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Caros Mortaguenses,

Neste mês de fevereiro pretendo focar-me no tema 
da prevenção e, em particular, das medidas dirigidas 
à diminuição do risco de incêndio.

Pode parecer cedo para se falar no assunto, mas no 
caso do flagelo dos incêndios, que infelizmente nos 
foi já tragicamente familiar, esta forma de atuar é obri-
gatória. Sem garantias absolutas tendo em conta 
todas as variáveis em causa, mas com a certeza de que 
tudo se faz para prevenir o que menos se deseja.

É por isso que o Município está já há algum tempo a 
preparar e executar investimento no reforço de equi-
pamentos, de que são exemplos:

▪ Aquisição de buldózer para trabalhos de manuten-
ção da rede viária e faixas de gestão de combustível. 
Um equipamento moderno, seguro, para substituir 
o anterior, que estava obsoleto, não dando garantia 
de qualidade do trabalho desenvolvido nem, e isto 
era fundamental resolver, de condições de seguran-
ça para os operadores;

▪ Giratória de rodas, com o objetivo primeiro de tra-
balho na floresta. Equipamento destinado à manu-

tenção e beneficiação das faixas de gestão de com-
bustível, abertura e manutenção de pontos de água, 
rede viária e demais infraestruturas florestais. 
Equipada com destroçador de martelos, na versão 
mais atual existente para este tipo de trabalho. Uma 
aposta para aumentar a eficácia dos trabalhos, mais 
uma vez com benefício dos operadores, ao requerer 
menos esforço físico para a sua operação;

▪ Candidatura para atribuição de trator florestal equi-
pado com destroçador e capinadeira. Este é mais um 
equipamento, também já ao serviço do Município no 
trabalho florestal, nomeadamente na limpeza e 
manutenção de infraestruturas, e que está especifica-
mente preparado (adaptado) para esse efeito.

O equipamento requer pessoal capacitado para o 
operar e, nesse sentido, mantêm-se ativas duas equi-
pas de Sapadores Florestais exclusivamente dedica-
das ao trabalho na defesa da floresta, para proteção 
de pessoas e bens contra o flagelo dos incêndios.

Nunca é demais fazê-lo e não me importo de repetir, 
por isso aqui fica também um justo agradecimento 
aos Sapadores Florestais, aos Senhores Presidentes 
de Junta de Freguesia pelo esforço e sensibilização 
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É agora que se previne , antes do período estival,
trabalhando e investindo na resiliência do território
contra o risco dos incêndios”

que também exercem junto da população, aos res-
tantes funcionários que operam equipamento e 
atuam na Prevenção, e aos produtores e explorado-
res florestais por todo o esforço que levam a cabo 
nesta missão de proteção coletiva.

No caso dos produtores e exploradores florestais, 
não podemos esquecer o trabalho fundamental que 
realizam na floresta. Além da atividade de base eco-
nómica, valorizam a floresta ao mesmo tempo que a 
protegem, cultivando e fazendo a sua gestão ativa, 
que está provado ser uma arma poderosa contra a 
ocorrência de incêndios.

Uma adequada gestão das infraestruturas resulta em 
mais mobilidade e acesso, mais segurança e, como 
consequência, mais “humanização” da floresta – com 
um maior usufruto de todos desta dádiva que nos é 
entregue para proteger, valorizar e desfrutar.

Voltando ao início, o que pretendo enfatizar, e o 
Município tem vindo a ser exemplo nisso, é que é 
agora que se previne, antes do período estival, pre-
parando o território para o risco, criando condições 
para que não se concretize a ameaça dos incêndios.

É protegendo o espaço público, e o Município está a 
fazê-lo, e é também dentro de portas de cada um de 
nós, com cada proprietário a proteger aquilo que é 
seu, porque ao fazê-lo está a ter o retorno de ver toda 
a comunidade salvaguardada.

Duas notas finais para o BUPI e o Banco de Terras 
de Mortágua.

Em relação ao BUPI, continuamos a apostar neste 
programa, que já apresenta grande adesão e reco-
nhecimento por parte de todos. Conhecer para 
poder atuar é uma das ideias chave mas acrescento 
uma outra. É que ao conhecermos o que existe e 
temos, estamos também a proporcionar às gerações 
futuras o conhecimento do seu património familiar, 
a tornar visível e concreta uma ligação à terra. Sabem 
o que têm, onde está, como é, e também isto pode aju-
dar a criar sentimento de pertença que mantenha ou 
devolva os nossos jovens à sua terra.

Quanto ao Banco de Terras de Mortágua, é um projeto 
em fase de elaboração (pensado para conhecer a luz 
do dia no final de 2023), para proprietários agrícolas e 
florestais que queiram disponibilizar as suas terras 
para exploração profissional por terceiros sem perde-
rem a posse ou titularidade das mesmas. É uma situa-
ção em que só há a ganhar. Com apoio especializado, 
áreas abandonadas ou improdutivas são usadas ou 
convertidas, diminuindo o risco que apresentam e 
ainda dando origem a retorno económico.

É isto tudo que está a ser feito e que queremos que sirva 
de incentivo geral para a prevenção. Todos a dar o seu 
melhor antecipadamente, para evitar o indesejável.

Dessa forma conseguiremos ter sucesso.

Um excelente mês de fevereiro para todos.

  PRESIDENTE DA CÂMARA
  Ricardo Pardal
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OBRA INICIADA

Requalificação 
da “Casa Lobo”

Teve início no passado mês de 
janeiro a execução da empreitada de 
Requalificação da “Casa Lobo”.

A empreitada, com o valor de 353.954,92 euros e um 
prazo de execução de 180 dias, está a cargo da 
empresa Edibest- Engenharia e Construção, Lda. 

O edifício, antigo estabelecimento comercial, foi 
adquirido em abril de 2021 pela Câmara Municipal 
de Mortágua. Após a sua reabilitação interior, o edi-
fício irá albergar vários serviços de atendimento aos 
munícipes, nomeadamente no âmbito da transfe-
rência de competências da Administração Central 
para os Municípios, e atividades de interesse da 
população e visitantes. 

O edifício manterá as suas caraterísticas de casario 
antigo, a traça arquitetónica exterior não será inter-
vencionada, sendo a maioria das obras de reforço 
estrutural e de conservação. ■
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UM EDIFÍCIO RICO DE HISTÓRIA 
E MEMÓRIAS

O estabelecimento “Casa Lobo” foi durante mais de 
um século uma referência comercial, cultural, social 
e até política da história do Concelho de Mortágua. 
Fundada em 1893, a firma com a designação “Albano 
de Morais Lobo, Sucessores, Lda”, foi das mais con-
ceituadas do ramo a nível local e regional. 

O seu fundador, Albano Moraes Lobo, foi um repu-
blicano entusiasta e dedicado, tendo sido membro 
do Partido Republicano Português, vindo a exercer o 
cargo de secretário da comissão municipal republi-
cana. A República confiou-lhe em 1913 o cargo de 
Administrador do Concelho, reconhecendo assim os 
seus relevantes serviços à causa republicana.

