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Caros Mortaguenses,

Nesta edição da Agenda do Município quero só desejar 
a todos um feliz Natal, o melhor Natal possível.

Depois de onze meses intensos e desa�antes a 
todos os níveis, tanto na nossa comunidade como a 
nível nacional e internacional, com tanta tensão, 
tanta mudança, tanto esforço de adaptação a novas 
e inesperadas realidades, mas também com tantos 
raios de luz que foram sendo descobertos pelo 
nosso trabalho e capacidade de união, esta quadra 
que agora nos aguarda é um estimulo para que pos-
samos dar e receber ainda mais conforto e encon-
trarmos novas energias positivas.

Mais do que nunca, é agora que temos a possibilida-
de de re�etir em busca do que podemos melhorar, 
dedicando-nos a aspetos que o dia-a-dia faz esque-
cer e que, em rigor, são a essência de tudo.

A solidariedade, a busca da paz em detrimento do 
confronto, o respeito pelo outro em vez de sentimen-
tos negativos, a construção dum mundo melhor ali-
cerçado não no con�ito, mas na tolerância, tudo isto 
pode ser semeado e cultivado a partir dos exemplos 
transmitidos pelo Natal, independentemente de ser-
mos mais rigorosos ou mais livres na sua adaptação 
à nossa vida e à relação com os outros.

editorial2 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

A todos os que fizeram um bocadinho de Natal
todos os dias, um grandioso Natal de 2022 
e um 2023 como merecem e aspiram.

Temos pugnado por esse esforço de valorização do 
que é positivo e construtivo e não é por acaso que 
adotamos expressões como Mortágua Viva ou que 
falamos tanto em comunidade.

Queremos que a positividade seja o mote para a 
vida em Mortágua, que a alegria, o respeito, a ami-
zade, a entreajuda, e a proteção dos mais vulneráve-
is, por exemplo, sejam a base para tudo, e tudo faze-
mos para, na medida do que conseguimos, propor-
cionar este espírito aos Mortaguenses.

São inúmeras as vezes em que os Mortaguenses 
deram e dão provas de que são bons neste fazer bem 
pelo bem.

A programação de�nida para este Natal, a que cha-
mamos Mortágua Natal 22 – Origens, tem precisa-
mente esse fundamento. Chegar a todos, dar algo 
de caloroso a todos, tentar que cada Mortaguense 
tenha oportunidade de bene�ciar de um pedacinho 
de felicidade extra.

Temos um conjunto de iniciativas diversi�cadas, 
em que, por exemplo, se dá muita atenção às aldei-
as, ao descentralizar do evento e ao levar alegria às 
pessoas, uma alegria especial que �que na memória 
muito para além da duração da quadra festiva.

E por isso também, porque a felicidade que também 
aconteceu em 2022 (e aconteceu muitas vezes) tem 
rostos e tem nomes, não deixo de aqui registar o 
meu e o nosso agradecimento a todos os que a cria-
ram e disseminaram.

Aos munícipes, aos funcionários da Autarquia, às 
instituições, aos jovens, às famílias, aos mais 
velhos, aos Mortaguenses de cada Freguesia, Aldeia 
e Povoação, a todos os que �zeram um bocadinho de 
Natal todos os dias.

A todos um grandioso Natal de 2022 e um 2023 
como merecem e aspiram, e enquanto isso, que 
sejam felizes neste Mortágua Natal 22 – Origens!

Feliz Dezembro!
Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!

EXECUTIVO MUNICIPAL

Ricardo Pardal 
Luís Filipe Rodrigues
Ilda Matos
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4 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

A Câmara Municipal aprovou o Orçamento Municipal e as Grandes 
Opções do Plano (GOP) para 2023, tendo  como foco uma “Melhor 
Mortágua” e uma “Mortágua para as Pessoas”. 

Orçamento Municipal e Grandes
Opções do Plano para 2023 aprovados

Com uma dotação de cerca de 13,5 milhões de euros, 
o Orçamento Municipal assenta nos princípios de 
rigor, planeamento, gestão criteriosa dos recursos, e 
responsabilidade, e no compromisso de servir as 
Pessoas, valorizar o território e melhorar a vida dos 
Mortaguenses. 

Com a incorporação do saldo de gerência que vier a 
ser apurado com a aprovação das Contas �nais de 
2022, e que se prevê na ordem dos 5 milhões de 
euros, o Orçamento Municipal atingirá a dotação 
global de cerca de 18 milhões de euros.

As GOP que materializam os projetos, investimen-
tos e ações a realizar em 2023, nas diversas áreas da 
atividade municipal, têm subjacente uma visão 
estratégica que visa a�rmar Mortágua como uma 
COMUNIDADE VIVA, em que todos sejam felizes; 
em que todos tenham acesso às infraestruturas 
essenciais; com VIDA em permanência; e em que os 

Mortaguenses encontrem nos serviços municipais 
um verdadeiro amparo no seu dia-a-dia e para a sua 
felicidade. 

Uma Visão para Mortágua que assenta em quatro 
Pilares fundamentais e numa Estratégia (8 princípi-
os estratégicos) que visam projetar, de forma pensa-
da, estruturada e sustentável, o seu futuro. Uma 
Mortágua com um rumo, uma estratégia e objetivos, 
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que valorize os seus ativos (humanos e territoriais) e 
a qualidade de vida dos Mortaguenses. 

E uma gestão municipal em que é fulcral ter visão 
estratégica, gerir, avaliar, reduzir custos, estudar, 
projetar e executar com certezas e segurança.

Os 4 Pilares fundamentais são o Emprego; a 
Preservação do Meio Ambiente; a Saúde e a Área Social. 

Os 8 princípios estratégicos que são transversais a 
toda a decisão e ação municipal são os seguintes:

Ÿ IDENTIDADE E PROPÓSITO: SERVIR OS MORTAGUENSES

Ÿ SOMOS UM TODO

Ÿ SOMOS TODAS AS GERAÇÕES

Ÿ PENSAR GLOBALMENTE PARA PENSAR ESTRATEGICAMENTE

Ÿ CRIAR VIDA A PARTIR DE DENTRO

Ÿ SERVIR MELHOR, COM EMPATIA E SENTIDO DE MISSÃO

Ÿ APOIAR DE FORMA JUSTA

Ÿ HONRAR COMPROMISSOS

Na área da , além dos apoi-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
os ao funcionamento das Escolas e aos Alunos (Re-
feições e Transportes Escolares, Prolongamento de 
Horário, Ação Social Escolar, Bolsas de Estudo, pro-
moção do Sucesso Educativo, entre outros), desta-

cam-se o Programa Creche para Todos; Construção 
de abrigo exterior na Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes;  Criação do Centro de Educação 
Ambiental; Programa Nascer em Mortágua (incen-
tivo à Natalidade); Programa Desporto+, bem como 
a elaboração da Carta Educativa. 

Na  C IDADANIA ,  CULTURA,  DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO, a bene�ciação de equipamentos 
municipais, nomeadamente das Piscinas Municipais 
e Centro de Animação Cultural; Construção do Campo 
relvado sintético na Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes; Construção do novo Campo de Ténis e 
Campos de Padel.

No Associativismo, além do apoio à atividade regu-
lar das Associações, destaca-se o projeto do Centro 
de Atividades Escutistas (Gândara); o Espaço 
Música-sede da Banda Filarmónica; e o programa 
“Associação Abrigo Seguro”. 

