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Mensagem do Presidente

“

SEMPRE QUE PUDER, OPTE POR COMPRAR NO
COMÉRCIO LOCAL.
São estranhos os novos tempos que vivemos.
Este ano, que está prestes a terminar, tem-se vindo a revelar particularmente desa ante.
Não vale a pena carmos agarrados ao que foi, esta é a nova normalidade a
que nos temos sabido (e bem) adaptar. Mas a verdade é que este novo tipo
de realidade, levanta muitas incógnitas. A par da gravidade do vírus, vai
surgindo muita expectativa em relação ao futuro.
A proliferação da pandemia tem vindo a causar enormes danos, não só no
que diz respeito às vidas humanas, mas também relativamente à economia e emprego.
Mais do que nunca, urge um comportamento altruísta e de preocupação
com o outro.

editorial
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As medidas de contenção da doença, tendo a virtude
de tentar impedir o colapso do Sistema Nacional de
Saúde e o aumento descontrolado do número de infetados, inevitavelmente trazem danos. A limitação da
nossa liberdade de circulação e de convívio, levam a
que restauração/ cafés, pequeno comércio, entre tantos outros sectores da atividade económica, sofram graves perdas de rendimento, que colocam em causa a sua
subsistência. Estamos a falar das caras que conhecemos e que confortam o nosso dia-a-dia, os nossos amigos, aqueles que nos são próximos.
Procurando estimular o consumo interno e a compra
no comércio local, o Executivo Municipal tem encetado uma série de ações. Falamos, entre outras, das atividades realizadas no verão, as tômbolas promovidas
em cooperação com a ACIBA e todo um conjunto de iniciativas que visam elevar o nome de Mortágua e publicitar a nossa terra e as nossas gentes.
No próximo mês, iremos brindar os nossos cidadãos
com as atividades de comemoração do Natal, num
duplo objetivo de celebrar uma época tão querida e
reconfortante, mas também incentivar a comprar em
Mortágua, a visitar os nossos espaços comerciais e
optar, sempre, por comprar onde e no que é nosso.
Esta foi uma medida muito aplaudida pelos nossos
comerciantes, que viram na iniciativa, uma forma de
atrair os consumidores, incentivando a adquirir os
seus produtos, que primam pela qualidade, não cando atrás das ofertas dos grandes centros comerciais.

Também tínhamos intenção de levar a cabo, neste mês de
novembro, o já tradicional Fim-de- Semana da Lampantana, no entanto após serem conhecidas as medidas de limitação de circulação e convívio, e ouvidos os restaurantes,
optou- se por adiar a realização do evento, para uma altura
mais favorável.
O Município não irá poupar esforços para que todas as
famílias mortaguenses continuem a usufruir de condições
dignas e mantenham os seus rendimentos. No entanto,
cabe a cada um de nós, a consciencialização da necessidade imperiosa de optar por comprar em Mortágua.
Se puder, quando puder e sempre que puder, opte por
comprar no comércio local.
Cabe a todos nós unir forças e manter o barco rme, na
luta contra a tempestade que se adivinha.
Temos de continuar a ser cidadãos responsáveis, individual e coletivamente.
É hora de ser solidário e colaborante… Juntos somos
sempre mais fortes.
Bem hajam!

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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Tema: Dia Nacional da Língua
Gestual Portuguesa
A RAINHA DAS ROSAS (ESCOLAS DE CORTES E REIXIDAS)
O Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (LGP) comemora-se anualmente a 15 de
novembro, que corresponde à data em que foi reconhecida enquanto língua da
comunidade surda portuguesa pela Constituição da República em 1997.
A Língua Gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas surdas e por
todos aqueles que comunicam com pessoas surdas. É produzida a partir dos
movimentos das mãos, do corpo e por expressões faciais, sendo a sua receção visual.
Possui um vocabulário especial e uma gramática própria.
O objetivo deste dia é promover a Língua Gestual Portuguesa e garantir o respeito
dos direitos das pessoas surdas.

ROCIO BONILLA

PAULA HARRISON

De que cor é um
beijinho?

Kitty e a aventura no
jardim da Celeste

De que cor é um beijinho,
aﬁnal? Ao longo das páginas,
Mónica vai tentar descobrir e
fazer divertidas associações nas
quais todas as crianças se
poderão rever.

Kitty, Pumpkin e Pixie descobrem
um jardim secreto entre os telhados
da cidade. Junta-te a eles e
embarca numa série de aventuras
encantadoras à luz da lua...

INFANTIL / JUVENIL

CLEVE CUSSLER
& GRAHAM BROWN

A tempestade
Quando uma invenção
ambiental revolucionária
cai nas mãos erradas, a
equipa NUMA terá de
recorrer a todos os meios
para evitar uma catástrofe
mundial.

SAM SAVAGE

As recordações
de Edna
Serão as recordações de
Edna uma homenagem ao
marido ou um ato de
vingança? Cabe ao leitor
decidir.

ADULTOS
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Biblioteca Municipal veste-se de outono...

Outono
Tarde pintada
Por não sei que pintor.
Nunca vi tanta cor
Tão colorida!
Se é de morte ou de vida,
Não é comigo.
Eu, simplesmente, digo
Que há fantasia
Neste dia,
Que o mundo me parece
Vestido por ciganas adivinhas,
E que gosto de o ver, e me apetece
Ter folhas, como as vinhas.
Miguel Torga – in “Diário X”
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TEMA: PERSONAGENS ILUSTRES
Assinou o Ato de Emancipação que levou em 1863
à abolição da escravatura nos Estados Unidos:
a)Thomas Jeﬀerson
b)James Buchanan
c)Abraham Lincoln
Criou a expressão “Cortina de Ferro”
para caracterizar a divisão ideológica
Entre a Europa Ocidental e do Leste
após o ﬁm da 2ª Guerra Mundial:
a) Harry Truman
b) Winston Churchill
c) Charles de Gaulle
A quem se deve a seguinte citação
“o ignorante aﬁrma, o sábio duvida,
o sensato reﬂete”:
a) Platão
b) Aristóteles
c) Tales de Mileto
Cientista pioneiro da computação que decifrou o
”Enigma”, o sistema criptográﬁco de mensagens
usado pelas forças alemãs durante
a 2ª Guerra Mundial:
a)Alan Turing
b)John von Neumann
c)John Nash

Foi a primeira mulher a realizar, sozinha, a
travessia aérea do Oceano Atlântico:
a)Amy Johnson
b)Jacqueline Cochran
c)Amelia Earhart
Uma destas personalidades foi
laureado com o Prémio Nobel da Paz:
a)John Kennedy
b)Martin Luther King
c)Mahatma Gandhi
Foi a primeira mulher a viajar para o espaço,
em 1963, na missão Vostok:
a) Valentina Tereshkova
b) Svetlana Savitskaya
c) Yelena V. Kondakova
Soluções na pág.38
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1 de dezembro a 6 de janeiro de 2021
Participe. Vote na sua montra preferida!

eventos
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ASSINADO PROTOCOLO

Mealhada, Mortágua e Penacova
integram roteiro europeu
“Destination Napoleon”
Os sítios associados às batalhas napoleónicas na
região centro há mais de 200 anos, passaram a estar
integrados no roteiro europeu “Destination Napoleon”.

