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Caros Mortaguenses,

Este mês trouxe-nos um importante momento na ges-
tão do município, um ponto relevante de afirmação 
decisiva da Visão que defendemos para Mortágua, para 
a melhor Mortágua: a formulação das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2022.

Deixo aqui apenas esta nota factual quanto à realidade 
do nosso Concelho, antes de focar esta mensagem ape-
nas em aspetos positivos e de aposta num futuro como 
todos ambicionamos:

Em 10 anos o Concelho de Mortágua perdeu 6,7% de 
habitantes (perto de 700 pessoas), perdeu população em 
todas as Freguesias, e, por exemplo, perdeu 11% de habitan-
tes só na Freguesia de Espinho e 15% na Freguesia de Pala!

Mortágua precisava dum novo rumo, duma “arruma-
ção de casa” associada a uma definição com pés e cabe-
ça dum futuro sustentável, e de quem fosse capaz não 
só de projetar esse futuro como de o cumprir.

Esta é uma missão cuja liderança e responsabilidade 
assumo, sabendo que é um esforço e obrigação de 
todos, por todos, por Mortágua, naturalmente a come-
çar pela Equipa de que faço parte e na qual se incluem 
todos os funcionários da Câmara Municipal.

Esta é a nossa Visão para Mortágua:

-Queremos ser uma comunidade viva, em que todos 
sejam felizes.

-Queremos que todos tenham acesso às infraestruturas 
essenciais.

-Queremos que Mortágua seja uma comunidade com 
vida em permanência.

-E queremos que os Mortaguenses encontrem nos ser-
viços do Município um verdadeiro amparo para o seu 
dia-a-dia e, porque não dizê-lo, para a sua felicidade.

Com a aprovação das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento, acompanhada da restruturação que defini-
mos para os Serviços do Município e também do Mapa de 
Pessoal revisto, vamos ter condições para concretizar os 
compromissos assumidos perante Mortágua e os 
Mortaguenses nas últimas Eleições Autárquicas, rumo à 
Visão que defendemos.   

Mortágua precisava disto, desta arrumação, deste pensar 
o futuro com pés e cabeça a partir de diagnósticos compe-
tentes e da tomada de decisões baseada em factos.

Está a ser tremendamente exigente, mas estamos a prepa-
rar o caminho, a construir o futuro.

O compromisso é total.

Vamos lá chegar, já estamos na viagem.

   PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Com a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento,
 vamos ter condições para concretizar os compromissos
assumidos perante Mortágua e os Mortaguenses"

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

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de selecionar a 
informação a incluir, de acordo com os critérios edi-
toriais. As eventuais alterações das iniciativas anun-
ciadas são da responsabilidade dos seus promotores.
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Mortágua aprova Orçamento 
superior a 16 milhões de euros

O presidente da Câmara refere que este é “um 
Orçamento rigoroso, realista e responsável, centrado na 
melhoria das condições e da qualidade de vida das pes-
soas, no apoio às famílias, promovendo a economia, a 
ação social, a cultura e cidadania, o ambiente, e que cum-
pre os compromissos assumidos pela equipa do Partido 
Socialista perante Mortágua e os Mortaguenses”.

Aumentar a capacidade atrativa do território, em         
termos de fixação e atração de pessoas, empresas e 
investimento, e a valorização dos seus recursos endó-
genos, é um objetivo estratégico do programa de 
desenvolvimento a implementar no quadriénio 2022-
2025. “O Orçamento e as GOP refletem uma reorientação 
das linhas da ação municipal no sentido de recolocar o 
concelho numa rota de desenvolvimento que seja 
estruturada e produza resultados consistentes e de 
longo prazo em termos de valorização do território e 
dos seus recursos humanos”, refere Ricardo Pardal, que 
sublinha que este “é o nosso primeiro Orçamento, é o 
início de um caminho que vamos percorrer nestes qua-
tro anos, com o desígnio de promover o desenvolvi-

mento do concelho nos vários setores, a qualidade de 
vida das pessoas, a inclusão social e a prestação de 
melhores   serviços aos cidadãos”. 

A reorganização dos serviços municipais, o novo Mapa 
de Pessoal e a implementação de serviços de proximi-
dade, são outros instrumentos que irão permitir dar 
uma melhor resposta aos munícipes, bem como às 
novas competências que irão passar para a esfera do 
Município. 

Os primeiros meses de mandato serviram para arrumar 
“a casa”, reorganizar prioridades e recuperar dossiês 
que se apresentavam em atraso face a prazos legais, o 
que podia significar perder o acesso a financiamentos 
significativos para a realização de melhorias de que o 
concelho precisa. A aprovação do Orçamento e das GOP 
permite agora executar os projetos, programas e ações 
que materializam uma nova dinâmica e visão estratégica, 
envolvendo os Munícipes, as Associações, as Instituições, 
as Empresas, como parte integrante e ativa desse          
processo.

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022 
aprovados. O Município de Mortágua vai gerir, em 
2022, um Orçamento de 16.393.481,00 euros. 
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CRECHE GRATUITA PARA TODOS A PARTIR 
DO PRÓXIMO ANO LETIVO

A fixação e atração de pessoas passa pela criação de 
mais emprego, e sobretudo emprego qualificado, 
prosseguindo a ampliação do Parque Industrial e 
perspetivando novas áreas de expansão, mas também 
pela oferta de outras condições, desde logo ao nível da 
habitação, “para que as pessoas escolham Mortágua 
não só para trabalhar mas também para viver”. É 
nesse sentido que surgem os programas “Habitação 
Jovem” e “Mortágua Habita+”, que visam apoiar a 
renda de habitação para jovens até aos 30 anos, bem 
como incentivar a reabilitação de casas através da 
concessão de benefícios em termos de isenções de 
IMI, IMT, licenciamento, redução de IRS. Mas tam-
bém passa por outras medidas, como o programa 
“Creche para Todos”, garantindo a gratuitidade 
desta valência para todas as famílias já a partir do 
próximo ano letivo. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VAI CONTAR 
COM 200 MIL EUROS/ANO

É de referir que, pela primeira vez, vai ser implementado 
o Orçamento Participativo, estando prevista uma verba 
anual de 200 mil euros para esse efeito. Desta forma, os 
munícipes, as associações, a sociedade civil, passam a ter 
uma participação na elaboração do Orçamento, apre-
sentando propostas, ideias, que poderão depois ser con-
sideradas e vertidas no mesmo. 

É de salientar também o investimento na conservação, 
remodelação e beneficiação de vários equipamentos 
municipais, como Piscinas, Pavilhão, Centro de Anima-
ção Cultural, Bairro Social, entre outros, prevendo-se 
um investimento superior a 1 milhão de euros até 2025. 
Outro setor de forte investimento diz respeito aos siste-
mas de tratamento de águas residuais, que deverá 
representar um investimento global de perto de 10 
milhões de euros até 2025. “É um plano de intervenções 
a executar de forma faseada, pela sua dimensão e volu-
me financeiro, em que teremos de captar e aproveitar 
os fundos comunitários disponíveis, de forma a não 
comprometer as funções sociais e o equilíbrio financei-
ro do Município”. Trata-se de um investimento neces-
sário não só por razões de eficiência de todo o sistema, 
como pela necessidade de preservação das linhas de 
água. 