Pela primeira vez na história do Município, vai ser 
implementado o Orçamento Participativo, um ins-
trumento de participação direta dos cidadãos na 
gestão do Município, promovendo uma democracia 
participativa e de proximidade. Está prevista uma 
dotação de 200 mil euros para propostas que sejam 
apresentadas por cidadãos ou organizações de cida-
dãos, sujeitas a avaliação técnica e �nanceira.
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6 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Na , além dos apoios às IPSS´s (Ativi-AÇÃO SOCIAL
dades e Investimentos) e a projetos desenvolvidos 
no âmbito da Rede Social, prevê-se a Reabilitação 
das antigas escolas de Almacinha e do Freixo para 
Alojamento Temporário e Urgente.

Na , prevê-se o SAÚDE, PROTEÇÃO E INCLUSÃO
apoio ao funcionamento do Centro de Saúde de 
Mortágua (Unidade de Cuidados na Comunidade, 
Unidade Móvel de Saúde); à Extensão de Saúde de 
Espinho; além do Plano Municipal para a Igualdade 
e do Programa Municipal de Acesso à Saúde e ao 
Medicamento. 

Na , referem-se ações HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
como a nova Praça de Táxis (obra a iniciar em bre-
ve); a bene�ciação e reabilitação de arruamentos, 
com destaque para a Rua Dr. José Lopes de Oliveira – 
Acessibilidades 360º, pelo montante do investi-
mento em causa; a Estratégia Local de Habitação de 
Mortágua – 1º Direito; a ampliação da iluminação 
pública LED; a Revisão do Plano Diretor Municipal 
3ª geração.

N a  á r e a  ÁGUA ,  SANEAMENTO BÁS ICO E 
SALUBR IDADE  i n s c r e v e - s e  o  R e f o r ç o  d o 
Abastecimento de Água em diversas localidades; a 
ampliação de Redes de Drenagem de Águas 
Residuais (Santa Cristina, Barracão e Vale da Vide, 
Sula, Moura e Trezói, Felgueira, Almaça, emissário 

de Vila Pouca, entre outras); o investimento nos sis-
temas de tratamento tendo em vista aumentar a e�-
ciência (remodelações e novas ETAR); a elaboração 
do Plano Estratégico das redes de drenagem e siste-
ma de tratamento para todo o concelho.

Na ,  a DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO
Requali�cação do Mercado Municipal (obra em cur-
so); Expansão do Parque Industrial (Estudo e 
Projeto); realização da “Mortágua Florestal”; 
Programas “Habita +” e “Habitação Jovem”; e 
Programa de Estágios na Câmara Municipal.

No âmbito desta área e na componente Turismo, 
além da promoção do concelho, inscrevem-se dois 
novos projetos: a zona de lazer da Capela de Nª Srª. 
do Carmo e Senhora da Ribeira, na Marmeleira, e a 
criação da Praia Fluvial Valongo-Breda (Estudo 
Prévio e Projeto). É de referir ainda a instalação de 
mobiliário, equipamento e espólio do “Espaço 
Usos, Costumes e Sabores” (instalado na antiga 
E s c o l a  d e  Va l e  d e  Re m í g i o) ;  a  E c o v i a  d o 
Mondego/Prolongamento da Ecopista do Dão; a 
recuperação ambiental das Ribeiras de Mortágua. 

Prevê-se também a ajuda especializada à moderni-
zação do Comércio Local, através da partilha de 
conhecimento e apoio técnico na de�nição de ações 
de Marketing.
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Na componente FLORESTA, AGRICULTURA E 
NATUREZA, a implementação do Sistema de 
Regadio da Barragem de Macieira (Estudo e 
Projeto); Criação do Banco de Terras de Mortágua; 
os investimentos na rede de faixas de gestão de com-
bustíveis, rede viária rural e manutenção de infraes-
truturas �orestais; bem como o apoio às equipas de 
Sapadores Florestais Municipais e aos Bombeiros 
Voluntários.

Nas , a Bene�ciação, COMUNICAÇÕES E MOBILIDADE
Conservação e Reabilitação de Vias (inclui repavi-
mentação, marcação de vias, reforço da segurança); 
Bene�ciação e Reabilitação de pontes e pontões; 
Bene�ciação dos Nós do IP3; Construção da rotunda 
de ligação ao Parque Industrial (Estudo e Projeto).

Na Gestão, , RECURSOS E RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE
a requali�cação da Casa Lobo (execução da obra, 
mobiliário e equipamento); a Conservação, 
Bene�ciação e Adaptação de edifícios municipais; a 
criação do Espaço Cidadão Móvel; o Programa 
“Acessibilidade Administrativa”, e o novo Web Site 
do Município com novas funcionalidades de apoio 
aos munícipes e à divulgação do concelho, que será 
operacionalizado em breve.

Para as Juntas de Freguesia está prevista uma dota-
ção global de 620 mil euros, sem prejuízo de outros 
apoios pontuais (Protocolos de Colaboração).

O DESAFIO: FIXAR E ATRAIR POPULAÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que o Orçamento Municipal e as GOP tradu-
zem a visão, a estratégia e o compromisso de cons-
truir um novo futuro para Mortágua, uma Melhor 
Mortágua e uma Mortágua para as Pessoas.

“A casa constrói-se a partir dos alicerces e só no �m é 
que se coloca o telhado. É assim que sabemos traba-
lhar e foi esse o nosso compromisso desde o início. 
Trabalhamos para um futuro sustentável e não para 
o resultado imediato que rapidamente se perde sem 
deixar nada de sólido para o futuro. 

O que fazemos obedece a uma estratégia, a uma abor-
dagem com pensamento baseado na avaliação de ris-
co, a uma atuação preventiva e estruturante, de pru-
dência e racionalidade nas decisões, que nos permite 
dar passos seguros de forma sistemática. Temos este 
grande desa�o que é inverter a perda de população, 
de �xar e atrair população, e de tornar Mortágua, efe-
tivamente, um concelho de oportunidades, um terri-
tório de empreendedores, um criador de emprego e 
de riqueza para os seus cidadãos, com capacidade 
para �xar jovens quali�cados. Mas tendo sempre um 
rumo orientado para as Pessoas e com uma especial 
preocupação para os socialmente mais carenciados 
ou vulneráveis, colocando nessa missão toda a nossa 
dedicação, todo o nosso empenho e esforço”.■
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E s c o l a  d e  Va l e  d e  Re m í g i o) ;  a  E c o v i a  d o 
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zação do Comércio Local, através da partilha de 
conhecimento e apoio técnico na de�nição de ações 
de Marketing.
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grande desa�o que é inverter a perda de população, 
de �xar e atrair população, e de tornar Mortágua, efe-
tivamente, um concelho de oportunidades, um terri-
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dedicação, todo o nosso empenho e esforço”.■
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Segundo a Infraestruturas de 
Portugal, o encerramento à circu-
lação ferroviária do troço entre 
Pampilhosa e Guarda, ocorrido 
em abril passado, permitiu viabi-
lizar a concretização das inter-
venções planeadas em segurança 
e com muito maior e�cácia do que 
teria ocorrido com a linha em 
exploração.

A Infraestruturas de Portugal 
detalhou os vários constrangi-
mentos que têm impactado dire-
tamente com a execução das 
empreitadas e que obrigam a 
constantes adequações do Plano 
de Trabalhos, o que contribui de 

forma decisiva para a necessida-
de de prolongar o período de 
encerramento à circulação ferro-
viária na Linha da Beira Alta para 
além do mês de Janeiro / 2023.

