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Caros Mortaguenses,

Chegamos à viragem de mais um ano, ano este que, 
como todos, nos trouxe a repetição de experiências e 
factos vividos, e que nos deixa com memórias que nin-
guém adivinharia doze meses antes.

Para referir apenas alguns exemplos de marcas que nos 
ficaram, tão diversas quanto impactantes na nossa vida:

Estivemos mais um ano em pandemia, esta nuvem que 
se abateu sobre todos e que tarda em dissipar-se.

Tivemos mudanças na governação local, com um novo 
executivo saído das eleições autárquicas.

Tivemos Mortaguenses a destacar-se no país e no mun-
do, mas ao mesmo tempo tivemos o infortúnio de 
lamentar a perda de entes queridos e personalidades 
consensuais e admiradas por toda a nossa comunidade.

Revistos agora, estes doze meses dão ao mesmo tempo 
a sensação de terem passado a correr e de terem sido 
preenchidos de uma forma e com uma intensidade que 
só caberiam em muito mais tempo, e também por isso, 

porque enfrentamos o que enfrentamos, são um estí-
mulo e um voto de confiança para o que vamos conse-
guir no novo ano.

Sim, nós, os Mortaguenses, cada um dando o seu 
melhor e todos unidos enquanto comunidade (em cada 
povoação do Concelho, cada associação, cada lar, cada 
instituição), vamos construir um 2022 melhor do que 
este 2021 que agora se despede.

Vamos ter mais força perante os desafios (a pandemia  
continua a exigir de nós, em simultâneo, racionalidade, 
paciência e responsabilidade).

E vamos de certeza ter mais vida no Concelho, mais 
ordem, mais harmonia, mais realizações conjuntas, 
mais solidariedade, mais entendimento, mais união, 
mais partilha, e, no fim de tudo, mais felicidade.

Os nossos votos de muitos dias de felicidade para todos 
os Mortaguenses.

Feliz 2022!

   PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Nós, Mortaguenses, cada um dando o seu melhor
 e todos unidos enquanto comunidade, vamos construir 
um 2022 melhor do que este 2021 que agora se despede."

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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Município fixa IMI na taxa mais baixa
 e devolve IRS a favor dos munícipes 
O Município de Mortágua aprovou 
aplicar em 2022 a taxa de IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis) no valor mais 
baixo permitido por lei, que é 0,3%. 

Além da taxa mínima de IMI, as famílias que tenham 
filhos a seu cargo vão beneficiar adicionalmente do cha-
mado IMI familiar, traduzindo-se numa dedução fixa 
de 20, 40 e 70 euros, consoante as famílias tenham um, 

dois, ou três ou mais dependentes a cargo, respetiva-
mente. Desta forma, pretende-se que haja um apoio 
reforçado e uma discriminação positiva relativamente 
às famílias com filhos, e consequentemente, com mais 
encargos de saúde, educação, entre outros, promoven-
do uma política municipal amiga das famílias.

O Município decidiu ainda prescindir da totalidade da 
participação no IRS a que tem direito nos termos da lei, 

o que se traduzirá também num benefício para os con-
tribuintes com domicílio fiscal no concelho. Quando 
receberem a nota de liquidação do IRS, os contribuintes 
pagarão menos (se tiverem de pagar IRS) ou receberão 
mais (reembolso do IRS) por via do Município abdicar 
daquela taxa/receita municipal. A lei diz que os 
Municípios podem aplicar uma taxa de participação 
variável no IRS que pode ir até aos 5%, mas o Município 
de Mortágua irá prescindir dessa participação na tota-
lidade, o que na prática significa que os cinco por cento 
são devolvidos em benefício dos munícipes.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que este conjunto de reduções e isenções de 
impostos e taxas insere-se numa política de apoio às 
famílias, permitindo aliviar as dificuldades e sinalizar a 
confiança no futuro. 

Estas medidas de redução e isenção de taxas represen-
tam perda de receita municipal, no entanto o 
Presidente da Câmara sublinha que “as famílias estão 
em primeiro lugar” e que a opção é cortar nas despesas 
supérfluas ou não essenciais e repensar as prioridades, 
e tendo sempre presente o equilíbrio financeiro da 
autarquia. “O dinheiro é um bem escasso e temos de 
saber utilizá-lo, com rigor, critério, ponderação e senti-
do de responsabilidade, porque é dinheiro de todos 
nós”. Os apoios às famílias, a redução da carga fiscal, 
diz, são instrumentos que podem ajudar a fixar pessoas 
no concelho, juntamente com políticas de fomento eco-
nómico e de criação de emprego. 

 Regulamento vai enquadrar os apoios à 
 Infância, Crianças, Jovens e Famílias

A Câmara Municipal está a proceder à elaboração 
de um Regulamento para a concessão de apoios à 
Infância, Crianças, Jovens e Famílias, para entrar 
em vigor ainda no primeiro semestre do ano. 
Esse documento servirá de suporte à atribuição 
de apoios e incentivos dirigidos à Infância e 
Juventude, como a gratuitidade da Creche, o apoio 
à frequência do ensino superior, entre outros. 

Isenção de Derrama para Micro e Pequenas Empresas

Em 2022 as empresas sedeadas no concelho com um 
volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros vão 
ficar isentas da taxa de Derrama, enquanto que as 
empresas com um volume de negócio superior terão 
uma taxa reduzida de 1%. A derrama é uma taxa previs-
ta na lei que incide sobre o lucro tributável das empre-
sas e não isento de IRC. Desta forma, as chamadas 
pequenas empresas, que são a maioria no concelho, fica-
rão isentas de Derrama. 

A Câmara Municipal aprovou ainda a manutenção da 
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) em 
0,25%, que incide sobre empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas.■



4 notícias 5JANEIRO 2021AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias

Município fixa IMI na taxa mais baixa
 e devolve IRS a favor dos munícipes 
O Município de Mortágua aprovou 
aplicar em 2022 a taxa de IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis) no valor mais 
baixo permitido por lei, que é 0,3%. 

Além da taxa mínima de IMI, as famílias que tenham 
filhos a seu cargo vão beneficiar adicionalmente do cha-
mado IMI familiar, traduzindo-se numa dedução fixa 
de 20, 40 e 70 euros, consoante as famílias tenham um, 

dois, ou três ou mais dependentes a cargo, respetiva-
mente. Desta forma, pretende-se que haja um apoio 
reforçado e uma discriminação positiva relativamente 
às famílias com filhos, e consequentemente, com mais 
encargos de saúde, educação, entre outros, promoven-
do uma política municipal amiga das famílias.

O Município decidiu ainda prescindir da totalidade da 
participação no IRS a que tem direito nos termos da lei, 

o que se traduzirá também num benefício para os con-
tribuintes com domicílio fiscal no concelho. Quando 
receberem a nota de liquidação do IRS, os contribuintes 
pagarão menos (se tiverem de pagar IRS) ou receberão 
mais (reembolso do IRS) por via do Município abdicar 
daquela taxa/receita municipal. A lei diz que os 
Municípios podem aplicar uma taxa de participação 
variável no IRS que pode ir até aos 5%, mas o Município 
de Mortágua irá prescindir dessa participação na tota-
lidade, o que na prática significa que os cinco por cento 
são devolvidos em benefício dos munícipes.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que este conjunto de reduções e isenções de 
impostos e taxas insere-se numa política de apoio às 
famílias, permitindo aliviar as dificuldades e sinalizar a 
confiança no futuro. 

