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Mensagem do Presidente

“

QUE NÃO RESTEM DÚVIDAS,
A PRIORIDADE DESTE EXECUTIVO SÃO AS PESSOAS
E O BEM-ESTAR SOCIAL.
Entramos no novo ano com um misto de alegria e apreensão. 2020 foi um ano
demasiado exigente, que nos deixou com a sensação de estarmos num limbo
constante.
Agora que são dados os primeiros passos neste novo ano, esperamos poder
contar com mais tranquilidade. No entanto, cabe relembrar que, na luta contra o novo Coronavírus, a consciência e responsabilidade individual são, talvez, as armas mais fortes para conter a propagação da doença.
Da parte do Município, resta-nos a con ança de tudo termos feito para combater um impacto com maiores consequências, por um lado, e, por outro, minimizar os danos de um ano tão penoso na economia. Chegamos ao nal com a consciência tranquila, que só a dedicação a ncada e plena a esta causa nos permite
sentir. Seria uma grande alegria se todos se pudessem orgulhar do mesmo!
Fazendo uma retrospetiva do que foi o ano de 2020, deixo um pequeno resumo do que foi a intervenção desta Câmara no combate à evolução pandémica.
Um verdadeiro trabalho de “formiguinha”, que se faz de uma atitude proati-
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va, resiliente, com horas inesgotáveis de entrega plena.
Acima de tudo, um desempenho que não se compadece
com acusações e discussões estéreis.
Assim, desde março, foi efetuada campanha de esclarecimento e informação à população. Foi dado total apoio à
elaboração e implementação dos planos de contingência
das IPSS e algumas Empresas; foram realizadas visitas
aos Lares para de nição de estratégias de atuação e reorganização dos espaços; foram iniciados os contactos diários com a Autoridade de Saúde Local; foi criada uma subcomissão restrita para o COVID-19, com funções de monitorização e acompanhamento em tempo real da evolução da pandemia no concelho de Mortágua.
Durante a primeira quinzena de dezembro foram realizados 1500 + 1500 testes serológicos combinados; foram efetuados 400 testes Rápido de Zaragatoa nasofaríngea. Nas
escolas foram testadas 13 turmas desde o primeiro ao terceiro ciclo. Foram testados os respetivos Professores e Auxiliares Educativos. Foi efetuado rastreio aos funcionários
da Creche da Santa Casa da Misericórdia e Jardim Escola
João de Deus. Foram realizados testes a todo o pessoal dos
dois clubes de futebol do Concelho. Têm sido realizados,
em permanência, testes ao corpo de Bombeiros. Foram distribuídas 4000 máscaras certi cadas reutilizáveis.
Queremos deixar o nosso profundo agradecimento à
Senhora Delegada de Saúde, Dr.ª Joana Cordeiro e sua
Substituta, Dr.ª Anunciação, a todo o pessoal do Centro
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de Saúde, em especial à Equipa de Saúde Pública, aos nossos Bombeiros, às IPSS e Lares de Terceira Idade, que têm
demonstrado uma presença e cuidados irrepreensíveis, e
às demais instituições que têm sido o nosso braço de
suporte nesta dura batalha.
Uma palavra, também, ao Gabinete de Crise e um destaque muito especial ao nosso Comandante Operacional,
Luís Filipe. Um agradecimento a todo o Executivo Municipal, que no processo Covid só teve uma cor, Mortágua.
Não reconhecer o trabalho de toda esta gente, seria uma profunda ingratidão e as gentes de Mortágua não são ingratas...
Que não restem dúvidas, a prioridade deste Executivo
são as pessoas e o bem-estar social.
Começamos 2021 com a esperança de que voltem os abraços e os convívios, livres de perigo. Que possamos ver o
outro como um irmão, e não como uma ameaça. Que
2021 seja o ano em que os corpos se voltam a tocar, já que
o espírito... Esse nunca se separa!
Feliz 2021, com a ousadia de sermos ainda melhores,
ainda mais humanos!

PRESIDENTE DA CÂMARA
José Júlio Norte
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Passatempo Cultural
Tema: Literatura
Guerra e Paz” é um clássico da literatura escrito por:

a) Fiódor Dostoiévsk
b) Lev Tolstoi
c) Anton Tchékhov
Oscar Wilde escreveu uma destas obras notáveis:

a) Um Conto de Natal
b) Orgulho e Preconceito
c) O Retrato de Dorian Gray
Ilíada e Odisseia são duas obras
poéticas atribuídas a:

a) Plutarco
b) Homero
c) Eurípedes
O Monge de Cister” é uma obra escrita por:

”Só se vê bem com o coração.
O essencial é invisível aos olhos”,
é uma famosa citação do livro:

a) Alexandre Herculano
b) Almeida Garrett
c) Camilo Castelo Branco

a) A espuma dos dias
b) O Pequeno Príncipe
c) A Mulher desiludida

Honoré de Balzac foi um destacado escritor
deste estilo literário:

A Criação do Mundo” é um romance autobiográﬁco de:

a) Realismo
b) Simbolismo
c) Romantismo

a) Aquilino Ribeiro
b) José Saramago
c) Miguel Torga
Soluções na pág.38

▌

sugestões da biblioteca
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Tema:2021 declarado «Ano Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil» pela ONU
A Assembleia Geral das Nações Unidas (AG-ONU) declara 2021 como o “Ano Internacional para a
Eliminação do Trabalho Infantil”.
A resolução destaca os compromissos dos Estados-membros da ONU de “tomar medidas imediatas
e efetivas para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e tráﬁco de seres
humanos e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o
recrutamento e uso de crianças-soldados e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as
suas formas”.
A AG-ONU reconheceu a importância de “parcerias globais revitalizadas para garantir a
implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo a realização dos
objetivos e metas relacionados com a eliminação do trabalho infantil”.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) junta-se anualmente à OIT para assinalar o
“Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil”, este ano sob o lema “As crianças não devem trabalhar nos
campos, mas em sonhos”.
JOSÉ RODRIGUES DOS
SANTOS

JEFF KINNEY
KOMAL SINGH

Ara, a
Engenheira
das estrelas
A Ara vai usar a sua
inteligência e a sua
garra para resolver um
grande problema.

O diário de um
banana 15:
bater no fundo
O Greg é agora a última
boia de salvação para que
as férias não sejam um
completo desastre…ou ele
se põe a salvo, ou é desta
que vai BATER NO FUNDO!

INFANTIL / JUVENIL

O mágico de
Auschwitz

MARY KINNEY

Ligeiramente
perigoso
Se tem tudo para correr
mal, só pode... dar certo!