A modernização integral da 
Linha da Beira Alta, integrada no 
Corredor Internacional Norte, 
insere-se na requali�cação da 
Rede Ferroviária Nacional, e irá 
permitir um transporte mais e�-
ciente de pessoas e mercadorias, 
com ganhos em termos de segu-
rança, mobilidade, redução de 
tempos de percurso, aumento da 
capacidade de circulação de com-
boios e de transporte.

8 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Modernização da Linha da Beira Alta

A Infraestruturas de Portugal reuniu com os Autarcas de Mortágua, Mealhada, 
Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Nelas com o objetivo de apresentar o 
ponto da situação em que se encontram as obras de modernização da Linha 
da Beira Alta no troço Pampilhosa-Santa Comba Dão.

No que diz respeito ao concelho 
de Mortágua, além dos investi-
mentos a nível de equipamentos 
de controlo, sinalização e teleco-
municações, destacam-se as 
intervenções de remodelação da 
estação ferroviária de Mortágua, 
com o prolongamento da plata-
forma, permitindo o cruzamento 
de comboios de 750m, o reforço e 
modernização das infraestrutu-
ras da via (substituição de tra-
vessas e carris), a reabilita-
ção/reforço de túneis e pontes, e 
a supressão da passagem de 
nível do Coval.■
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permitindo aos Alunos e aos Pais estarem protegidos 
da exposição solar nos períodos de espera.

“É um investimento municipal que responde a uma 
necessidade identi�cada, em especial dos alunos que 
são transportados nos autocarros e carrinhas escola-
res, mas toda a comunidade escolar, incluindo Pais, 
Professores e Funcionários, vai bene�ciar em termos 
de comodidade de acesso ao edifício escolar”, refere o 
Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal. 
Desta forma, sublinha, “todo o percurso será coberto 
até à porta de entrada no edifício escolar”.

Antes da abertura do ano letivo foram já realizados 
alguns investimentos ao nível da manutenção de 

equipamentos de recreio e das instalações. “Agora 
vamos avançar para este novo investimento, que à 
semelhança dos restantes, insere-se no nosso obje-
tivo de proporcionar as melhores condições de con-
forto, segurança e comodidade aos nossos alunos”.  

A tipologia de construção será enquadrada na estética 
do edifício, mantendo as linhas do abrigo já existente. 

A Escola Básica Dr. Afonso Abrantes é frequentada 
por mais de 400 alunos, do Pré-Escolar e 1º Ciclo, 
sendo os alunos das localidades mais distantes do 
centro da Vila servidos por uma rede de transporte 
escolar. ■

10 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Município abriu concurso público
para a construção de abrigo
na Escola Básica Dr. Afonso Abrantes
A Câmara Municipal vai proceder ao 
prolongamento do abrigo já existente 
na zona de acesso à entrada do esta-
belecimento escolar. 

A construção vai permitir que os alunos possam 
estar abrigados da chuva e do frio quer no momento 
da chegada à escola quer da saída no �nal do dia de 
aulas, bem como nos chamados períodos de espera, 
enquanto aguardam o seu meio de transporte no 
�nal da atividade letiva do dia. Nos dias de muito 
calor serve também uma função de sombreamento, 
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12 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Rally Legends promoveu 
a região do Bussaco 

O Município de Mortágua associou-se pela primeira vez à realização da prova, 
numa parceria com os Municípios de Mealhada e Penacova, além do Clube 
LusoClássicos (entidade organizadora), Fundação Mata do Bussaco e Turismo 
Centro de Portugal..

13notíciasDEZEMBRO 2022

Foram três dias a percorrer belas estradas e a pro-
mover os lugares e paisagens do Bussaco. No total 
80 pilotos/equipas participaram na prova, preen-
chendo o limite das inscrições, sendo que houve 135 
inscritos, o que é revelador do interesse que este 
evento desperta nos amantes da modalidade. 
Estiveram presentes pilotos nacionais e estrangei-
ros, nomeadamente oriundos de Espanha, Itália, 
Irlanda, Inglaterra, Finlândia.  

A prova trouxe até Mortágua carros que �zeram his-
tória nos ralis, designadamente dos anos 70 e 80, e 
que ainda hoje nos enchem os olhos pela sua estéti-
ca, linhas e performance, mostrando que estão aí 
para as curvas. 

O Rally Legends é uma prova com caraterísticas dife-
rentes dos restantes ralis, tendo uma forte compo-
nente turistica e social, associada à componente 
desportiva. 

O Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, 
Ricardo Pardal, refere a importância destes eventos 
desportivos para a promoção turística da região, e 
sublinha a cooperação entre os três Municípios no 
âmbito de uma estratégia comum de a�rmar e con-
solidar esta região como destino turístico de exce-
lência, envolvendo a Mata do Bussaco, o Mondego e 
a Aguieira. ■

DUPLA MORTAGUENSE
LEONARDO COELHO / FILIPE GOMES
FINALIZOU NO 7º LUGAR DA GERAL 

Dupla mortaguense Leonardo Coelho / Filipe 
Gomes, ao volante de um Renault 4x4 Proto, 
teve uma brilhante prestação na prova, �nali-
zando no 7º lugar da Geral e vencendo na cate-
goria Open Show. 
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1º Trail de Mortágua contou com 
mais de 300 participantes
Prova organizada pelo Núcleo do Sporting Clube de Portugal 
de Mortágua com forte apoio do Município integrou as moda-
lidades Corrida (20 km e 12 km) e Caminhada (8 km).

15notíciasNOVEMBRO 2022

O evento teve partida e chegada na Praça do 
Município, onde estava instalado o Secretariado e 
toda a logística da prova, nomeadamente o abaste-
cimento �nal e o apoio de recuperação prestado 
pelos Bombeiros Voluntários de Mortágua, e o 
pódio. A zona de banhos funcionou nas Piscinas 
Municipais.

Os participantes da Caminhada juntaram uma 
causa solidária à atividade lúdico-desportiva, uma 
vez que o valor obtido com as inscrições reverteu 
integralmente a favor da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. 

No �nal procedeu-se à entrega de troféus (Classi�-
cação Geral e por categorias), seguindo-se o 
Almoço �nal, que decorreu nas instalações dos 
Bombeiros.

Os participantes foram unânimes em destacar a 
excelente marcação dos trilhos, a beleza das paisa-
gens e a boa organização em geral. 

O evento contou com o apoio do Município, no âmbi-
to do programa Mortágua Ativa, Juntas de 
Freguesia, além de vários patrocinadores. 

Para 1ª edição, o Trail de Mortágua constituiu um 
assinalável sucesso, havendo intenção do Núcleo 
sportinguista de dar continuidade ao mesmo.  ■
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O Fim de Semana da Lampantana 
(28 a 30 de outubro) constituiu um 
sucesso. Durante o evento foram   
servidas cerca de 3000 doses, um 
dos melhores registos ao longo des-
tas treze edições que já leva o evento 
gastronómico. 

Fim de Semana da Lampantana 
teve um dos melhores registos
das treze edições do evento

Desse número, cerca de 1000 correspondem a doses 
servidas a clientes oriundos de fora do concelho 
(34,9%), o que traduz a fama desta iguaria para 
além das fronteiras do concelho. 

O evento promovido pelo Município contou com a 
participação de 12 restaurantes, dois dos quais par-
ticiparam pela primeira vez.  