Estas medidas de redução e isenção de taxas represen-
tam perda de receita municipal, no entanto o 
Presidente da Câmara sublinha que “as famílias estão 
em primeiro lugar” e que a opção é cortar nas despesas 
supérfluas ou não essenciais e repensar as prioridades, 
e tendo sempre presente o equilíbrio financeiro da 
autarquia. “O dinheiro é um bem escasso e temos de 
saber utilizá-lo, com rigor, critério, ponderação e senti-
do de responsabilidade, porque é dinheiro de todos 
nós”. Os apoios às famílias, a redução da carga fiscal, 
diz, são instrumentos que podem ajudar a fixar pessoas 
no concelho, juntamente com políticas de fomento eco-
nómico e de criação de emprego. 

 Regulamento vai enquadrar os apoios à 
 Infância, Crianças, Jovens e Famílias

A Câmara Municipal está a proceder à elaboração 
de um Regulamento para a concessão de apoios à 
Infância, Crianças, Jovens e Famílias, para entrar 
em vigor ainda no primeiro semestre do ano. 
Esse documento servirá de suporte à atribuição 
de apoios e incentivos dirigidos à Infância e 
Juventude, como a gratuitidade da Creche, o apoio 
à frequência do ensino superior, entre outros. 

Isenção de Derrama para Micro e Pequenas Empresas

Em 2022 as empresas sedeadas no concelho com um 
volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros vão 
ficar isentas da taxa de Derrama, enquanto que as 
empresas com um volume de negócio superior terão 
uma taxa reduzida de 1%. A derrama é uma taxa previs-
ta na lei que incide sobre o lucro tributável das empre-
sas e não isento de IRC. Desta forma, as chamadas 
pequenas empresas, que são a maioria no concelho, fica-
rão isentas de Derrama. 

A Câmara Municipal aprovou ainda a manutenção da 
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) em 
0,25%, que incide sobre empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas.■



6 notícias 7JANEIRO 2021AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias

Mortágua celebrou Natal
com programa simbólico

Este não foi o Natal ideal, mas o possível 
nas atuais circunstâncias, devido às res-
trições da pandemia Covid, que obriga-
ram a alguma contenção nas atividades 
do Município que habitualmente inte-
gram a celebração da quadra festiva. 

Apesar desses condicionalismos, a Autarquia não quis 
deixar de assinalar a quadra com um programa simbó-
lico (mais reduzido), que incluiu as tradicionais ilumi-
nações das principais artérias da Vila e alguns eventos 
de animação realizados dentro das regras de segurança 
vigentes. Distribuiu-se ainda o tradicional Cabaz de 
Natal por famílias carenciadas. 

Um agradecimento às nossas Associações e ao 
Comércio Local, que também ajudaram a dar mais bri-
lho à quadra através das ornamentações dos espaços 
públicos e ruas comerciais. 

Às nossas Escolas, Creches e Instituições de 
Solidariedade Social, que nestes tempos difíceis, têm 
sido inexcedíveis em esforço e dedicação em prol do 
bem-estar e segurança das nossas crianças e jovens, e 
idosos, respetivamente. 

É sobretudo nestes tempos difíceis que vem ao cimo o 
melhor de nós, revelando a força, resiliência, união e 
solidariedade que carateriza o modo de ser da comuni-
dade mortaguense, e que nos enche de orgulho e de con-
fiança no futuro. 

O Município de Mortágua expressa votos de que 2022 
seja um ano de retoma da normalidade em todas as 
áreas da nossa vida quotidiana e que possamos voltar a 
ter a liberdade, tranquilidade e afetividade que tínha-
mos antes do aparecimento desta pandemia. 

Haja Saúde. Esperança e Ânimo. Um Bom Ano para 
todos nós!
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Mercadinho de Natal 
A Praça do Município recebeu o tradicional Mercadinho de Natal, organizado pela 
Comissão de Finalistas da Escola Secundária, e integrado na animação da quadra festiva. 

Estiveram presentes mais de duas dezenas de exposito-
res, com as suas bancas de venda, onde os visitantes 
podiam encontrar os bolos e doces típicos da época, 
artigos de decoração, bem como artigos de artesanato, e 
uma sugestão original ou diferente de prenda de Natal. 

Ao longo do dia o espaço foi animado com atuações musi-
cais de jovens (Joana Loureiro, Luís Pedro, Lourenço 
Gomes), artistas (Magda Sofia) e Grupos locais (Coral 

Juvenil Sílvia Marques e Filarmónica de Mortágua), atu-
ações de dança (Zumba), animação de rua (Teatro 
Experimental de Mortágua).

A Câmara Municipal deixa um agradecimento aos exposi-
tores, aos jovens e grupos locais que animaram o evento, 
bem como aos jovens finalistas pela excelente organização.

O evento contou com a colaboração da Câmara 
Municipal e cumpriu as regras da DGS em vigor à data.■
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Convívio de Natal da Academia Saber+
O Convívio de Natal da Academia Saber+ assinalou 
também o final do 1º período de aulas do ano letivo. 

Este ano, devido à situação pandémica que ainda se 
vive, o convívio contou apenas com a participação dos 
alunos, que subiram ao palco do Centro de Animação 
Cultural para cantar e tocar alguns temas populares e 
de Natal, finalizando com o hino da Academia intitula-
do “Pinta a Vida”. 

O momento constituiu uma pequena mostra do traba-
lho desenvolvido nas aulas de Música e de Cavaquinho, 
duas das disciplinas que integram a oferta curricular da 
Academia, que inclui ainda Expressões, Inglês, 
Tecnologias, Investigação, Cidadania e Património, e 
Português para Estrangeiros.

Seguiu-se a troca de presentes de Natal, feita através de 
sorteio, entre os alunos. Os formadores também não 
foram esquecidos e os alunos brindaram-lhes com a 
oferta de uma prenda de Natal. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, acompanhado 
pelos Vereadores Luís Filipe Rodrigues e Ilda Matos, 
marcou presença no convívio, e enalteceu o espírito de 
união, amizade e partilha que é lema da Academia. 
Referiu que é vontade do Executivo Municipal dar conti-
nuidade ao projeto, sempre com a intenção de melhorar 
e inovar, e de incentivar o voluntariado dos mortaguen-
ses, e não só, que queiram colaborar com a Academia. 

Ricardo Pardal salientou que a existência da Academia 
é importante para os alunos, para o Município e para a 
comunidade mortaguense. “Todos temos a ganhar 
com este projeto”, afirmou.  

No final formulou votos de um Feliz Natal para os alu-
nos, e formadores, e suas famílias, e de um bom Ano 
para todos, se possível com mais proximidade e parti-
lha de afetos e sentimentos.  