NOVEMBRO 2020

Foi assinado no passado dia 27 de setembro, no
Museu Militar do Bussaco, o protocolo entre a
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, que formaliza a integração do projeto transfronteiriço NAPOCTEP (rotas napoleónicas da
região centro do país (CIM Beiras e Serra e CIMRegião de Coimbra, e da região de Castilla y León)
naquela instituição europeia.
O presidente da Federação Europeia das Cidades
Napoleónicas, Charles Bonaparte, que é descendente
indireto de Napoleão, deslocou-se a Portugal para assinar o protocolo e participar nas comemorações dos
210 anos da Batalha do Bussaco.
A CIM-Região de Coimbra está a liderar este projeto que une regiões do noroeste de Espanha (Castilla y León) e do centro de Portugal que foram
palco das Invasões Francesas. O projeto é apoiado pela União Europeia e conta ainda com outras
entidades parceiras, de ambos os países. O projeto visa transformar o legado das invasões francesas num produto turístico de qualidade e sustentável, capaz de criar riqueza e emprego nas duas
regiões transfronteiriças, promovendo e valorizando o turismo cultural e histórico-militar.

notícias
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Com a integração na Federação, os territórios destas
duas regiões (espanhola e portuguesa) passam a integrar o itinerário europeu “Destination Napoleon”, um
itinerário cultural que se estende das portas de Moscovo à costa atlântica portuguesa, e reconhecido pelo
Conselho da Europa.
Os concelhos de Mealhada, Mortágua e Penacova,
onde desenrolou-se a Batalha do Bussaco, passam a
fazer parte deste roteiro europeu.
Para assinalar os 210 anos da Batalha do Bussaco, os
Municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova, juntaram-se num programa comemorativo, que decorreu
nos dias 26 e 27 de setembro, e que incluiu as tradicionais cerimónias protocolares junto ao Obelisco (este
ano mais reduzidas e sem público devido à pandemia),
visitas a locais associados às Invasões e uma conferência sobre a temática “Invasões Francesas enquanto produto turístico”.
No concelho de Mortágua o programa decorreu no dia
26, com uma receção ao presidente da Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, Charles Bonaparte, no
Centro de Interpretação ”Mortágua na Batalha do Bussaco”.
O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, deu as boas-vindas ao representante da Federação e responsável pela gestão do “Destination Napoleon”.

Na cerimónia marcaram ainda presença o Secretário
Executivo da CIM-Região de Coimbra, Jorge Brito, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno,
o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto Oliveira, o Vereador do Município da Mealhada,
Nuno Canilho.

notícias
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A visita iniciou com o descerramento
de um placa alusiva à presença do
representante máximo da Federação, seguindo-se uma visita guiada
pelo Centro de Interpretação.
O programa incluiu ainda uma visita
ao mural da Invasões situado em
Vale de Açores, e aos Moinhos de
Moura e Sula, onde estiveram instalados os postos de comando do General Massena e do General Crawford,
respetivamente, e um almoço oferecido às entidades na Quinta da Família Cancela de Abreu.
Na visita ao Centro de Interpretação,
Júlio Norte e Charles Bonaparte deixaram uma mensagem no Livro de
Honra e proferiram algumas palavras alusivas às comemorações.
O presidente da Federação Europeia,
referiu que era uma honra estar presente nas comemorações dos 210
anos da batalha e a rmou: “estamos
aqui não só para recordar esse passado, mas sobretudo para olhar para o
futuro”, para sublinhar a mais valia
turística que representa o tema das
rotas napoleónicas.

“

TODAS AS GUERRAS SÃO ABSURDAS E INJUSTAS.
NUNCA HÁ VENCEDORES NUMA GUERRA!”
Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal
de Mortágua, deu as boas vindas
ao presidente da Federação, e
lamentou que a pandemia tivesse
impedido as comemorações de
terem o brilho de anos anteriores e
a presença de público. “Há 210 anos
tivemos a invasão dos franceses e
agora temos a invasão deste vírus
que está a mudar as nossas vidas.
São duas realidades diferentes e
muito separadas no tempo, mas
que causam a mesma estranheza e
o mesmo impacto negativo nas pessoas, na economia”.

Júlio Norte destacou a importância
das rotas napoleónicas nos concelhos de Mortágua, Mealhada e
Penacova passarem a estar integradas numa rota europeia, o Destination Napoleon.

“É mais um fator de promoção
turística e cultural do concelho e da
região, não apenas à escala nacional, mas à escala internacional. O
protocolo agora assinado vai permitir desenvolver este património
e legado como um produto turístico, à semelhança do que já acontece com outras rotas temáticas,
nomeadamente os Caminhos de
Santiago”.
Júlio Norte referiu que este não é o
tempo dos julgamentos históricos
e que o que aconteceu há 210 anos
deve servir “para homenagear os
que sofreram com a guerra, tirar
lições e incutir os valores da paz e
da cooperação nas gerações mais
novas”■
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CICLISMO