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
faz um balanço muito positivo do evento, até tendo 
em conta que as condições climatéricas não foram 
as mais favoráveis. “É um número de doses superior 

17notíciasDEZEMBRO 2022

a 2019, que serve de comparação, porque foi o ano 
anterior ao surgimento da pandemia e o evento teve 
a mesma duração, três dias. Há um crescimento con-
solidado do evento nos últimos anos e estes números 
con�rmam que a “Lampantana” é uma marca forte e 
um fator de atração de visitantes ao concelho”. 

“O feedback que eu recebi das pessoas é que a 
Lampantana estava excelente, bem confecionada e 
saborosa, que o vinho tinha também qualidade e que 
a relação preço-qualidade era muito boa”, vincou. 

Segundo o Presidente da Autarquia, a melhor pro-
moção da Lampantana “é aquela que é feita pelos 
próprios clientes, que vão satisfeitos com o prato e o 
serviço, passam a mensagem, e vão trazendo novos 
amigos”. 

Destacou por outro lado a aposta ganha que repre-
senta a modalidade take away, que este ano repre-
sentou 32% do total de doses vendidas, e com uma 
trajetória de crescimento ano para ano. 

O Município investiu cerca de 20 mil euros na orga-
nização do evento, incluindo a divulgação , oferta 
do vinho e das caixas para o serviço take away. O 
Presidente da Câmara frisou que se trata de um 
investimento (e não de um custo) na promoção do 
concelho, na marca Lampantana e na dinamização 
da economia local, com ganhos para o setor da 
Restauração, fornecedores, e para o território. ■

▌Entrega de Diplomas de Participação aos Restaurantes Aderentes
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investimento (e não de um custo) na promoção do 
concelho, na marca Lampantana e na dinamização 
da economia local, com ganhos para o setor da 
Restauração, fornecedores, e para o território. ■

▌Entrega de Diplomas de Participação aos Restaurantes Aderentes
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“Ser bombeiro por
A iniciativa foi promovida pelos Bombeiros Voluntários de Mortágua no 
âmbito da comemoração do 99º aniversário da Associação Humanitária.
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Ao todo foram 121 crianças, com idades entre os 6 e 
os 14 anos, que viveram esta aventura especial de 
“Ser Bombeiro por um dia”. No dia 28 (sexta-feira), 
dia de receção no Quartel, as crianças cantaram os 
parabéns à Associação, com direito a bolo de aniver-
sário, e assistiram ao �lme de animação “Coração 
de Fogo” no Centro de Animação Cultural. A pernoi-
ta de sexta para sábado foi no Pavilhão do Quartel, 
que se transformou num grande dormitório. As cri-
anças trouxeram consigo os sacos- cama, os col-
chões, os produtos de higiene pessoal, os peluches, 
como se estivessem em casa. 

A manhã de sábado foi repleta de atividades que pro-
porcionaram às crianças o contacto com a realidade 
do dia-a-dia no Quartel. 

As crianças foram sensibilizadas para as diferentes 
áreas de atuação dos Bombeiros, como o suporte 
básico de vida, os incêndios rurais, os acidentes, e 
visitaram a sala de crise, a central de comunicações, 
e puderam simular situações reais. Tiveram ainda 
contato direto com as viaturas e os equipamentos 
usados nas operações. Não faltaram ainda as ativi-
dades lúdicas, como insu�áveis e jogos.  

Após um delicioso almoço, seguiu-se o tradicional 
des�le motorizado pelas ruas da Vila, o momento 
alto do dia, com as sirenes ligadas a assinalar a sua 
passagem! 

As crianças viveram este dia especial com alegria, 
entusiasmo e vontade de repetir. Esta foi, sem dúvi-
da, uma experiência marcante que poderá constitu-
ir um incentivo para um dia virem a “ser bombeiro”, 
não por um dia, mas pela vida toda.  

Parabéns aos bombeiros pelo 99º aniversário e por 
esta excelente iniciativa. ■
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Alunos do 1º Ciclo celebraram Halloween
com criação de vassouras originais

Uma noite de ABRACADABRA, entre livros, leituras 
e muitos pozinhos de perlimpimpim.

Houve entrega de prémios aos autores das vassouras 
mais votadas, e de certi�cados de participação a 
todos. No �nal des�laram com as suas originalíssi-
mas vassouras que voaram mergulhando no nevoei-
ro da noite de Halloween.

Uma festa cheia de diversão, entre doçuras e traves-
suras, e com muita fantasia!

A 1ª edição do desafio “Zás, Pás, Trás, e 
uma fabulosa vassoura de bruxa(o) criarás”, 
inserida na temática do Halloween, foi um 
sucesso.  

As crianças do 1º ao 4ºs anos construíram fantásti-
cas vassouras, com materiais naturais e recicláveis e 
decoradas com a época do Halloween. Esta ativida-
de foi promovida pela Rede de Bibliotecas de 
Mortágua (RBE).

À Biblioteca Municipal Branquinho da Fonseca che-
garam 120 vassouras, que estiveram em Exposição, 
de 20 a 31 de outubro, e sujeitas a votação. 

No dia 31 a Biblioteca foi invadida por bruxas, bru-
xos e vassouras. Leu-se o conto “Bonita”, uma histó-
ria cheia de humor e irreverência que explica às cri-
anças que não existe um único padrão de beleza e 
que não temos de nos moldar às exigências da soci-
edade, pois é impossível agradar a todos, sendo o 
mais importante a forma como cada um/a se sente 
consigo mesmo/a. Os Pais e Avós também partici-
param na leitura. 
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Gabriel Fonseca
nos Special Olympics

O jovem Gabriel Fonseca, natural de 
Mortágua, participou nos V Jogos de 
Portugal do Special Olympics, na 
modalidade equitação. 

A competição de âmbito nacional decorreu no 4º 
Esquadrão da GNR situado na Ajuda, em Lisboa. 
Participou na categoria CI, reservada a pessoas com 
autonomia e que realizam a prova sem qualquer 
acompanhamento. 

O Gabriel frequenta a Associação Equiterapêutica 
do Dão, sediada em Beijós, concelho de Carregal do 
Sal, que desenvolve a sua atividade na área da tera-
pia assistida por cavalos em diversas vertentes. 

Maria Melo, Técnica da Associação e Treinadora, 
conta que o Gabriel inicialmente “veio para expe-
rimentar, só queria montar a cavalo, mas gostou 
da experiência e daí para a frente �cou sempre con-
nosco”. A sua treinadora destaca as qualidades 
que fazem do Gabriel um exemplo de sucesso na 
terapia ocupacional: “é muito aplicado e concen-
trado no que está a fazer, e muito competitivo, 
onde vai quer ganhar”.

A treinadora destaca ainda o apoio dos Pais, da famí-
lia e dos amigos, “Eles apoiam bastante e isso tam-
bém é muito importante em termos de incentivo e 
autoestima”. ■
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O Município de Mortágua vai levar a efeito uma pro-
gramação de Natal orientada para o espírito genuíno, 
tradicional e intimista que desde sempre caracteri-
zou e representou a essência desta quadra. Pretende-
se um Natal de aproximação da comunidade, de par-
tilha e troca de vivências, alicerçado na colaboração e 
entreajuda, que tenha como resultado a sua valoriza-
ção pela Comunidade e, se possível, que se torne atra-
tivo para visitantes de fora do Concelho. 