A Academia, projeto do Município, conta com mais de 
uma centena de alunos, entre naturais do concelho e 
cidadãos estrangeiros que estão fixados em Mortágua, 
contribuindo para a aquisição e desenvolvimento de 
conhecimentos/competências, a partilha de experiên-
cias, a socialização e cidadania, além da integração dos 
estrangeiros na nossa comunidade.■
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Teatro Musical “Bela e o Monstro”
trouxe emoção e encanto a toda a família
O Centro de Animação Cultural foi palco do teatro musi-
cal “Bela e o Monstro”, apresentado pela Companhia 
Rituais dell Arte.

O espetáculo reuniu e deliciou toda a familia à volta de 
uma história bem conhecida, um clássico da Literatura, 
dos Musicais e do Cinema. 

Neste espetáculo Rituais Dell Arte propõe uma nova 
versão do famoso clássico infantil, uma das mais boni-
tas histórias de Amor e Amizade, que nos mostra que a 
verdadeira beleza se encontra no nosso interior. O final 
da história e a mensagem implícita é aquela que todos 
conhecem: “É uma história emocionante, ensina-nos 
que aquilo que nós vemos, a aparência física, não mos-
tra o que está dentro da pessoa, podendo ser diferente, 
para melhor ou pior. E que as aparências podem escon-
der a realidade e nos iludir ”, referiu o encenador Miguel 
Ruivo.

O espetáculo foi promovido pelo Município, inserindo-
se na programação natalícia, e cumpriu as regras sani-
tárias e orientações da DGS relativas ao acesso e per-
manência de pessoas nos equipamentos culturais. ■

Workshop de Culinária para crianças 
A Biblioteca Municipal Branquinho da 
Fonseca promoveu o Workshop de 
Cul inár ia “Biscoit ices & Outras 
Lambarices”, convidando as crianças a 
aprender a confecionar os bolos típicos 
da quadra natalícia. 

O Workshop inseriu-se nas atividades da Biblioteca 
que assinalaram a quadra natalícia. Dividido em duas 
sessões (20 e 21 de dezembro), contou com a participa-
ção de 20 crianças no total, com idades entre os 8 e os 14 
anos.

As crianças ajudaram na preparação, a amassar, a mis-
turar ingredientes, e aprenderam a confecionar bolos 
típicos da quadra, como as filhoses, as rabanadas, os 
biscoitos, entre outros. 

Ao longo das sessões notou-se um grande entusiasmo e 
vontade de participar nas várias tarefas. 

No final, as crianças provaram as receitas e ainda leva-
ram para casa uma caixa com um sortido de bolos que 
elas próprias ajudaram a confecionar. 

A atividade lúdico-didática cumpriu as regras da DGS e 
todas as normas de segurança.■
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Marina Montebelo

Desde o passado dia 29 de dezembro 
que os munícipes do concelho de 
Mortágua tem à sua disposição um 
serviço de Transporte Flexível a Pedido, 
contratualizado com três operadores 
locais de táxi, que permite uma maior 
mobilidade e com um custo reduzido 
para os passageiros.

Transporte Flexível a Pedido 
alargado a todo o concelho

Mais rotas e mais destinos 

O serviço de Transporte Flexível a Pedido disponibiliza 
uma solução de mobilidade para as populações, e em 
especial para as que vivem mais afastadas da sede do 
concelho, onde estão instalados os principais serviços 
públicos (Centro de Saúde, Segurança Social, 
Finanças), além de estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços que são únicos, como os Bancos, 
os Correios, o Mercado, entre outros.

Comparativamente à primeira fase do projeto, que 
decorreu entre 28 de junho e 28 de dezembro, foram 
agora introduzidos vários ajustamentos e melhorias, 
tendo em vista responder às necessidades de desloca-
ção das pessoas. A principal alteração é desde logo o 
alargamento da rede territorial abrangida, que passa 

de 6 para 32 lugares do concelho, distribuídos por 6 
rotas (antes eram 4). Os destinos de chegada foram 
também aumentados, de dois para três, passando a 
abranger o Largo da Câmara Municipal, o Centro de 
Saúde e a Feira de Vale de Açores. Aas rotas têm horário 
de chegada a Mortágua ou Vale de Açores ((dia de feira) 
às 8h30, e dois horários de regresso à escolha do utili-
zador, às 13h00 e às 18h00, respetivamente.

Foi ainda criada uma rota dedicada, de sentido único, 
abrangendo 59 lugares do concelho, com partida às 13 
horas do centro da Vila (Praça de Táxis) para qualquer 

um desses lugares de origem. Na prática, esta rota espe-
cífica permite que as pessoas possam regressar a casa à 
hora do almoço. Desta forma, com as seis rotas criadas, 
todo o concelho passa a ser servido pela rede de 
Transporte Flexível a Pedido. 

O serviço funciona dois dias por semana, às segundas-
feiras e quintas-feiras, mas permite alguma flexibilidade 
em função das necessidades concretas das pessoas, por 
exemplo, no caso de ter uma consulta ou exame marca-
dos noutro dia da semana. O pedido é feito mediante 
marcação prévia até às 15 horas do dia anterior ao dia da 
viagem, através de uma chamada para o nº de telefone 
800 200 201 (a chamada é gratuita). A central de reser-
vas está disponível de segunda a sexta-feira das 9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30, para atender os pedidos. 

Este serviço é prático e eficiente, uma vez que os utiliza-
dores que recorram a este tipo de serviço têm uma aces-
sibilidade direta ao centro da Vila e a possibilidade de 
regressar às suas localidades através do mesmo servi-
ço. Além disso, tambem é económico, porque as pesso-
as pagam um custo de viagem mais reduzido, sendo o 
restante valor suportado pelo Município. Os bilhetes 
são adquiridos a bordo e cada viagem custa entre 1,05 
euros e 4,60 euros, consoante o percurso. 

Por outro lado, o serviço permite dar uma melhor res-
posta às necessidades de deslocação das pessoas, dis-
ponibilizando horários mais compatíveis com as suas 
necessidades diárias. Este serviço permite às pessoas 

ter transporte no dia em que necessitam e para o local 
onde necessitam com um telefonema.

“Este serviço é muito útil para as pessoas idosas, para 
as pessoas que vivem mais longe da sede do concelho 
e para as que não têm uma resposta adequada, nome-
adamente em termos de horários, nos transportes 
públicos convencionais”.

-presidente da Câmara, Ricardo Pardal

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que foi intenção do atual Executivo, em colabo-
ração com a CIM-Região de Coimbra, redefinir e 
melhorar o serviço que até aqui era prestado, “com o 
objetivo de chegar a mais pessoas e mais lugares, e dar 
uma melhor resposta às necessidades de mobilidade 
dos munícipes, nomeadamente aqueles que vivem 
mais longe ou que não têm transporte próprio, e preci-
sam de vir à Vila de Mortágua para tratar de assuntos 
importantes ou adquirir determinados bens e serviços 
que só aqui existem”. 