Baseando-se em
acontecimentos verídicos e
em personagens reais,
revela-nos episódios
desconhecidos do
Holocausto.

ADULTOS
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APROVADA PROPOSTA DE ORÇAMENTO MUNICIPAL

E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO PARA 2021
“O projeto que vos apresentamos mantém, no
essencial, os pressupostos da estrutura dos anos
anteriores, com uma matriz orientada e
sustentada por políticas pró-ativas e de cunho
marcadamente social, com ainda maior rigor
orçamental, garantindo a continuação de uma
gestão sólida e sustentável, privilegiando os
investimentos que assegurem que Mortágua
terá sempre um futuro, será um Concelho onde
as nossas crianças, os nossos jovens poderão
crescer com alegria e segurança e onde os nossos
idosos encontrarão acolhimento, proteção e
apoio. Um Concelho na senda do progresso e que
procurará dinamizar e potenciar a economia
local, atrair investimento e ser um pólo de I&D”
-Presidente da Câmara Municipal, na apresentação
do Orçamento e Grandes Opções do Plano à
Assembleia MunicIpal de 18/12/2020.
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O Orçamento Muncipal para 2021 apresenta um
montante de cerca de 10,5 milhões de euros, superior
ao Orçamento do 2020, e que visa servir de base a uma
e s t ra t é g i a d e a r m a ç ã o e c o n s o l i d a ç ã o d o
d e s e n vo l v i m e n to s u s te n ta d o n o Co n c e l h o,
privilegiando as pessoas e a coesão social, mas
também com o objetivo de criação de riqueza e
estímulo da economia, garantindo, desta forma, uma
permanente qualidade de vida dos munícipes.
O Orçamento previsional deverá, no entanto, ser
superior a este montante, uma vez que falta ainda
inserir o saldo de gerência do ano que está a ndar e
que será apurado após o fecho das Contas. Esse saldo,
positivo, deverá ser superior a 4 milhões de euros,
reforçando a capacidade de investimento do
Muncípio.
Por setores das Grandes Opções do Plano, na Educação
e Juventude vai-se continuar a investir nos
equipamentos escolares, sendo disso exemplos a
requali cação dos espaços exteriores da E.B.2.3 e da
Secundária; a construção do relvado sintético junto ao
Cento Educativo; a construção do novo Campo de
Ténis e a requali cação do espaço dos antigos campos.
O apoio a projetos e atividades em contexto escolar
pretende dar condições aos alunos para que possam
adquirir o máximo de competências, serem
competitivos, terem espírito crítico e darem resposta
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às necessidades tecnológicas das empresas instaladas
no concelho e região, que, hoje, atingiram padrões de
qualidade que exigem pro ssionais de excelência.
O Municipio vai continuar a apostar forte na Cultura,
Desporto e Tempos Livres, rubrica em que o investimento
vai ultrapassar os 1,2 Milhões de euros, sem esquecer o
apoio ao Movimento Associativo. Nesta rubrica cabem
ainda as obras de conservação e certi cação do Centro de
Animação Cultural; a requali cação interior do Pavilhão
Gimnodesportivo Municipal; o programa cultural em
rede “Praças com Vida”.
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Na área Social dá-se continuidade às politicas de
apoio aos mais carenciados e de combate à exclusão
social. Todos os serviços sociais existentes no
Concelho vão continuar a ser apoiados e reforçados
de forma a tentar cativar, em especial, os casais
jovens, para viverem em Mortágua, onde encontram
apoios sociais signi cativos, desde a Creche à
Universidade. É objetivo atrair novos residentes para
Mortágua e as politicas de ação social, juntamente
com a criação de emprego, são um dos instrumentos
que podem contribuir para a xação de pessoas.
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Vai-se dar sequência às obras já programadas no
PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana), como
sejam concluir a Praça 5 de Outubro/ligação à Rua
Dr. José Assis e Santos/ligação aos passadiços da
ribeira da Fraga; requali car a zona da Alameda da
Igreja; e iniciar a execução do projeto de
requali cação do Largo da Feira de Vale de Açores.
Destacam-se ainda a requali cação da Rua do Lagar
com o objectivo de aumentar a segurança, em especial
dos peões, bem como as bene ciações dos passeios da
Zona Urbana de Mortágua e Avenida do Reguengo.

A nivel de estruturas de apoio social, destacam-se a
criação do Centro Comunitário de Pala (reconversão
da antiga escola primária e pré-primária); conclusão
da Escola Quinta de Atividades Pedagógicas e
Terapêuticas Assistidas por Animais (readaptação da
antiga escola primária de Vale de Remígio); conclusão
do Centro Comunitário da Felgueira (equipamento e
arranjos envolventes).
Na Saúde, além da continuidade do apoio às ações no
âmbito da contenção da covid, está prevista a
aquisição de uma nova Unidade Móvel de Saúde.
A área da Habitação e Urbanização continua a ser um
dos principais vetores do apoio ao desenvolvimento
harmonioso do Concelho.

Beneﬁciação da Rua do Lagar é uma das obras
inscritas nas Grandes Opções do Plano/2021
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No planeamento urbanístico, destacam-se a
conclusão do processo de revisão do PDM; o Plano de
Pormenor de amplição do Parque Industiral (nova
ampliação); a alteração ao Plano Pormenor do
Crafuncho (Vale d`Aguieira) e a elaboração do Plano
de Urbanização de Mortágua e Vale de Açores.
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bene ciação da E.M. Vale de Açores-cruzamento de
Cortegaça-Cercosa, que vai, também, potenciar o
Pólo Industrial de Vale de Borregão; execução da
rotunda de acesso ao Parque Indutrial, além de um
conjunto de obras de bene ciação das estradas
municipais.
A execução da Rotunda da Gândara, cujo concurso
de obra já foi lançado, mantem-se no Plano de
Atividades, mas a sua concretização está nas mãos
da Infraestruturas de Portugal.
Destacam-se alguns projetos que ultrapassam o
âmbito do Município mas são muito importantes
para o desenvolvimento e progresso do concelho, da
Região e do País. É o caso do IP3, espera-se que esteja
concluída a 1ª Fase Penacova-Mortágua (Lagoa
Azul) até nal do ano.