Em termos das Grandes Opções do Plano, as áreas da 
Demografia e Desenvolvimento; Gestão, Recursos e 
Relação com o Munícipe (inclui as transferências para 
as Juntas de Freguesia); Educação e Juventude; Cidada-

nia, Cultura, Desporto e Associativismo; Água, Sane-
amento e Salubridade, são as que têm mais verbas 
alocadas. Seguem-se as áreas da Habitação e Urba-
nização e Comunicações e Mobilidade.■ 

DESTACAM-SE OS SEGUINTES PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES:

PROGRAMA “CRECHE PARA TODOS” Ÿ

Ÿ PROGRAMA “NASCER EM MORTÁGUA”

Ÿ PROGRAMA “PARTICIPA +” / ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Ÿ CONSTRUÇÃO DO CAMPO RELVADO NA E.B. DR. AFONSO 
ABRANTES 

Ÿ CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE TÉNIS, CAMPO DE PADEL E SKATE 
PARK

ESPAÇO MÚSICA – SEDE DA BANDA FILARMÓNICAŸ

Ÿ PROGRAMA “VIVER MORTÁGUA”

Ÿ  AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 

      (ILUMINAÇÃO LED)

Ÿ  PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE MORTÁGUA

Ÿ PROGRAMAS “MORTÁGUA HABITA+” E “HABITAÇÃO JOVEM” 

Ÿ IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
MORTÁGUA – 1º DIREITO

Ÿ ESPAÇO CIDADÃO MÓVEL

Ÿ INVESTIMENTO NA AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E  
REMODELAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

Ÿ ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO VALONGO – 
BREDA

Ÿ ECOVIA DO MONDEGO

Ÿ ESPAÇO “USOS, COSTUMES E SABORES”

Ÿ REQUALIFICAÇÃO DA “CASA LOBO”

Ÿ EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 

Ÿ BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL

Ÿ SISTEMA DE REGADIO DA BARRAGEM DE MACIEIRA

Ÿ REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DE VALE DE AÇORES - ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDO E PROJETO

Ÿ REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

Ÿ LIGAÇÃO DA EN234/EN334-1 À RUA TOMÁS DA FONSECA 

Ÿ BENEFICIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIAS 
(REDE VIÁRIA MUNICIPAL)
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Agrupamento de Escuteiros promoveu
a plantação de árvores autóctones
no Parque Industrial  

O Agrupamento de Escuteiros, em par-
ceria com o Município de Mortágua, 
levou a cabo uma ação de plantação de 
árvores autóctones no Parque Industrial 
de Mortágua, numa área adjacente à 
EN228. 

O Município de Mortágua associou-se à iniciativa, 
tendo indicado aquela área para arborização. O 
Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, e o Vice-
Presidente Luís Filipe Rodrigues, juntaram-se aos 
jovens Pioneiros nesta ação no terreno, realizada no 
passado dia 12 de fevereiro. Foram plantadas 50 árvores, 
entre carvalhos, sobreiros, castanheiros e pinheiros. 
Sendo árvores do nosso território, estas espécies estão 
melhor adaptadas ao nosso clima e ao nosso solo, nomea-
damente em termos de resistência a doenças, pragas e 
incêndios florestais. 

A iniciativa inseriu-se no "Trees for the World” - Árvo-
res para o Mundo, um projeto internacional promovido 
pela Organização Mundial de Escutismo – WOSM, e ao 
qual o Agrupamento de Escuteiros de Mortágua aderiu. 

Os jovens Escuteiros deram corpo ao lema da iniciativa: 
“Um Escuteiro, uma Árvore”.

Esta iniciativa pretende motivar todos os Escuteiros a 
conhecer, plantar e tratar de árvores autóctones, con-
tribuindo assim para o reconhecimento da importância 
das espécies nativas nos ciclos biológicos enquanto 
suporte da biodiversidade, fundamental à nossa vida. 

Gabriel Lopes, Chefe do Agrupamento, referiu que este 
tipo de ações vai ao encontro daquilo que são os valores e 
as práticas do Escutismo. “A vida na natureza é uma 
parte integrante fundamental na vida do Escuteiro, e por 
isso, temos uma responsabilidade acrescida na sensibili-
zação dos jovens para as boas práticas ambientais”. 

A Câmara Municipal fez a sugestão do local para a plan-
tação das árvores. “Esta área verde já estava prevista no 
Plano de Pormenor do Parque Industrial, digamos que 
juntámos aqui o útil ao agradável, aproveitando esta 
iniciativa dos Escuteiros”, explica o presidente da 
Câmara Municipal, Ricardo Pardal. 

A existência destes espaços verdes, refere, ajudam a dar 
um pouco mais de contexto natural a um espaço que é 
essencialmente de edificações (unidades industriais). 
“Pela mesma razão que as cidades têm parques e jardins, 
também os parques industriais devem ter estas áreas 
verdes que servem fins ambientais e de proteção às pró-
prias unidades industriais. Quando estas árvores cres-
cerem teremos aqui uma área de descanso aprazível que 
pode ser usufruída pelos trabalhadores do Parque 
Industrial, bem como pela comunidade local”. 

O Município de Mortágua já deu o mote e promoveu 
recentemente a plantação de cerca de 1000 árvores 
autóctones em terrenos florestais do domínio privado 
do Município. A plantação destas árvores nas chama-
das faixas de gestão de combustíveis, contíguas às vias 
municipais, é outra das ações previstas. ■
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Instalação Eficiente 
de Povoamentos de Eucalipto

No concelho de Mortágua está a ser 
desenvolvido um ensaio de campo com 
a experimentação de várias técnicas de 
instalação de povoamentos de eucalip-
to, vocacionadas sobretudo para o mini-
fúndio florestal. 

MORTÁGUA ACOLHE PROJETO DE ENSAIO 

Realizou-se no passado dia 23 uma visita de campo às 
parcelas de ensaio do projeto, situada numa proprieda-
de florestal do concelho de Mortágua, que serviu para 
divulgar junto de proprietários, empresários e técnicos 
florestais, as várias técnicas de instalação utilizadas e 
os resultados verificados até ao momento. Os trabalhos 
foram iniciados em fevereiro de 2020, tendo sido expe-
rimentadas várias técnicas usando a mesma planta.