“O que se pretende é que as pessoas utilizem este serviço, 
que oferece muitas vantagens, em termos de acesso dire-
to aos lugares e de horários, mas também em termos de 
preço”, diz. Nesse sentido, está previsto reforçar a divul-
gação do serviço, envolvendo as Juntas de Freguesia, 
bem como proceder-se à colocação da sinalética nos 
locais de paragem, logo que todo o material esteja dispo-
nível, sendo também um meio de despertar a atenção 
das pessoas e de incentivá-las a recorrer a este serviço.■
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Agrupamento de Escolas de Mortágua
participa em projeto europeu
O Agrupamento de Escolas de Mortágua encontra-se a 
participar num projeto europeu, no âmbito do Programa 
ERASMUS+, numa parceria multicultural entre seis escolas 
europeias de diferentes países: Portugal (representado por 
Mortágua), Noruega, Dinamarca, Alemanha, Eslovénia e 
Eslováquia. 

O projeto, cujo acrónimo é NEMESIS – New Media in 
Democratic Societies, tem permitido aos alunos portu-
gueses envolvidos ter a oportunidade de debater e tra-
balhar este tema muito atual com jovens da mesma ida-
de, oriundos das outras cinco escolas parceiras. Os tra-
balhos realizados em cada país são partilhados com os 
colegas via Internet e publicados num website comum, 
entre outras formas de divulgação. 

Entre outras atividades, este projeto contempla a reali-
zação de seis encontros de trabalho, a ter lugar em cada 
uma das seis escolas participantes, durante 5 dias e 
envolvendo alunos e professores. Assim, e não obstante 
todas as limitações resultantes das restrições impostas 
pela situação pandémica vivida, já se realizaram 3 des-
tas mobilidades. A primeira realizou-se entre 20 e 25 de 
Outubro de 2019, a Oslo, capital da Noruega. A segunda 
ocorreu entre 1 e 7 de março de 2020 tendo como desti-
no Odense, importante cidade Dinamarquesa.

A mais recente, realizou-se entre os dias 28 de novem-
bro e 4 de dezembro de 2021 e teve como destino 
Munique, capital da Baviera, na Alemanha. Nesta des-
locação, participaram 5 alunos do Agrupamento de 
E s c o l a s  d e  M o r t á g u a ,  a c o m p a n h a d o s  p e l o  
Coordenador do Projeto, Professor Jorge Lourenço e 
pela Professora Gabriela Pereira. Durante toda a sema-
na, os alunos desenvolveram diversas atividades no 
âmbito do projeto que resultaram na produção de 3 e-
books sobre Fake-news – como identificá-las e como 
combatê-las. Estes e-books serão partilhados com os 
restantes colegas do Agrupamento, podendo ser uma 
preciosa ferramenta e fonte de informação na luta con-
tra este que é um dos problemas que mais contribui 
para a desinformação dos jovens e da população em 
geral, podendo mesmo assumir-se como uma ameaça 
ao funcionamento das instituições democráticas. 
Todos, alunos e Professores, tiveram, ainda, a oportuni-
dade de conhecer a cultura alemã, contactar com o sis-
tema de ensino daquele país e conviver com os restan-
tes participantes das escolas parceiras. Foi uma expe-
riência extremamente enriquecedora e que contribuiu 
de forma relevante para a sua formação enquanto cida-
dão europeus.

Esta é, sem dúvida, uma oportunidade excecional para 
os alunos contactarem com povos e culturas diferentes, 
promovendo deste modo a tolerância e a solidariedade 
no espaço Europeu. É, igualmente, uma ocasião única 
para promover o Concelho de Mortágua e a região 
envolvente.■

  Em março de 2022, será o Agrupamento de Escolas 
de Mortágua a assumir o papel de anfitrião do proje-
to, recebendo cinco alunos de cada país participante e 
os respetivos professores.

┌
┐
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Hasteada a Bandeira Verde Eco-Escolas
no Agrupamento de Escolas de Mortágua 
O Agrupamento  de  Escolas  de 
Mortágua voltou a hastear a bandeira 
Eco-Escolas, que distingue as escolas 
que promovem boas práticas de 
sustentabilidade ambiental.

A cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas (Ban-
deira Verde) realizou-se no passado dia 15 de dezembro  
e contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, Ricardo Pardal, Vereadores Luís Filipe 
Rodrigues e Ilda Matos, Diretor do Agrupamento de 
Escolas, Rui Parada da Costa, Docentes, Estudantes e 
Funcionários , e membros do Conselho Eco-Escolas. 
Duas alunas procederam, simbolicamente, ao hastear 
da bandeira.  

Desde 2014, que consecutivamente, o Agrupamento de 
Escolas é distinguido com a Bandeira Verde, num reco-
nhecimento pelo mérito do seu trabalho em prol da pre-
servação do Ambiente e do Desenvolviemnto 
Sustentável. O Município de Mortágua é parceiro do 
programa Eco-Escolas, colaborando na implementa-
ção deste projeto e concretização dos seus objetivos. 

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional 
promovido pela Foundation for Environmental 
Education, desenvolvido em Portugal desde 1996, pela 
ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. O Eco-
Escolas pretende encorajar ações e reconhecer o traba-
lho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito 
d a  E d u c a ç ã o  A m b i e n t a l / E d u c a ç ã o  p a r a  o  
Desenvolvimento Sustentável.

Após o hastear da bandeira, o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Mortágua, Rui Parada da Costa, dirigiu 
palavras de agradecimento aos Alunos, Professores, 
Funcionários, bem como ao Conselho Eco-Escolas. “Este 
momento é o corolário do vosso trabalho em prol do 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável realizado 
durante o ano letivo 2020-2021”. Rui Parada da Costa 
incentivou os alunos “a continuar a fazer a separação dos 
resíduos, a reciclar, a preservar o Ambiente. É fundamen-
tal o trabalho de todos para garantir um bom Ambiente 
para o vosso futuro e das gerações que vêm a seguir”. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, feli-
citou os alunos e toda a comunidade escolar pela atri-
buição ao Agrupamento, mais uma vez, do galardão 
Eco-Escolas. “Sentimos um orgulho enorme por estar-
mos aqui hoje a testemunhar e a partilhar convosco 
este ato de reconhecimento”.

“Respeitar e preservar este Planeta é uma responsabili-
dade de todos nós, de toda a sociedade. Cabe sobretudo 
a vocês, que são as gerações futuras, trabalhar e sensibi-

lizar no sentido de continuarmos a ter um Planeta limpo 
e bonito, com condições para todos vivermos“, afirmou.

À margem da cerimónia, o Presidente da Câmara pro-
cedeu ainda à entrega de um biocompostor ao 
Agrupamento de Escolas, destinado à compostagem de 
lixo orgânico. O Município de Mortágua, em parceria 
com a Associação de Municípios do Planalto Beirão 
(AMPB), aderiu ao projeto “Biobairros – Da Terra à 
Terra”, promovido pelo Fundo Ambiental e pelo 
Ministério do Ambiente e Ação Climática. ■
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Planalto Beirão procedeu à entrega
de biocompostores ao Município de Mortágua 

A Associação de Municipios do Planalto Beirão procedeu à 
entrega de compostores domésticos ao Município de 
Mortágua. Nesta fase vão ser distribuídos 18 equipamentos 
por Instituições do concelho e pela comunidade local. 