Além de ponto de comércio, a Casa Lobo foi uma 
escola de formação cívica, cultural e de cidadania 
para a generalidade dos Mortaguenses (à época) e 
também para as Instituições do Concelho, funcio-
nando como local de tertúlias e de discussão de idei-
as. Daqui partiu a ideia da fundação da “Escola 
Livre” em 11 de março de 1919, pela mão da família 
Lobo. No dia seguinte à implantação da República, 
em 1910, ali foi hasteada a bandeira da República, 
que ainda hoje está guardada, e vivamente festejada 
a nova era. 

Pela Casa Lobo passaram figuras como Tomás da 
Fonseca, Lopes de Oliveira, Martins e Abreu (distin-
tos republicanos de Mortágua), mas também Zeca 
Afonso nos seus tempos de juventude. Foi nesta 
“casa da cultura e da democracia” que nasceu o 
Centro Cultural,  o Teatro Experimental de 
Mortágua, o Mortágua Futebol Clube, e mais tarde 
renasceu a Banda Filarmónica, (também ela cente-
nária). 

Como Casa da democracia que era, lá nasceram os 
movimentos de apoio a Norton de Matos e mais 
tarde a Humberto Delgado, que marcou definitiva-
mente Mortágua como uma Terra Democrática. 
Mortágua foi o único concelho do distrito de Viseu 
onde a oposição a Salazar, liderada por Humberto 
Delgado, venceu as Eleições Presidenciais em 1958. 

Era também uma fonte de cultura, pois era nesta 
casa que a maioria dos estudantes compravam os 
seus livros no século passado, era aqui que se vendiam 
os jornais e onde os que não tinham dinheiro, senta-
dos nos banquinhos, podiam lê-los à “borla”

Foi também nesta Casa que ao longo de muitos anos 
se falou de Política (sem filtro) e onde se faziam as ter-
túlias culturais, desportivas e políticas. ■
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Construção da nova Praça de Táxis 

A nova Praça de Táxis 
vai ficar localizada 
junto ao Loteamento 
São Domingos e em 
frente à Praça do 
Município.

A  e m p r e i t a d a  c o n s i s t e  n a 
implantação da estrutura de par-
queamento das viaturas, e do edi-
fício modular de apoio, constituí-
do por área de espera, gabinete e 
instalações sanitárias. 

A localização vem dar resposta à 
solicitação dos taxistas para alte-
ração da atual praça (sita na Avª 
Assis e Santos) com auscultação 
dos próprios, tendo sido encon-
trada esta solução que oferece 
mais condições de segurança, 
bem como de comodidade, quer 
para os operadores quer para os 
utentes do serviço.

Os taxistas irão passar a dispor, 
assim, de um local definitivo de 
parqueamento situado na zona 
central da Vila.

O Presidente da Câmara, Ricardo 
Pardal, sublinha que o serviço de 
táxi continua a ser muito impor-
tante para as pessoas que resi-
dem nas localidades mais dis-
tantes da sede do concelho e que 
não têm no serviço de autocarro 
uma alternativa, por causa dos 
horários e circuitos utilizados. 
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Mortágua acolheu reunião da 
Comissão Sub-Regional
de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Realizou-se no passado dia 27, em 
Mortágua, a 9ª Reunião Técnica da 
Comissão Sub Regional do Sistema 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais 
- Região de Coimbra. 

Nesta reunião de trabalho, que teve lugar no Espaço 
Usos, Costumes e Sabores (antiga escola de Vale de 
Remígio), estiveram presentes os elementos que inte-
gram esta Comissão, designadamente os represen-
tantes dos Gabinetes Técnicos Florestais e dos 
Serviços Municipais de Proteção Civil dos municípi-
os que integram a CIM-Região de Coimbra, da AGIF 
(Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais), 
do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas), representante do Gabinete Técnico 
Florestal Intermunicipal da Região de Coimbra, entre 
outras entidades públicas e privadas.

A reunião teve por objetivo apresentar algumas das 
fichas de projeto que vão integrar o Programa Sub-
Regional de Ação para a Região de Coimbra.

A Comissão Sub-Regional encontra-se prevista no 
novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e 
visa promover a implementação de uma parte rele-
vante das reformas estruturais na área da gestão 
dos fogos rurais. ■

“Sobretudo para as pessoas ido-
sas, com menor mobilidade física, 
que precisam de se deslocar ao 
Centro de Saúde, à Farmácia, ao 
Banco, aos Correios, à Feira, entre 
outros locais, o serviço de táxi é o 
meio que lhes permite deslocar à 
Vila para tratar desses assuntos e 
com horários de ida e volta mais 
compatíveis com as suas necessi-
dades concretas”, refere.■
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Foi assinado no passado dia 27 de 
janeiro o protocolo de parceria entre 
a Pharma Academy (Grupo FHC), a 
Coimbra Business School e o 
Município de Mortágua, para o lan-
çamento de duas Pós-Graduações, 
que terão lugar em Mortágua. 

ASSINADO PROTOCOLO 
Pós-Graduações na Pharma Academy 
(Grupo FHC) em Mortágua

As Pós-Graduações, com início no mês de março, 
são de Gestão de Pessoas e Equipas e International 
Business - Estratégia, Marketing e Inovação, com 
uma parte de frequência online e outra presencial. 

Na cerimónia protocolar marcaram presença o 
Presidente da Coimbra Business School / ISCAC, 
Alexandre Gomes da Silva, a Diretora da Coimbra 
Business School, Georgina Morais, o Presidente da 
Câmara Municipal, Ricardo Pardal, e a Diretora do 
Capital Humano do Grupo FHC, Inês Madeira.
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O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, louvou a ini-
ciativa e a ousadia do Grupo FHC ao lançar este proje-
to, e o bom acolhimento dado pelo Politécnico de 
Coimbra com vista à sua implementação. “É impor-
tante, diria mais, é estruturante que sejam feitas estas 
pontes entre a comunidade educativa, o tecido 
empresarial e o setor público”, referiu. Ricardo Pardal 
considerou motivo de satisfação ter esta oferta em 
Mortágua, sendo a primeira vez que tal acontece.

Deixou palavras de reconhecimento ao Grupo FHC 
pelos contributos que tem dado ao concelho, em termos 
de dinâmicas e inovação, bem como de investimento e 
criação de emprego, sendo hoje uma das maiores 
empresas do ranking do distrito e da região em volume 
de negócio. “É também para nós motivo de orgulho 
olharmos para o ranking das empresas a nível do distri-
to e a nível nacional, e perceber o quão importante é o 
cluster farmacêutico, nomeadamente o Grupo FHC, 
para Mortágua e para o país”. 

Destacou ainda o contributo dado pelo grupo far-
macêutico no sentido de uma resposta rápida e efi-
caz à Covid-19, através do fornecimento de equipa-
mento médico a diversos países e às autoridades de 
saúde nacionais. 

O Presidente da Coimbra Business School, 
Alexandre Silva, referiu que estes dinamismos entre 
os diferentes setores permite criar sinergias e tam-

bém oportunidades às pessoas, trazendo a acade-
mia até à comunidade, ao terreno, com benefício 
para todos os intervenientes. E mostrou disponibi-
lidade para novos projetos em Mortágua, assim 
haja interesse e procura. 

A Pós-graduação em Gestão de Pessoas e Equipas, com 
uma carga horária total de 206 horas, procura oferecer 
uma formação que desenvolva e aprofunde os conheci-
mentos na área da Gestão de Recursos Humanos e do 
Comportamento Organizacional.  