A iniciativa é do Grupo Operacional para a Instalação 
Eficiente de Povoamentos Florestais  (GO-IEPE), um 
projeto de colaboração de várias entidades com inter-
venção no setor florestal. O  projeto pretende apoiar a 
tomada de decisão dos proprietários na instalação dos 
povoamentos de eucalipto, baseada em técnicas silvícolas 
sustentáveis e adequadas aos diferentes ambientes florestais. 
O cultivo do eucalipto deve-se pautar por práticas silvícolas 
a j u s t a d a s  a o s  d i f e r e n t e s  a m b i e n t e s .
Um dos problemas da gestão dos eucaliptais, principal-
mente no minifúndio, é o uso indiscriminado de técni-
cas de preparação do terreno, não atendendo às dife-
renças entre ambientes e à sua sustentabilidade. 

Durante muitos anos a surriba ou cava foi uma das prá-
ticas silvícolas mais utilizadas para a instalação de euca-
liptais, e provavelmente a que mais impactos negativos 
produziu nos solos e ecossistema associado.

Desta forma, pretende-se disseminar conhecimento e 
introduzir inovação no domínio da sustentabilidade 
dos processos de instalação e gestão dos povoamentos 
de eucalipto, nomeadamente demonstrar e indicar as 
técnicas de instalação de povoamentos mais eficientes 
(em função das características do solo, clima, relevo…); 
promover a adoção de técnicas de preparação de terre-
nos menos intensivas; ajudar a reduzir custos da insta-
lação e contribuir para a melhoria da produtividade dos 
povoamentos. Pretende-se que as operações de mobili-
zação sejam mais eficientes e menos impactantes no 
ambiente.

No site os interessados encontram www.iepe.pt 
informação sobre o projeto, vídeos explicativos 
sobre as opções silvícolas para instalação, vantagens 
e desvantagens de cada opção, comparação de custos 
e produção estimada. Dispõem ainda da plataforma 
online e-globulus (de acesso gratuito) onde poderão 
fazer uma simulação para o seu terreno e obter indi-
cações técnicas específicas para instalação, manu-
tenção ou gestão em talhadia do seu povoamento flo-
restal.■

http://www.iepe.pt
http://www.iepe
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REFLORESTAÇÃO 

Mortágua alvo de projeto-piloto
de recuperação de áreas ardidas

Decorreu na Associação do Barril uma 
ação de sensibilização sobre o 
Programa-Piloto de Recuperação de 
Ardidos, que está a ser executado no 
concelho de Mortágua.

A ação, realizada no passado dia 24 de fevereiro, contou 
com a colaboração do Engº Florestal Filipe Fonseca 
(Cerne AgroFlorestal), Eng. Florestal Ricardo Rolo 
(CELPA) e Município de Mortágua.

 O programa-piloto tem na sua génese o reconheci-
mento da existência de uma área muito significativa de 
eucalipto ardido em zonas de boa produtividade para a 
espécie que está a ser abandonada. O programa visa 
reabilitar e valorizar esses terrenos apoiando os propri-
etários/produtores florestais nesse processo.

Para o projeto piloto foi definido intervencionar cerca de 
800 hectares numa “macrozonagem” na zona sul do 
concelho (entre a EN228 e o IP3),  abrangendo uma área 
compreendida entre Mortágua-Freixo-Almaça e Coval. 

Este projeto já está em execução e contempla um apoio 
financeiro a 100% para limpeza de matos, materiais 
ardidos e seleção de varas, bem como a oferta de adubo 
para aplicação em 2022. Para o efeito, os interessados 
devem fazer a candidatura junto do Cerne 
Agroflorestal, sito no Ninho de Empresas de Mortágua, 
ou através do contacto 912 139 788.

Esta ação serviu ainda para sensibilizar os proprietári-
os florestais para a importância das faixas de gestão de 
combustíveis e de proteção da floresta, no âmbito do 
projeto “Aldeias Seguras, Pessoas Protegidas”, promo-
vido pelo CLDS  4G de Mortágua.■ 

OBJETIVOS DO PROGRAMA:

Ÿ Recuperar a área ardida de eucalipto, através da 
gestão de combustíveis e seleção de varas

Ÿ Preparar os eucaliptais para uma fertilização 
futura com maior rentabilidade

Ÿ Promover melhores condições de crescimento aos 
povoamentos de eucalipto

Ÿ Obter madeira com melhor qualidade, aumentando 
a produtividade e rendimento

Ÿ Tornar os povoamentos mais resilientes aos incên-
dios florestais 

Ÿ Inverter a tendência de abandono das áreas com 
potencial produtivo
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Marina Montebelo

ENDIPREV entra no primeiro 
parque eólico offshore em França 

A ENDIPREV, empresa instalada no Parque Industrial de 
Mortágua, foi selecionada para ser o principal fornecedor 
de serviços de engenharia no comissionamento do 
Parque Eólico de Saint-Nazaire, apontado como o pri-
meiro projeto offshore de grande escala em França.

A GE Renewable Energy escolheu a Endiprev para 
prestar três tipos de serviços à divisão da General 
Elétrica dedicada à produção de energia a partir 
de fontes renováveis: trabalhos elétricos e de alta 
tensão, finalização mecânica e elétrica, e comissiona-
mento. 

Este Parque Eólico deve começar a operar ainda este ano 
e vai ser o primeiro projeto offshore de grande escala em 
França, com 80 turbinas e uma capacidade total de 480 
MW, suficiente para abastecer 400 mil casas. Trata-se 
do maior projeto em que a Endiprev já esteve envolvida, 
tendo quase 100 técnicos alocados ao mesmo. 

A Endiprev foi fundada em 2009 por iniciativa de qua-
tro engenheiros eletrotécnicos (André Pereira, Dário 
Antunes, Fernando Silva e Gil Mortágua).  Em 2011 jun-
tou-se à equipa André Ribeiro, atual CEO da empresa. 
Nos primeiros anos de existência a Endiprev esteve ins-
talada no Ninho de Empresas do Município de 
Mortágua, um espaço de apoio à incubação de projetos 
de empreendedorismo. 

Atualmente a Endiprev Group conta com 324 colabora-
dores, distribuídos da seguinte forma: Endiprev 
Portugal -255; Endiprev USA – 58 e Endiprev France- 11.

Em 2022 a Endiprev prevê contratar para Portugal mais 
100 técnicos e engenheiros, de modo a fazer face ao cres-
cimento da sua atividade a nível global.  

A empresa opera em cerca de duas dezenas de países, 
da Europa, América do Norte, América do Sul, Médio 
Oriente. Entre os seus clientes estão grandes empresas 
mundiais da área da produção de energia eólica, como 
a GE Renewable, Siemens Gamesa, Nordex, entre 
outros. Em 2020, cerca de 94% da atividade da empresa 
era realizada no estrangeiro. ■
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“Alice no País das Maravilhas” 
na Biblioteca Municipal

Trata-se de um projeto da Direcção-Geral de Tradução 
da Comissão Europeia e fomentado pelo Europe Direct 
da Região de Coimbra e Leiria, numa estreita parceria 
com a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de 
Coimbra. A Exposição é composta por 37 exemplares 
da obra, em 37 línguas diferentes, com edições de cada 
país e diferentes ilustrações.