Miranda - Mortágua
terminou Volta a Portugal
em grande destaque
-A equipa de ciclismo do Velo Clube do
Centro esteve em foco na edição
especial da Volta a Portugal, disputada
entre 27 de setembro e 5 de outubro.
A equipa Miranda-Mortágua deu nas vistas, protagonizou várias fugas em etapas, ombreou com as equipas
mais fortes e só faltou um pouco de sorte para ganhar
uma ou até duas etapas. Uma participação muito meritória que digni cou e promoveu o nome de Mortágua no país
inteiro e no estrangeiro (RTP Internacional).
Daniel Freitas e Hugo Sancho foram os melhores da
Miranda-Mortágua tendo cado em 13.º e 27.º respetivamente.
Coletivamente, a equipa terminou em 7.º lugar, entre
15 equipas participantes à partida, 10 portuguesas e 5

internacionais. Os ciclistas corresponderam às expetativas e nos 9 dias de competição demonstraram a sua
garra, determinação e ambição, tendo a equipa conseguido ocupar o top-10 nas várias categorias (Geral,
Montanha, Metas Volantes).
Ao longo desta Volta, o destaque foi uma constante,
quer com uma presença assídua nas fugas com Joaquim Silva, Gaspar Gonçalves, Pedro Pinto e Hugo Sancho, quer também nas chegadas ao sprint com Leangel
Linarez e Daniel Freitas, onde como melhor resultado
Leangel conseguiu um 2º lugar na chegada a Águeda,
terra do patrocinador Miranda Bike Parts.
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Daniel Freitas foi a grande surpresa desta Volta a Portugal, desde o primeiro dia mostrou que estava a um
grande nível e con rmou mesmo nas etapas mais
duras, que em teoria não eram tão ao seu jeito. Bateuse com os melhores na Senhora da Graça e defendeu-se
muito bem na Serra da Estrela e no nal terminou
numa honrosa 13ª posição da Classi cação Geral. A
merecida recompensa para Daniel Freitas que muito
trabalhou em prol da equipa e viu nesta Volta a Portugal a sua oportunidade de estar com os melhores,
nunca desprezando o trabalho para a equipa quando
tal era necessário.

notícias
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Pedro Pinto e Ángel Sanchez, estreantes nesta Volta,
também estiveram em bom plano, ajudando a equipa
quando se impunha e também estiveram presentes
nas fugas. No nal, um balanço claramente positivo
desta Volta onde a Miranda-Mortágua foi claramente a
3ª equipa com mais destaque ao logo dos 9 dias de competição.
Esta foi a 3ª participação da equipa Continental UCI do
Velo Clube do Centro na Volta a Portugal, sendo notório o crescimento ao longo dos anos nesta que é a prova
rainha do ciclismo nacional. ■
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- SORTEIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO -

Tômbola do Comércio Local
atribuiu mais 101 prémios
-Realizou-se no passado dia 12 o
segundo sorteio da Tômbola do
Comércio Local, referente ao mês de
setembro.

Foi sorteado um primeiro prémio,
no valor de 500 euros, e 100 prémios no valor individual de 50 euros,
que resultaram de compras efetuadas em vários estabelecimentos do
concelho. Os prémios foram sorteados entre a totalidade de senhas
depositadas nos meses de agosto e
setembro, com exceção das que já
foram sorteadas.
O principal prémio, no valor de 500
euros, saiu no estabelecimento
“Pão Quente Ribeira Doce, Lda”.
A ação Tômbola Comércio Local –
“Compre no Comércio Local, Promova o seu Concelho” é uma parceria entre a Câmara Municipal de
Mortágua e a Associação Comercial
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e Industrial Bairrada e Aguieira (ACIBA), que visa
incentivar as compras nos estabelecimentos comerciais do concelho, através da atribuição de prémios aos
clientes, e desta forma, apoiar e dinamizar a economia
local. A Câmara Municipal de Mortágua investiu 24 mil
euros para implementar a iniciativa.
Por cada 10 euros de compras é entregue, pelo estabelecimento comercial aderente, uma senha de participação ao cliente (máximo de 4 senhas por compra) que
o habilitará, em cada um dos meses (Agosto, Setembro,
Outubro e novembro), a um prémio de 500 euros/mês
e a uma centena de prémios de 50 euros/mês.
OS PRÉMIOS TÊM DE SER GASTOS EM NOVAS
COMPRAS NO COMÉRCIO CONCELHIO
No sorteio marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal, Júlio Norte, o Vereador Paulo Oliveira, e o
presidente da Direção da ACIBA, Carlos Couceiro.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que o comércio local sofreu bastante com a crise da pandemia e que os seus efeitos ainda perduram, havendo,
no entanto, já alguns sinais de recuperação.

notícias
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Júlio Norte salienta que a verba de 24 mil euros que o
Município injeta diretamente no comércio local, por
via dos prémios a atribuir, são um estímulo e apoio,
gerando mais negócio e contribuindo para uma recuperação mais rápida da atividade económica. E deixa
o apelo às pessoas para darem preferência ao comércio local, sempre que possível, ajudando a economia
local e a criação de emprego.
A Câmara Municipal vai ainda dinamizar, em colaboração com a ACIBA, a Tômbola de Natal, à semelhança de anos anteriores. ■
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Animação Natalícia
arranca no dia 4 de dezembro

A Câmara Municipal
reuniu com os
comerciantes para dar a
conhecer o programa de
animação natalícia.
Atividades decorrem em
espaços ao ar livre.
Na reunião efetuada com os comerciantes, foi
solicitada a sua opinião e sensibilidade relativamente
à organização das atividades de animação natalícia. Os
comerciantes foram unânimes em considerar que a
animação natalícia é importante para o Comércio
Local e apontaram até o exemplo do que aconteceu
com o Festival de Estátuas Vivas, realizado em agosto,
que contribuiu para um acréscimo de visitantes e de
negócio.

No que concerne ao programa delineado, os
comerciantes mostraram-se agradados e
entusiasmados com as propostas apresentadas, e
manifestaram a vontade de começar a trabalhar o mais
cedo possível. Manifestaram ainda a sua concordância
com o prolongamento das atividades até ao nal de
dezembro. Na edição transata, essa foi uma das
sugestões deixadas pelos comerciantes.
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O Concurso de Montras de Natal mereceu também o
acolhimento dos comerciantes, incentivando e
premiando a criatividade. Está prevista a realização de
um Workshop de Vitrinismo destinado ao comércio
local, com a nalidade de dar dicas de como criar peças
de baixo custo e ecológicas para a decoração dos
estabelecimentos.
Este ano não será possível o mesmo nível de
envolvimento e interação dos comerciantes que houve
no ano passado, nomeadamente com os workshops de
decoração das entradas dos estabelecimentos
comerciais. Esse trabalho de colaboração com os
comerciantes irá continuar, mas em moldes diferentes,
devido às restrições decorrentes da pandemia.
DECORAÇÃO DAS RUAS TEM COMO TEMA
“QUEBRA-NOZES E OS 4 REINOS”
Este ano a decoração das ruas comerciais e dos espaços
onde decorre o evento incidirá sobre a temática do
“Quebra-Nozes e os 4 Reinos”. Trata-se de um clássico
Conto de Natal, envolto em fantasia, imaginação,
sonho e aventura. Como naquela história, os diversos
espaços do evento estarão divididos em reinos: Reino
das Flores (exterior do edifício da Câmara Municipal)
Reino dos Doces (recinto e jardins da Praça do
Município); Reino da Neve (Rua Dr. João Lopes de

