da região
-“Taste Coimbra Region” é
o novo portal online que
pretende promover os
produtos endógenos da
Região de uma forma
integrada e criativa,
reforçando os elementos
distintivos e de
singularidade do território.
O portal, criado no âmbito da distinção da Região de Coimbra como
Região Europeia da Gastronomia
2021, foi lançado no dia 22 de junho
no evento “Talk & Taste Região de
Coimbra: A Million Food Stories”.
Neste evento, dois conhecidos
nomes da cozinha nacional, chef
Luís Lavrador e o «young» chef Bernardo Calvo, foram desa ados a
confecionarem a mesma receita de
forma tradicional e inovadora

Em 2021 a Região de Coimbra, que
integra 19 Municípios, incluindo
Mortágua, vai ser Região Europeia
de Gastronomia, sob o lema - “Um
milhão de estórias gastronómicas”- traduzindo a imensa riqueza
e diversidade dos produtos endógenos da região. Entre esses produtos ex-libris da região está a Lampantana de Mortágua.
A gastronomia da Região de Coimbra vai, assim, sair mais reforçada
com este novo portal e com as
ações previstas no âmbito da distinção como Região Europeia da
Gastronomia 2021, promovida
pelo IGCAT (Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes
e Turismo), com o objetivo de valorizar e promover as tradições e a
gastronomia como ativos para
potenciar a oferta turística.

A atribuição do título de Região
Europeia da Gastronomia constitui uma aposta na a rmação e promoção da Região de Coimbra como
destino gastronómico, inserido
numa oferta turista mais vasta,
abrangendo a cultura, a natureza, e
o património. ■
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TURISMO

Mortágua vai ter Área de Serviço
para autocaravanas
-O Município de Mortágua apresentou e
viu aprovado o projeto de criação de
uma Área de Serviço para
autocaravanas no âmbito de uma
candidatura à Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior Programa Valorizar.
Com este investimento pretende-se dar nova resposta
às necessidades dos autocaravanistas que visitam o
concelho, promovendo, simultaneamente, o desenvolvimento da economia e do turismo locais.
O projeto representa um investimento global na
ordem dos 150 mil euros, sendo co nanciado pelo
Turismo de Portugal em 70% do investimento elegível
aprovado.
Este investimento vai também permitir o arranjo urbanístico de uma zona, contigua ao Parque Verde, que atualmente está desorganizada, promovendo a sua integração harmoniosa na paisagem envolvente.

A Área de serviço é destinada ao estacionamento e pernoita de autocaravanas por um período não superior a
72 horas.
ÁREA DE SERVIÇO IRÁ FICAR LOCALIZADA
JUNTO AO PARQUE VERDE
O futuro espaço estará dotado de infraestruturas e equipamentos necessários ao estacionamento e pernoita de
de autocaravanistas, contemplando um parque com
capacidade para o estacionamento de 5 autocaravanas,
rede de abastecimento de água; rede de drenagem de
águas residuais (esgotos) e pluviais; ilha ecológica (separação de resíduos sólidos urbanos); unidade de lava-

JULHO 2020
notícias
30 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Os sanitários do Parque Vede e os
balneários do Centro de BTT irão
servir de apoio ao funcionamento
da Área de Serviço. Os caravanistas
poderão ainda usufruir do Parque
Verde e dos equipamentos aí existentes.
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gem das viaturas; zona de estadia (mobiliário de mesas e bancos), ITED
(para o sistema de pagamentos dos serviços e controlo das máquinas).
A utilização do espaço será gratuita, à exceção do serviço de lavagem.
Todo o espaço envolvente à Área de Serviço será objeto de um arranjo urbanístico, nomeadamente em termos de acessos de entrada e saída, pavimento, passeios, marcação de estacionamentos, iluminação.