A Pós-graduação em International Business, com 
uma carga horária total de 136 horas, tem por objeti-
vo conferir uma profunda formação que permite 
dotar os participantes de competências para assun-
ção estratégica do processo de internacionalização. 

asA frequência em modo online decorre às 4  feiras, 
em horário pós-laboral, entre as 18h15 e as 22h15; as 
aulas presenciais decorrem ao sábado, entre as 
9h00 e as 13h00, nas instalações da Pharma 
Academy do Grupo FHC, em Mortágua.

As candidaturas estão abertas e decorrem até ao dia 
20 de Fevereiro.

Mais informações em: 239 802 187; 
                                                                             executive@cbse.iscac.pt

http://executive@cbse.iscac.pt
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Município de Mortágua 
tem novo website
O Município de Mortágua começou o  
ano com um novo website (página 
de Internet).

Tendo em conta a antiguidade da versão anterior e a 
necessidade evidente de modernização, tanto tec-
nológica como de linguagem gráfica, foi despoleta-
do o desenvolvimento do novo website.

Além da parte visual, há toda uma reorganização de 
conteúdos orientada para o visitante e em especial 
para uma maior proximidade com a população, 
mais interatividade, e mais e melhor acesso aos ser-
viços do Município. 

A título de exemplo, o menu de serviços está organi-
zado em linha com os objetivos definidos nas 
Grandes Opções do Plano, para que exista uma liga-
ção lógica entre as opções de governação e os servi-
ços disponibilizados.

Outro elemento distintivo é o cumprimento dos 
requisitos da AMA - Agência para a Modernização 

Administrativa e do INR - Instituto Nacional para a 
Reabilitação para ser considerado um site acessível / 
inclusivo. Toda a estrutura, layout, e funcionalida-
des foram definidas para que o site receba o Selo de 
Usabilidade e Acessibilidade, reconhecimento dum 
website que simplifica e torna mais eficiente a utili-
zação dos serviços públicos online por parte dos cida-
dãos, nomeadamente aqueles que necessitam de 
recorrer a tecnologias de apoio.

11notíciasFEVEREIRO 2023

O novo website está já acessível a todos mas vão 
entretanto ser ainda modernizados conteúdos, adi-
cionados outros, e também acrescentadas funciona-
lidades importantes, como dois canais de comuni-
cação privilegiada com as Associações do Concelho.

A nova página mantém-se sob o mesmo endereço 
eletrónico:  www.cm-mortagua.pt 

O novo ano assinala também o lançamento duma 
nova identidade visual do Município. Uma imagem 
modernizada, concretizada num novo logotipo do 
Município e num conjunto de logotipos personali-
zados que representam aquilo que Mortágua oferece 
a quem a conhece, visita, e escolhe para investir, tra-
balhar e viver.

A suportar esta nova imagem, e em sintonia com a 
nova identidade, foi também apresentado o novo 
vídeo promocional de Mortágua, que, tal como a 
identidade e o website, será utilizado na promoção 
de Mortágua em diferentes contextos. 

Importa ainda destacar que todo o desenvolvimento 
da nova identidade e do vídeo institucional foi asse-
gurado internamente, diretamente pelos Serviços 
do Município e que, tanto um como o outro podem 
ser encontrados nas redes sociais e no Website do 
Município.

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, refere que 
as ferramentas digitais que o Município disponibili-
za, incluindo Site, Redes Sociais (Facebook, 
Instagram), Aplicação Móvel Mortágua Aqui, são o 
meio privilegiado de acesso à informação sobre a ati-
vidade municipal e de comunicação entre muníci-
pes/cidadãos e Autarquia. A nova imagem instituci-
onal e o novo site respondem às necessidades dos 
cidadãos e dinâmicas do mundo digital em que vive-
mos, e inserem-se numa estratégia de promoção 
moderna, eficaz e atrativa, do concelho, bem como de 
maior proximidade, interação e participação cívica 
dos munícipes. ■

►NOVIDADES

Ÿ  É possível escolher o idioma que se pretende para ler 
os conteúdos, o que para um utilizador ou turista 

estrangeiro é de uma grande utilidade.

Ÿ  Acesso direto e rápido a outros sites específicos do 

Município ou de entidades externas parceiras do 
Município (ligações úteis).

Ÿ  Organização dos conteúdos em conformidade com a 
nova identidade gráfica do Município (sete eixos 

estratégicos que definem o que Mortágua é) e com as 
Grandes Opções do Plano.

Ÿ  Site desenvolvido para ser inclusivo/acessível
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No âmbito do "Programa Parlamento 
dos Jovens", realizou-se uma 
palestra no dia 16 de janeiro, no 
Auditório da Escola Básica 2,3 Dr. 
José Lopes de Oliveira, subordinada 
ao tema “Saúde Mental dos Jovens: 
Que desafios? Que respostas?”

A palestra contou com a presença do Deputado José 
Rui Cruz, do Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua, Rui Parada da Costa, do Presidente da 
Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal. Na 
plateia estiveram presentes alunos do 8º e 9º ano 
que participam no programa.

Programa Parlamento dos Jovens
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O Deputado José Rui Cruz fez uma breve apresenta-
ção acerca da constituição e do funcionamento da 
Assembleia da República e apresentou dados esta-
tísticos nacionais recentes, referentes à saúde men-
tal dos jovens, seguindo-se um espaço para debate. 
A edição 2022-2023 do Programa Parlamento dos 
Jovens é subordinada ao tema “Saúde Mental dos 
Jovens”, convidando os/as jovens deputados/as a 
refletir, a debater e a apresentar propostas sobre um 
assunto que preocupa todos.

A Saúde Mental é uma parte integrante da saúde e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) define-a 
como «o estado de bem-estar no qual o indivíduo 
tem consciência das suas capacidades, pode lidar 
com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de 
forma produtiva e frutífera, e é capaz de contribuir 
para a comunidade em que se insere».

É sabido que a Pandemia Covid-19 agravou os pro-
blemas de saúde psicológica já experienciados pelos 
adolescestes, em resultado do confinamento, do dis-
tanciamento físico e do maior tempo de permanên-
cia em contexto familiar, entre outros fatores, com 
efeitos ao nível do seu desenvolvimento socioemo-
cional e no rendimento escolar.

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, salientou a 
necessidade de estarmos mais atentos à temática da 
saúde mental, reforçando que esta é tão importante 
como a saúde física, apesar de não ser tão visível.

A palestra foi muito interessante e a análise da temática 
constituiu uma oportunidade para os jovens desenvolve-
rem o espírito crítico, argumentarem e transmitirem de 
forma eloquente as suas opiniões, despertarem para a 
vivência de uma cidadania mais ativa e responsável, 
desenvolverem uma consciência cívica, que se constitu-
am numa melhor qualidade de vida.

O “Parlamento dos Jovens” é uma iniciativa da 
Assembleia da República, dirigida aos/às jovens do 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário. O objetivo deste programa que, em 
2020, celebrou 25 anos, é o de promover a educação 
para a cidadania. 