notícias
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Morais, Largo do Mercadinho e Rua Tomás da
Fonseca); Reino dos Ratos (da rotunda junto à Praça do
Município até ao Mercado Municipal). Haverá a
tradicional iluminação natalícia das ruas da Vila e
instalação da Árvore de Natal na Praça do Município, a
cargo do Município de Mortágua.
ANIMAÇÃO PARA OS MAIS PEQUENOS E PARA
TODA A FAMÍLIA
Durante os dias do evento haverá animação constante,
baseada no conto retratado e na temática natalícia, como
Casa do Pai Natal, Insu áveis, Carrossel, Hora do
Conto, Ateliê de Marionetas, Teatro musical ao ar livre
alusivo ao Quebra-Nozes, Exposições Temáticas e
Showcookings de bolos, doces e receitas de Natal.
No dia 5 haverá a realização de um programa de TV em
direto do evento.

notícias
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USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO
EM TODOS OS ESPAÇOS
As várias atividades foram planeadas de acordo com os
condicionalismos a que obriga a pandemia covid-19 e
as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde.
Assim, as atividades irão decorrer em espaços ao ar
livre, de forma a permitir maior distanciamento social.
A única exceção é a Casa do Pai Natal, que estará
instalada na antiga Casa Lobo, mas também aqui
haverá regras de acesso, lotação e permanência.
O uso de máscara passou a ser obrigatório no espaço
público, e consequentemente, as pessoas têm de usar
máscara em todas as atividades e em todos os espaços
d e c i rc u l a ç ã o. A l é m d i s s o, d e v e m c u m p r i r
distanciamento social, excetuando-se as famílias.
No caso dos equipamentos de diversão infantil
(carrossel, comboio), haverá também regras de acesso,
lotação e permanência.

DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

4, 5 e 6 de dezembro
11,12 e 13 de dezembro
18, 19 e 20 de dezembro
24,26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro

Presidente da Câmara deixa apelo:

“

FAÇAM AS COMPRAS DE NATAL
NO COMÉRCIO LOCAL”

O programa de decoração e animação natalícia das
ruas visa, antes de mais, assinalar e celebrar a quadra
natalícia. A este aspeto festivo, acrescenta-se um
outro objetivo da maior importância, que é apoiar o
comércio local, criando um ambiente atrativo e
estimulando dinâmicas que contribuam para que as
pessoas permaneçam no concelho e aqui façam as
suas compras de Natal, bem como atrair visitantes ao
nosso concelho. Pretende-se, desta forma, conciliar
um Natal tradicional com a dinamização do Comércio
Local e da economia do concelho.

O presidente da Câmara, Júlio Norte, incentiva a
população do concelho a dar preferência às compras
no Comércio Local, alertando para a situação difícil
que o setor está a atravessar há vários meses devido à
pandemia. “O nosso Comércio Local precisa de ser
ajudado e impulsionado, e recomendamos vivamente
às pessoas que sigam a mensagem de que compras de
Natal é no Comércio Local”.■
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CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL
-O “Mortágua Vila Natal” está a
promover um Concurso de Montras
que tem por base o tema desta
segunda edição: O Quebra-Nozes e os
seus 4 Reinos. O público vai poder
votar na sua montra preferida.
O Concurso de Montras visa promover a interação
entre os comerciantes da Vila de Mortágua , bem como
a criatividade dos mesmos, e tem por base o tema desta
Segunda edição do “Mortágua Vila Natal “O QuebraNozes e os seus 4 Reinos: Reino da Flores; Reino da
Neve; Reino dos Ratos; Reino dos Doces.
As montras dos estabelecimentos comerciais, que se
inscrevam no concurso, devem estar decoradas, de
acordo com o tema, todos os dias, de 1 de dezembro a 6
de Janeiro de 2021, inclusive.
O júri será constituído por 3 elementos: um
representante do Município, um representante da
ACIBA(Associação Comercial Industrial Bairrada e
Aguieira) e um representante da organização do
“Mortágua Vila Natal”.

A escolha do júri representará 50% da votação, sendo
que os outros 50% serão atribuídos pelo público que
visita os estabelecimentos comerciais, aos quais será
atribuído um número. Os votos do público serão
colocados numa tômbola, com o número da montra
que gostou mais, e assim, com as duas votações, se
determinará os três primeiros classi cados, de acordo
com os seguintes critérios:
a) Respeito pelo tema
b) Originalidade e criatividade
c) Impacto visual
O resultado do concurso será conhecido no decorrer
do mês de janeiro. Os participantes que carem em
1.º,2.º e 3.º lugar receberão uma distinção.
Para mais informações:
mortaguavilanatal@gmail.com

notícias
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FIM DE SEMANA DA LAMPANTANA
ADIADO PARA FEVEREIRO
-A 11ª edição do Fim de Semana da Lampantana que
estava previsto realizar-se nos dias 30, 31 de outubro
e 1 de novembro, foi adiado para fevereiro de 2021.