Uma parte dos biocompostores vão ser distribuídos 
por Escolas e Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS`s), os restantes serão entregues a famílias 
que se candidatem a receber um destes equipamentos. 
Na página de facebook do Município é disponibilizado 
um link de acesso ao formulário de candidatura para 
preenchimento do interessado, podendo também ser 
requerido em formato de papel na Secretaria da 
Câmara Municipal. 

A campanha ambiental “Compostagem: Eu faço!” da 
AMPB contempla a distribuição de 400 biocomposto-
res, para separação de resíduos orgânicos, pelos muni-
cipios da AMPB aderentes ao projeto. Esta iniciativa 
visa, por um lado, incentivar a valorização dos resíduos 
orgânicos na fonte, através da compostagem domésti-
ca, diminuindo assim a quantidade dos biorresíduos 
presentes nos resíduos indiferenciados, e por outro, a 
fertilização natural dos solos através da utilização do 
composto orgânico produzido. 

O presidente da Câmara Municipal refere que o núme-
ro de biocompostores pode vir a ser aumentado, em 
função da adesão das pessoas ao projeto da biocom-
postagem. “Se a procura exceder os compostores dis-
poníveis nesta fase, teremos de fazer um sorteio, e pos-
teriormente, equacionar a aquisição de mais equipa-
mentos. Esta fase vai servir também para avaliar a rece-
tividade e o interesse das famílias relativamente ao pro-
cesso da compostagem”, explica Ricardo Pardal. 

O presidente da Câmara refere que este “é um processo 
simples, que pode ser feito por qualquer um de nós, 
desde que tenha um espaço adequado, como uma horta, 
um jardim, e a pessoa siga os passos corretos. E no final 
obtem-se um fertilizante natural, amigo do ambiente, e 
promove-se assim a chamada economia circular”.

Nos canais do Facebook e Instagram da AMPB encon-
tra-se disponível informação sobre os passos a seguir, 
quais os materiais que podem ou não ser objeto de com-
postagem, como fazer a aplicação do fertilizante final.■

Entrega de biocompostor na Escola Secundária
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Decorreu entre 19 e 26 de dezembro a 
segunda edição virtual da São Silvestre 
de Mortágua. 

Organizado pela Secção de Desporto da Câmara 
Municipal, o evento contou com 176 Inscritos, que podi-
am escolher entre três modalidades de prova, a 
Caminhada (5 Km), a Corrida (5 ou 10 Km) e ainda a 
Kids Race para os mais novos (300 ou 600 metros). 

Este ano, por causa da pandemia, ainda não foi possível 
a realização do evento na forma presencial. A solução 
alternativa foi lançar o desafio virtual mediante inscri-
ção online (numa aplicação de telemóvel) e no final 
envio do registo comprovativo da conclusão da prova. 
O objetivo principal deste evento é motivar e promover 
um estilo de vida ativo e saudável, sobretudo neste con-
texto de pandemia.  

Vamos acreditar que no próximo ano já seja possível 
realizar a São Silvestre, presencialmente, e animar as 
ruas de Mortágua, numa grande confraternização da 
atividade física.

Todos os participantes vão receber uma t-shirt e o 
diploma de participação. ■

São Silvestre de Mortágua
teve cerca de 200 inscritos
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GOSTARIA DE TER 
UM BIOCOMPOSTOR 
EM SUA CASA?
 A Associação de Municipios do Planalto Beirão, em par-
ceria com os municipios da sua área de abrangência, 
está a promover uma campanha de incentivo à com-
postagem, um processo natural que permite aproveitar 
e valorizar resíduos biodegradáveis e transformá-los 
num fertilizante rico de nutrientes, para ser utilizado 
nas hortas, jardins e sementeiras.

Para o efeito, vão ser entregues biocompostores a famíli-
as que pretendam fazer compostagem doméstica, e aju-
dar à preservação do Meio Ambiente. Nesta fase, o núme-
ro de biocompostores é limitado, sendo a entrega feita 
mediante sorteio. Os interessados só têm de preencher o 
formulário (simples) disponível na página de facebook 
do Município ou em formato papel na Secretaria da 
Câmara Municipal. Ao fazer a inscrição está a candida-
tar-se à obtenção de um destes equipamentos.

CASO VENHA A SER SORTEADO, A ENTREGA É GRATUITA. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSTAGEM (COMO FAZER, 
ONDE E COMO APLICAR, QUAIS OS MATERIAIS A COMPOSTAR), 
CONSULTE EM: FACEBOOK.COM/PLANALTOBEIRAO; INSTAGRAM.-
COM/PLANALTOBIERAO; WWW.PLANALTOBEIRAO.PT

TRANSPORTE FLEXÍVEL 
A PEDIDO CHEGA AGORA 
A MAIS LUGARES DO 
CONCELHO
26 lugares adicionados ao projeto inicial

32 lugares com cobertura de viagem de ida e volta

Aumento do nº de rotas (6 no total) e com 
maior abrangência territorial

1 rota dedicada, de sentido único, com parti-
da às 13h00 do Largo da Câmara para os 
lugares de origem (cobertura de 59 lugares 
do concelho).

Frequência do serviço 2 vezes por semana 
(2ª feira e 5ª feira)

3 destinos de chegada, dois dos quais novos. 
Além do Largo da Câmara Municipal, passa a 
incluir o Centro de Saúde e a Feira de Vale 
de Açores.

Horário de chegada aos locais de destino às 
8h30; horário de regresso às 13h00 e 18h00.
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ROTA LUGARES ORIGEM DESTINO HORÁRIO 
CHEGADA 
DESTINO

HORÁRIO 
REGRESSO 
ORIGEM

PONTOS 
PARAGEM

TIPO PERIODI-
CIDADE

ROTA 1 Água Levada, Barracão, Soito, Azival, Castanheira, Truta de Cima Água Levada 1º - Largo da CM Mortágua
2º - Centro de Saúde
3º - Feira de Vale de Açores 

08:30 13:00; 18:00 6 Ligação direta ao centro de 
Mortágua

SEG e QUI

ROTA 2 Caparrosa, Carapinhal, Caparrosinha, Benfeita, Coval Cortegaça Caparrosa 1º - Largo da CM Mortágua
2º - Centro de Saúde
3º - Feira de Vale de Açores

08:30 13:00; 18:00 6 Ligação direta ao centro de 
Mortágua

SEG e QUI

ROTA 3 Freixo, Chão do Vento, Zona Industrial de Mortágua, Falgaroso do Maio, Barril Freixo 1º - Largo da CM Mortágua
2º - Centro de Saúde
3º - Feira de Vale de Açores