O clássico inglês com o título original “As Aventuras de 
Alice no País das Maravilhas” é a obra infantil mais 
conhecida de Lewis Carrol, publicada no ano de 1865. A 
história transporta-nos para um mundo fantástico, de 
imaginação e sonho, tendo sido representada e recriada 
ao longo do tempo na Pintura, Música, Teatro e Cinema, 
continuando a fascinar várias idades e gerações.

No âmbito dessa Exposição, a Biblioteca Municipal 
recebeu a visita de alunos dos 4º, 5º e 6 º anos do 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, num total de 181 
crianças. 

A Biblioteca Municipal Branquinho da 
Fonseca acolheu entre os dias 18 e 22 de 
fevereiro a exposição i t inerante 
m u l t i l i n g u e  “A l i c e  n o  Pa í s  d a s 
Maravilhas”.

EXPOSIÇÃO MULTILINGUE  Visitaram a exposição, assistiram à leitura do conto e 
foram depois desafiados a ler a história em várias lín-
guas. As crianças divertiram-se a ler Grego, Esloveno, 
Inglês, Alemão, Francês, Turco, descobrindo novas 
sonoridades das Línguas. Os professores também par-
ticiparam no desafio. 

Os alunos foram ainda convidados a identificar obje-
tos expostos na Biblioteca que eram referenciados na 
história. Os espaços da Receção e Sala Infanto-Juvenil 
da Biblioteca estiveram decorados com  elementos liga-
dos à temática do conto, como as cartas de baralho que 
vestem várias personagens na história (Rainha de 
Copas, Soldados, Jardineiros, Coelho Branco). 

A iniciativa constituiu um sucesso e contribuiu 
para mostrar que a diversidade linguística é uma 
riqueza e um património comum da Europa, que 
devemos celebrar e preservar. O Agrupamento de 
Escolas de Mortágua é frequentado por alunos de 
várias nacionalidades, sendo cada vez mais um 
espaço multicultural.■
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várias nacionalidades, sendo cada vez mais um 
espaço multicultural.■
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Município promoveu 
“Fevereiro com Caminhada”
Município de Mortágua promoveu um programa 
desportivo denominado "Fevereiro com Caminhada", 
incentivando as pessoas ao exercício físico e a um 
estilo de vida saudável, menos sedentário. 

O programa decorreu durante o 
mês de Fevereiro, 2 vezes por sema-
na, todas as 3ªas e 5ªas feiras, das 
18h45 às 19h45, sendo os percur-
sos diferenciados, pelo menos em 
parte, e com uma extensão média 
de 5/6 km (ida e volta). 

As seis Caminhadas, com con-
centração e chegada à Praça do 
Município,  envolveram uma 
média de 40 a 50 participantes 
por caminhada.

Esta atividade teve o acompanha-
mento técnico dos profissionais do 
Município do setor do Desporto, 
sendo aberta a todos os interessa-
dos, sem limite de idade. Os partici-
pantes podiam inscrever-se em 
todas as caminhadas ou escolher 
algumas delas, deixando ao seu cri-
tério. Os percursos foram organizados 
de forma a que todos terminassem 
ao mesmo tempo, respeitando 
assim o ritmo e a condição física de 
cada participante.■
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Associação de Caça e Pesca 
celebrou 35º Aniversário 
A Associação de Caça e Pesca de Mortágua celebrou 35 anos 
de atividade dedicada à gestão e manutenção da caça e pesca 
no concelho de Mortágua. 

Foram 35 anos com momentos bons e menos bons, 
altos e baixos, como acontece com tantas outras coleti-
vidades, mas conseguindo sempre superar as dificul-
dades e alcançar os seus objetivos. 

O pior momento da sua história ocorreu em outubro de 
2017, quando os incêndios que assolaram a região      
consumiram completamente o edifício-sede. A 
Associação não baixou os braços, juntou apoios e boas 
vontades, o edifício foi reconstruído e requalificado, e 
finalmente inaugurado em setembro de 2021. 

Neste dia de aniversário, a Associação fez questão de 
manifestar agradecimento às Entidades (Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia), Associações e Empresas 
que apoiaram no processo de reconstrução. A cada uma 
foi entregue um troféu alusivo aos 35 anos da Associação. 

Neste dia foram também lembrados os Fundadores, 
Dirigentes e Sócios já falecidos, tendo sido guardado 
um minuto de silêncio em sua memória.

 O presidente da Direção, Abílio Martins, agradeceu o apoio 
e a solidariedade manifestada das mais variadas formas 
(dinheiro, materiais, mão-de-obra, cedência de instalações 
provisórias), que permitiram reerguer o edifício e manter a 
atividade cinegética nos últimos quatro anos. 

O passado não se esquece, mas como vincou, agora é 
tempo de olhar para o futuro, de continuar em frente, 
servindo cada vez melhor os associados.  

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, que 
também é sócio da Associação e foi presidente da 
Assembleia Geral até outubro de 2021, dirigiu palavras 
de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela 
Associação e de homenagem a todos os que ajudaram a 
construir a sua história e o seu desenvolvimento nestes 
35 anos. Destacou a capacidade da Associação e o         
espírito de união dos associados, que foram evidenciados 
no esforço de reconstrução do edifício-sede e na melhoria 
das condições para servir os sócios e a comunidade. 

Referiu-se também ao setor da pesca desportiva, dizendo 
que está prevista uma intervenção nas linhas de água 
do concelho (ribeiras e riachos) “mas antes é preciso 
resolver os problemas com os sistemas de tratamento 
de águas residuais domésticas, para então podermos 
utilizar essas ribeiras de uma forma lúdica e até turísti-
ca”. Um trabalho que não se resolve num ano ou dois, 
mas exige um plano integrado a executar por vários 
anos, disse. 

Finalizou com votos de sucesso e longa vida à 
Associação, para que continue a desempenhar o seu 
relevante papel no desenvolvimento do nosso território. 

Seguiu-se um lanche-convívio, marcado pela camara-
dagem e boa disposição, e onde não faltou o tradicional 
bolo de aniversário. ■
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A Associação de Caça e Pesca de Mortágua acaba de 
assinalar 35 anos de existência. Entrevistámos o pre-
sidente da Direção, Abílio Martins, para sabermos 
mais acerca da atividade desenvolvida pela 
Associação e conhecermos melhor a realidade cine-
gética e piscícola no nosso concelho.  

A reconstrução do edifício-sede, destruído nos 
incêndios de 2017, foi como um renascer das cinzas?

Foi renascer do zero, salvámos a viatura 4x4 e pouco 
mais.

Como é que a Associação viveu esses quatro anos, até 
à reconstrução da nova sede?

A Direção trabalhou sempre com o apoio da Câmara 
Municipal e Juntas de Freguesia. Algumas Associações 
disponibilizaram as instalações para podermos realizar as 

nossas atividades nesse período de tempo, como a ACR 
Felgueira, Vila Gosendo, Vale de Paredes, Vila Meã e 
Rancho do Freixo, às quais deixamos o nosso profundo 
agradecimento.  