O Programa desenvolve-se em três fases ao longo do 
ano letivo: 1ª fase: Escola; 2ª fase: Distrito; 3ª fase: 
Assembleia da República.  O Regimento do 
Parlamento dos Jovens inspira-se nas regras de fun-
cionamento da Assembleia da República, respeitan-
do a autonomia dos jovens em todas as fases da elei-
ção dos seus representantes, desde a escola até à 
Sessão Nacional.■
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res), à exceção do bloco de Natação, que funciona nas 
Piscinas Municipais. O tipo e grau das atividades 
diferencia-se em função dos níveis de ensino e anos 
de escolaridade (Pré-Escolar, 1º e 2º anos; 3º e 4º 
anos), tendo em geral um caráter essencialmente 
lúdico, potenciando a melhoria da motricidade e a 
aquisição de novas competências.  ■

► ATIVIDADES

Ginástica, Jogos Pré-Desportivos, Natação, Andebol, 
Voleibol, Basquetebol, Futebol, Atletismo, Rugby, Salto em 
altura, Ténis, Ciclismo, Percursos na Natureza, são algumas 
das atividades que integram o Plano Anual das AEC no ano 
letivo 2022-2023.

► OBJETIVOS 

Ÿ  Desenvolver o nível funcional das capacidades moto-
ras dos alunos; 

Ÿ  Promover o desenvolvimento integral do aluno, 
numa perspetiva interdisciplinar e integrada com as 
restantes aprendizagens escolares; 

Ÿ  Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos 
de estilos de vida saudáveis; 

Ÿ  Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no res-
peito pelas regras das atividades e por todos os 
intervenientes;

Ÿ  Estimular a tomada de consciência para a fruição 
da natureza numa perspetiva  da sua preservação.

15notíciasFEVEREIRO 2023

Atividade Física e Desportiva
no Pré-Escolar e 1º Ciclo
A Atividade Física e Desportiva integra a oferta educativa/formativa no âmbito 
das  Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), sendo dirigida a todos os 
alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular são pro-
movidas pelo Município de Mortágua, em parceria 
com o Agrupamento de Escolas, oferecendo um con-
junto de aprendizagens enriquecedoras do currículo 
e que contribuem para a formação integral dos alu-
nos e o seu desenvolvimento saudável, tanto a nível 
físico como cognitivo.

A Atividade Física e Desportiva é uma das atividades 
das AEC (as outras são o Inglês e a Expressão Musical), 
integrando a componente de enriquecimento curricu-
lar e o horário normal da atividade letiva. 

As atividades têm lugar na Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes (ginásios e campos polidesportivos exterio-

14 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 



res), à exceção do bloco de Natação, que funciona nas 
Piscinas Municipais. O tipo e grau das atividades 
diferencia-se em função dos níveis de ensino e anos 
de escolaridade (Pré-Escolar, 1º e 2º anos; 3º e 4º 
anos), tendo em geral um caráter essencialmente 
lúdico, potenciando a melhoria da motricidade e a 
aquisição de novas competências.  ■

► ATIVIDADES

Ginástica, Jogos Pré-Desportivos, Natação, Andebol, 
Voleibol, Basquetebol, Futebol, Atletismo, Rugby, Salto em 
altura, Ténis, Ciclismo, Percursos na Natureza, são algumas 
das atividades que integram o Plano Anual das AEC no ano 
letivo 2022-2023.

► OBJETIVOS 

Ÿ  Desenvolver o nível funcional das capacidades moto-
ras dos alunos; 

Ÿ  Promover o desenvolvimento integral do aluno, 
numa perspetiva interdisciplinar e integrada com as 
restantes aprendizagens escolares; 

Ÿ  Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos 
de estilos de vida saudáveis; 

Ÿ  Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no res-
peito pelas regras das atividades e por todos os 
intervenientes;

Ÿ  Estimular a tomada de consciência para a fruição 
da natureza numa perspetiva  da sua preservação.
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A Igreja Matriz do Sobral recebeu um 
Concerto-Audição no âmbito da par-
ceria entre o Conservatório de 
Música e Artes do Dão (CMAD), o 
Município de Mortágua e o 
Agrupamento de Escolas. 

notícias

O concerto contou com a participação dos coros 
CMAD, Coro de Câmara, Coro dos alunos dos 5º e 6º 
anos, integrando alunos do Agrupamento de 
Escolas de Mortágua, e com a participação especial 
da Orquestra de Cordas.

Alunos do Agrupamento de Escolas
integram ensino articulado de música 

17FEVEREIRO 2023 notícias

O público assistiu a um magnífico concerto e 
momento cultural, e que evidenciou as virtualida-
des deste regime de ensino articulado, baseado 
numa parceria entre o Conservatório, o Município e 
a Escola, que permite aos alunos do nosso concelho (5º e 
6º ano) uma aprendizagem musical mais aprofundada.

O Município de Mortágua e o Conservatório de 
Música e Artes do Dão celebraram, em maio de 2022, 
um protocolo para a lecionação do Curso Básico de 
Música (5º a 9º anos de escolaridade) no Concelho de 
Mortágua. A primeira turma arrancou em setembro, 
com 11 alunos, que se encontram a aprender os diver-
sos instrumentos desde o canto, os sopros e as cordas.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, a 
Vereadora da Educação, Ilda Matos, e o Adjunto da 
Direção do Agrupamento de Escolas, Rui Alcino, mar-
caram presença no evento. 

Em nome do Município, Ricardo Pardal, enalteceu o 
magnífico espetáculo proporcionado pelos jovens e 
d e i x o u  u m  a g r a d e c i m e n t o  a o  C M A D,  a o 
Agrupamento de Escolas, e aos Pais, pela sua dedica-
ção e esforço, e palavras de incentivo para os “peque-
nos grandes músicos”. 

Referiu a importância deste projeto para os alunos 
do concelho, dando-lhes a possibilidade de desen-
volverem competências na área da música, e desta-

cou a “insistência” que em boa hora a Vereadora da 
Educação fez no sentido da sua implementação. 

E formulou o desejo que os alunos do Agrupamento 
de Escolas de Mortágua possam chegar ao nível já 
alcançado pelos alunos doutros concelhos vizinhos 
que frequentam há mais tempo o ensino articulado 
da música. “É nossa obrigação como autarcas dar-
vos asas para que possam voar e chegar longe nesta 
viagem” afirmou.

No âmbito das Audições de Primavera CMAD das 
Atividades de Enriquecimento Curricular de 
Música, está previsto no mês de abril um espetáculo 
com os alunos do 1º Ciclo do Concelho, com a parti-
cipação especial  da Banda Filarmónica de 
Mortágua.■ 
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Município de Mortágua 
é exemplo de inclusão
O Município de Mortágua tem 
desenvolvido um conjunto de práticas 
e medidas inclusivas direcionadas para 
a comunidade, promovendo 
nomeadamente a integração de 
pessoas com deficiência, incapacidade 
ou capacidade de trabalho reduzida 
nos vários equipamentos e serviços 
municipais.

Esta prática de gestão inclusiva assume um contri-
buto muito positivo do Município para a implemen-
tação de um mercado de trabalho inclusivo, através 
da promoção e desenvolvimento contínuo de uma 
política de igualdade de oportunidade e de não dis-
criminação no acesso ao emprego.