Ao mesmo tempo que aposta na sustentabilidade 
ambiental através de opções que asseguram pou-
panças relevantes no consumo de energia, preten-
de-se também fomentar uma participação mais 
ativa  dos Mortaguenses, nomeadamente através 
da recuperação de tradições.

Trata-se de apelar à essência, à genuinidade e espi-
ritualidade do Natal, aos sons, cheiros, aromas, e, 
em suma, à simplicidade em detrimento da exube-
rância de um Natal mais comercial.

Sentir o Natal é a �nalidade do programa de atividades 

dirigido a toda a comunidade e ao Comércio Local, 
d e s a � a n d o  e  e n v o l v e n d o  a  c o m u n i d a d e 
Mortaguense, as Associações, IPSS`s, Escolas, 
Unidade Pastoral de Mortágua, e cidadãos em geral.

Sob a designação “Mortágua Natal 22 - Origens”, o 
programa decorre de 26 de novembro a 6 de janeiro (Dia 
de Reis). O espetáculo “VI(R)VER SEM VER” promovi-
do pela ABAADV - Escola de Cães-Guia de Mortágua e 
pelo Município, marcou o arranque do programa.

UM NATAL PARA TODOS

Da exposição multilingue sobre a obra “O 
Principezinho”, ao concerto do Coro dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra; Da Silent 
Night, um espetáculo onde a música “Noite Feliz” dá o 
mote à celebração, ao Ciclo de Cinema de Natal para 
diferentes públicos; Do Mercado de Natal de regresso 
às origens, ao Espaço Artes e Ofícios, que promove o 
artesanato e o saber fazer Mortaguense; Das atividades 
para promover o Comércio Local ao Pai Natal com o seu 
trenó e alegria; Dos Presépios na Aldeia à recuperação 
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da queima do madeiro; E Dos Cheiros e Sabores de 
Natal ao Espaço Vida Natal dedicado à criançada…

Tudo começa no dia 16 de dezembro, com a inau-
guração o�cial das iluminações natalícias das ruas. 
No mesmo dia 16 é também inaugurado o 
Mercado de Natal, que decorrerá em dois �ns-de-
semana, de 16 a 24. É um Mercado de inspiração tra-
dicional, dedicado aos Cheiros e Sabores de Natal 
que nos transportam às memórias de infância e do 
Natal em família.

No primeiro �m-de-semana (16 a 18) estará em fun-
cionamento o Espaço Artes e Ofícios, uma oportu-
nidade para que os artesãos Mortaguenses possam 
apresentar e promover os seus trabalhos. 

Especialmente pensado para as famílias e crianças (a�-
nal é Natal!), e ao mesmo tempo que o Mercado de 
Natal, irá funcionar o Espaço Vida Natal, com anima-
ção e divertimentos que incluem insu�áveis, pinturas 
faciais, estrutura de arvorismo, entre outras surpresas. 
A dinamização do Mercado de Natal caberá a insti-
tuições Mortaguenses, designadamente as ligadas 
à Ação Social, IPSS, Associações, Comissão de 
Finalistas do Agrupamento de Escolas, e Unidade 
Pastoral de Mortágua. 

Durante o mês de dezembro irá ainda realizar-se um 
ciclo especial de Cinema dedicado ao Natal. 

UM NATAL DE APROXIMAÇÃO

Indo ao encontro do conceito central da programação 
– “Origens” – o Município lançou o desa�o para a cons-
trução de presépios nas aldeias (em parceria com o 
CLDS) e para a recuperação da tradição dos madei-
ros, que despertam os sentimentos de entreajuda e de 
comunidade. 

O desporto também marca presença, com a realização 
da Corrida de São Silvestre no dia 18 de dezembro.

Com a mesma lógica de regresso às origens, a 
Biblioteca Municipal irá também dinamizar ativi-
dades alusivas à quadra, por exemplo recuperando 
a tradição perdida do Postal de Natal e associando-
a a uma dimensão solidária.

A PENSAR NO COMÉRCIO LOCAL

Durante a quadra festiva, o Comércio Local terá um 
horário alargado de funcionamento, como forma de 
compatibilizar o horário com os principais pólos de 
atração do programa, também eles pensados de forma 
a gerarem atratividade para as ruas de Mortágua.

A programação inclui iniciativas especí�cas para os 
espaços comerciais, como a presença do Pai Natal 
nas ruas e animação musical itinerante, para além da 
iniciativa da “Tômbola de Natal”. ■

MORTÁGUA N    TAL 22
o r i g e n s
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Proteção Civil

No âmbito das ações de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, foram intervencionados dois pontos de 
água na zona dos Lobatos, com a sua ampliação e 
impermeabilização. Para além da função primordi-
al de defesa da �oresta contra incêndios, estas infra-
estruturas revestem-se ainda de crucial importân-
cia para criação de reserva de água para abebera-
mento das inúmeras espécies selvagens e cinegéti-
cas que se reproduzem naquela zona.

A intervenção vai possibilitar o abastecimento de 
meios de combate a incêndios, operação que até à 
data não era possível na zona pela ine�ciência 
daquelas infraestruturas.

Assinado Protocolo para Experimentação 
do Ténis no Pré-Escolar 1ºciclo do Ensino 
Básico 

Foi assinado no passado dia 24 de Novembro o pro-
tocolo entre a Federação Portuguesa de Ténis, o 
Município de Mortágua, a Secção de Ténis do 
Sporting Clube de Vale de Açores e o Clube Play and 
Stay, que tem como objetivo promover a experi-
mentação do ténis em ambiente escolar integrado 
no módulo de desportos de raquete. 

A promoção da modalidade na escola abrange os alunos 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo, e será dinamizada em articula-
ção com os Técnicos do Desporto do Município no âmbi-
to das AEC (Atividades de Enriquecimento Escolar – 
Atividade Física e Desportiva) e a Secção de Ténis do 
Sporting Clube de Vale de Açores, que dará acompanha-
mento e irá fornecer o material desportivo para a prática 
da modalidade.  
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Concluída interligação do reservatório do 
Alto das Medas à Estação de Tratamento 
de Água de Mortágua 

Obra permite aproveitar em pleno a capacidade do 
Reservatório e triplicar a capacidade de armazena-
mento /disponibilidade de água ao concelho, pas-
sando de 500m3 para 1600m3. Trata-se de uma das 
obras mais signi�cativas realizadas nos últimos 15 
anos no que diz respeito ao reforço do abastecimen-
to de água ao concelho.

Desta forma, será possível aumentar a resiliência de 
todo o sistema e minorar o impacto no abastecimen-
to público de água nas épocas de seca prolongada. 

Município adquiriu viatura para apoio 
ao Centro de Recolha Oficial

Viatura destina-se ao transporte de animais (erran-
tes ou abandonados) recolhidos na via pública, à 
recolha de animais cadáveres, e ao transporte dos 
animais do Centro de Recolha para intervenções de 
esterilização e outros atos cirúrgicos, em clínicas. 

A viatura prestará ainda apoio às campanhas de 
vacinação antirrábica e às deslocações de serviço do 
Veterinário Municipal sempre que for solicitado.   

Segurança Rodoviária

A Câmara Municipal procedeu à colocação de guar-
das de segurança “rails” numa zona adjacente à 
linha de caminho-de-ferro, na localidade da Póvoa. 

Tratou-se de uma ação de reforço da segurança rodo-
viária num arruamento con�nante com talude ver-
tical junto à linha férrea.

►

►
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estruturas revestem-se ainda de crucial importân-
cia para criação de reserva de água para abebera-
mento das inúmeras espécies selvagens e cinegéti-
cas que se reproduzem naquela zona.