Prevista nova Ampliação do Parque Industrial

No dominio do Saneamento e Salubridade prevê-se a
execução de novas redes (Santa Cristina, Sula,
Meligioso, Barracão e Vale da Vide; emissário de
saneamento de Vila Pouca) e um programa de
remodelação e manutenção de várias estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR`s).
Nas Comunicações e Transportes inscrevem-se obras
como a variante da “Cascalheira”e consequente

Foi lançada a empreitada dos Nós de Mortágua e
Almaça, que irá perimitir melhorar as condiçoes de
segurança de entrada e saída no IP3. Foi, também, já
assinada, a consignação da requali cação da Linha da
Beira Alta, com um forte investimento na Estação de
Mortágua.
No Desenvolvimento Económico e Turismo,
aponta-se a dinamização das rotas temátivas em
que o Município está integrado; a execução da
Ciclovia de Mortágua ; a recuperação e readaptação
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da antiga escola pré-primária de Vale de Remígio
(criação do Centro de Artes, Ofícios e Tradições); a
conclusão e entrada em funcionamento da Área de
Serviço de apoio ao Autocaravanismo. Nesta rubrica
surgem vários eventos com impacto económico no
concelho, como “Região de Coimbra-Capital Europeia
da Gastronomia”, Rallye de Portugal, Rali de Mortágua,
entre outros.
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O ano de 2021 poderá ser de lançamento do concurso
da obra do “Regadio de Macieira”, cuja base da
candidatura são 4,5 Milhões de euros. A sua execução
está dependente do Ministério da Agricultura.

Regadio do Bloco de Macieira irá beneﬁciar
uma área de cerca de 180 hectares

A Proteção e Valorização da Mancha Florestal vai
continuar a ser uma prioridade, através do investimento
na prevenção, vigilância e gestão da oresta.
No Meio Ambiente inscrevem-se verbas destinadas à
manutenção dos parques e áreas ajardinadas
existentes e à recuperação e manutenção de linhas de
água e açudes.

O apoio ao funcionamento das duas equipas de
Sapadores Florestais do Município, o apoio aos
proprietários no processo do cadastro simpli cado, a
implementação do sistema de videovigilância orestal,
são alguns exemplos. A Câmara Municipal vai também
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adquirir uma máquina destroçadora para apoio à
abertura e manutenção das faixas de gestão de
combustiveis, o que irá permitir aumentar a e cácia e
com menos custos.
Há a expetativa de arrancar a construção da nova
Central de Biomassa, cuja concessão já foi aprovada
pelo Município.
Pretende-se promover e apoiar a Bioeconomia
Florestal, setor de forte alavancagem no futuro.
Na Administração, salientam-se a conclusão das obras
de requali cação dos Paços do Concelho e o projeto de
requali cação do Mercado Muncipal.

Para as Juntas de Freguesia está prevista uma
transferência global de 700 mil euros, para apoio a
depesas de funcionamento e a investimentos.
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Os documentos agora aprovados (Orçamento e
Grandes Opções do Plano) são estratégicos para o
futuro, na medida em que plasmam as linhas de
orientação num horizonte de médio prazo. Mas o
presidente da Câmara não esquece o ano difícil que
ndou e releva “o grande arrojo e determinação dos
nossos empresários e comerciantes” que, remando
contra tudo e dispondo de um potencial humano de
excelência, conseguiram equilibrar as empresas e
garantir o emprego. ” Temos de deixar o nosso
agradecimento público por todo o seu esforço e
exemplo empresarial”.
Júlio Norte salienta que o Plano Plurianual de
Investimentos delineado visa estimular e relançar a
economia local, suportado pelo investimento
municipal e os apoios dos Fundos Comunitários. O
ano de 2021 ainda vai ser difícil para todos, mas con a
que a recuperação será uma realidade, havendo
necessidade de manter medidas de mitigação da crise
económica e social gerada pela pandemia, “até termos
uma situação de imunidade geral da população e uma
clara evidência de recuperação da economia nacional
e internacional “ .
“Os Mortaguenses e os Portugueses já tiveram
momentos difíceis no passado, e nas adversidades
sempre soubemos mostrar a nossa força, a nossa
capacidade de superação e resiliência”, diz. ▄
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EFICIÊNCIA FINANCEIRA

Município de Mortágua no pódio
do Ranking Global Distrital

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo a 2019, indica
que Mortágua foi o segundo município melhor classiﬁcado em
termos de eﬁciência ﬁnanceira, entre os 24 municípios do distrito.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses
analisa em cada ano a situação económico- nanceira
dos 308 municipios portugueses, e ordena um ranking
distrital e nacional com base num conjunto de 10

indicadores. Este Anuário Financeiro, atualmente
publicado pela Ordem dos Contabilistas Certi cados,
e editado desde 2005, é considerado uma referência na
monitorização da e ciência do uso dos recursos
públicos na administração local.
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De acordo com aquele Anuário, Mortágua estava entre os
100 municipios com melhor e ciência nanceira (num
universo de 308 municipios) e foi o 2º município do
distrito de Viseu que obteve melhor pontuação na análise
global, mantendo a posição que já ocupava em 2018.
Considerando o universo dos municípios de Pequena
Dimensão (há 187 municipios com população inferior
a 20 mil habitantes), Mortágua aparece no 16º lugar na
lista dos 100 melhores classi cados globalmente,
tendo melhorado em três lugares em relação a 2018.
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Júlio Norte a rma que o mérito resulta do esforço
congregado de “todo o Executivo”, Assembleia
Municipal, mas também de toda uma equipa
competente e dedicada, cujos funcionários são os
grandes obreiros e com quem partilha estes
resultados.▄

Mapa: 100 municípios com melhor
eﬁciência ﬁnanceira ( a verde )

Município “Bom pagador”
Também no que diz respeito ao Prazo Médio de
Pagamentos aos fornecedores, Mortágua está entre os
50 municipios que pagam em menos tempo (44º
lugar), considerando a totalidade dos 308 municipios.
Apresentou um prazo médio de 6 dias, tendo também
melhorado neste indicador em relação a 2018.
Segundo o presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, estes dados revelam que o Município se
preocupa em ter "Contas sãs e equilibradas, pautadas
pelo "rigor e e ciência na gestão dos recursos
Financeiros e Humanos". E salienta que o caminho ao
longo dos anos tem sido de compatibilizar
desenvolvimento económico e social com equilíbrio
nanceiro, fazendo uma gestão criteriosa dos
investimentos e aproveitando as candidaturas dos
fundos comunitários.