Foram realizados melhoramentos comparativamente 
ao anterior edifício? 

Sim. Desde logo as normas de segurança que foram 
implantadas, além do aumento da área de construção.

Durante os anos de 2020 e 2021 a Associação realizou 
montarias?

Sim. Mas de maneira diferente devido à pandemia.

E nesse período houve um aumento da população de 
javalis?

Apesar das correções de densidade efetuadas nota-se 
um aumento. Lembro que legalmente foram abatidos 
mais de 40 javalis em Mortágua em 2021.

Entrevista O javali é visto como uma praga por muita gente. 
Devemos então dizimá-los?

Não. Apenas correção de densidade e manter o equilí-
brio entre a Natureza e as espécies.

A atividade da Associação não se cinge às montarias, 
embora seja a mais visível…

Realizamos outras atividades como largadas de perdizes, 
concursos de pesca na nossa concessão, correção de       
densidades de outros predadores e temos uma atividade 
durante o verão que é realizada no nosso campo de tiro, 
que inclui o Torneio de Tiro aos Pratos. Também toda a 
gestão da caça e pesca no nosso concelho e documen-
tação para os caçadores. Temos ainda os takea-
ways, uma atividade muito importante monetaria-
mente para a Associação. 

A Caça e a Pesca têm potencial turístico no nosso con-
celho?

Sim. Porque nessas atividades vêm sempre muitos 
Caçadores e Pescadores, que por sua vez trazem sempre 
um amigo ou mais para conhecer o nosso Concelho.

O conceito de sustentabilidade cinegética faz parte 
das preocupações da Associação? 

Todo o nosso trabalho vai nesse sentido. Se houver dese-
quilíbrio ou eliminação de espécies, é a própria Caça 
que fica em risco. 

       Qual o papel da Associação em caso de comporta-
mentos fora da lei ou abusos?

A Associação não tem poder para atuar, mas tenta 
sempre aconselhar os associados e não associados a 
executar as boas práticas da caça e tem realizado 
todos os anos a limpeza das armadilhas e laços que 
encontra na mata.

As alterações climáticas estão a causar efeitos em 
termos da presença e densidade de determinadas                   
espécies animais na nossa região?  

As alterações climáticas e os abusos da mão humana, por 
isso recolhemos o lixo que encontramos nas matas e 
procedemos à sua colocação nos respetivos contentores. 

Relativamente às espécies piscícolas existentes nas 
nossas ribeiras, como descreve a atual situação?

A atual situação é péssima. As nossas ribeiras e rios pare-
cem umas estradas, por causa das intervenções efetua-
das ao longo dos anos desapareceram os poços e        
açudes que retinham os lençóis de água todo o verão. 
Com tudo isto as espécies desapareceram, mesmo as 
trutas que são deitadas todos os anos por nós aos rios, 
as que escapam à época de pesca, acabam por morrer. 
Nós não podemos fazer nada. Gostávamos de poder 
fazer os açudes como antigamente mas isso não é da 
nossa competência. Parece-nos que o Município está 
agora interessado em colaborar, até porque o atual 
Presidente conhece bem a realidade.■
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Ciclismo
Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados em destaque

A Equipa Continental UCI Tavfer-Mortágua-Ovos 
Matinados iniciou a Época 2022 com um triunfo na 
Prova de Abertura - Região de Aveiro, a primeira 
prova pontuável para a Taça de Portugal.

Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) 
venceu a Prova de Abertura, que ligou Ovar a Águeda, 
numa extensão de 172,1 km.

Uma vitória que o atleta dedicou ao seu mentor e ex-
treinador Pedro Silva. “É uma vitória muito especial 
para mim, a primeira ao serviço da equipa de Mortágua. 
Dedico-a ao mentor deste projeto, Pedro Silva. É uma 
pena que não esteja connosco na Terra, mas onde está 
vê-nos e apoia-nos”.

João Matias foi “rei da Montanha” 
na Volta ao Algarve

João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) foi o 
vencedor da classificação geral da Montanha da Volta ao 
Algarve, disputada entre os dias 16 e 20 de fevereiro. O 
ciclista manteve a camisola azul desde a primeira à últi-
ma etapa, e no final subiu ao pódio. 

Um marco histórico individual e para a equipa, consi-
derando que a Volta ao Algarve é a maior prova interna-
cional que se realiza em Portugal, onde participam equi-
pas e ciclistas de topo mundial.

Mais uma vez a equipa mostrou-se muito unida, fazen-
do do coletivo a sua força.■  

Teve início no passado 
m ê s  d e  f e v e r e i r o  a 
i n t e r v e n ç ã o  d e 
requalificação urbana da 
Rua Dr. João Lopes de 
Morais  e  Praça 5 de 
Outubro (2ª fase).

Iniciada 2ª fase da requalificação 
urbana da Rua Dr. João Lopes de Morais
 

A primeira das intervenções, em curso, abrange a Rua 
Dr. João Lopes de Morais, desde o entroncamento com 
a Rua de Aveiro até ao Largo do Pelourinho. A inter-
venção consiste na sobrelevação e remodelação 
do pavimento naquela extensão do arruamento, 
criando um desenho urbano semelhante ao que existe 
na Praça 5 de Outubro e Praça do Município, bem como na 
beneficiação do acesso à Carreira do Rio. 

A segunda intervenção, a iniciar em breve, consiste na 
remodelação do atual parque de estacionamento situado 
nas traseiras do edifício dos Paços do Concelho, com o 
objetivo de promover um melhor ordenamento da sua 
utilização. 

As operações de requalificação urbana da Rua Dr. João 
Lopes de Morais e Praça 5 de Outubro estão integradas 
no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do 
Município de Mortágua e são cofinanciadas pelo 
Centro 2020 – Programa FEDER. A intervenção integra-
da, no seu conjunto, visa a requalificação e revitalização do 
núcleo urbano antigo da Vila, no sentido de aumentar a 
sua dinâmica social e atratividade, através da valori-
zação do espaço público e incentivo à reabilitação do 
edificado. 

O PARU abrange os núcleos urbanos de Mortágua e de 
Vale de Açores.■
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ACADEMIA DIGITAL PARA PAIS 
(2ª edição)

 

Ao longo de quatro sessões formativas, 
Pa i s  fo ra m  fa m i l i a r i z a d o s  c o m 
competências digitais básicas.

Entre os dias 4 e 28 de fevereiro de 2022, decorreram 4 
sessões formativas, num total de 8 horas de formação 
para Pais, dinamizadas por alunos voluntários do 
Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua.