A intervenção vai possibilitar o abastecimento de 
meios de combate a incêndios, operação que até à 
data não era possível na zona pela ine�ciência 
daquelas infraestruturas.

Assinado Protocolo para Experimentação 
do Ténis no Pré-Escolar 1ºciclo do Ensino 
Básico 
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tocolo entre a Federação Portuguesa de Ténis, o 
Município de Mortágua, a Secção de Ténis do 
Sporting Clube de Vale de Açores e o Clube Play and 
Stay, que tem como objetivo promover a experi-
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no módulo de desportos de raquete. 

A promoção da modalidade na escola abrange os alunos 
do Pré-Escolar e 1º Ciclo, e será dinamizada em articula-
ção com os Técnicos do Desporto do Município no âmbi-
to das AEC (Atividades de Enriquecimento Escolar – 
Atividade Física e Desportiva) e a Secção de Ténis do 
Sporting Clube de Vale de Açores, que dará acompanha-
mento e irá fornecer o material desportivo para a prática 
da modalidade.  
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Concluída interligação do reservatório do 
Alto das Medas à Estação de Tratamento 
de Água de Mortágua 
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anos no que diz respeito ao reforço do abastecimen-
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to público de água nas épocas de seca prolongada. 
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animais do Centro de Recolha para intervenções de 
esterilização e outros atos cirúrgicos, em clínicas. 

A viatura prestará ainda apoio às campanhas de 
vacinação antirrábica e às deslocações de serviço do 
Veterinário Municipal sempre que for solicitado.   
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►
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Escavadora Giratória de Rodas, de 15 toneladas, 
vem equipada com destroçador triturador e com 
equipamento de limpeza e escavação, permitindo 
dotar o Município de maiores condições de inter-
venção nas mais diversas empreitadas.

Esta máquina multifuncional será de grande utili-
dade e e�cácia em ações como: 

Ÿ A intervenção permanente na rede viária �ores-
tal que serve de suporte à gestão da �oresta, redu-
zindo o risco dos incêndios e a sua perigosidade;

Ÿ A melhoria da qualidade ambiental nas zonas 
marginais às infraestruturas e áreas ribeirinhas 
com implementação de medidas de gestão que 
visam a sua conservação e reabilitação;

Ÿ Intervenção nas galerias ripícolas, por forma a 
minorar os efeitos das cheias e das secas.

Re�ra-se que as áreas que integram a rede secundária 
de faixas de gestão de combustível, da responsabilida-
de do Município de Mortágua, ascendem aos 450 hec-
tares. Para garantir o cumprimento legal e uma inter-
venção com e�cácia, carecem de manutenção anual. 

Do mesmo modo, nas áreas de intervenção con�nantes 
às vias é necessário efetuar, anualmente, a limpeza e 
manutenção de taludes, bermas e valetas, por forma a 
conferir aos sistemas de drenagem e áreas adjacentes 
condições de salubridade, estabilidade e segurança.

Atendendo à importância estratégica na gestão e 
ordenamento do território, o Município estabelece 
estas intervenções preventivas como áreas prioritá-

Máquina agora adquirida permite interven-
ções diversificadas no âmbito da Defesa da 
Floresta, da Gestão do Território e da 
Valorização Ambiental.

Escavadora Giratória reforça
maquinaria pesada do Município 

rias, através da implementação de medidas efetivas 
e atempadas que permitam assegurar a segurança e 
proteção das pessoas e bens.

A modernização do parque de máquinas pesadas do 
Município resulta de uma avaliação que teve em 
conta, por um lado, o desgaste do referido parque e 
a necessidade de reduzir encargos com manuten-
ções/reparações, e por outro, a necessidade de res-
ponder ao aumento das intervenções no terreno, de 
forma cabal e e�ciente. Trata-se do terceiro veículo 
de maquinaria pesada adquirido pelo Município. 
Os anteriores foram uma máquina de rastos e um 
trator destroçador �orestal. 

SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Realiza-se no próximo dia 23, pelas 14h30, a 
última sessão do corrente ano da Assembleia 
Municipal. 

Entre os pontos da Ordem de Trabalhos desta-
ca-se a discussão e votação do Orçamento 
Municipal, Grandes Opções do Plano e Mapa 
do Pessoal para 2023. Será também prestada 
informação ao plenário da Assembleia sobre a 
Atividade Municipal desenvolvida entre os 
meses de Setembro e Dezembro. 
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MORTÁGUA N    TAL 22
o r i g e n s

Vi(r)ver Sem Ver /ESPETÁCULO MUSICAL
SÁB 26 NOV | 17:00 | C. Animação Cultural

Ciclo de Cinema de Natal
2 A 27 DEZ | C. Animação Cultural

Mulheres e os Lugares /TEATRO
DOM 4 DEZ | 16:00 | C. Animação Cultural 

O Principezinho /EXPOSIÇÃO
5 a 11 DEZ | Biblioteca Municipal BF

Coro dos Antigos Orfeonistas da 
Universidade de Coimbra
QUA 7 DEZ | 21:00 | C. Animação Cultural 

Tômbola de Natal
QUA 7 DEZ a 15 JAN
Iniciativa de apoio ao Comércio Local

Operação Natal - Coral Juv. Sílvia Marques
SEX 9 DEZ | 18:30 | Ruas da Vila de Mortágua
O C. Juvenil percorre a vila a cantar músicas 
de Natal com paragem em pontos comerciais

Rota dos Mercados
SÁB 10 DEZ | 10:00 | Mercado Municipal
Show Cooking com Chef Hugo Marques

Operação Natal - Filarmónica de Mortágua
SÁB 10 DEZ | 10:00 | Ruas da Vila de Mortágua
Filarmónica percorre a vila a tocar músicas 
de Natal com paragem em pontos comerciais

Presépios na Aldeia
16 DEZ a 06 de JAN 
33 Presépios Comunitários distribuídos por 
30 localidades do Concelho (confirmados à 
data de 1 de dezembro)

Mercado de Natal - Cheiros e Sabores de Natal
16 a 18 DEZ e 22 a 24 DEZ | Praça do Município
Artes e Ofícios - Artesanato
16 a 18 DEZ | Praça do Município 
Espaço Vida Natal - Animação Infantil
16 a 18 DEZ e 22 a 24 DEZ |  Largo 5 de Outubro

S. Silvestre & Kids Race /PROVA 
TRADICIONAL DE ATLETISMO
DOM 18 DEZ | 10:00 | Praça do Município

Silent Night /CONCERTO DE NATAL
SEX 23 DEZ | 21:00 | C. Animação Cultural

Recuperação da Tradição da 
Queima dos Madeiros
24 DEZ a 6 JAN 
7 Queimas de Madeiros por todo o Concelho

Pai Natal
Espaço Vida + Comércio Local
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 20:00 21:30    ▪ ▪ABERTURA DA BILHETEIRA: SESSÕES: 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

SEX 02 DEZ (21:00)

O Mundo Encantado 
de Beatrix Potter 
PARA ENTRAR NO ESPIRITO

DOM 04 DEZ (18:00) 

O Maravilhoso Mundo 
dos Brinquedos
INFANTIL

TER 20 DEZ (14:30) 

ELF: Um Natal 
Musical
INFANTIL

QUI 22 DEZ (14:30) 

A Gaiola Dourada 
CINEMA PORTUGUÊS 

SEX 09 DEZ (21:00)

Monty Python's:
A Vida de Brian 
SÁTIRA | HUMOR

SÁB 10 DEZ (16:00)

Grinch    
INFANTIL

DOM 11 DEZ (16:00)  

Um Conto 
de Natal  
INFANTIL 

TER 27 DEZ (14:30)

Polar Express  
INFANTIL

DOM 11 DEZ (18:00)

Milagre em 
Manhattan
CLÁSSICO | ORIGENS  

SÁB 03 DEZ (16:00) 

Mickey: Um Natal 
Mágico
INFANTIL

Programação RegularCiclo de Cinema de Natal
Das origens do Natal à sua expressão solidária e da realidade menos vista à 
essência do Natal da infância, uma seleção de �lmes especialmente pensada 
para fazer sentir, pensar, e desfrutar do espírito de Natal.