O Município tem integradas, no momento, 14 pessoas 
portadoras de deficiência e/ou incapacidade ou capa-
cidade de trabalho reduzida, reflexo do empenho e do 
compromisso assumido em matéria de responsabili-
dade social e inclusão social, e pretende continuar a 
propiciar a todos bem-estar e qualidade de vida.

O sucesso desta integração tem sido evidente, com 
mais-valias para os próprios, mas também para o 
Município, que tem procedido à renovação dos con-
tratos após o seu termo, reconhecendo o trabalho, a 
dedicação e as competências destes colaboradores. 

Na base desta integração está a responsabilidade 
social do Município (concretização do objetivo “Mor-
tágua Inclusiva”), bem como a adesão a vários pro-
gramas do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), nomeadamente as medidas 
Emprego Apoiado em Mercado Aberto e Contrato 
Emprego Inserção +. ■
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Seminário de Defesa Pessoal Urbana

O Pavilhão Desportivo Municipal 
acolheu um Seminário de Defesa 
Pessoal Urbana, promovido pelo 
Mortágua Shukokai Karaté-Do / 
Escola de Karaté de Mortágua.

O Seminário teve a orientação técnica do Instrutor 
Ivo Amaral (3ºDan), que além de Instrutor na Escola 
de Karaté de Mortágua, possui o  Curso de Instrutor 
da International Association of Karate Jutsu, bem 
como Formação em Aplicação de Treino de Força e 
ginásio nas artes marciais.

A ação contou com 20 inscritos (limite máximo das 
inscrições) e proporcionou uma iniciação aos princí-
pios básicos e técnicas que regem o Jutsu, e que con-
sistem basicamente na utilização de protocolos de 
defesa pessoal, simples mas eficazes, usados nas 
artes marciais. 

 “Tudo o que fizemos aqui faz parte das katas do karaté. 
É aplicação do karaté à defesa pessoal, utilizando as téc-
nicas ancestrais das artes marciais”, referiu Ivo Amaral. 
Técnicas que podem ser úteis em diversos contextos 
reais em que a pessoa é vítima de um ataque corporal e 
que ensinam a reverter as intenções do atacante. 

“Os vários tipos de resposta que treinámos têm a ver 

com alguns cenários mais usuais, e no caso de uma 
situação real, a pessoa já sabe como há-de reagir”, 
explicou. 

O domínio destas técnicas pode ajudar as pessoas a 
lidar com o pânico, a ansiedade e o medo, e contri-
buir para o reforço dos índices de autoconfiança e 
autoestima. 

Dada a adesão registada neste primeiro seminário, 
está previsto realizar já um segundo, provavelmente 
no mês de Abril ou Maio. ■
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Apresentação da 
Equipa de Ciclismo/BTT

NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 
DE MORTÁGUA 

Atletas e Dirigentes 
do Núcleo foram 
recebidos nos 
Paços do Concelho, 
no arranque para a 
nova época 
desportiva.

21FEVEREIRO 2023 notícias

Decorreu no passado dia 29 de janeiro a apresenta-
ção da equipa de ciclismo SAGIPER / Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal de Mortágua, que vai 
participar nos campeonatos nacionais e regionais. 
O Núcleo integra cerca de 70 atletas dos vários esca-
lões, a começar nas Escolinhas (vertente formação), 
e modalidades. O BTT nas suas várias disciplinas 
(XCO, XCM, Downhill) constitui a modalidade prin-
cipal do Núcleo, incluindo ainda a modalidade 
Grandfondo.

Os atletas e dirigentes foram recebidos nos Paços do 
Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Pardal, e pela Vereadora do Desporto, Ilda 
Matos, estando também presente o Diretor de 
Comunicação e Marketing da Associação de 
Ciclismo da Beira Alta, Bruno Jesus. 

O Presidente da Câmara Municipal deu as boas vin-
das aos atletas e salientou os resultados já alcança-
dos em apenas três anos de atividade do Núcleo, 
com vários campeões nacionais e regionais, e mui-
tas subidas ao pódio. Destacou também o papel que 
o Núcleo está a desempenhar na formação, com a 
sua escola de ciclismo e a parceria com o Município 
no fomento da mobilidade sustentável e do gosto 
pelo ciclismo ao nível do Pré-Escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico. 

“Muito apraz ao Executivo Municipal comparar a 
casa (plateia) que hoje aqui temos com a casa do 
ano passado. É sinal de que a aposta que foi feita 
pelo Núcleo e pelo Município é uma aposta que tem 
tudo para ser ganha, e não só nas parcerias na for-
mação no 1º Ciclo, como também na escola de BTT 
do Núcleo, na equipa de BTT, de Grandfondo e 
Downhil. Dou-vos os parabéns a todos, é da vossa 
iniciativa e do vosso esforço que resultam estes 
momentos e esta satisfação que estamos aqui a tes-
temunhar, bem como a representação do Município 
e da nossa região a nível nacional”. 

Deixou palavras de força, incentivo e coragem a 
todos, sem esquecer os petizes da Escolinha, afir-
mando: “É nestas idades que se começa a ganhar 
competências e capacidades para mais tarde serem 
atletas de referência”. 

O Município de Mortágua tem vindo a apoiar a ati-
vidade desportiva do Núcleo no âmbito da sua polí-
tica de fomento e desenvolvimento desportivo, hoje 
inserida na marca Mortágua Ativa. 

A equipa de BTT vai entrar em ação em Março com a 
1ª prova da Taça de Portugal, seguindo-se em Abril a 
prova de abertura do Campeonato Nacional que 
terá lugar em Mortágua e no mês de Maio o início do 
Campeonato Regional. ■
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CICLISMO
Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua 
apresentou equipa para a nova época

Perante um auditório cheio, foi apre-
sentada no Centro de Animação 
Cultural a equipa Tavfer-Ovos 
Matinados-Mortágua para a tempo-
rada de 2023.

A apresentação da equipa teve lugar na habitual 
Gala, em que subiram ao palco os Atletas (são 11 no 
total, sendo que o atleta Nicolas Saenz não esteve 
presente por estar em competição ao serviço da 
Seleção da Colômbia), Diretores e elementos do 
staff. Pela frente vão estar 89 dias de competição. 
Entre essas provas contam-se a Volta ao Algarve, a 
Volta ao Alentejo, a Volta a Portugal (9 a 20 de 
Agosto), os Campeonatos Nacionais, o GP Abimota, 
o Grande Prémio JN, e o Grande Prémio de 
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Mortágua – Memorial Pedro Silva, que terá lugar no 
dia 30 de julho. 

Será a sexta presença como equipa Continental e 
com uma formação que praticamente não terá alte-
rações (apenas uma saída e uma entrada), reforçan-
do a aposta num plantel que deu grandes alegrias 
aos Mortaguenses, destacando-se as duas vitórias 
em etapas na Volta a Portugal, a vitória na Prova de 
Abertura, entre outras.

Além das provas do calendário nacional, a equipa 
vai disputar provas no estrangeiro, nomeadamente 
Espanha, França e Angola. A época de estrada 
arranca a 5 de fevereiro com a Prova de Abertura 
Região de Aveiro. 