A iniciativa da Direção Geral de Educação, em parceria 
com a E-Redes, visa dotar as famílias de competências 
digitais básicas que facilitem o acompanhamento escolar 
dos seus educandos e ainda lhes facultem ferramentas de 
integração, essenciais na sociedade atual. Num tempo 
de transição digital nas escolas, de modernização orga-
nizativa e inovação, mas também de integração transversal 
das tecnologias digitais nas diferentes áreas curriculares 
desde o ensino básico ao ensino secundário,    torna-se 
importante que as famílias possam acompanhar esta 
evolução tomando contacto com as ferramentas digitais 
que os seus filhos utilizam no dia a dia na escola. 

Após uma fase de divulgação, foi constituída uma 
turma de nível I que iniciou esta formação no dia 4 de 
fevereiro, na Sala do Ambiente Inovador de 
Aprendizagem, na Escola EB2,3 Dr. José Lopes de 
Oliveira. Cinco alunos voluntários, Adriana Abreu, 
Mariana Costa e Eduardo Jardim, todos do 10ºA, Joana 

Loureiro, do 10ºB, e Eva Ferreira, do 10ºC+D, prepararam-
se antecipadamente e foram-se revezando ao longo das 4 
sessões, de modo a conciliar com outras atividades extra-
escola, como desporto e música. 

O balanço feito pelos Pais e pelos dinamizadores, na 
última sessão do passado dia 25,  foi muito positivo. A 
aprendizagem foi efetiva para ambas as partes e o ambi-
ente em que esta decorreu foi estimulante e permitiu 
estreitar relações. Parabéns aos Pais pela sua extraordi-
nária participação e a todos os voluntários pela sua  
competência e disponibilidade. ■
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ABERTAS CANDIDATURAS

OPERAÇÃO 10.2.1.1. PEQUENOS INVESTIMENTOS
NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local, enti-
dade que gere o programa de Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária (DLBC), informa que se encontra 
aberto o 8.º CONCURSO para a Operação 10.2.1.1 – 
Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola. 

A área geográfica para apresentação de candidaturas 
corresponde ao território de intervenção da ADICES 
nomeadamente os concelhos (e freguesias) de Águeda, 
Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e 
Tondela.

O período de apresentação das candidaturas decorre 
entre os dias 21 de fevereiro de 2022 (09:00:00) até 28 
de abril de 2022 (16:55:59).

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Apoio a pequenos investimentos nas explorações     
agrícolas até um máximo de 50 000 € de investimento 
que promovam a melhoria das condições de vida, de 
trabalho e de produção dos agricultores e contribuam 
para o processo de modernização e de capacitação das 
empresas do setor agrícola.

TIPO DE APOIO

Apoios não reembolsáveis (a fundo perdido).

BENEFICIÁRIOS

Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a ativida-
de agrícola.

DESPESA ELEGÍVEL

São elegíveis as despesas associadas a investimentos 
tangíveis de pequena dimensão necessários ao desen-
volvimento da atividade produtiva agrícola, nomeada-
mente plantações plurianuais, instalação de pastagens 
permanentes, pequenas construções agrícolas e pecuá-
rias, tratores agrícolas e outras máquinas automotrizes 
e alfaias, máquinas e equipamentos.

 NÍVEIS E TAXAS DE APOIO

Os apoios são concedidos para investimentos até 
50.000€, sob a forma de subsídios não reembolsáveis 
de 50% do investimento total elegível.

 Podem  ser obtidos esclarecimentos junto dos Técnicos 
da ADICES através do endereço adices@adices.pt ou 
pelo telefone 232 880 080.

mailto:adices@adices.pt
mailto:adices@adices.pt
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 20:00 21:30    ▪ ▪ABERTURA DA BILHETEIRA: SESSÕES: BILHETES:  NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€

SÁB 05 (21:30) / DOM 06 (21:30)

Fica Comigo 
Marry Me 

1h 52min // COMÉDIA // M/12
DE: KAT COIRO
COM: JENNIFER LOPEZ, OWEN WILSON, MALUMA

Recheado de canções originais de Jennifer Lopez e da estrela 
mundial latina da música, Maluma, "Marry Me – Fica Comigo»
apresenta J-Lo no papel da superestrela musical Kat Valdez e 
Owen Wilson como Charlie Gilbert, um professor de matemática
dois absolutos desconhecidos que decidem casar e só depois se 
conhecerem melhor.Um romance improvável sobre duas 
pessoas diferentes à procura de algo real num mundo onde o 
valor é baseado em likes e seguidores.
Uma história de amor moderna sobre celebridades, casamento 
e redes sociais.

SÁB 12 (21:30) / DOM 13 (21:30)

Morte No Nilo
Death on the Nile

3h 37min // Thriller // M/12
DE: KENNETH BRANAGH
COM: GAL GADOT, KENNETH BRANAGH, ARMIE HAMMER

As férias do detetive belga Hercule Poirot, no Egito, a bordo de 
um glamoroso navio cruzeiro,transformam-se numa procura 
terrível por um assassino,quando a lua de mel idílica de um 
casal perfeito é tragicamente interrompida. Situado num 
cenário épico de paisagens desertas arrebatadoras e as 
majestosas pirâmides de Gizé,este conto de desenfreada paixão 
e ciúme incapacitante apresenta um grupo cosmopolita de 
viajantes impecavelmente vestidos, e voltas e reviravoltas 
suficientes para deixar o público expectante até ao chocante 
desfecho final.

DOM 20 (16:00)  (21.30)

Uncharted
Uncharted

1h 55 min // AVENTURA // M/12
DE: RUBEN FLEISCHER
COM: TOM HOLLAND, MARK WAHLBERG, ANTONIO BANDERAS

O perspicaz Nathan Drake é recrutado pelo experiente caçador 
de tesouros Victor “Sully” para recuperar a fortuna arrecadada 
por Fernão de Magalhães e perdida há 500 anos pela Casa de 
Moncada. O que começa como um golpe, rapidamente se torna 
numa corrida pelo mundo para encontrar este tesouro antes do 
implacável Santiago Moncada (Antonio Banderas), que acredita 
que ele e a sua família são os seus legítimos herdeiros. Se Nate e 
Sully conseguirem decifrar as pistas e resolver um dos mais 
antigos mistérios do mundo, irão alcançar o tesouro de 5 mil 
milhões e talvez até o irmão desaparecido de Nate... isto se 
aprenderem a trabalhar em equipa.

SAB 26 (21:30 / DOM 27 (21:30)

Belfast
Belfast

1h 38 min // DRAMA // M/12
DE: KENNETH BRANAGH
COM:CAITRIONA BALFE, JUDI DENCH, JAMIE DORMAN

Um jovem rapaz de nove anos terá de encontrar o seu caminho 
para a felicidade num mundo que,subitamente, se virou do 
avesso. A sua comunidade estável e carinhosa, e tudo o que ele 
aprendera sobre a vida, transformara-se para sempre; mas a 
alegria, o riso, a música e a magia inerente ao cinema 
permaneceram...Escrito e realizado pelo ator e realizador já 
nomeado para os Óscares, Kenneth Branagh, "Belfast" é a 
história tumultuosa, terna e intensamente pessoal da infância 
de um rapaz, durante o agitado final dos anos 60 na cidade de 
Belfast.
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Passatempo Cultural
TEMA: INVENÇÕES E INVENTORES

Foi o criador do motor a gasolina para automóveis?