EVENTO SOLIDÁRIO RECOLHA DE DONATIVOS A FAVOR DE INSTITUIÇÕES
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MORTÁGUA N    TAL 22
o r i g e n s

SAB 03 (21:30) / DOM 04 (21:30)

Black Panther Wakanda Forever
Black Panther: Wakanda para Sempre
2h 40m // AVENTURA  // M/12 | DE: RYAN COOGLER 

 SAB 17 (21:30) / DOM 18 (21:30)

Estranho Mundo  
Strange World
1h 42m// ANIMAÇÃO //M12 | DE: DON HALL 

DOM 25 (17:00 e 21:30) 

Violent Night
Violent Night
1h 52m// AÇÃO //M12 | DE: TOMMY WIRKOLA

DOM 01 JAN (17:00 e 21:30) 

O Gato das Botas: O Último Desejo  
Puss in Boots: The Last Wish
1h 52m// ANIMAÇÃO //M 6 | DE: JOEL CRAWFORD 

SAB 10 (21:30) / DOM 11 (21:30)

Ela Disse
She Said 
2h // DRAMA // M/12 | DE: MARIA SCHRADER
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KEN FOLLETT

Contagem decrescente 
Um thriller intenso repleto de história, 
intriga e espionagem, onde a vida 
de um homem decide o futuro de um país.

MOACYR SCLIAR

A mulher que 
escreveu a Bíblia 
A mais feia das setecentas 
esposas de Salomão, 
que era a única que sabia 
ler e escrever, irá ter a função 
de fazer aquilo que uma legião 
de escribas não conseguiu…

ADULTOS

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

INFANTIL / JUVENIL

CATARINA MALHEIRO

Memórias do coração 
Após o diagnóstico da mãe
 com a doença de Alzheimer, 
Theo faz de tudo para não 
deixar que ela esqueça as
 memórias mais importantes 
da sua vida, aquelas que 
permanecerão para sempre no coração.

TOM FLETCHER

Natalossauro 
O Natalossauro sonha em puxar 
o trenó do Pai Natal e entregar 
presentes de chaminé em chaminé 
mas aprender a voar é muito
 mais difícil do que parece!

TEMA: Dia Internacional dos Direitos Humanos
MALALA YOUSAFZAI (ATIVISTA)

Malala e vivia num vale pací�co, no Paquistão.
Um dia, um grupo de homens armados, chamados talibã, tomou o vale de assalto. Os 
homens aterrorizavam a população com as suas armas.Os talibã proibiam as raparigas de 
ir à escola.
Malala achava aquela situação injusta e escreveu isso mesmo na Internet.
Dias depois, Malala entrou no autocarro da escola como de costume. De repente, dois tali-
bã mandaram parar o autocarro e disseram: “Qual de vocês é Malala?”
Quando as amigas olharam para ela, os homens dispararam, acertando-lhe na cabeça.
Foi levada para o hospital e sobreviveu.
“Pensavam que as balas nos iam calar, mas estavam enganados” disse ela. Vamos agarrar 
nos livros e nas canetas. São essas as nossas armas mais poderosas. Um aluno, um profes-
sor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo”

Malala foi a mais jovem pessoa da história a receber o Prémio Nobel da Paz.

In “Histórias de adormecer para raparigas rebeldes”, histórias inspiradoras de 100 mulheres corajosas.

divulgação 33DEZEMBRO 2022

TÔMBOLA DE NATAL DÁ PRÉMIOS POR COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL

1º Prémio – 500 euros (em compras)

2º Prémio – 350 euros (em compras)

3º Prémio – 200 euros (em compras)

4º Prémio – 150 euros (em compras)

5º Prémio – 100 euros (em compras)

6º Prémio – 50 euros (em compras)

7º Prémio – 50 euros (em compras)

8º Prémio – 50 euros (em compras)

9º Prémio – 50 euros (em compras)

A ACIBA – Associação Comercial e Industrial da 
Bairrada e Aguieira em parceria com o Município de 
Mortágua leva a efeito a edição de 2022 da 
Tômbola de Natal, iniciativa que visa promover e 
incentivar as compras no Comércio Local de 
Mortágua durante a época natalícia.

A iniciativa, aberta a todos os estabelecimentos 
comerciais aderentes, decorre de 7 de dezembro 
de 2022 a 15 de Janeiro de 2023, estando integrada 
no programa MORTÁGUA NATAL 22 – ORIGENS”, pro-
movido pelo Município.

Por cada 15 euros de compras, o estabelecimento 
aderente procede à entrega de uma senha de par-
ticipação, que depois de devidamente preenchida 
pelo cliente (Nome, Morada, Contato), o habilitará 
ao sorteio final. 

As compras no Comércio Local vão dar prémios, 
nove no total a sortear entre as senhas recolhidas, 
sendo o 1º prémio no valor de 500 euros. Os pré-
mios a atribuir são valores em compras, no mon-
tante igual ao respetivo prémio, a efetuar nos esta-
belecimentos aderentes.
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Malala achava aquela situação injusta e escreveu isso mesmo na Internet.
Dias depois, Malala entrou no autocarro da escola como de costume. De repente, dois tali-
bã mandaram parar o autocarro e disseram: “Qual de vocês é Malala?”
Quando as amigas olharam para ela, os homens dispararam, acertando-lhe na cabeça.
Foi levada para o hospital e sobreviveu.
“Pensavam que as balas nos iam calar, mas estavam enganados” disse ela. Vamos agarrar 
nos livros e nas canetas. São essas as nossas armas mais poderosas. Um aluno, um profes-
sor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo”

Malala foi a mais jovem pessoa da história a receber o Prémio Nobel da Paz.

In “Histórias de adormecer para raparigas rebeldes”, histórias inspiradoras de 100 mulheres corajosas.
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TÔMBOLA DE NATAL DÁ PRÉMIOS POR COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL

1º Prémio – 500 euros (em compras)

2º Prémio – 350 euros (em compras)

3º Prémio – 200 euros (em compras)

4º Prémio – 150 euros (em compras)

5º Prémio – 100 euros (em compras)

6º Prémio – 50 euros (em compras)

7º Prémio – 50 euros (em compras)

8º Prémio – 50 euros (em compras)

9º Prémio – 50 euros (em compras)

A ACIBA – Associação Comercial e Industrial da 
Bairrada e Aguieira em parceria com o Município de 
Mortágua leva a efeito a edição de 2022 da 
Tômbola de Natal, iniciativa que visa promover e 
incentivar as compras no Comércio Local de 
Mortágua durante a época natalícia.