08:30 13:00; 18:00 6 Ligação direta ao centro de 
Mortágua

SEG e QUI

ROTA 4 Sobral, Vila Moinhos, Vila Meã, Vila Gosendo, Cruz de Vila Nova, Vila Nova Sobral 1º - Largo da CM Mortágua
2º - Centro de Saúde
3º - Feira de Vale de Açores

08:30 13:00; 18:00 6 Ligação direta ao centro de 
Mortágua

SEG e QUI

ROTA 5 Tarrastal, Monte de Lobos, Pala, Macieira, Moitinhal, Gândara, Póvoa, Povoínha, Vale de 
Remígio

Tarrastal 1º - Largo da CM Mortágua
2º - Centro de Saúde
3º - Feira de Vale de Açores

08:30 13:00; 18:00 6 Ligação direta ao centro de 
Mortágua

SEG e QUI

ROTA 6

(sentido 
único)

Vale de Paredes, Almacinha, Pinheiro, Ferradosa, Galhardo, Marmeleira, Vale de Borregão, 
Alcordal, Lourinha de Baixo, Vale da Linhaça, Cerdeira, Pereira, Lourinha de Cima, Vale de 
Ovelha, Vale da Vide, Pomares, Vale de Mouro, Vila Boa, Ribeira, Espinho, Vila Meã da Serra, 
Quilho, Falgaroso da Serra, Santa Cristina, Sernadas, Sardoal, Chão Miúdo, Riomilheiro, 
Almaça, Vale de Ana Justa, Cercosa, Cerdeirinha, Meligioso, Sula, Moura, Sobrosa, Trezói, 
Anceiro, Aveleira, Eirigo, Laceiras, Carvalhal, Painçal, Vale de Carneiro, Truta de Baixo, 
Palheiros de Cima, Palheiros de Baixo, Ortigosa, Felgueira, Póvoa do Sebo, Pego Longo, 
Gavião, Mortazel, Calvos, Linhar de Pala, Paredes, Tojeira, Vale das Éguas, Vila Pouca

1º - Largo da CM 
Mortágua
2º - Centro de 
Saúde
3º - Feira de Vale 
de Açores

59 Lugares com cobertura 
de rede, garantindo horário 
complementar para os 
munícipes regressarem ao 
lugar de origem.

13:00 59 Ligação do centro de Mortágua 
aos lugares de origem. Permite 
que os munícipes usem o SIT 
FLEXI para regressar a casa. 
Nestes lugares o serviço apenas 
estará disponível de Mortágua 
para os lugares.

SEG e QUI
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SÁB 01 (21:30) / DOM 02 (16:00)

Cantar! 2 (VP)
Sing 2 

1h 50min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: GARTH JENNINGS
COM:  VASCO PALMEIRIM, AUREA, MAFALDA LUÍS DE CASTRO

O novo capítulo do franchise de enorme sucesso da 
Illumination, chega-nos com grandes sonhos e espetaculares 
sucessos musicais, acompanhando o sempre otimista coala 
Buster Moon e o seu estrelado elenco de artistas, os quais se 
preparam para a mais desafiante aventura até à data: montar 
uma extravagância musical nunca antes vista… E fazê-lo na 
capital mundial do entretenimento! Só há um problema… Antes 
de mais, terão de convencer Clay Calloway, a maior – e a mais 
solitária - estrela de rock do mundo a juntar-se a eles.

SÁB 8 (21:30) / DOM 9 (21:30)

Casa Gucci
House of Gucci

1h 57min // DRAMA // M/14
DE: RIDLEY SCOTT
COM: LADY GAGA, ADAM DRIVER, JARED LETO

Inspirado na chocante história verídica dos bastidores da 
família detentora do império da moda italiana. Quando Patrizia 
Reggiani (Lady Gaga), uma desconhecida de origem humilde, se 
casa com Maurizio Gucci (Adam Driver), a sua ambição 
desmedida começa a desencadear no legado da família uma 
imparável espiral de traição, destruição e vingança que 
culmina... num assassínio.

SÁB 15 (21:30) / DOM 16 (21:30)

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
Spider Man - No Way Home
2h 28 min // AÇÃO // M/12
DE: JON WATTS
COM: TOM HOLLAND, BENEDICT CUMBERBATCH, ZENDAYA 

Quando Peter pede ajuda ao Doutor Estranho para restaurar o seu 
segredo, o feitiço abre um buraco no seu mundo, libertando os 
vilões mais poderosos que já lutaram contra o Homem-Aranha em 
qualquer universo. Agora, Peter terá que superar o seu maior desafio 
até hoje, que não alterará apenas o seu próprio futuro para sempre, 
mas também o futuro do Multiverso.

SAB 22 (21:30 / DOM 23 (21:30)

Matrix Resurrections
The Matrix Resurrections
2h 28 min // AÇÃO // M/12
DE: LANA WACHOWSKI
COM: KEANU REEVES, CARRIE-ANNE MOSS, YAHYA ABDUL-MATEEN II

O novo filme reúne os protagonistas originais Keanu Reeves e 
Carrie-Anne Moss nos icónicos personagens que os tornaram 
famosos, Neo e Trinity.

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€

SAB 29 (21:30 / DOM 30 (21:30)

The King's Man: O Início
The King's Man
2h 11 min // AÇÃO/AVENTURA // M/12
DE: MATTHEW VAUGHN
COM:RALPH FIENNES, GEMMA ARTERTON, RHYS IFANS

Enquanto um conjunto dos piores tiranos e mentores da 
história do crime se reúnem para planear uma guerra para 
exterminar milhões, um homem deve correr contra o tempo 
para os deter. 
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sugestões biblioteca30 31

Passatempo Cultural
TEMA: CITAÇÕES FAMOSAS

“A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto
 humano”, é uma citação de um destes escritores:

“O homem não morre quando deixa de viver, 
mas quando deixa de amar". 
Quem é o autor desta citação?

a) George Eliot
b) Victor Hugo
c) Honoré de Balzac 

 a) Mark Twain 
 b) Charles Dickens
 c) Gustave Flaubert 

a) Albert Einstein
b) Isaac Newton
c) Thomas Edison 

“A insatisfação é a principal motivadora do progresso".
De quem é esta frase? 

 
“Tudo o que é bom dura o tempo necessário para 
ser inesquecível”, é uma frase da autoria de:

a) Agustina Bessa-Luís 
b) Fernando Pessoa
c) José Saramago

“A coragem é a primeira das qualidades humanas, 
porque é a qualidade que garante as demais”, 
foi uma frase dita por: 

a) John Kennedy
b) Winston Churchill
c) Charles de Gaulle

“A beleza exterior alegra os olhos, porém a beleza interior, 
faz com que o coração bata mais rápido”, 
é uma citação escrita por: 

We`ll always have Paris”- “Nós sempre teremos Paris”, 
é uma frase famosa do filme:

“A mentira é o único privilégio do homem sobre todos
 os outros animais”, é uma citação de qual destes escritores?:

 a) Eça de Queirós 
 b) Ramalho Ortigão 
 c) Cesário Verde 

a) Do céu caiu uma estrela
b) Lawrence da Arábia
c) Casablanca

a) Bernard Shaw
b) Fiódor Dostoiévski 
c) Hermann Hesse

 JANEIRO 2022AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA cultural

BIBLIOTECA MUNICIPAL     RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8  231 927 440   HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT  BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT▪ ▪ ▪ ▪q w m

DAN CASEY

O bolo de maçã  
Uma história reconfortante e carinhosa,
ideal para o começo do ano, 
que nos ensina a ir buscar forças e
ânimo às pequenas coisas que somos
afortunados por ter.