A primeira vacina antiviral do mundo foi utilizada
para combater ?

a) Nicola Tesla
b) Henry Ford 
c) Karl Benz

 a) sarampo
 b) varíola 
 c) poliomielite 

a) dinamite
b) telefone
c) lâmpada fluorescente 

O cientista Alfred Nobel está ligado a qual 
destas invenções:

 
O primeiro Prémio Nobel da Física distinguiu 
esta descoberta:

a) átomos
b) raios x
c) campos magnéticos 

John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley
são os  autores desta importante invenção: 

a) rádio
b) televisão
c) transístor

“Foi o criador  do primeiro navegador de 
Internet do mundo, o World Wide Web (WWW):

Criou o “kevlar”, fibra sintética, leve e superresitente,
 usada nos paraquedas:

 a) Tim Berners-Lee
 b) Steve Jobs
 c) Bill Gates

a) Letitia Geer
b) Rosalind Franklin
c) Stephanie Kwolek

a) seringa, frigorífico, circuito de videovigilância 
b) televisão, fecho de correr, código de barras
c) tesoura, garrafa térmica, tupperware

MARÇO 2022AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA cultural
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ANA MARIA MAGALHÃES 
E ISABEL ALÇADA

Nuno escapa ao vírus 
“Explicação de uma forma 
muito simpleso que provocam 
os vírus, nomeadamente o que
 agora nos transtorna: o Covid 19.”

ROSÁRIO ALÇADA ARAÚJO

A minha rua é mágica 
“Este livro repleto de imaginação 
mostra-nos que, apesar das nossas 
diferenças, juntos podemos
 fazer a mudança.”?

ALEXANDRE MONTEIRO

Torne-se um decifrador 
de pessoas
«Eu não vejo mais do que ninguém, 
apenas aprendi a decifrar aquilo que vejo.»

ISABEL ALLENDE

A mulher com sete nomes 
“Relato da vida de Hyeonseo 
na Coreia do Norte, da sua fuga
e da coragem que demonstrou

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER (08 DE MARÇO)

Isabel Allende  (Escritora)

(Soluções  na pág.38)

Há não muito tempo, no Chile, 
vivia uma jovem apaixonada 
chamada Isabel.

Isabel protestava sempre que 
a tratavam de forma diferente 
por ser rapariga.

Sempre que alguém lhe dizia 
que ela não podia fazer algu-
ma coisa «porque era rapari-
ga», o coração enchia-se-lhe 
de indignação.

Como adorava escrever e tinha 
um enorme fascínio pelas pes-
soas e pelas suas histórias, 
decidiu ser jornalista.

Certo dia, entrevistou um famoso poeta chileno chamado Pablo Neruda. 
«Tens uma imaginação tão rica que devias era escrever romances e não 
artigos de jornal», disse ele.

Poucos anos depois, Isabel recebeu noticias tristes: o avô dela estava a mor-
rer. Nessa altura, Isabel estava muito longe de casa, na Venezuela, e não 
podia ir visitá-lo ao Chile, por isso começou a escrever-lhe uma carta.

Assim que começou a escrever, percebeu que não ia conseguir parar. 
Escreveu sobre a sua família, sobre pessoas que estavam vivas e outras que 
já tinham morrido.

Escreveu sobre um ditador cruel, sobre histórias de amor intenso, um tre-
mor de terra terrível, poderes sobrenaturais e fantasmas.
A carta ficou tão grande que se transformou num romance.
A Casa dos Espíritos foi um sucesso enorme, fazendo de Isabel uma das 
romancistas mais famosas do nosso tempo. Entretanto, escreveu mais de 
vinte livros e conquistou mais de cinquenta prémios literários.

In “Histórias de adormecer para raparigas rebeldes”, históri-
as inspiradoras de 100 mulheres corajosas.

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
https://pplware.sapo.pt/informacao/como-surgiu-a-internet/
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destas invenções:

 
O primeiro Prémio Nobel da Física distinguiu 
esta descoberta:

a) átomos
b) raios x
c) campos magnéticos 

John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley
são os  autores desta importante invenção: 

a) rádio
b) televisão
c) transístor

“Foi o criador  do primeiro navegador de 
Internet do mundo, o World Wide Web (WWW):

Criou o “kevlar”, fibra sintética, leve e superresitente,
 usada nos paraquedas:

 a) Tim Berners-Lee
 b) Steve Jobs
 c) Bill Gates

a) Letitia Geer
b) Rosalind Franklin
c) Stephanie Kwolek

a) seringa, frigorífico, circuito de videovigilância 
b) televisão, fecho de correr, código de barras
c) tesoura, garrafa térmica, tupperware
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ANA MARIA MAGALHÃES 
E ISABEL ALÇADA

Nuno escapa ao vírus 
“Explicação de uma forma 
muito simpleso que provocam 
os vírus, nomeadamente o que
 agora nos transtorna: o Covid 19.”

ROSÁRIO ALÇADA ARAÚJO

A minha rua é mágica 
“Este livro repleto de imaginação 
mostra-nos que, apesar das nossas 
diferenças, juntos podemos
 fazer a mudança.”?

ALEXANDRE MONTEIRO

Torne-se um decifrador 
de pessoas
«Eu não vejo mais do que ninguém, 
apenas aprendi a decifrar aquilo que vejo.»

ISABEL ALLENDE

A mulher com sete nomes 
“Relato da vida de Hyeonseo 
na Coreia do Norte, da sua fuga
e da coragem que demonstrou

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER (08 DE MARÇO)

Isabel Allende  (Escritora)

(Soluções  na pág.38)

Há não muito tempo, no Chile, 
vivia uma jovem apaixonada 
chamada Isabel.

Isabel protestava sempre que 
a tratavam de forma diferente 
por ser rapariga.

Sempre que alguém lhe dizia 
que ela não podia fazer algu-
ma coisa «porque era rapari-
ga», o coração enchia-se-lhe 
de indignação.

Como adorava escrever e tinha 
um enorme fascínio pelas pes-
soas e pelas suas histórias, 
decidiu ser jornalista.

Certo dia, entrevistou um famoso poeta chileno chamado Pablo Neruda. 
«Tens uma imaginação tão rica que devias era escrever romances e não 
artigos de jornal», disse ele.

Poucos anos depois, Isabel recebeu noticias tristes: o avô dela estava a mor-
rer. Nessa altura, Isabel estava muito longe de casa, na Venezuela, e não 
podia ir visitá-lo ao Chile, por isso começou a escrever-lhe uma carta.

Assim que começou a escrever, percebeu que não ia conseguir parar. 
Escreveu sobre a sua família, sobre pessoas que estavam vivas e outras que 
já tinham morrido.