O autocaravanismo é um segmento do turismo em forte expansão,
atraindo turistas que procuram os
territórios do Interior do País, o
turismo de natureza, e não o chamado turismo de massas.
O presidente da Câmara, Júlio Norte, refere que este projeto constitui
uma mais-valia económica e turística para o concelho, colocando Mortágua no mapa do turismo itinerante e criando condições objetivas
para a atração de autocaravanistas,
nacionais e estrangeiros. “Esta
infraestrutura de apoio ao autocaravanismo reforça a aposta do Município no desenvolvimento turístico
do concelho, promovendo novas
dinâmicas e uma maior diversi cação na oferta turística”, sublinha. ■
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Ação Social
Concluída a empreitada de remodelação e adaptação dos edifícios
das antigas escolas Primária e PréPrimária da Felgueira - Construção
do Centro Comunitário.
Numa 2ª fase irá proceder-se aos
arranjos exteriores e à instalação
de equipamento.■

Rede Viária
PARQUE INDUSTRI AL

Estabilização e tratamento
de taludes

Iniciadas as obras de reabilitação da
ponte de Riomilheiro, entre os limites dos concelhos de Mortágua e Tondela. A empreitada vai ser comparticipada pelos dois Municípios. ■

Foi aberto procedimento de concurso público para tratamento dos taludes
da zona de expansão do Parque Industrial.

Urbanismo

A intervenção compreende drenagem de águas pluviais, estabilização e
regularização dos taludes, aplicação de manta orgânica de proteção contra
a erosão e a plantação de hidrosementeira. ■

Adjudicada a empreitada de beneciação da Rua de São João, na
Gândara. ■
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AMBIENTE

Monitorização das armadilhas
contra a ‘Vespa velutina’
-O Município de Mortágua tem vindo a
proceder à colocação e monitorização de
armadilhas para captura da ‘Vespa velutina’,
no âmbito das medidas de controle,
vigilância e combate a esta espécie
predadora e exótica, e de proteção da
biodiversidade, nomeadamente das
abelhas comuns (polinizadoras).
Como qualquer espécie exótica de carácter invasivo, a
Vespa velutina deve ser combatida energicamente.
A informação é sempre o primeiro passo nesta batalha.
Saber identi car o problema e alertar as entidades competentes é o melhor caminho.
O Município recorda que a única forma de combate é
prevenir o aparecimento dos ninhos e, uma vez instalados, proceder à sua remoção completa e destruição,
tarefa que só deve ser realizada por técnicos especializados. Qualquer tentativa por outros meios (nomeadamente com varas ou com armas de fogo), não só
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pode colocar em risco quem o zer (a Vespa velutina pode também ser bastante perigosa para o ser humano), como a destruição parcial ou inadequada pode levar à proliferação de novos ninhos.
O Município de Mortágua tem estado permanentemente atento à evolução da situação e atuado com e cácia, tendo já capturado centenas de vespas fundadoras e eliminado mais de 1200 ninhos (primários e secundários), evitando a sua proliferação. Logo que surgiram os primeiros focos da
praga, o Município encetou um combate sem tréguas, com três objetivos
essenciais: a preservação da biodiversidade do território do concelho, a proteção da economia (atividade apícola) e a segurança dos cidadãos.

ABELHA-EUROPEIA
Por USGS Bee Inventory and Monitoring Lab,
Domínio Público, https://www.flickr.com

Em caso de deteção ou suspeita de existência de ninho de Vespa velutina, as
pessoas deverão comunicar através de um dos seguintes meios:
• Câmara Municipal de Mortágua/Serviço Municipal de Proteção Civil, utilizando o endereço proteccao.civil@cm-mortagua.pt ou telefonicamente
o número 231 927 460 (09h00 – 17h30, de segunda a sexta-feira).
• Portal www.sosvespa.pt
• Linha SOS AMBIENTE (808 200 520) ■

VESPA CRABRO
Por Gubin Olexander - Obra do próprio,
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