Mortágua
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LANÇADO CONCURSO PÚBLICO

Requaliﬁcação dos Nós
de Almaça e Mortágua
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-Foi publicado no Diário da República
(2ª Série, 27/11/2020), o concurso
público para a reformulação dos nós
de Almaça (Km 71+490) e de Mortágua
(km 73+270 e km 74+210), com ligação
ao IP3.
O concurso público, lançado pela Infraestruturas de
Portugal, tem um valor base de 200 mil euros,
aguardando-se agora a receção das propostas dos
concorrentes. O prazo para execução da empreitada é
de 90 dias.
Segundo o comunicado da Infraestruturas de Portugal,
a empreitada visa a reformulação dos dois nós, tendo
como objetivo o incremento da segurança rodoviária e
a melhoria das condições de acesso aos nós e à rede
rodoviária.
No Nó de acesso de Almaça será realizada a melhoria da via
de aceleração e da via de abrandamento no sentido SulNorte. No nó de acesso de Mortágua serão realizados
trabalhos de bene ciação das vias de aceleração e de
abrandamento existentes em ambos os sentidos.
Reivindicação com mais de duas décadas
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, saúda
o lançamento do concurso, que representa a
concretização de uma reivindicação que seguramente
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há mais de duas décadas é feita pelo Município. “Há
muito tempo que a Câmara Municipal reivindica uma
intervenção naqueles dois Nós, já perdemos a conta
aos ofícios e emails que enviámos a alertar para o
elevado risco de acidentes e a solicitar uma
intervenção corretiva com o objetivo de garantir mais
segurança”. E adianta que o problema da con guração
e extensão reduzida das vias de aceleração foi sempre a
maior preocupação, porque potenciam a ocorrência de
colisões graves.
Iluminação dos Nós vai ser uma realidade
Júlio Norte avança que outra das reivindicações do
Município, concretamente a iluminação dos Nós de
acesso a Mortágua, irá também ser executada, à
margem daquela empreitada. Nesta zona do IP3 é
frequente formar-se muito nevoeiro devido à
proximidade da albufeira da Aguieira. ▄
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MODERNIZAÇÃO DA LINHA DA BEIRA ALTA

Estação de Mortágua
vai sofrer profunda requaliﬁcação
-Foi consignada a empreitada de modernização do troço
Pampilhosa – Santa Comba Dão, na Linha da Beira Alta. Com
um investimento de 74,7 milhões de euros e um prazo de
execução de 810 dias, a obra que agora se inicia contribuirá
para o aumento da capacidade do transporte de mercadorias. .

Segundo a Infraestruturas de Portugal, a intervenção
que agora se vai iniciar no troço entre Pampilhosa e
Santa Comba Dão, além de assegurar a modernização
do mesmo, irá ligar a um troço de nova linha - a
Concordância da Mealhada - que permitirá uma
movimentação do serviço ferroviário no sentido
Norte-Sul direta da Linha do Norte para a Linha da
Beira Alta, ganhando assim a rede ferroviária nacional
um aumento de capacidade na sua gestão.
Entre as obras a executar na área do concelho de
Mortágua destacam-se a remodelação da Estação de
Mortágua e a supressão da passagem de nível do
Coval, além de intervenções em apeadeiros, túneis e
pontes.
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Trabalhos a executar:
Ÿ Intervenção em 34 km de via;
Ÿ Substituição integral da superestrutura de via com

utilização de travessas monobloco polivalentes em
betão e carril 60 E1;
Ÿ Alteração do layout da Estação de Mortágua para

cruzamento de comboios de 750 metros de
comprimento e otimização das condições de
exploração;
Ÿ Remodelação da Estação de Mortágua e apeadeiros,

incluindo alteamento, alargamento e
prolongamento de plataformas, edifícios e
acessibilidades;
Ÿ Reabilitação/reforço de túneis (10) e pontes (8);
Ÿ Supressão de passagens de nível (Luso e Mortágua)

e construção dos respetivos desnivelamentos;
Ÿ Construção de ligação direta eletri cada entre a

Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, a Norte da
Estação da Pampilhosa, com 3,2 km;
Ÿ Construção de Estação Técnica para funcionar

como “buffer” de entrada e saída da Linha do Norte;
Ÿ Construção de Viaduto ferroviário com cerca de 1,2 km;

Ÿ Construção de infraestruturas de suporte à

componente de sinalização e telecomunicações e
implementação de RCT+TP.
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Com a conclusão das intervenções previstas no âmbito
da modernização da Linha da Beira Alta, prevê-se
alcançar uma redução de mais de 120 milhões de
tonCO2eq até 2046 e ao mesmo tempo aumentar em
cerca de 20% o número de comboios a circular por ano
e de 26% do número de toneladas/ano transportadas
por esta Linha.
A Linha da Beira Alta, principal ligação ferroviária à
Europa, faz parte da rede “core” da Rede Transeuropeia
de Transportes (RTE-T) e integra o Corredor
Ferroviário de Mercadorias nº 4.
No âmbito do Plano de Investimentos Ferrovia 2020, a
Ligação Porto/Aveiro – Vilar Formoso (através da
Linha da Beira Alta) é de nida como um projeto
prioritário que pretende reforçar a ligação por
caminho-de-ferro do Norte e Centro de Portugal com a
Europa, viabilizando um transporte ferroviário de
mercadorias e ciente, potenciando assim o aumento
da competitividade da economia nacional.
A “Empreitada do troço Pampilhosa – Santa Comba
Dão e Construção da Concordância da Mealhada”
integra a candidatura- Ligação Ferroviária AveiroVilar Formoso no Corredor Atlântico: Linha da Beira
Alta ( Pampilhosa-Vilar Formoso), aprovada ao abrigo
do Programa CEF - Mecanismo Interligar a Europa -,
com uma taxa de co nanciamento de 85%.

notícias
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Supressão da passagem de nível do Coval
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
congratula-se com a consignação da empreitada e
a rma que valeu a pena lutar pela modernização da
Linha da Beira Alta, enaltecendo a ação dos autarcas da
CIM-RC e Dão-Lafões,“que souberam connosco
interpretar os interesses da região e do país”.
Júlio Norte classi ca como estruturante a intervenção
a levar a cabo no troço Pampilhosa - Santa Comba Dão,
quer ao nível da modernização das infraestruturas da
via quer do aumento da capacidade de transporte
ferroviário de mercadorias, e lembra que a Linha da
Beira Alta é a principal ligação ferroviária de
escoamento das exportações para a Europa.
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Salienta a importância do conjunto de obras que vão
ser executadas em toda a extensão da via férrea que
atravessa o concelho, mas destaca a supressão da
passagem do nível do Coval e a construção do
respetivo desnivelamento.
“Essa supressão tem um signi cado simbólico muito
grande, porque é a única passagem de nível que resta
no concelho e estamos satisfeitos por a Infraestruturas
de Portugal contemplar a sua eliminação no âmbito da
execução desta empreitada”.
Segundo Júlio Norte, esta passagem, que dá acesso ao
Santuário do Cabeço do Senhor do Mundo, ao
Cemitério Municipal e à povoação do Freixo, "constitui
um forte constrangimento em termos de segurança e
livre circulação de pessoas ”.▄
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“Tômbola do Comércio Local”
ajudou a dinamizar a economia local
-Iniciativa promovida pela Câmara Municipal em
parceria com a ACIBA (Associação Comercial e
Industrial da Bairrada e Aguieira), teve por objetivo
incentivar e fomentar as compras no Comércio Local,
ajudando, assim, a mitigar os efeitos da crise
económica resultante da pandemia..
Realizou-se no passado dia 9 de dezembro o quarto e
último sorteio da “Tômbola Comércio Local”. Sob o
lema “Compre no Comércio Local, Promova o seu
Concelho”, a iniciativa decorreu nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro e contou com a adesão
de 93 estabelecimentos comerciais do concelho.
Foram atribuídos 404 prémios (1 de 500 euros/mês e
100 de 50 euros/mês), num valor total de 22.000,00
euros. Os prémios consistem em valores em compras,
que têm de ser gastos nos estabelecimentos comerciais
aderentes, gerando assim, pelo menos, idêntico valor,
em compras no Comércio Local.
Os quatro grandes prémios mensais, no valor de 500
euros, saíram nos seguintes estabelecimentos
comerciais:

1º sorteio – Alecrimágico; 2º sorteio - Padaria
Pastelaria Ribeira Doce; 3º sorteio - Garrafeira JR; 4º
sorteio – Intermarché.
O Município de Mortágua investiu 24 mil euros na
implementação da iniciativa, entre prémios e
divulgação.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, felicita
os comerciantes pela “elevada adesão” e refere que
estas iniciativas “ajudam a criar dinâmicas no nosso
Comércio Local”, especialmente num ano muito difícil
para o setor por causa dos efeitos económicos da
pandemia. “É um setor de atividade essencial à
economia local, gerador de emprego e riqueza local, e
temos de estar cada vez mais conscientes do
contributo que cada um de nós pode dar ao
desenvolvimento da nossa terra”, vinca. ▄
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Um Natal diferente…
-Este foi um Natal atípico e diferente, mais triste, por causa da
pandemia, que obrigou a colocar o bem coletivo à frente do
convívio familiar e da tradição.
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Essa razão levou, também, a que o programa
“Mortágua Vila Natal” tivesse de ser repensado e
readaptado às circunstâncias: este ano não houve
lugar à habitual animação de rua e às atividades de
diversão para as crianças. Mas o Município não quis
deixar de manter acesa a luz da Esperança e de dar
um pouco de brilho à quadra, cumprindo o programa
possível em consonância com as regras de saúde
pública.
As iluminações e decorações natalícias ajudaram a
manter vivo o espírito de Natal e a tradição na nossa
comunidade, e ao mesmo tempo, a criar um
ambiente atrativo nas ruas comerciais. A “Tômbola
de Natal” e as “Montras Digitais” (promoção das
lojas que aderiram ao Concurso de Montras na
página “Mortágua Vila Natal”), foram outras
iniciativas que promoveram e dinamizaram o nosso
Comércio Local.
“Tivemos um Natal diferente, sem o calor humano e o
ambiente festivo a que estávamos habituados. Foi
um ano difícil para todos, mas acredito que vamos
recuperar e enfrentar 2021 com muita força e ânimo,
porque os Mortaguenses sempre souberam vencer as
adversidades”, con a o presidente da Câmara, Júlio
Norte.▄
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Fonte do Ouro Reserva Especial
Encruzado 2019, entre os 30 melhores
vinhos do mundo

JANEIRO 2021
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-O International Wine Challenge
anunciou os seus 30 melhores vinhos
de todo o mundo, entre os quais está
um vinho da Sociedade Agrícola Boas
Quintas, na categoria de Brancos.

O Fonte do Ouro Reserva Especial Encruzado 2019,
para além da Medalha de Ouro (96 pontos), foi o
escolhido pelo concurso de vinhos mais in uente e
rigoroso do mundo, como "O Melhor Vinho Branco
Português" e o "O Melhor Vinho Branco do Dão".
Na sua 37.ª edição, o International Wine Challenge é
considerado como a competição de vinhos mais
rigorosa, imparcial e in uente do mundo. O
International Wine Challenge avalia cada vinho "às
cegas" e julga cada um pela sua delidade ao estilo,
região e colheita. Os prémios incluem medalhas (ouro,
prata, bronze) e menções honrosas. Os troféus são
atribuídos aos melhores vinhos de cada categoria.
Nesta competição, vinhos de catorze países foram
nomeados como os melhores vinhos, tendo Portugal
colocado quatro vencedores na lista. Além do Fonte de
Ouro das Boas Quintas, foram consagrados um vinho
Madeira, um vinho Porto e um vinho Tinto (Ribatejo).
Lembramos que em 2018 a Wine Enthusiast,

conhecida publicação norte-americana, já tinha
atribuído 92 pontos em prova ao Fonte do Ouro
Reserva Especial Encruzado 2017.
Com a sua adega implantada na Gandarada
(Mortágua), a Boas Quintas tem somado prémios
nacionais e internacionais, num reconhecimento da
alta qualidade dos seus vinhos.
A empresa exporta para mais de 20 países de vários
Continentes, sendo também um embaixador de
Mortágua a nível nacional e internacional. ▄

notícias
24 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

CICLISMO PROFISSIONAL

VELO CLUBE DO CENTRO
PREPARA NOVA TEMPORADA
-Tavfer-Measindot-Mortágua é a
designação da Equipa Continental UCI
do Velo Clube do Centro para 2021,
que vai participar pelo quarto ano
consecutivo no escalão máximo do
ciclismo proﬁssional.