Escreveu sobre um ditador cruel, sobre histórias de amor intenso, um tre-
mor de terra terrível, poderes sobrenaturais e fantasmas.
A carta ficou tão grande que se transformou num romance.
A Casa dos Espíritos foi um sucesso enorme, fazendo de Isabel uma das 
romancistas mais famosas do nosso tempo. Entretanto, escreveu mais de 
vinte livros e conquistou mais de cinquenta prémios literários.

In “Histórias de adormecer para raparigas rebeldes”, históri-
as inspiradoras de 100 mulheres corajosas.

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
https://pplware.sapo.pt/informacao/como-surgiu-a-internet/
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A Câmara Municipal nas suas Reuniões Ordinárias de 2 e 16 de Fevereiro, 
tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar a comparticipação de Fichas de Atividades dos 
Manuais Escolares de novos Alunos matriculados ou 
que venham a matricular-se até ao final do ano letivo 
no 1º CEB. 

Ratificar os processos de candidatura nº 2, 3, 4, 5 e 7/ 
2022 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio 
à Familia, nos termos previstos no artº 6º, nº1 do respe-
tivo Regulamento.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar a designação de uma nova coordenadora 
Técnica do CLDS-4G de Mortágua. 

PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

Aprovar o Relatório de Ponderação da Participação 
Pública Preventiva do Plano de Pormenor da 2ª 
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço 
Ferreira. 

COMUNICAÇÕES E MOBILIDADE

Tomar conhecimento da consignação da empreitada 
designada por “IP3 – Nó de Almaça, Km 71+490 Nó de 
Mortágua (norte e sul), km 73+270 e km 74+210, 
Reformulação”. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO 

Aprovar a comparticipação de 2.374.88€ à ADICES, 
como encargo do Município de Mortágua no projeto 
“Carta Gastronómica da Região”. 

Aprovar a participação do Município na BTL, Bolsa de 
Turismo de Lisboa, entre os dias 16 e 20 de março, bem 
como os encargos inerentes com material promocional 
e toda a logística do evento. 

Aprovar o pedido da empresa de Filipe André Pereira 
Fonseca para renovação de contrato de permanência 
no Ninho de Empresas do Município de Mortágua. 

Aprovar a constituição de um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes para abertura de procedimento 
de Concurso Público para aquisição de serviços para a 
revisão das Cartas Educativas na Região de Coimbra e 
submeter o assunto à Assembleia Municipal. 

Deliberar designar o Vereador Luís Filipe Rodrigues 
como representante do Município de Mortágua para 
integrar a Comissão Sub-Regional da Gestão Integrada 
de Fogos Rurais da Região de Coimbra (CSRGIFR-
Região Coimbra). 

PROTEÇÃO CIVIL

Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara 
com a manifestação de concordância na constituição 
da 2ª EIP, Equipa de Intervenção Permanente, na 
Associação de Bombeiros Voluntários de Mortágua, 
para dotar o corpo de bombeiros de meios humanos, 
com grande prontidão para acorrer às variadas situa-
ções de emergência. 

GESTÃO,RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Aprovar a proposta de reorganização dos serviços munici-
pais e submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 

Aprovar o Mapa de Demonstração de Desempenho 
Orçamental e remeter à Assembleia Municipal para 
apreciação  e votação.

Aprovar as Opções do Plano para o ano de 2022 e remeter 
à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. 

Aprovar a proposta do Mapa de Pessoal do Município 
para o ano de 2022. 

Aprovar a proposta de transferência de verbas para as 
Juntas de Freguesia e remeter à Assembleia Municipal 
para apreciação e aprovação.
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Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

MARÇO 2022

Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além 
da vacinação contra a gri-
pe, são essenciais a higie-
ne das mãos, a etiqueta 
respiratória (tossir ou 
espirrar para um lenço 
descartável ou para o 
antebraço) e no caso de 
estar infetado aconselha-
se o distanciamento soci-
al.

Use máscara sempre que 
estiver em contacto com 
outras pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA
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Aprovar a proposta de autorização prévia genérica para 
assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 
Municipal e submeter à Assembleia Municipal.

Tomar conhecimento que foi validada a listagem de 
pessoal não docente da Escola Secundária Dr. João Lopes 
de Morais, no âmbito da transferência de competências 
no domínio da Educação para as Autarquias Locais 

Tomar conhecimento da circular nº12/2021 da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses sobre a concessão do 
município para a distribuição de energia elétrica em baixa 
tensão e a prorrogação dos atuais contratos. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a autori-
zação para assunção de compromisso plurianual rela-
tivo ao fornecimento de energia elétrica em mercado 
livre, ao abrigo do Acordo Quadro de eletricidade da 
Central de Compras da CIM-Região de Coimbra. 

Aprovar prorrogar o Acordo celebrado com a 
Rodoviária da Beira Litoral S.A para o transporte 
público de passageiros, até 31 de Setembro de 2022.

Tomar conhecimento da aprovação da alteração da can-
didatura “Requalificação da Praça 5 de Outubro”.

Autorizar o consórcio COMSA/FERGRUPO a utilizar, 
até final do corrente ano, terreno afeto ao domínio 
público municipal, sito em Chão de Vento, para arma-
zenamento de materiais de via, no âmbito da 
Empreitada de Modernização da Linha da Beira Alta. 

Aprovar protocolo para a cedência de utilização de ter-
reno dos antigos campos de ténis, à empresa Verdeclick 
Soluções Energéticas, Lda, para a instalação de depósi-
to de garrafas de gás.  

Tomar conhecimento do parecer técnico referente ao 
enquadramento da operação urbanística da Ecovia do 
Mondego de prolongamento da Ecopista do Dão – 
Troço ligação Ponte Foz Rio Dão/Mortágua e troço Nó 
de Oliveira do Mondego. 

Aprovar a renovação do contrato de arrendamento do 
espaço do Centro de Interpretação, “Mortágua na 
Batalha do Bussaco”. 

ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
3450-122 Mortágua
q 231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais, 
3450-153 Mortágua
q 231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
Rua da Gandarada, 
3450-133 Mortágua
q231 927 560

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q 933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
    231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique 
Vale de Açores
q 231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q 231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 
3450-152 Mortágua
q 231 927 360



POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q 231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua

q 231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos, 
3450-123 Mortágua
q 231 922 262
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CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

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 PARK
Mortágua
q962 903 396

Restaurantes Bares Alojamento

ORLANDO
Sula
q231 929 001

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

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 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

Soluções Passatempo Cultural
1c,2b,3a,4b,5c,6a,7c,8a
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CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

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 PARK
Mortágua
q962 903 396

Restaurantes Bares Alojamento

ORLANDO
Sula
q231 929 001

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

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 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

Soluções Passatempo Cultural
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA q m w ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA 231 927 460 ▪  MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT ▪  WWW.CM-MORTAGUA.PT
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