A decisão de adiar o evento foi proposta pela Câmara
Municipal (entidade promotora) com a concordância
dos restaurantes aderentes, e cou a dever-se ao
agravamento da situação epidemiológica a nível
nacional e à necessidade de reforçar a prevenção de
riscos de contágio. Face a essa alteração de contexto e
tendo em consideração as características do evento e o
a uxo e a diversidade geográ ca dos visitantes que
normalmente se deslocam ao evento gastronómico,
entendeu-se que não estavam reunidas condições para
levar o evento adiante.
A esta razão de natureza preventiva juntaram-se mais
duas, decorrentes de medidas decretadas pelo
Governo, com impacto nos dias de realização do
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evento, e em especial a medida de restrição à
circulação de pessoas entre concelhos, que vigorou
entre 30 de outubro e 3 de novembro. Tal restrição iria
traduzir-se na impossibilidade dos visitantes se
deslocarem até Mortágua no m de semana
coincidente com o evento e condicionar de forma
signi cativa a adesão das pessoas e o sucesso da sua
realização, nomeadamente em termos económicos. E
os visitantes extra concelho representam em média
cerca de 40% dos participantes no evento.
Por outro lado, a norma relativa à limitação de
ajuntamentos até ao máximo de 5 pessoas,
inviabilizaria a reunião alargada de familiares e
amigos à mesma mesa, sabendo-se que o convívio
familiar e social está muito associado ao Fim de
Semana da Lampantana.
Neste contexto, face à evolução da situação
epidemiológica e após avaliação de risco pela Proteção
Civil, o Município propôs adiar o evento para data mais
oportuna, por forma a garantir a defesa da saúde
pública.
A realização do evento no mês de fevereiro, mais
concretamente no m de semana do Carnaval 2021, foi
uma das datas sugeridas, mas dependerá sempre da
evolução epidemiológica até ao nal do ano e início de

2021, e do controlo da situação a nível nacional que
existir nessa altura.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que o Fim de Semana da Lampantana é um evento
importante para o setor da Restauração e para a
animação económica do concelho, mas que todos
compreendem, incluindo os restaurantes, que a saúde
e o bem-estar da população tem de estar sempre em
primeiro lugar:
[“ Vamos ter esperança que a situação evolua
favoravelmente nos próximos meses e que brevemente
tenhamos oportunidade de poder juntar-nos
novamente à mesa, em convívio, para saborear a
Lampantana, e acolher todos aqueles que anualmente
nos dão o prazer da sua visita e cam rendidos a este
magní co prato de cariz tradicional ]

“

Mesmo não se realizando o evento, alguns
restaurantes não quiseram deixar de assinalar a
tradição e decidiram inserir o prato no seu menu neste
m de semana gastronómico. ■
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO COVID NA REGIÃO DE COIMBRA

Autarcas e Entidades
reuniram em Mortágua

Reunião contou com a presença do coordenador regional do
combate à Covid-19, João Paulo Rebelo, e entidades regionais
ligadas à Saúde, Educação, Segurança Social e Proteção Civil.
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Os Autarcas da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM-RC) estiveram reunidos no passado
dia 26 de outubro, em Mortágua, para analisar a atual
situação da covid-19 na região. Além dos Autarcas,
marcaram presença o Coordenador Regional do
Combate à Covid-19 na zona Centro, João Paulo Rebelo
(que é também Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto), a presidente da Administração Regional de
Saúde do Centro, Rosa Reis Marques (ARSC), o
Delegado Regional de Saúde, João Pimentel, a
Delegada Regional do Centro da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Cristina
Oliveira, a Diretora do Centro Distrital de Coimbra da
Segurança Social, Manuela Veloso, o 2º Comandante
Nuno Seixas, do CODIS do distrito de Coimbra da
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
Coube ao presidente da Câmara Municipal de
Mortágua, Júlio Norte, na qualidade de an trião, dar as
boas vindas ao representante do Governo, Autarcas e
Entidades ali presentes: “Gostava de vos receber aqui
noutras circunstâncias e por outras razões, mas
infelizmente temos este vírus que a todos nos a ige e
contra o qual temos de lutar para vencer”, a rmou na
abertura da reunião, aludindo à mudança radical do
modo de vida social a que todos estamos obrigados por
força da pandemia.
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A reunião serviu para fazer um balanço e análise da
situação atual na região em termos de casos ativos,
internamentos, recuperações e morbilidade, e delinear
ações concertadas para um possível cenário mais
gravoso da pandemia.
No nal das intervenções dos representantes de cada
área (Saúde, Educação, Segurança Social e Proteção
Civil) os Autarcas deram conta da situação covid nos
seus municípios e das suas preocupações face ao
crescimento de ocorrências covid a nível local, regional
e nacional.
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A Região Centro continua a apresentar um número de
casos de infeção e de internamentos inferior às duas
grandes regiões do país (Norte, Sul e Vale do Tejo), no
entanto, como foi referido, isso não deve ser razão para
tranquilizar e baixar a guarda, considerando a
evolução epidemiológica mais recente no país e o grau
de imprevisibilidade inerente a um vírus invisível e
facilmente transmissível.
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O presidente da CIM-RC, Carlos Alexandrino, referiu
que o país vive uma fase crítica da covid, com um
grande aumento do número de casos, e frisou que
vencer o vírus não depende do Governo, das
autoridades de saúde, dos autarcas, “mas depende
sobretudo de cada cidadão, da sua responsabilidade,
de como cada um olha para esta pandemia”. “É a
atitude cívica que faz toda a diferença”, vincou.
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ALERTA PARA OS JOVENS
O Delegado Regional de Saúde, João Pimentel,
sublinhou que a sociedade só pode funcionar se as
pessoas, individualmente, e a comunidade em si,
interiorizar a necessidade imperiosa de adotar hábitos
saudáveis e procedimentos adequados ao momento
que estamos a atravessar, como o uso de máscara, o
distanciamento físico, a abstenção de determinados
comportamentos de risco, e deixou um especial alerta
de sensibilização para os jovens, chamando a atenção
de que não está em causa só a sua proteção mas
também das outras pessoas, nomeadamente
familiares e idosos, que estão menos protegidos e mais
vulneráveis pela sua condição. “Enquanto não houver
uma vacina, essa é a única forma de vencermos este
vírus”, a rmou.
O Coordenador Regional do Combate à Covid-19, João
Paulo Rebelo, em jeito de conclusão nal, referiu que a
situação na Região Centro não é das mais preocupantes
no todo nacional, mas sublinhou que é preciso estar
permanentemente em alerta. “Vamos ter trabalho para
os próximos meses, isso é garantido”, a rmou.
Todos os Autarcas destacaram o extraordinário
trabalho e esforço que as IPSS, as escolas e as empresas
têm feito, no sentido de prevenir e conter focos de
infeção, bem como a articulação das várias entidades
na gestão da crise epidémica. ■
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL

Unidade Móvel de Saúde
percorre o concelho
-A Câmara Municipal de Mortágua em parceria com o
Centro de Saúde e a Unidade de Cuidados na
Comunidade, está a promover um programa de
vacinação contra a gripe sazonal pelas diversas
localidades do concelho, a decorrer de 19 de outubro
a 10 de novembro.
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O programa de vacinação abrange
todas as freguesias, sendo o serviço
assegurado pela Unidade Móvel de
Saúde.
Com esta ação descentralizada pretende-se levar a vacinação da gripe
até mais perto da população, com
especial incidência na população
idosa e grupos de risco, evitando
deslocações e a concentração de
pessoas no Centro de Saúde e
outros locais onde é disponibilizada a vacina, e dessa forma, reforçar
a proteção da saúde da população,
reduzir os riscos de contágio covid
e aliviar a pressão sobre o Serviço
Nacional de Saúde.
Por outro lado, esta ação facilita e
promove uma ampla vacinação da
população, que cará mais protegida e menos vulnerável a complicações geradas pela gripe, o que no
atual contexto pandémico se
reveste da maior importância em
termos de prevenção e proteção
individual e comunitária.
Na deslocação à Unidade Móvel de
Saúde, as pessoas devem usar más-
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cara e manter o distanciamento social, cumprindo as
normas da Direcção-Geral de Saúde, e fazer-se acompanhar do Cartão do Cidadão ou Cartão de Utente. A
vacina é gratuita.

“

ESTE ANO, POR CAUSA DA
SITUAÇÃO DA PANDEMIA, HÁ MAIS
GENTE A TOMAR A VACINA DA GRIPE”
Enfª Margarida Simões - Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

A vacina destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos ou grupos de risco, como pessoas diabéticas ou com problemas respiratórios que estejam a ser
medicadas.
Segundo Margarida Simões, Enfermeira da UCC, está a
registar-se uma grande a uência em todas as localidades do concelho onde a Unidade Móvel de Saúde se desloca, incluindo muitas pessoas que veem tomar a vacina pela primeira vez. “As pessoas estão alarmadas por
causa da pandemia, e por precaução, tomam a vacina,
o que é normal e até recomendável”.
O calendário e locais foram divulgados nas Juntas de
Freguesia, Centro de Saúde, Farmácias e no site e página de facebook do Município. ■
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"MORTÁGUA É NATUREZA, MORTÁGUA É BIODIVERSIDADE"

CONCURSO CONCELHIO DE
FOTOGRAFIA DA NATUREZA
A Câmara Municipal de Mortágua, através do Gabinete Técnico Florestal, promove o Concurso
Concelhio de Fotograﬁa da Natureza de Mortágua. Sob o lema “Mortágua é Natureza, Mortágua é
Biodiversidade”, tem como objetivo Incentivar os participantes a desenvolver a criatividade e o
gosto individual no âmbito da fotograﬁa da Natureza; Promover e divulgar o destino Mortágua;
Valorizar e divulgar as belezas naturais do Concelho de Mortágua através do olhar do cidadão.
QUEM PODE PARTICIPAR?
O concurso está aberto a todos os amantes da fotograﬁa,
amadores e proﬁssionais, residentes ou não residentes no
concelho.
COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
Inscrição gratuita em www.cm-mortagua.pt.
CATEGORIAS A CONCURSO
As quatro categorias do concurso são: Fauna; Flora; Mundo
Fungi; Paisagem; Júnior (competição para menores de 16
anos de idade à data de encerramento do concurso).
Cada concorrente pode apresentar 1 a 5 fotograﬁas no
total das categorias. As fotos devem ser originais e
captadas no concelho de Mortágua.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS FOTOS

PRÉMIOS

São aceites fotograﬁas a cores e a preto e branco.

Vencedor geral do concurso- prémio de 500 euros
1º Prémio por categoria: 250 euros
2º Prémio por categoria: 150 euros
Premio júnior: 150 euros para o primeiro classiﬁcado e
75 euros para o segundo classiﬁcado.

A edição/tratamento da imagem é permitida, sendo
possível fazer alguns ajustes básicos, nomeadamente:
contraste, brilho, saturação, redução de ruído e ajusto das
tonalidades das curvas de níveis. Não são aceites
fotograﬁas manipuladas digitalmente que incluam efeitos
ou ﬁltros e/ou elementos inseridos ou removidos na
imagem.
Os ﬁcheiros fotográﬁcos devem corresponder às
seguintes características: em RGB, no caso de fotograﬁas
a cor, ou em escala de cinzas (grayscale), no caso de
imagens a preto e branco. As imagens deverão ser
enviadas em formato JPEG ou TIFF, versão de alta
resolução, tanto quanto possível (30 0 dpi). Os
participantes devem salvaguardar o envio da versão
original, em alta resolução, caso as suas fotos possam vir
a ser selecionadas.
As fotograﬁas deverão ser acompanhadas de uma
memória descritiva que inclua o título da/s fotograﬁa/s, a
data e o local onde foi tirada a foto. O envio de texto ou
mensagem alusiva à foto é opcional.
PRAZO DE ENTREGA
O prazo limite para envio dos trabalhos é o dia 31 de
março de 2021.
MODO DE ENVIO
Os trabalhos deverão ser submetidos no formulário de
inscrição em www.cm-mortagua.pt

Poderão existir até 3 menções honrosas por categoria,
mas sem direito a prémio monetário.
Os prémios terão de ser gastos no município de Mortágua,
em qualquer estabelecimento comercial ou unidade
turística.
JÚRI DO CONCURSO
O júri do concurso integra um representante do Município
de Mortágua e proﬁssionais na área da fotograﬁa.
Ao efetuarem a sua inscrição, os concorrentes aceitam a
cedência dos direitos sobre as imagens para uso do
Município de Mortágua. A Câmara Municipal reserva-se
ainda no direito de vir a publicar qualquer fotograﬁa
admitida a concurso nos seus suportes de informação,
como Agenda Municipal, Site, página de Facebook ou
outros meios de divulgação.
Recomenda-se a consulta integral das normas de
participação em: www.cm-mortagua.pt.
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EMPREITADA CONCLUÍDA

Reconstrução da
Ponte de Riomilheiro
A estrutura cou dani cada em dezembro de 2019 em
consequência da tempestade Elsa, impedindo a
circulação de veículos e obrigando a um desvio do
trânsito via Tourigo.
Esta ponte sobre o rio Mau, faz a ligação entre o
concelho de Mortágua e o concelho de Tondela, via
Borralhal, servindo ainda de ligação ao Aterro
Sanitário do Planalto Beirão.
Dadas as especi cidades da obra, só foi possível
executá-la quando baixou o caudal do rio.
As Câmaras Municipais de Mortágua e Tondela
suportaram equitativamente, 50% cada, o custo de
execução. ■