SARA RALHA

Com a breca, 
há amor na biblioteca!
Uma biblioteca muito especial 
e cheia de segredos atreves-te a entrar?

ELIZABETH GILBERT

Comer, orar, amar 
Uma viagem longa e profunda 
pelos recônditos da alma
um livro inspirador!

ISABEL ALLENDE

Mulheres da 
minha alma  
Uma emocionante narrativa 
reivindicando, ao mesmo tempo,
o direito de viver a vida
adulta com sentimento, 
prazer e plena intensidade.

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: DIA MUNDIAL DO BRAILLE (4 DE JANEIRO)

Helen Keller (ativista)

Helen teve uma febre tão alta que a deixou surda e cega. 
Frustrada e zangada, deitava-se muitas vezes no chão, a dar pontapés e a gritar.
A mãe levou-a a uma escola especial para crianças cegas. Uma professora talentosa, Anne Sullivan, 
recebeu-as e decidiu tentar ensinar Helen a falar.
Anne percebeu que tinha de recorrer ao sentido do tato, colocou os dedos de Helen debaixo de água 
a correr e escreveu-lhe a palavra água na palma da mão…pouco depois começou a falar em voz 
alta.
Aprendeu a ler braille ao passar os dedos sobre os pontos elevados. Até aprendeu outras línguas, 
como francês, alemão, latim e grego!
Helen discursou muitas vezes em público e foi uma grande defensora dos direitos das pessoas com 
deficiência. Viajou pelo mundo com a sua incrível professora e o seu cão adorado. Não precisava de 
palavras para lhes dizer como se sentia: dava-lhes grandes abraços, cheios de amor.

(Soluções  na pág.38)

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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A Câmara Municipal nas suas Reuniões 
Ordinárias de 2 e 14 de Dezembro, tomou 
conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Tomar conhecimento do despacho da Senhora 
Secretária de Estado da Educação a autorizar a atribui-
ção do nome de patrono à Escola Básica de Mortágua, 
passando a denominar-se Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes.

Aprovar a proposta de Gratuitidade do Fornecimento 
de Refeições aos alunos do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 
no âmbito dos Serviços de Apoio à Familia, para o ano 
de 2022.

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA em destaque AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3232

Aprovar a proposta de Gratuitidade de Transportes 
Escolares para todos os alunos que se encontrem a fre-
quentar o Ensino Secundário no concelho de Mortágua, 
bem como dos alunos que se encontrem a frequentar 
cursos noutros municipios (Ensino Secundário ou 
Profissional), quando seja por inexistência desse curso 
na área do concelho de Mortágua. 

Aprovar solicitar a celebração de protocolo com a Santa 
Casa da Misericórdia de Mortágua para o fornecimento 
de Refeições e Prolongamento de Horário das crianças 
que frequentam o Pré-Escolar no Centro Educativo, no 
2º e 3º períodos letivos.

Boas Quintas conquista
mais um “Dão Nobre”
A Sociedade Agricola Boas Quintas, sedeada em Mortágua, viu novamente o seu 
“Fonte de Ouro” Branco arrecadar a distinção máxima “Dão Nobre”, que é somente 
atribuído a vinhos de excelsa qualidade. 

É a terceira vez que a Boas Quintas arrecada este galar-
dão, na categoria de Brancos, depois do Fonte de Ouro 
2015 (o primeiro vinho Dão Nobre Branco da história 
vitivinícola portuguesa) e do Fonte de Ouro 2018. 
Agora foi o Fonte de Ouro, colheita de 2019, a alcançar 
esta designação que é exclusiva dos vinhos do Dão e 
somente atribuída a vinhos de excelência. 

Para tal, tem de obter uma pontuação no mínimo de 90 
pontos, numa escala de 0 até 100 pontos possíveis, 
sendo essa atribuição da responsabilidade da câmara de 
provadores da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.

Esta é mais uma distinção de reconhecimento e prestí-
gio para as Boas Quintas, e para o enólogo Nuno 
Cancela de Abreu, que dá continuidade a uma tradição 
vitícola familiar que já leva mais de 130 anos. ■
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Aprovar solicitar a celebração de protocolo com a Santa 
Casa da Misericórdia de Mortágua para o transporte de 
crianças do 1º CEB, Pré-Escolar, Básico e Secundário, no 
2º e 3º períodos letivos.

Tomar conhecimento que está a ser desenvolvido no 1º 
Ciclo do Ensino Básico o projeto municipal de podcast 
“Trocado por Miúdos”, envolvendo a participação ativa 
dos alunos deste nível de ensino e dinamizado por 
Técnicos do Município. 

Ratificar os processos de candidatura nº 41, 44 e 
45/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio à Familia, nos termos previstos no artº 6º, nº1 do 
respetivo Regulamento.

Tomar conhecimento do protocolo de cooperação cele-
brado entre o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional e o Município de Mortágua, que visa propor-
cionar um estágio/formação em contexto de trabalho, nos 
Serviços da Câmara, a um formando natural do concelho 
que está a frequentar o Curso de Técnico de Apoio à 
Gestão.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
Apoio ao Associativismo/Atividades

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros para apoio à atividade da sua equipa 
de Futsal Feminina (competição e formação), na época 
desportiva 2021-2022. 

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante 
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
20.000,00 euros para apoio às despesas correntes 
de início da nova época desportiva. 

Aprovar atribuir ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua, mediante a celebração de pro-
tocolo, o subsídio no valor de  10.000,00 euros para 
apoio à aquisição de carrinha de nove lugares para 
transporte dos atletas da sua equipa de BTT.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar a atribuição do Cabaz de Natal a 87 agrega-
dos familiares com carências económicas, na 
sequência do levantamento efetuado pelos Serviços 
Sociais do Município.

SAÚDE

Tomar conhecimento do valor da comparticipa-
ção do Município no âmbito do projeto intermu-
nicipal – Unidades Móveis de Saúde na Região de 
Coimbra”, que foi objeto de candidatura ao 
Centro 2020/Programa FEDER.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da 
Câmara a determinar o alargamento do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais do 
concelho de Mortágua durante a época natalícia, no 
período de 7 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 
2022.

Aprovar autorizar a venda do lote 5 do Loteamento da 
2º Fase de Plano de Pormenor de Ampliação do Parque 
Industrial, de que é proprietário Isilda Oliveira 
Unipessoal, Lda., à Vidraria de Mortágua, pelo mesmo 
valor da compra inicial. 

Aprovar atribuir à Associação Comercial e Industrial 
Bairrada e Aguieira o montante de 3.000,00 para des-
pesas com os prémios e material de divulgação da ação 
“Tômbola de Natal`2021”, que conta com a parceria do 
Município de Mortágua. 