Numa cerimónia abrilhantada pela Banda “Cordas 
Partidas”, de Mortágua, além do público em geral, 
familiares dos atletas e amigos, marcaram presença o 
Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, o 
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
Delmino Pereira, a Diretora da Associação de Ciclismo 
da Beira Alta, Cristina Borges, o Administrador da 
Tavfer, Nuno Tavares, e o responsável pela área do 
Marketing do Grupo CAC, Daniel da Ponte. 

Pelo segundo ano consecutivo, a equipa será 
comandada pelo Diretor Desportivo Gustavo 
Veloso, tendo como Adjunto Xavier Silva.

O Município de Mortágua é um dos principais patro-
cinadores da equipa. O Presidente da Câmara 
Municipal, Ricardo Pardal, afirmou na cerimónia 
que“ este é um projeto que impulsiona o nome de 
Mortágua e as gentes de Mortágua”. Ao que acres-
centou: “É para nós um orgulho continuar esta liga-
ção com o Velo Clube do Centro que dura há cerca de 
24 anos e caminhamos de mãos dadas com bastante 
orgulho”. Aproveitou para anunciar publicamente 
que a Câmara Municipal vai prestar, no corrente ano, 
uma justa e devida homenagem a Pedro Silva, reco-
nhecendo todo o seu percurso como atleta e dirigen-
te desportivo e o contributo que deu para a promoção 
de Mortágua através do ciclismo. 
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CICLISMO
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O Diretor Desportivo, Gustavo Veloso, que festejou 
os seus 43 anos na cerimónia, destacou o espírito de 
equipa e de família que caracteriza o grupo. “Quere-
mos continuar o trabalho desenvolvido em 2022 e 
temos um conjunto muito homogéneo. Nesta equipa 
funcionamos como uma família e isso está bem pre-
sente naquilo que fazemos, mas também nesta gala 
de apresentação. Muito obrigado a todos e continua-
remos aqui para traçar o caminho desta equipa”.

O Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
Delmino Pereira, afirmou que este ano o calendário 
vai ter mais dias de competição e mais dias de dire-
tos na Televisão, que vai aumentar a visibilidade da 
modalidade. 

A Diretora da Associação de Ciclismo da Beira Alta, 
Cristina Borges, afirmou que era um orgulho ter o 
Velo Clube do Centro e todos estes atletas filiados 
na Associação, e lembrou que o Clube foi fundador 
da Associação de Ciclismo de Viseu (hoje 
Associação de Ciclismo da Beira Alta) e que Pedro 
Silva é sócio honorário da mesma. Referiu ainda que 
este é um projeto importante para o Interior do país: 
“O Interior carece de projetos de sucesso, e este é um 
projeto de sucesso”. 

A figura de Pedro Silva foi recordada nas várias 
intervenções, como fundador e grande impulsiona-
dor do Clube e da modalidade, que guindou um 
pequeno clube até ao escalão máximo do ciclismo 
nacional. ■

ATLETAS: 
Rui Carvalho, João Matias, Angel Sanchez, Gonçalo 
Carvalho, Leangel Linarez, António Barbio, Francisco 
Morais, Gonçalo Amado, Bruno Silva, Nicolas Saenz, 
Rafael Barbas. 

DIRETORES DESPORTIVOS: 
Gustavo Veloso; Leonor Silva; Xavier Silva

MASSAGISTAS: Hugo Saúl; Jorge Gaudêncio

MECÂNICOS: Hélder Silva; Rui Paquete

MÉDICOS: João Figueiredo, Acácio Fonseca
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Mortágua obtém 1º e 3 lugares no 
Concurso Montras Ecológicas 2022

Dois estabelecimentos comerciais 
de Mortágua, a Farmácia Baptista e 
Melo e a in4Prime, obtiveram o 1º e 
3º lugares, respetivamente, no 
Concurso Montras Sustentáveis 
2022 promovido pela Associação 
de Municípios do Planalto Beirão 
(AMPB). 

Foram 23 os estabelecimentos que aliaram a criativi-
dade à sustentabilidade para criar a magia da época 
natalícia nas suas montras.

No sentido de sensibilizar para o uso sustentável dos 
recursos, promovendo a reutilização de materiais, a 
AMPB lançou este concurso dirigido ao comércio e ser-
viços da sua área de intervenção (19 municípios), esti-
mulando o seu espírito criativo e artístico.

Os três primeiros classificados vão receber prémios 
monetários no valor de 500€, 300€ e 200€, respeti-
vamente.■
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A cultura popular constitui um património imaterial 
único que importa registar e preservar para memó-
ria futura, antes que possa desaparecer na voragem 
dos tempos modernos.

É com essa intenção que deixamos aqui algumas qua-
dras da autoria deste nosso poeta popular. O teste-
munho foi também gravado, de viva voz, e pode ser 
visualizado na página do facebook do Município. ■

Poetas da nossa terra
Amador de Almeida Pais, natural de Vale de 
Mouro, conta 90 anos de idade. Foi pastor, tra-
balhador agrícola, carpinteiro. Já depois da 
reforma, desenvolveu o gosto de criar rimas 
simples, guardadas apenas na sua memória, 
que exprimem o amor ao seu concelho, aos 
seus encantos naturais e às suas gentes, e à 
sua terra natal. Outras contam as suas estórias 
de vida.
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Vale de Mouro és a minha terra

Eu por ti tenho paixão

Fostes o meu berço natal

Tenho-te no coração

Fui poeta, artista e cavador

Fui jovem de certa fadiga

A alegria e a arte 

Acompanharam-me a vida

Eu falo em voz alta e em bom som

Para quem escreve e para quem lê

O que Mortágua tem de bom

É do Buçaco que se vê

Quem for ao Senhor do Mundo

Olhe bem para a natureza

Que vê do cimo ao fundo

O que Mortágua tem de beleza

É uma pequena vila moderna

Tem as várzeas do Reguengo e do Vau

Tem o rio dos trovadores

Tem a presa do Caneiro

O Cabeço do Senhor do Mundo

E o poço de Alçaperna

Tem um lindo parque relvado

Onde passeiam amores

Com uma praia ao lado

Do rio dos trovadores

Em Mortágua ao romper da aurora

Ouvem-se lindas melodias, 

Do Cabeço do Senhor do Mundo fora 

O cantar das cotovias

Quando se trata de trabalhar

Como esta não há igual

Fez um lindo jardim da floresta

O melhor de Portugal

Por cabeços e valeiros

Toda Mortágua é beleza

De eucaliptos e pinheiros, 

Carvalhos e castanheiros

Fizemos essa riqueza

A aliviar o cansaço

E esquecer que estou velho

Daqui mando um abraço

Para todo o meu concelho
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Mortágua recebe Rally de 
Portugal a 12 de maio

Já está confirmado. O WRC Vodafone Rally de 
Portugal, que se disputa entre 11 e 14 de maio, tem 
passagem garantida no concelho de Mortágua no 
segundo dia da prova, sexta-feira, 12 de maio. Pelo 
terceiro ano consecutivo, Mortágua recebe a maior 
prova de ralis e um dos principais eventos do des-
porto automóvel a nível mundial.

 O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
salienta “o retorno em termos de visibilidade, noto-
riedade e promoção externa que um evento desta 
dimensão mundial representa para o concelho de 
Mortágua e para a Região”.