DEFESA DA FLORESTA

Ponto de Água
dos Calvos
Foi concluído e encontra-se operacional o Ponto de
Água que foi construído na zona conhecida por Baldio
dos Calvos, na freguesia do Sobral.
Esta infraestrutura de prevenção e apoio ao combate a
incêndios orestais bene cia de uma excelente
localização estratégica, servindo a proteção de uma
grande zona serrana, densamente orestal, que se
estende às freguesias de Sobral, Pala e à vertente sul do
Caramulo. A sua capacidade de armazenamento é de 3
mil metros cúbicos. ■
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Estágios ATIVAR.PT
A medida Estágios ATIVAR.PT visa apoiar a realização de
estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis,
tendo em vista promover a inserção de jovens no
mercado de trabalho ou a reconversão proﬁssional de
desempregados inscritos no IEFP.

Para as Entidades Promotoras a comparticipação
ﬁnanceira do IEFP é baseada na modalidade de custos
unitários, por mês e por estágio, relativamente a bolsa
de estágio, alimentação, prémio do seguro de acidentes
de trabalho e despesas de transporte, quando aplicável.

Os Estagiários têm direito a bolsa de estágio (variável em
função do nível de qualiﬁcação) refeição ou subsídio de
alimentação e seguro de acidentes de trabalho.

A percentagem de comparticipação da bolsa poderá ser
variável entre os 65% e os 95%.

As Entidades Promotoras podem ser pessoas singulares
ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem
ﬁns lucrativos.

O período para apresentação de candidaturas decorre até
às 18h00 do dia 18 de dezembro de 2020.

Medida Incentivo ATIVAR.PT
A Medida Incentivo ATIVAR.PT 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.

ﬁns lucrativos e o apoio ﬁnanceiro (com possibilidade de
majoração) pode ser nos seguintes termos:

Ÿ

As Entidades Candidatas podem ser pessoas singulares ou
pessoas coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem

* IAS em 2020 = €438,81

Ÿ

12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais
(IAS*), no caso de contratos de trabalho sem termo;
4 vezes o valor do IAS, no caso de contratos de
trabalho a termo certo.

O período para apresentação de candidaturas decorre até às 18h00 do dia 30 de dezembro de 2020.
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Emprego
Interior MAIS

MOBILIDADE APOIADA PARA
UM INTERIOR SUSTENTÁVEL
Apoio ﬁnanceiro atribuído pelo IEFP, IP aos trabalhadores que celebrem contratos de trabalho por conta de
outrem ou criem o seu próprio emprego ou empresa, cujo
local de prestação de trabalho implique a sua mobilidade geográﬁca para território do interior.
Podem candidatar-se as pessoas inscritas no IEFP, IP,
nas seguintes situações:
• Desempregados
• Empregados à procura de novo emprego
Os apoios a conceder podem consistir em apoio ﬁnanceiro
à empregabilidade, com possibilidade de majoração do
apoio por cada membro do agregado familiar que acompanhe o destinatário na mudança de residência e comparticipação dos custos de transporte de bens.
Candidaturas abertas às 9h00 de 20 de agosto de 2020

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Programa
REGRESSAR
APOIO AO REGRESSO
DE EMIGRANTES
A PORTUGAL

A Medida Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal,
criada pela Portaria n.º 214/2019, de 5 de julho, alterada
e republicada pelas Portaria nº 373/2019, de 15 de
outubro e Portaria nº 36-A/2020, de 3 fevereiro visa a
concessão de um apoio ﬁnanceiro aos emigrantes ou
familiares de emigrantes que tenham saído de Portugal
até ao ﬁnal de 2015 e que iniciem atividade laboral por
conta de outrem em Portugal continental e apoios
complementares para comparticipação das despesas
inerentes ao seu regresso e do seu agregado familiar.
Candidaturas abertas até 1 de março de 2021
Para mais informações e esclarecimento contacte: 300
010 001 (dias úteis das 8h00 às 20h00) ou utilize o email:
regressoaportugal@iefp.pt

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 7 e 21 de outubro, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Tomar conhecimento que o Ministério da Educação
aprovou a candidatura de apoio nanceiro às Atividades
de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico na área do Município de Mortágua, para o ano letivo
2020/2021, e que contempla aulas de Expressão Musical, Atividade Física e Desportiva e Ensino do Inglês.
Rati car a decisão de deferir os processos de candidatura nº 29, 30, 31 e 33 e 36 para atribuição do Incentivo e
Apoio à Natalidade, nos termos previstos no respetivo
Regulamento.

Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2020/2021
do projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado aos
alunos dos vários níveis e ensino e centrado na promoção do sucesso educativo.
Aprovar a adesão do Município em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mortágua ao programa EcoEscolas no ano letivo 2020/2021, visando o desenvolvimento de projetos na área da Educação Ambiental.
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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 29.275,56 euros, para apoio ao desenvolvimento da sua atividade desportiva, envolvendo um
total de 140 ateltas, na época 2020/21.
Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube ,mediante
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de
36.380,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da
sua atividade desportiva, envolvendo um total de
cerca de 200 ateltas, na época 2020/21, e subsídio
extraordinário de 5.000,00 .
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante a
celebração de protocolo, o subsídio no valor de
20.000,00 euros, para apoio a investimentos e despesas correntes inerentes à inscrição e participação da
equipa de ciclismo na época desportiva 2021.
Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográ co
“Os Irmânicos” da Marmeleira, mediante a celebração
de protocolo, o subsídio no valor de 12.000,00 euros,
para apoio a investimentos e de 5.000,00 euros para
apoio a despesas de manutenção e funcionamento do
Espaço Museológico.
Aprovar as normas de organização e participação do 1º
Concurso Concelhio de Fotogra a da Natureza de Mor-
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tágua, subordinado ao tema “Mortágua é Natureza, Mortagua é Biodiversidade”, que tem como objetivo divulgar e valorizar a diversidade e as belezas naturais do concelho, bem como incentivar nos participantes a criatividade e o gosto no âmbito da fotogra a da natureza.
Aprovar o Plano de Contingência do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal no âmbito da prevenção da
covid-19, que foi elaborado de acordo com a Resolução
do Conselho de Ministros nº 55-A/2020, de 31 de julho,
e as orientações da Direcção-Geral de Saúde.
Tomar conhecimento do programa de animação natalícia a desenvolver pelo Município, que pretende criar dinâmicas no comércio local, atrair visitantes e incentivar as
compras nos estabelecimentos comerciais do concelho.
Aprovar o acordo de parceria a celebrar com o INATEL
que tem por objeto a recolha e publicação em livro de
lendas da Região de Coimbra, incluindo lendas do concelho de Mortágua.
AÇÃO SOCIAL
REDE SOCIAL