Aprovar a comparticipação do Município, no valor de 
2.089,21 euros, no Programa de Apoio à Redução 
Tarifária 2020 nos transportes públicos, promovido 
pela CIM-Região de Coimbra.  

Tomar conhecimento da aprovação da candidatura 
apresentada pela CIM-Região de Coimbra, dos Planos 
Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, 
abrangendo todos os concelhos que integram aquela CIM.    

PROTEÇÃO CIVIL

Tomar conhecimento do Despacho do Senhor 
Presidente da Câmara sobre a ativação do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Mortágua, na sequência da declaração da Situação de 
Calamidade no território nacional, e com comunicação 
às entidades locais e regionais (Saúde, Segurança e 
Proteção Civil) e publicação no site do Município e nas 
Juntas de Freguesia. 

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar a proposta de atribuição do Abono de 
Despesas de Representação dos Dirigentes Municipais 
nos termos previstos no artº 24º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto. 

Aprovar autorizar o aumento excecional dos Fundos 
Disponíveis do Município no valor de 2 milhões de 
euros do saldo da gerência de 2021.

Aprovar a proposta de fixar em 0,3% a Taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), para vigorar no ano de 
2021 e com efeitos na liquidação que será feita em 2022.

Aprovar a proposta de redução do IMI para as famílias 
com dependentes a seu cargo, com uma dedução fixa 
de 20, 40 e 70 euros, consoante tenham um, dois, três 
ou mais dependentes a seu cargo.

Aprovar a proposta de isentar da taxa de Derrama as 
empresas cujo volume de negócios não ultrapasse 150 
mil euros, e fixar a taxa reduzida de 1% às empresas cujo 
volume de negócios ultrapasse aquele valor, incidindo 
apenas sobre o lucro tributável e não isento de IRC. 

Aprovar a proposta de fixar em 0,0% a percentagem do 
IRS pretendido pelo Município, nos termos do artº 26 da 
Lei das Finanças Locais - Lei nº73/2013, de 3 de setembro.
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Aprovar solicitar a celebração de protocolo com a Santa 
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2º e 3º períodos letivos.
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Ciclo do Ensino Básico o projeto municipal de podcast 
“Trocado por Miúdos”, envolvendo a participação ativa 
dos alunos deste nível de ensino e dinamizado por 
Técnicos do Município. 

Ratificar os processos de candidatura nº 41, 44 e 
45/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio à Familia, nos termos previstos no artº 6º, nº1 do 
respetivo Regulamento.

Tomar conhecimento do protocolo de cooperação cele-
brado entre o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional e o Município de Mortágua, que visa propor-
cionar um estágio/formação em contexto de trabalho, nos 
Serviços da Câmara, a um formando natural do concelho 
que está a frequentar o Curso de Técnico de Apoio à 
Gestão.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
Apoio ao Associativismo/Atividades

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros para apoio à atividade da sua equipa 
de Futsal Feminina (competição e formação), na época 
desportiva 2021-2022. 

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante 
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
20.000,00 euros para apoio às despesas correntes 
de início da nova época desportiva. 

Aprovar atribuir ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua, mediante a celebração de pro-
tocolo, o subsídio no valor de  10.000,00 euros para 
apoio à aquisição de carrinha de nove lugares para 
transporte dos atletas da sua equipa de BTT.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar a atribuição do Cabaz de Natal a 87 agrega-
dos familiares com carências económicas, na 
sequência do levantamento efetuado pelos Serviços 
Sociais do Município.

SAÚDE
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nicipal – Unidades Móveis de Saúde na Região de 
Coimbra”, que foi objeto de candidatura ao 
Centro 2020/Programa FEDER.
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Mortágua, na sequência da declaração da Situação de 
Calamidade no território nacional, e com comunicação 
às entidades locais e regionais (Saúde, Segurança e 
Proteção Civil) e publicação no site do Município e nas 
Juntas de Freguesia. 

ADMINISTRAÇÃO
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Despesas de Representação dos Dirigentes Municipais 
nos termos previstos no artº 24º da Lei nº 49/2012, de 
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Disponíveis do Município no valor de 2 milhões de 
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empresas cujo volume de negócios não ultrapasse 150 
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ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
3450-122 Mortágua
q231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais, 
3450-153 Mortágua
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

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

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique 
Vale de Açores
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 
3450-152 Mortágua
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua
q231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

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

Contactos Úteis
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Para prevenir as infeções res-
piratórias, para além da vaci-
nação contra a gripe, são 
essenciais a higiene 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 social.

Use máscara sempre que esti-
ver em contacto com outras 
pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3636

31 1 2 3 4 5 6

Aprovar fixar em 0,25% a Taxa Municipal dos Direitos 
de Passagem, a cobrar às empresas que fornecem redes 
e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público em local fixo. 

Aprovar a modificação do Regulamento de Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Familia, consistindo na prorroga-
ção do prazo da sua vigência até à entrada em vigor de 
novo regulamento. 

Nomear a Vereadora Ilda Matos como representante 
do Município na Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Mortágua.

Aprovar a proposta de constituição do Conselho 
Municipal de Educação de Mortágua para o quadriénio 
2021-2025.

Aprovar a proposta de constituição do Conselho 
Municipal da Juventude de Mortágua para o quadrié-
nio 2021-2025.

Aprovar a proposta de constituição da Comissão 
Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais para o 
quadriénio 2021-2025.

Aprovar a proposta de constituição da Comissão 
Municipal de Proteção Civil para o quadriénio 2021-2025.

Aprovar a proposta de constituição do Conselho 
Municipal de Segurança para o quadriénio 2021-2025.

Ratificar a candidatura apresentada pelo Município ao 
Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Medida de 
Emprego Apoiado em Mercado Aberto, que contempla 
a integração de 4 postos de trabalho. 

Autorizar as despesas que cabem ao Município de 
Mortágua no âmbito da candidatura CadaSTRU RC – 
Cadastro Simplificado do Território Rústico da Região 
de Coimbra, e solicitar à Assembleia Municipal a 
assunção do respetivo compromisso plurianual 

Aprovar colaborar na publicação do livro “Beira(s) – 
Imagens do Ambiente Natural e Humano na Literatura 
de Ficção”, da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que inclui 
um capítulo dedicado ao escritor mortaguense 
Branquinho da Fonseca. 

Aprovar fixar o preço de 24,99 euros para venda ao 
público do jogo didático “Napoleão Bonaparte, o prin-
cípio do fim”, para ser vendido no Posto de 
Turismo/Centro de Interpretação.
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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
1b,2c,3a,4a,5c,6a,7c,8b
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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
1b,2c,3a,4a,5c,6a,7c,8b



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

Sabia que pode ter um servi-
ço de táxi a preço reduzido e 
com cobertura de toda a 
área do concelho?

O pedido é feito mediante mar-
cação prévia até às 15 horas do 
dia anterior ao dia da viagem.

Transporte Flexível a Pedido

800 200 201
Chamada Gratuita
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