Com mais de 20 anos de existência, o Velo Clube do
Centro mantém a continuidade da sua equipa no
escalão máximo do ciclismo em Portugal, anunciando
uma completa reestruturação para a Época 2021, no
que toca aos patrocinadores e layout da sua Equipa
Continental UCI. Esta passará a partir do dia 1 de
janeiro de 2021 a ter a designação Tavfer-MeasindotMortágua.
Tendo já um longo historial de apoio ao clube, o Grupo
Tavfer reforça assim o seu estatuto e assume-se como o
primeiro patrocinador da equipa, num acordo fechado
para três temporadas. O Presidente do Conselho de
Administração da Tavfer, Fernando Tavares Pereira,

a rma que: "É com muita honra que iremos patrocinar
a equipa de ciclismo, Tavfer-Measindot-Mortágua,
equipa do interior do nosso país, desejando desde já
que o futuro e a força de quem está à frente dos
destinos desta coletividade tenha os maiores sucessos
desportivos, com o apoio de todos os patrocinadores.
Nestes tempos difíceis, todos somos poucos para
apoiar o desporto, neste caso o ciclismo, e assim
podermos dar sustentabilidade a esta modalidade
que, como todos nós sabemos, tem tido muitas
di culdades.
A Measindot – Engineering Lda, assume também um
importante papel na equipa para a próxima
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temporada. O seu CEO, Carlos Couceiro mostra-se
satisfeito com a parceria: “Apoiar causas Sociais, a
Cultura e o Desporto fazem parte da nossa missão.
Somos uma equipa vencedora e queremos incentivar
equipas que tenham no seu ADN a vontade de triunfar.
Certos de que juntos teremos grandes vitórias, a
equipa Tavfer-Measindot-Mortágua é a nossa grande
aposta ao nível Nacional e Internacional. Não temos
dúvidas que juntos faremos altos voos e grandes
conquistas”.
O Município de Mortágua, que acompanha e apoia a
atividade do Clube, desde a sua fundação, continua a
ser em 2021 um pilar essencial de todo este projeto.

[“É a única equipa de ciclismo pro

ssional a
representar o concelho, o distrito e uma vasta
região do Interior do país”
- presidente da Câmara Municipal, José Júlio Norte
“Passaram-se três anos desde a formação da Equipa
Continental UCI do Velo Clube do Centro. Podemos
hoje dizer, com muita satisfação, que a Equipa e o
Clube conseguiram não só a rmar-se como também
consolidar o seu lugar no patamar do ciclismo
pro ssional.
Ao longo da sua existência, e especialmente nos
últimos três anos com a subida da equipa ao escalão

Continental, o Velo Clube do Centro tem dado uma
grande visibilidade e promoção ao concelho e à região.
Este é um projeto, que estando sedeado em Mortágua,
representa e promove Mortágua, o distrito de Viseu e a
Região Centro.
Quero deixar aqui palavras de con ança, incentivo e
ânimo para toda a equipa, ciclistas, diretores, staff, e em
especial para o seu líder Pedro Silva, com o desejo de que
o Velo Clube do Centro continue em 2021 a senda de
êxito que obteve nos últimos três anos e a dar aos
Mortaguenses mais alegrias, sobretudo depois de um
ano difícil para o desporto e para todos nós”.

]

O Velo Clube do Centro já estruturou a nova
temporada, sendo que a formação da equipa (entradas
e renovações) foi uma das principais prioridades.
A equipa está completa e será formada por 11 ciclistas,
a maioria dos quais transita da época transata, tendo
sido asseguradas as renovações de Ash Coning, Pedro
Pinto, Gaspar Gonçalves, Joaquim Silva, Leangel
Linarez, Ángel Sanchez. A estes juntam-se os reforços
Pedro Paulinho (ex-Efapel), Iúri Leitão (ex-Froiz),
Tiago Antunes (ex-Efapel), Francisco Morais (exSicasal) e Rui Carvalho (ex-Pena el Bike Clube), que
representam a continuidade da aposta do Clube na
juventude, nas jovens promessas do ciclismo nacional,
na formação de futuros campeões. ▄
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-A jovem Rafaela Monteiro, 21 anos,
representou Mortágua no concurso
“The Voice Portugal”. Passou as fases das
Provas Cegas, Batalhas e Tira-Teimas e
chegou às Galas, ﬁcando a um degrau
da ﬁnal.
Ao longo do concurso demonstrou todo
o seu talento, capacidade de
interpretação e entrega à música, mas
também agarrou o público com a sua
simplicidade, o seu sorriso e a sua
autenticidade.
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A sua prestação no “The Voice” encheu
de orgulho os Mortaguenses, que a
acompanharam e apoiaram desde o
início.
Nesta entrevista, Rafaela Monteiro falanos da sua paixão pela música que vem
desde criança, do seu percurso e da
experiência de participação no “The
Voice Portugal”, considerado o maior
concurso de talentos na área da música.
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Como tem sido o teu percurso na música até
chegares ao “The Voice Portugal”?
A minha paixão pela música começou desde muito
pequenina. Com 8 anos, comecei a frequentar o Coral
Juvenil Sílvia Marques e mais tarde decidi que queria
estudar música no Conservatório de Música e Artes do
Dão. Concluídos os estudos no Conservatório, tinha a
certeza que queria ser artista. Fui para o ensino
superior e tirei a Licenciatura em Música, variante de
canto, na Escola Superior de Música e Artes do
Espetáculo, no Porto. Ao mesmo tempo, frequentei a
classe de teatro musical da Contracanto Associação
Cultural. O meu percurso na música já passou por
vários concertos, ópera e teatro musical. O The Voice
Portugal foi a continuação do meu percurso e uma
nova oportunidade para dar a conhecer o meu trabalho
a mais pessoas.
Estar no “The Voice” era algo que imaginavas ou
desejavas?
Sempre soube que, mais tarde ou mais cedo, iria acabar
por participar num programa de televisão. Sempre
acompanhei os programas de talentos e era algo que
tinha imensa curiosidade em experimentar. A verdade
é que não pensei que fosse tão cedo. Uma vez que a
situação atual que estamos a viver é especialmente
difícil para os artistas, decidi aproveitar a
oportunidade que o The Voice Portugal oferece para
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dar visibilidade ao meu trabalho, para me dar a
conhecer, de maneira a que surjam novos projetos e
desa os.
Como é subir pela primeira vez ao palco do “The
Voice Portugal”?
É uma experiência nova e assustadora. É um palco
diferente de todos os outros. Além dos quatro
mentores nos estarem a avaliar, temos consciência de
que a nossa performance pode ser vista por toda a
gente, em qualquer parte do mundo. Todos esses
fatores nos incutem um grande sentido de
responsabilidade e uma grande vontade de dar o nosso
melhor.
A presença dos mentores aumenta o desa o e a
responsabilidade?
Sem dúvida! São quatro artistas de renome nacional
que queremos impressionar e não queremos desiludir.
O facto de sabermos que nos estão a avaliar em todas
as nossas performances também aumenta a pressão e
o desa o.
Escolhestes a Marisa Liz para tua mentora nas
provas cegas…
Escolher a Marisa Liz foi exatamente aquilo que pensei
que seria. Já sigo o seu trabalho há imensos anos e sei o
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quão talentosa e boa pessoa é. A minha participação no
programa só veio con rmar aquilo que já sabia. Uma
pessoa super sincera, bondosa, dedicada, sempre
disponível e uma força da natureza. Ser guiada por ela
nesta experiência foi um prazer enorme.
A Marisa Liz disse numa das galas que te via a
atuar em palcos mundiais. Como encaras essas
palavras…
Fiquei muito feliz e emocionada com essas palavras! É
sempre um sentimento de dever cumprido quando
sabemos que o nosso mentor acredita em nós a esse
ponto. Todos esses elogios só me fazem querer
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continuar a trabalhar e a ser cada vez melhor naquilo
que faço.
Que balanço é que fazes desta tua participação
no “The Voice Portugal”?
O meu percurso no The Voice Portugal é algo do qual
me orgulho muito. Foi um percurso de verdade, de
bondade, de entrega. Tentei sempre dar o meu melhor,
de maneira a que as pessoas percebessem o quão eu
gosto de cantar e de estar num palco. Tocar no coração
das pessoas com a minha arte foi sempre o meu
principal objetivo, uma vez que, sem público, a arte
nunca sobrevive.