VESPA VELUTINA
Por Didier Descouens - Obra do próprio,
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 3 e 17 de Junho
e na sua Reunião Extraordinária
realizada no dia 23 de Junho,
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Rati car o processo de candidatura nº 21/2020 para
atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família,
nos termos do respetivo Regulamento.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
▪ APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar atribuir ao Núcleo de Mortágua do Sporting
Clube de Portugal, mediante a celebração de protocolo,
o subsídio no valor de 3.500,00 euros, para apoio ao
desenvolvimento do seu projeto de criação da equipa
de BTT.
Aprovar atribuir ao Teatro Club de Mortágua o subsídio no valor de 670.13,00 euros, referente ao pagamento da 1ª prestação do IMI do edifício do Centro de Animação Cultural.

deliberações municipais
notícias ▌35

JULHO 2020

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar o pagamento de indemnização, no valor de
600.00 euros, a Aires Ferreira Duarte, pela ocupação
de terreno que irá ser integrado no domínio público do
Município no âmbito da melhoria das acessibilidades
na zona antiga da povoação do Barril.

Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária realizada no pretérito dia 5 de junho.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Tomar conhecimento do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Mortágua e o Turismo de
Portugal, para nanciamento da candidatura aprovada do projeto “Área de serviço para autocaravanismo
em Mortágua”.
PROTEÇÃO CIVIL
Tomar conhecimento das Orientações da Conferência
Episcopal Portuguesa relativas à celebração do culto
público católico no contexto da pandemia covid-19.
Tomar conhecimento da aprovação da transferência da
titularidade da equipa de Sapadores Florestais da Associação dos Produtores Florestais de Mortágua para o
Município de Mortágua, e mandatar o Senhor Presidente a outorgar o Termo de Aceitação da Equipa e o Contrato de Comodato do equipamento transferido.

Aprovar a proposta de celebração de Contrato Interadministrativo entre o Município de Mortágua e a Junta
de Freguesia de Marmeleira, para a execução da obra
de construção de um reservatório de água de apoio a
incêndios orestais, em Pinheiro. Mais deliberou submeter a proposta à apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, nos termos legais.
Tomar conhecimento que a União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, autorizou a constituição do direito de superfície, a favor do
Município de Mortágua, sobre o terreno anexo à exEscola Primária de Vale de Remígio, e destinado à instalação do projeto da Escola/Quinta Pedagógica.
Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública
para Venda dos lotes nº 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 20/21, do
“Loteamento Urbano Municipal da Antiga Cerâmica
de Mortágua”.
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Aprovar a celebração de protocolo de colaboração no
âmbito da implementação de Unidades Móveis de
Saúde na Região de Coimbra, a celebrar com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e com a
Administração Regional de Saúde, IP.
Aprovar a atualização tarifária prevista no protocolo de
transporte público de passageiros celebrado entre o
Município de Mortágua e a Rodoviária da Beira Litoral,
S.A., nos termos xados pela Autoridade de Transportes
– Comunidade intermunicipal da Região de Coimbra.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara,
referente à nomeação de um perito externo para avaliação das propostas do Concurso Público Internacional
para a Concessão da conceção, construção, nanciamento, colocação em serviço e exploração de uma Central de Valorização de Biomassa Florestal em Mortágua.
Tomar conhecimento do Acordo de Colaboração celebrado com o Turismo de Portugal, no âmbito da Linha
de Apoio à Valorização Turística do Interior- Projeto de
Investimento “Área de serviço para autocaravanismo
em Mortágua”.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2020, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 142.500,00 euros
Anulação/diminuição de despesas de capital:
154.500,00 euros
Inscrição/reforço despesas correntes: 10.000,00 euros
Diminuição/anulação despesas correntes: 0,00 euros
Aprovar a modi cação por alteração às Opções do
Plano de 2020, nos seguintes valores:
Modi cação nanciamento de nido: 8.000,00 euros
Modi cação nanciamento não de nido: 132.500,00
euros