O Rally de Portugal arranca no dia 11 em Coimbra, 
com a Super-Especial noturna. No dia 12 a prova 
segue para Lousã, Góis, Arganil e Mortágua. ■

Município destina 75 mil 
euros para Bolsas de Estudo

No âmbito das suas políticas de apoio às famílias e 
de garantia de acesso à Educação e ao sucesso esco-
lar de todos, o Município de Mortágua fixou uma 
verba global de 75 mil euros para atribuição de 
Bolsas de Estudo para o ano letivo 2022-23.

As Bolsas destinam-se a alunos que frequentam o 
Ensino Secundário e Superior e visam apoiar finan-
ceiramente o prosseguimento dos estudos dos alu-
nos mais carenciados, de forma a minimizar as des-
pesas de frequência escolar. 

As Bolsas de Estudo têm uma duração de 10 meses, 
correspondendo ao ano escolar e são atribuídas logo 
que os processos de candidatura estejam devida-
mente instruídos e concluídos. ■

SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – FEVEREIRO

Realiza-se no dia 24 de fevereiro, com início às 
14h30, a primeira sessão da Assembleia Municipal 
do ano de 2023. 

Entre os pontos da Ordem de Trabalhos está incluída 
a informação do Presidente da Câmara acerca da ati-
vidade municipal no período compreendido desde a 
última Assembleia (Dezembro) até à data.
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FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS - REDE VIÁRIA

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS

No âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais no território continental, e do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
do concelho de Mortágua (PMDFCI), o Município 
informa que vai promover ações de gestão de com-
bustível nos troços da Rede Viária constantes no 
mencionado PMDFCI e que integram a rede secun-
dária de faixas de gestão de combustível.

As ações de gestão de combustível serão realizadas 
nas faixas laterais de terrenos confinantes ao limite 
exterior da plataforma de rodagem, com uma largu-
ra padrão de 10 m, conforme estabelecido na alínea 
a) do n.º 4 do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, 
de 13 de outubro.

A execução dos trabalhos de gestão de combustíveis 
irá decorrer no período compreendido entre os dias 
17 de janeiro de 2023 e 30 de abril de 2023. 

Após a conclusão da operação de gestão de combus-
tível na faixa definida no PMDFCI, o material lenho-
so com valor comercial deverá ser recolhido pelo pro-
prietário num prazo máximo de quinze dias. 

Na falta de recolha dos produtos florestais resultan-
tes da operação de gestão de combustível dentro do 
prazo estabelecido, o Município procederá à sua 
remoção, dado que legalmente está interdito o depó-
sito de materiais lenhosos naqueles locais.

Os Proprietários poderão acompanhar os trabalhos e, 
querendo ficar com os materiais das ações de gestão de 
combustível, deverão proceder à respetiva remoção.

Os proprietários que tenham dúvidas sobre o pro-
cedimento devem contactar:
Município de Mortágua - Telefone: 231 927 460 ou 
E-mail:  gtf@cm-mortagua.pt
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"A MINHA CAUSA"

27 FEV 2023
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QUAL É O TAMANHO DO TEU SONHO? 
ESTARÁS A DAR TUDO POR ELE? 

Da Escola
Agarra a Vida
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MONTARIAS DE 
MORTÁGUA 

12 E 26 FEV 

07:30 | Receção
08:30 | Taco
09:30 | Saída para o monte
14:30 | Almoço

CONTACTOS: 914 328 102 | 917 559 642

ORG.: ASSOC. DE CAÇA E PESCA DE MORTÁGUA
APOIO: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA E UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, 
CORTEGAÇA E ALMAÇA

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 
FASE MUNICIPAL - PROVAS ORAIS

14 FEV | 14:00 
BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA

Este concurso resulta de um desafio lançado pelo Plano 
Nacional de Leitura, tendo por objetivo estimular o gosto 
e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. 
A iniciativa tem como destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º 
ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário.

A Fase Escolar / Municipal engloba as provas nas 
escolas/agrupamentos e nos municípios. 

A sessão de provas é aberta ao público em geral. 
Venha assistir e apoiar os nossos jovens participantes!

ORG.: REDE DAS BIBLIOTECAS DE MORTÁGUA

VER COM OLHOS DE VER E UNS VERSOS VOU ESCREVER 
DESAFIO DE LEITURA

6 A 22 FEV 

Todas as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico são desafiadas a escrever uma 
história em verso sobre a sua terra (paisagem, natureza, pessoas, locais de 
convívio, artesanato, tradições, etc…).

As quadras de todos os participantes serão expostas a partir do dia 21 de 
março, Dia da Poesia, na Vila de Mortágua. Estes trabalhos servirão de base à 
construção de um livro.

MÁXIMO DE DUAS QUADRAS POR CRIANÇA. A FAMÍLIA, AMIGOS E VIZINHOS PODEM AJUDAR.

ENTREGA: ATÉ DIA 22 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL OU NA BIBLIOTECA DA ESCOLA.

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA



PALESTRA MOTIVACIONAL
"A MINHA CAUSA"

27 FEV 2023
18:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

MORTÁGUA

QUAL É O TAMANHO DO TEU SONHO? 
ESTARÁS A DAR TUDO POR ELE? 

Da Escola
Agarra a Vida
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  SÁB 04 (21:30) / DOM 05 (21:30)

Missão de Resgate
Plane

1h 47min // AÇÃO// M/12
DE: JEAN-FRANÇOIS RICHET
COM: GERARD BUTLER, MIKE COLTER, DANIELLA PINEDA

O piloto Brodie Torrance salva os seus passageiros ao 
fazer uma aterragem arriscada numa ilha devastada pela 
guerra. Quando os sobreviventes são feitos reféns por 
rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance 
pode contar é Louis Gaspare, um assassino que estava a 
ser transportado pelo FBI. Para salvar os passageiros, 
Torrance precisará da ajuda de Gaspare... e descobrirá que 
este é mais do que aparenta.

cinema32 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

  SÁB 11 (21:30) / DOM 12 (21:30)

Babylon 
Babylon

3h 09min // DRAMA, HISTÓRIA  // M/16
DE: DAMIEN CHAZELLE
COM: BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, DIEGO CALVA

BABYLON é um épico original que decorre no final dos 
anos 20, protagonizado por Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva e um elenco de luxo. Uma história que 
acompanha  a descoberta de um mundo repleto de 
excentricidades e ambições desmedidas, e que traça a 
ascensão e queda de várias personagens,durante uma era 
de desenfreada decadência e depravação no início dos 
anos de ouro de Hollywood.  

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 20:30 21:30    ▪ ▪ABERTURA DA BILHETEIRA: SESSÕES: 

cinema 33FEVEREIRO 2023

  SÁB 25 (21:30) / DOM 26 (21:30)

Os Espíritos de Inisherin
The Banshees of Inisherin

1h 54min // COMÉDIA,DRAMA // M/14
DE: MARTIN MCDONAGH 
COM: COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY CONDON 

Situado numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, "Os 
Espíritos de Inisherin" acompanha os amigos de longa data 
Pádraic e Colm que se encontram num impasse quando 
Colm, inesperadamente, põe fim à amizade deles. Um 
estupefacto Pádraic esforça-se para recuperar o 
relacionamento, recusando-se a aceitar um não como 
resposta. No entanto, os esforços repetidos de Pádraic 
apenas fortalecem a determinação de seu ex-amigo e, 
quando Colm entrega um ultimato desesperado, os eventos 
sucedem-se rapidamente com consequências inesperadas.