JANEIRO 2021

Sentes que já és uma vencedora por teres
chegado à fase das galas?
Sim! Sou uma vencedora por ter chegado às galas. É
onde todos os concorrentes desejam chegar. Esta
edição do The Voice Portugal está carregada de pessoas
talentosas, e é um privilégio atuar com todos os meus
colegas. Chegar às galas é um sonho tornado realidade,
e por isso, quero muito agradecer a todos aqueles que
usaram um bocadinho do seu tempo para votar em
mim. A razão para eu ter chegado tão longe foram
todas as pessoas que ligaram para o meu número. Sem
elas, esta aventura não seria real. Estou muito grata por
poder ter tido esta experiência.
O “The Voice” é considerado o maior concurso
de talentos na área da música. Achas que te pode
abrir portas a novos projetos e oportunidades?
Espero que sim! Foi com esse intuito que me inscrevi. E
é com esse objetivo que os artistas participam nestes
concursos, para ganharem visibilidade, de maneira a
que novas portas se abram e que novos projetos e
oportunidades surjam.
Ao longo das provas recebestes muitas
mensagens de apoio?
Imensas! As pessoas são muito queridas comigo, o que
também fez com que esta aventura fosse muito mais
fácil.
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Tento responder a todas as mensagens que me
mandam, para poder retribuir o carinho. Digo muitas
vezes que a melhor parte desta jornada foram as
pessoas. As pessoas que conheci e as pessoas que me
apoiaram em todas as provas. Nunca me vou esquecer
de todo o apoio que recebi.
Que mensagem deixas para outros jovens com
vocação e talento para a música?
Não desistam e sejam corajosos! O mundo das artes
tem muitas incertezas e medos, mas quando sabemos
que é isso que queremos fazer para a vida toda, que
nada nos deixa tão felizes como estar em cima do
palco, aí não há mais dúvidas. Apostem na formação:
aulas de instrumento, aulas de formação musical,
entrar no Conservatório. Tudo isso fará com que seja
mais fácil aderir ao mundo da música. E mais
importante: sejam felizes a fazer boa música.
Concluístes um Curso Superior de Canto Lírico.
O teu futuro passa pela música?
Creio que já não há dúvidas nenhumas sobre esse
assunto. A música vai ser sempre o meu plano A, e vou
sempre esforçar-me e trabalhar para que o possa fazer
durante muitos anos, de uma maneira estável e feliz. O
palco vai ser sempre a minha casa! ▄
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Bene ciação da Rua de S. João – Gândara:
Obras e Empreitadas  empreitada
concluída na parte da construção de
muros e consequente alargamento do arruamento.
Posteriormente será lançado novo procedimento
para a execução de passeios e bene ciação de
pavimentos.
Ÿ Execução de Muro de suporte de via na Ortigosa -

empreitada concluída.
Ÿ Bene ciação de troços da Ribeira das Rigueiras –

empreitada concluída.
Ÿ Bene ciação da Praça 5 de Outubro – empreitada

adjudicada.
Beneﬁciação / Alargamento da Rua de S. João,
na Gândara - obra em execução

Construção das EEAR (Estações Elevatórias de
 Águas
Residuais) do Barril e Marmeleira: obra
concluída.
Remodelação da ETAR de Vila Meã: Empreitada em
 curso
- emissário nal do e uente tratado
praticamente concluído. Em execução a restante
obra incluindo a substituição/
bene ciação/ampliação da ETAR existente,
substituição de equipamentos eletromecânicos.
Prevê-se a entrada em funcionamento no mês de
fevereiro de 2021.

Beneﬁciação de passeios na Rua de Luís de Camões
- obra em execução
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Parque de estacionamento ligeiros e autocaravanas de Mortágua
- empreitada em execução.
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Ÿ Bene ciação do edifício dos Paços do Concelho –

obra em conclusão até fevereiro de 2021.
Ÿ Execução da Rede de Drenagem de Águas

Residuais de Pomares – obra concluída.

.Recuperação da Escola Pré-Primária
de V. Remígio e adaptação
a Centro de Artes, Ofícios e Tradições
- em fase de adjudicação.
Ÿ Reposição de pavimentos em arruamentos

intervencionados pela execução de infraestruturas
subterrâneas (Pomares, Vila Nova e outros) –
Empreitada adjudicada.
Ÿ Pavimentação de arruamentos em Eirigo – calçadas

– obra em adjudicação.
Ÿ Bene ciação da Rua do Sabugueiro e Rua da Fonte no

Barril – obra concluída.
Ÿ Limpeza e recuperação/bene ciação da linha de

água da Rigueiras- obra concluída.

Rede de Saneamento Básico da povoação
de Sula -obra em fase de execução.
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deliberações municipais

A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 2 e 16 dezembro, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar a proposta de fornecimento gratuito de Refeições no Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
no âmbito dos Serviços de Apoio à Família.
Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua para a execução dos
Serviços de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar
(Fornecimento de Refeições e Prolongamento de Horário) durante os 2º e 3º períodos do calendário letivo.
Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua para a execução do

Fornecimento de Refeições ao 1º Ciclo do Ensino Básico, durante os 2º e 3º períodos do calendário letivo.
Aprovar a proposta de gratuitidade no ano de 2021 dos
Transportes Escolares de todos os alunos que frequentam o Ensino Secundário no Concelho de Mortágua,
incluindo dos alunos do concelho que estejam a frequentar cursos noutros municipios, quando o respetivo curso não exista na área do concelho de Mortágua.
Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua para o Transporte
Escolar de 15 alunos de várias povoações das freguesias
de Espinho e Sobral, que frequentam o ensino Pré-
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Primário, 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, durante os 2º
e 3º períodos do calendário letivo.