JULHO

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar a isenção de pagamento de taxas de licenciamento no valor de 608.86 euros e de TMU no valor de
582.09 euros, referente ao Processo de Obra nº
01/2019/82 - construção nova – habitação familiar, sita
em Vale de Remígio, ao abrigo do artº29º, nº1, alínea e)
do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do processo de obras nº 01/2018/107, referente a construção
de moradia e muro de vedação, sita em Vila Moinhos,
freguesia de Sobral, nos termos previstos no artº 71º,
nº2, do Regime Jurídico da Urbanização e Edi cação
(RJUE).
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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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AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

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

mapa do concelho •notícias
índice ▌39

JULHO 2020

Linhar
de Pala

Tojeira
Gavião

02 EDITORIAL

EN
4-1
33

Calvos
Eirigo

Laceiras

Palheiros
de Cima

Aveleira

Sernadas

Vila Pouca

Falgaroso
da Serra
Santa Cristina
Tarrastal

Soito

TREZÓI

Monte de
Lobos

TREZÓI
Barracão

EN

Vale de
Ovelha

4
23

Póvoa
Povoinha

Cruz de
Vila Nova

4
23
EN

Chão de
Vento

MORTÁGUA

Barril
Coval

Vale de Açores
Cortegaça

Vale de
Borregão
Lourinha
de Baixo
Alcordal

Lourinhal Vale das
Éguas

CERCOSA

EN 234

EN228

Pinheiro

Falgaroso
do Maio
Almacinha

MARMELEIRA

CERCOSA

Vale de
Paredes

22
8

Freixo

MARMELEIRA

Galhardo

EN

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
Santuário do
Senhor do Mundo MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA

Caparrosinha
Benfeita
Caparrosa

Vale de
Linhaça

Ameal

Vila Nova

Gândara

8
22
EN

Cerdeirinha

33
41

Carapinhal

234
EN

Pereira

Lourinha
de Cima

Cerdeira

Vila Gosendo

As Instituições interessadas na divulgação
das suas atividades através desta agenda, devem remeter todas as informações úteis, impreterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

Ferradosa
Almaça
IP3

EN
22
8

Vale de
Ana Justa

0M

Moura

SOBRAL

Vila Meã

Moitinhal
EN

Vale de Remígio

Pomares

Castanheira Vale da Vide

EN234

Sula

Santuário de Nª Srª
do Chão de Calvos
PALA
Palinha

00
M

Meligioso

Chão Miúdo

Ribeira

Azival
Vale de Mouro

4-1
33
EN

Vila Boa

ESPINHO

Sobrosa

Vila Moinhos
SOBRAL
Macieira

30

ESPINHO
Quilho

37 INFORMAÇÕES ÚTEIS
39 MAPA DO CONCELHO

Riomilheiro

EN228

Sardoal

EN 22
8

4-1
33
EN

EN
22
8

PALA

EN334-1

Água Levada

Felgueira

Palheiros
de Baixo

Carvalhal

Vila Meã
da Serra

06 NOTÍCIAS
34 DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Póvoa do Sebo

Ortigosa

Vale de
Carneiro
Painçal

04 EVENTOS
05 SUGESTÕES DA BIBLIOTECA

Pêgo Longo
EN 2
28

Paredes

Truta de Baixo

Anceiro

N

Mortazel

Truta de Cima

EDIÇÃO C. M. Mortágua ▪ PERIODICIDADE Mensal ▪ TIRAGEM 1500 ▪ DISTRIBUIÇÃO Gratuita

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de selecionar a informação a incluir, de acordo com
os critérios editoriais. As eventuais alterações das iniciativas anunciadas são da responsabilidade dos seus promotores.

Apoie esta causa

COMPRE NO
COMÉRCIO LOCAL
MORTÁGUA

PRECISA

DE SI

USE SEMPRE MÁSCARA

mortagua
MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA q231 927 460 ▪ m MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT ▪ w WWW.CM-MORTAGUA.PT