  SÁB 18 (21:30) / DOM 19 (21:30)

Um Casamento do Pior
Maybe I Do

1h 35min // COMÉDIA // M/12
DE: MICHAEL JACOBS
COM: RICHARD GERE, DIANE KEATON, SUSAN SARANDON, EMMA 
ROBERTS, WILLIAM H.MACY

No coração de Nova Iorque, o romance de Michelle e Allen 
chegou ao ponto em que é altura de os pais se 
conhecerem finalmente. Mas, uma vez cara a cara, o jantar 
fica rapidamente descontrolado, quando os pais percebem 
que cada cônjuge dorme com o outro. Ao tentarem 
esconder dos filhos os seus casos extraconjugais, as suas 
artimanhas transformam a noite num caos cómico.

BILHETES:  NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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BIBLIOTECA MUNICIPAL        ▪ ▪ ▪ RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 ▪  231 927 440 HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PTq w m

SOSUKE NATSUKAWA

O gato que salvava livros 
Uma história comovente sobre esperança, 
altruísmo e o enorme poder dos livros.

DAVID WALLIAMS

Avozinha Gângster 
Uma avó muito diferente 
e um final inesperado.

ADULTOS

sugestões biblioteca34 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

INFANTIL / JUVENIL

GRACIA IGLESIAS

A estranha visita 
Assustadoramente divertido
e cheio de surpresas.

JOANA M. LOPES

Cabeça de andorinha 
Lê e descobre o que é ter uma 
cabeça de andorinha.

TEMA: Aniversário da Biblioteca
Branquinho da Fonseca - 19 Anos

Dia 28 de fevereiro é dia de festa, a 
Biblioteca Municipal “Branquinho da 
Fonseca” comemora 19 anos de vida a pro-
mover o livro e a leitura, o conhecimento 
e a aprendizagem ao longo da vida.

Foram anos de infinitas histórias, de um 
sem número de atividades culturais, de 
fruição literária, partilha de conhecimen-
tos e informação.

Estamos aqui PARA SI E POR SI. Venha 
comemorar connosco!

“Os livros. A sua cálida, terna, serena pele. 
Amorosa companhia. Dispostos sempre a 
partilhar o sol das suas águas. Tão dóceis, 
tão calados, tão leais. Tão luminosos na 
sua branca e vegetal e cerrada melancolia. 
Amados como nenhuns outros compa-
nheiros da alma. Tão musicais no fluvial e 
transbordante ardor de cada dia”.

Eugénio de Andrade

deliberações municipais 35FEVEREIRO 2023

A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas nos 
dias 4 e 18 de janeiro tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua para a prestação dos 
Serviços de Apoio à Família no Pré-Escolar (Forneci-
mento de Refeições e Prolongamento de Horário), e 
no 1.º Ciclo (Fornecimento de Refeições), no 2.º e 3.º 
períodos letivos. 

Aprovar a proposta da aquisição dos passes escola-
res referentes ao 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 
2022/2023 pela Autarquia à operadora de 
Transportes Transdev.

Aprovar o transporte em viatura adaptada de aluna 
com necessidades educativas especiais até ao final 
do ano letivo, pela Santa Casa da Misericórdia, pelo 
valor de 912,58€.

osRatificar os processos de candidatura n.  52 a 55 de 
os2022 e n.  1 a 3 de 2023 de atribuição do Incentivo à 

Natalidade e Apoio às Famílias, nos termos do res-
petivo Regulamento. 
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deliberações municipais36 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de 
Mortágua o subsídio no valor de 10 000 euros para 
apoio ao funcionamento da Educação Pré-Escolar e 
do 1.º CEB e Atividades de Complemento Curricular 
do 2.º e 3.º CEB e do Secundário. 

CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, medi-
ante a celebração de Protocolo, o subsídio no valor 
de 50 694,45 euros, para apoio ao desenvolvimento 
das suas atividades desportivas, e referente à restan-
te época 2022 - 2023.

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, o sub-
sídio no valor de 641,85 euros, para apoio ao paga-
mento de IMI de 2021, referente ao Campo de Jogos 
da Gandarada.

 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e 
adjudicar a empreitada de “Reposição de pavimen-
tos em arruamentos de diversas povoações da União 
de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, 
Cortegaça e Almaça, e das Freguesias de Sobral, 
Espinho e Trezoi” à empresa Embeiral – Engenharia 
e Construção, pelo montante de 158 539,79 euros.   

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de 
Mortágua, mediante a celebração de Protocolo, o 
subsídio no valor de 1 500,00 euros, para apoio às 
despesas inerentes à organização das Montarias 
2022/2023. 

Tomar conhecimento do estudo de Impacto do WRC 
Vodafone Rally de Portugal na Economia do 
Turismo, à escala nacional e local. 

ADMINISTRAÇÃO 

Tomar conhecimento da aprovação de candidatura 
à medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 
junto do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, para integração de um trabalhador, e 
ratificar o termo de aceitação e decisão. 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
em subscrever a declaração de apoio à candidatura 
do Bussaco a Património Mundial da Unesco. 

Aprovar o Plano de Trabalhos ajustado à data da 
Consignação da empreitada de “Requalificação da 
Casa Lobo” apresentado pela empresa adjudicatá-
ria, e conforme relatório da empresa externa respon-
sável pela fiscalização da empreitada.  

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

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

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

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 562 (Dias Úteis)
q231 927 560 (Fim de Semana)

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

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

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

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
q 800 200 201

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

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

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

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

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

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

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

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

ALMAÇA
} SEX | 18:00 - 18:45
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despesas inerentes à organização das Montarias 
2022/2023. 

Tomar conhecimento do estudo de Impacto do WRC 
Vodafone Rally de Portugal na Economia do 
Turismo, à escala nacional e local. 

ADMINISTRAÇÃO 

Tomar conhecimento da aprovação de candidatura 
à medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 
junto do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, para integração de um trabalhador, e 
ratificar o termo de aceitação e decisão. 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
em subscrever a declaração de apoio à candidatura 
do Bussaco a Património Mundial da Unesco. 

Aprovar o Plano de Trabalhos ajustado à data da 
Consignação da empreitada de “Requalificação da 
Casa Lobo” apresentado pela empresa adjudicatá-
ria, e conforme relatório da empresa externa respon-
sável pela fiscalização da empreitada.  

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

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

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

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 562 (Dias Úteis)
q231 927 560 (Fim de Semana)

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

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

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

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
q 800 200 201

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

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

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

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

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

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

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

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

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

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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

Restaurantes Bares Alojamento

NASCER DO SOL
Felgueira

914 855 142q

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

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

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

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
w www.aldeiasol.com

Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com

Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com

Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt

Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 929 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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

Restaurantes Bares Alojamento

NASCER DO SOL
Felgueira

914 855 142q

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

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

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

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
w www.aldeiasol.com

Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com

Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com

Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt

Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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19º ANIVERSÁRIO 

Branquinho da Fonseca
19 anos a semear o saber e a rasgar horizontes
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