Aprovar proceder ao levantamento das famílias carenciadas
existentes no concelho para efeitos de atribuição do Cabaz
de Natal, tendo em consideração a composição do agregado familiar e respetivas condições socioeconómicas.
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Aprovar a concessão de apoio social, no valor de
1.050,00 euros, a agregado familiar em situação de
carência económica, ao abrigo do Programa “Município Presente” e com base no Relatório Social constante
no processo de candidatura (Proc.11/2020).

Aprovar a prorrogaçaõ do prazo de início da obra de construção no lote 9 do loteamento da 2ª fase da Amplição
do Parque Industrial, a pedido da empresa Quimpest,Lda, nos termos previstos no artº 14º, nº4, c) do
Regulamento da Hasta Pública,aprovado em 6/3/2017.

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de
3.950,00 euros, a agregado familiar em situação de
carência económica, ao abrigo do Programa “Município Presente” e com base no Relatório Social constante
no processo de candidatura (Proc.12/2020).

Aprovar a parceria de colaboração do Município com a Associação Comercial e Industrial Bairrada e Aguieira (ACIBA),
na realização da ação “Sorteio - Tômbola de Natal”, dirigida a
todos os estabelecimentos comerciais do concelho.
ADMINISTRAÇÃO

Aprovar celebrar protocolo de cooperação com o Instituto
Politécnico de Coimbra, tendo como nalidade a realização de atividades de rastreio/despistagem da Covid-19.
SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar a aquisição de dois terrenos necessários para a
implantação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que irá servir os aglomerados populacionais de Pomares e Barracão.

Tomar conhecimento das deliberações da Assembleia Municipalnasuareuniãorealizadanopretéritodia25desetembro.
Tomar conhecimento que o prazo para submissão das propostas de orçamentos municipais às Assembleias Municipais foi alargado até 30 de novembro, por proposta de
lei do Conselho de Ministros de 10/09/2020, e que até ao
dia 4 de novembro os vereadores podem apresentar as
suas propostas/sugestões a incluir nos documentos previsionais (Opções do Plano e Orçamento.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Autorizar a transmissão de propriedade do lote 16 (parte antiga) referente a prédio urbano sito ao Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, a pedido da
Actrádia, S.A., e nos termos previstos no artº 8 do Regulamento do Parque.

Tomar conhecimento do relatório de auditoria sobre a
situação económica e nanceira do Município referente ao 1º semestre de 2020, elaborado nos termos do 77º,
nº2, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.
Rati car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara
relativo à prorrogação do prazo de execução da emprei-
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tada “Requali cação do Edifício dos Paços do Concelho”, que xa o novo prazo até 15 de dezembro de 2020.
Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública para
arrematação dos lotes 8/9; 10/11; 20/21 do Loteamento Municipal da Área da Antiga Cerâmica de Mortágua, bem como a
constituição da respetiva Comissão da Hasta Pública.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar a alteração às especi cações do alvará de loteamento nº 1/2020 - loteamento da Rua da Chama, consistindo na uni cação dos lotes 4 e 5, requerida pela
PROREVI - Pinturas e Revestimentos, Lda.
Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de
33,71 euros, de admissão de comunicação prévia para
alteração do Proc.º de Obra nº 01/2018/205 - reconstrução de habitação familiar destruída pelo incêndio
ocorrido em outubro de 2017.
Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de
31,95 euros, de admissão de comunicação prévia para
alteração do Proc.º de Obra nº 01/2019/90, relativo à
reconstrução de habitação familiar destruída pelo
incêndio ocorrido em outubro de 2017.
Aprovar a isenção de pagamento de taxa de licença de utilização, no valor de 126,90 euros, referente ao Proc.º de
Obra nº 01/2018/206 - reconstrução de habitação familiar
destruída pelo incêndio ocorrido em outubro de 2017.
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Aprovar a isenção de pagamento de taxas de licenciamento, no valor de 845,45 euros, referente ao Proc. de
Obra nº 01/2020/87 – alteração e ampliação de habitação familiar, sita em Cascalheira, e ao abrigo do artº
29º, nº1, alínea e) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas ( RMUE).
Aprovar a isenção de pagamento de taxas de aditamento do alvará de licenciamento, no valor de 96,16
euros, referente ao Proc. de Obra nº 01/2020/99 – alteração de habitação familiar, sita no Freixo, e ao abrigo
do artº 29º, nº1, alínea e) do RMUE.
Aprovar a isenção de pagamento de taxas de prorrogação do alvará de licenciamento, no valor de 153,60
euros, referente ao Proc. de Obra nº 01/2017/180 – construção nova- habitação familiar, sita no Freixo, e ao
abrigo do artº 29º, nº1, alínea e) do RMUE.
Aprovar a isenção de pagamento de taxas de licenciamento, no valor de 145,09 euros, referente ao Proc. de
Obra nº 01/2020/75 – alteração e ampliação de habitação familiar, sita no Freixo, e ao abrigo do artº 29º, nº1,
alínea e) do RMUE.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
licenciamento referente ao Proc. de Obra nº 01/2018/17
– alteração de moradia, sita em Cercosa, nos termos
previstos no artº71º, nº3, alínea d) do 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

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

Mortágua na Batalha do Bussaco
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
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

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos,
3450-123 Mortágua
q 231 922 262

Farmácias de Serviço
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Restaurantes

Bares

Alojamento
MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
q231 927 060
w www.montebeloaguieira.pt

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 922 622

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

ORLANDO
Sula
q231 929 001

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A MÓ
Barracão
q231 923 612

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

A RODA
Mortágua
q918 623 050

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127
CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396
FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

Soluções Passatempo Cultural
1c,2b,3b,4a,5c,6b,7a

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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