Grupo Associativo Recreativo Académico de
Vila Moinhos – 2.000,00 euros

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

AÇÃO SOCIAL

Apoio ao Associativismo

Rede Social

Aprovar atribuir um subsídio no montante de 500,00
euros às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas que habitualmente participavam na Festa da Juventude/Feira das Associações, e que devido à situação pandémica se viram privadas desta e doutras receitas.

Aprovar o levantamento de famílias carenciadas do concelho (95) a contemplar com o Cabaz de Natal 2020,
tendo em atenção as condições socioecónomicas e a
constituição do respetivo agregado familiar.

Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, um subsídio no
valor de 1.500,00 euros, para apoio à realização das Montarias de Mortágua`2021.
Apoio ao Associativismo/Investimentos
Aprovar atribuir subsídios às seguintes Coletividades do
Concelho, mediante a celebração de protocolos, para a realização de investimentos (obras de beneficiação e/ou aquisição de equipamento):
União Cultural Recreativa e Desportiva de Espinho –
600,00 euros
Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa Macieira e
Tarrastal – 3.500,00 euros
Filarmónica de Mortágua – 8.000,00 euros
Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores –
5.000,00 euros

Aprovar um conjunto de apoios a empresas e à comunidade,
com vista a mitigar os efeitos económicos causados pela 2ª
vaga da Covid-19, a saber.
.Isenção do pagamento de rendas de estabelecimentos
comerciais /serviços instalados em edifícios do Município (Ninho de Empresas, Bar/Esplanada do Largo 5
de outubro, Quiosque Av. Assis e Santos;
Bar/Esplanada Parque Verde, por um período de 3
meses (outubro, novembro e dezembro).
.Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização da
feira de Vale de Açores, por um período de 3 meses (outubro, novembro e dezembro).
.Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do
Mercado Municipal de Mortágua (Bancas e Lojas), por um
período de 3 meses (outubro, novembro e dezembro).
Aprovar atribuir às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, mediante a celebração de protocolos,
os seguintes subsídios para apoio ao seu funcionamento
e/ou investimentos:
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Santa Casa da Misericórdia de Mortágua – 40.000,00
euros para investimentos e 13.600,00 euros para apoio às
suas respostas sociais.

protocolo, o subsídio no valor de 15.000,00 euros, para
apoio a investimentos no âmbito da Covid-19.
ADMINISTRAÇÃO

Associação de Jardins Escolas João de Deus – Jardim-Escola
de Mortágua – 1.500,00 euros, para apoio ao funcionamento
da valência Creche.

Aprovar a proposta do Orçamento Municipal para o ano
de 2021, que apresenta um valor total de 10.437.099,
euros, e as Grandes Opções do Plano para 2021.

Centro Balmar – 30.000,00 euros, para apoio às suas respostas
sociais.

Aprovar a proposta do Mapa de Pessoal do Município
para 2021, organizado de acordo com a estrutura orgânica prevista no Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Mortágua.

Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual
Escola de Cães-Guia de Mortágua – 2.500,00 euros para
apoio ao funcionamento.
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar a revisão de preços provisória referente à empreitada “Infraestruturas danificadas pelos incêndios de 2017”
(rede viária) e notificar o empreiteiro adjudicatário.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar a prorrogação do prazo de permanência no
espaço do Ninho de Empresas do Município de Mortágua, solicitada pela empresa “Roteiros e Percursos,
Lda”, sendo a renovação pelo período de 3 anos.
PROTEÇÃO CIVIL
Apoio a Investimentos
Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, mediante a celebração de

Aprovar a proposta de pedido de autorização prévia
genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais (despesas de natureza regular) em 2021, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal.
Aprovar a proposta de aumento excecional dos Fundos
Disponíveis do Município, com utilização do saldo de
gerência transitado do ano anterior, e solicitar a respetiva autorização à Assembleia Municipal.
Aprovar a proposta de transferência de verbas do Município para as Juntas de Freguesia, definindo uma comparticipação financeira global de 149.421,55 euros para
apoio a despesas correntes e uma comparticipação
financeira global de 500.237,35 euros para apoio a despesas de capital (investimento), e a transferir mediante
a celebração de Protocolos.
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Aprovar não aceitar a transferência de competências da
Administração Central para o Município no domínio da
Ação Social para o ano de 2021, e aprovar aceitar a transferência de competências previstas no nº2 do artº 3º do
Dec. Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, nos órgãos das entidades intermunicipais (CIM Região de Coimbra) na
matéria em apreço. Mais deliberou submeter a referida
proposta à aprovação da Assembleia Municipal.
Aprovar não aceitar a transferência de competências da
Administração Central para o Município no domínio
da Educação, previstas no Dec. Lei nº 21/2019, de 30 de
janeiro, para o ano de 2021, e submeter a proposta à
aprovação da Assembleia Municipal.
Aprovar não aceitar a transferência de competências
da Administração Central para o Município no domínio da Saúde, previstas no Dec. Lei nº 23/2019, de 30
de janeiro, para o ano de 2021, e submeter a proposta
à aprovação da Assembleia Municipal.
Aprovar o pedido de prorrogação do prazo, até ao final
de fevereiro de 2021, para a conclusão da empreitada de
“Requalificação do edifício dos Paços do Concelho”,
adjudicada à empresa Edibest, LDA.
Aprovar a adjudicação definitiva dos lotes nº 8/9; 10/11; e nº
20/21 do Loteamento Urbano Municipal da Área da exCerâmica de Mortágua, nos termos do artigo 10º do Regulamento da Hasta Pública.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aprovar atribuir à Liga Portuguesa Contra o Cancro –
Grupo de Apoio de Mortágua, o subsídio no valor de
1.000,00 euros, como contributo para o seu Peditório anual.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Notificar o titular do Proc. de Obra nº 01/2016/244, da
intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade do
ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística
– alteração e ampliação de moradia, nos termos do artº
71º, nº2 do RJUE, concedendo ao requerente o prazo de
10 dias úteis para o exercício da audiência prévia.
Notificar o titular do Proc. de Obra nº 01/2019/78, da
intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística – ampliação de moradia, nos termos do artº 71º,
nº2 do RJUE, concedendo ao requerente o prazo de 10
dias úteis para o exercício da audiência prévia.
Notificar o titular do Proc. de Obra nº 01/2018/235, da
intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística – construção de habitação familiar, piscina e
muros de vedação, nos termos do artº 71º, nº2 do
RJUE, concedendo ao requerente o prazo de 10 dias
úteis para o exercício da audiência prévia.
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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
q917 945 979

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

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A MÓ
Barracão
q231 923 612

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

A RODA
Mortágua
q918 623 050

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

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

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148
ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127
CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

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

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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