A iniciativa, aberta a todos os estabelecimentos 
comerciais aderentes, decorre de 7 de dezembro 
de 2022 a 15 de Janeiro de 2023, estando integrada 
no programa MORTÁGUA NATAL 22 – ORIGENS”, pro-
movido pelo Município.

Por cada 15 euros de compras, o estabelecimento 
aderente procede à entrega de uma senha de par-
ticipação, que depois de devidamente preenchida 
pelo cliente (Nome, Morada, Contato), o habilitará 
ao sorteio final. 

As compras no Comércio Local vão dar prémios, 
nove no total a sortear entre as senhas recolhidas, 
sendo o 1º prémio no valor de 500 euros. Os pré-
mios a atribuir são valores em compras, no mon-
tante igual ao respetivo prémio, a efetuar nos esta-
belecimentos aderentes.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas 
nos dias 9 e 23 de Novembro tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Rati�car protocolo de parceria celebrado entre o 
Município e  o Centro Quali�ca da Escola 
Pro�ssional de Tondela, que visa promover quali�-
cações de nível B1/B2/B3 na população adulta, e a 
obtenção da respetiva certi�cação.

Rati�car os processos de candidatura nº 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45 de atribuição do Incentivo à 
Natalidade e Apoio às Famílias, nos termos do res-
petivo Regulamento. 
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CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar celebrar Protocolo de Experimentação 
entre a Federação Portuguesa de Ténis, o Município 
de Mortágua, a Secção de Ténis do Sporting Clube 
de Vale de Açores e o Clube Play and Stay, tendo por 
�nalidade incentivar a prática do ténis em ambien-
te escolar, em articulação com o setor do Desporto 
do Município e o Desporto Escolar. 

Aprovar atribuir ao Grupo Associativo Recreativo 
Académico de Vila Moinhos, mediante a celebração 
de protocolo, o subsídio no valor de 7.500,00 euros, 
para apoio à instalação de equipamentos de prote-
ção no seu Edifício-Sede /Pavilhão, por forma a ade-
quá-los à regulamentação existente.

Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escuteiros 
1241 Mortágua, mediante a celebração de protocolo, 
o subsídio no valor de 3.500,00 euros, para apoio ao 
desenvolvimento da sua atividade regular, que 
envolve mais de 150 jovens do concelho.  

AÇÃO SOCIAL

Tomar conhecimento do Regulamento Interno do 
Núcleo Local de Inserção de Mortágua que visa ope-
racionalizar o funcionamento desta estrutura que 
engloba várias entidades locais e regionais. 

Aprovar o levantamento efetuado pelo Serviço 
Social do Município para efeito de atribuição do 
Cabaz de Natal 2022, que irá contemplar 84 famíli-
as carenciadas do concelho. 

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua a comparticipação no valor de 34.983,09 
euros, no âmbito do Programa de Ajuda Alimentar 
desenvolvido pela Instituição para apoio a famílias 
em di�culdades económicas devido à pandemia 
COVID-19, no período de  janeiro a agosto de 2022.

Aprovar atribuir apoio a agregado familiar em situ-
ação de vulnerabilidade económica, no valor de 
250,00 euros, nos termos da proposta do Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social.

Á G U A ,  S A N E A M E N T O  B Á S I C O  E 
SALUBRIDADE

Tomar conhecimento da proposta da Associação de 
Municípios da Região do Planalto Beirão relativa à 
atualização do tarifário e da quotização a suportar 
pelo Município pela recolha e tratamento dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 
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HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar a abertura de procedimento de concurso 
público para adjudicação da empreitada de “Repo-
sição de Pavimentos em Arruamentos de diversas 
povoações da União de Freguesias de Mortágua, 
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, e das 
Freguesias de Sobral, Espinho e Trezói”. Mais deli-
berou �xar o preço-base em 172.320,00 (acrescido 
de IVA) e o prazo de 120 dias para execução da 
empreitada.

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar o relatório �nal do concurso público aberto 
pelo Agrupamento de Entidades Adjudicantes para 
aquisição de serviços para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social e Carta Social da Região de 
Coimbra. Aprovar ainda a proposta constante do 
Relatório relativa à decisão de adjudicação à empre-
sa PRIMELAYER UNIPESSOAL, LDA, e a minuta do 
contrato.

GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Aprovar a proposta do Orçamento Municipal para 
2023 que apresenta o valor global (despesa e recei-
ta) de 13.436.476, 00 euros.

Aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano 
para 2023.

Aprovar a proposta do Mapa de Pessoal do 
Município para o ano de 2023.

Aprovar celebrar novos contratos com a EDP 
Comercial por forma a assegurar a continuidade do 
fornecimento de energia a equipamentos e instala-
ções municipais. 

Aprovar prorrogar o Acordo celebrado entre o 
Município de Mortágua e a Rodoviária da Beira 
Litoral, mediante aditamento ao referido Acordo, 
relativo ao transporte público de passageiros.

Aprovar celebrar contrato de constituição de direito 
de superfície entre o Município de Mortágua e a 
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua sobre o edi-
fício municipal e espaço envolvente da antiga esco-
la do 1º Ciclo de Vila Moinhos para instalação da res-
posta social Centro de Dia, e incumbir o Senhor 
Presidente da Câmara de outorgar a respetiva escri-
tura pública. 

Aprovar atribuir à Liga Portuguesa Contra o Cancro 
- Grupo de Voluntariado Comunitário de Mortágua, 
o apoio no valor de 1000,00 euros, como contributo 
da Autarquia para o peditório anual.

Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
& Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 560

ECOCENTRO
q933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
q231 927 464/460 
m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
q 800 200 201

Contactos Úteis Juntas de Freguesia
FREGUESIA DE CERCOSA
q917 782 288  m juntacercosa@sapo.pt
} QUI | 19:00 - 20:30

FREGUESIA DE ESPINHO
q938 320 604   freguesiaespinhomortagua@gmail.comm
} TER | 18:00 - 19:00 // SEX | 19:00 - 21:00 
2.º SÁB DE CADA MÊS - ITINERÂNCIA

FREGUESIA DA MARMELEIRA
q914 514 823  m freguesia.marmeleira@gmail.com
} TER E QUI | 19:00 - 20:00

FREGUESIA DE PALA
q913 864 260   freguesiapala@sapo.ptm
} TER | 18:30 - 21:00

FREGUESIA DO SOBRAL
q911 197 861   freguesiadosobral@gmail.comm
} QUA | 18:30 - 20:30 // SÁB | 14:00 - 16:00

FREGUESIA DE TREZÓI
q917 554 582   freguesia-trezoi@hotmail.comm
} SEG | 18:30 - 20:30

UF MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA
q914 595 190  m uniao.freguesias@uf-mortagua.pt

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

ALMAÇA
} SEX | 18:00 - 18:45
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 929 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

100 ONDAS BAR
BAR DAS PISCINAS
Mortágua
q919 329 386
q917 607 177

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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informações úteis38

CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 929 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

100 ONDAS BAR
BAR DAS PISCINAS
Mortágua
q919 329 386
q917 607 177

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA q m ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA 231 927 460 ▪  MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT

CMMORTAGUA @MUNICIPIOMORTAGUA MUNICÍPIO DE MORTÁGUA WWW.CM-MORTAGUA.PT

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Deseja a todos os Mortaguenses
um Santo e Feliz Natal
e um Próspero Ano de 2023

M TÁGUA
N    TAL 22
o r i g e n s

PROGRAMA COMPLETO EM: WWW.CM-MORTAGUA.PT
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