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Caros Mortaguenses,

Aproxima-se a quadra festiva que tradicionalmente 
mais apela aos sentimentos profundos de amor, fra-
ternidade e solidariedade.

Sendo os Mortaguenses apaixonados em tudo e, natural-
mente, apaixonados pelos seus e pela sua terra, sabemos 
que a nossa comunidade está pronta para mais uma vez 
viver esta quadra no mais profundo espírito de união, em 
família, em ligação com todos os que por um motivo ou 
outro não podem estar presentes junto dos seus, e tam-
bém em partilha com todos os que precisam duma mão 
amiga para terem acesso à fortuna dum Natal feliz.

Este é o primeiro Natal “Melhor Mortágua”. Parece que 
foi há imenso tempo que os Mortaguenses decidiram 
convicta e expressivamente entregar-nos a sua confi-
ança, e, no entanto, não passaram sequer dois meses 
desde a nossa tomada de posse.

Neste “primeiro” Natal, e apesar do curto período já 
decorrido, queremos que todos saibam que prossegui-
mos com o esforço prometido de tudo fazer para que os 
nossos compromissos sejam respeitados, ao mesmo 
tempo que, como era esperado, trabalhamos arduamen-
te para recuperar o tempo perdido e normalizar tudo 

aquilo que existia de pendente e urgente para a gestão do 
Município e para o dia-a-dia dos Mortaguenses.

No entanto, para além disto, ou acima disto, queremos 
que todos se lembrem de que o futuro vai ser diferente, 
com outra luz, vai ser melhor – e por isso, na verdade, o 
que queremos e pedimos é que este Natal seja pretexto 
para que todos tentem sentir-se mais animados. 

Temos muitos desafios pela frente enquanto comunidade, 
muitos imprevistos para enfrentar, mas Mortágua tem as 
melhores gentes, com todas as qualidades para se construir 
como uma comunidade feliz, e é com isso que eu, Ricardo 
Pardal, a minha equipa de governação, e todos os colegas 
dos serviços do Município estamos comprometidos .

Neste Natal, lembremo-nos disso, sejamos solidários, 
valorizemos a amizade, a família e os bons sentimen-
tos, e acreditemos em nós.

Sejamos, no fundo, verdadeiros Mortaguenses, com 
todo o espírito positivo que a quadra exige.

Sejamos felizes, partilhemos felicidade!

Votos de Feliz Natal para todos,

   PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Neste Natal,sejamos solidários, valorizemos 
a amizade, a família e os bons sentimentos, 
e acreditemos em nós."

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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4 notícias 5DEZEMBRO 2021AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias

Bruno Magalhães venceu Rali de Mortágua Bruno Magalhães (Hyundai i20) venceu o Rali de 
Mortágua, oitava e derradeira prova do Campeonato de 
Portugal de Ralis. 

Bruno Magalhães venceu o Rali de Mortágua, tendo 
sido a quarta vitória do piloto no historial da prova (três 
em piso de asfalto e uma em piso de terra). 

Mas a festa final foi de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia 
Evo) que ao ter sido segundo classificado no rali 
sagrou-se campeão nacional absoluto. Uma vitória tira-
da a ferros, com o título conseguido na última classifi-
cativa do dia, com o estatuto de “power stage”, que lhe 
valeram três pontos adicionais. O piloto algarvio já 
tinha vencido o Rali de Mortágua em 2019, ano em que 
arrecadou também o título nacional.

Foi a sexta vez em que o Rali de Mortágua decidiu o 
Campeão Nacional de Ralis. 

Bruno Magalhães venceu três das sete classificativas (a 
primeira da manhã foi neutralizada) e terminou a 
prova com o tempo de 1h05m48,2s, deixando Teodósio 
a 27.9 segundos. José Pedro Fontes (Citroën Vodafone 
Team) venceu a PEC2, Ricardo Magalhães as PEC`s 3, 4 
e 6 e Ricardo Teodósio venceu as PEC`s 5, 7 e 8. 

Terminado o Rali de Mortágua, o presidente da Direção 
do Clube Automóvel do Centro, Vítor Silva, fez um 

balanço positivo da prova. “Correu tudo bem, tivemos 
troços diferentes mas igualmente espetaculares, inclu-
indo o troço que fez parte do Rali de Portugal em maio 
passado, e tivemos emoção até ao fim. Para nós é, sem 
dúvida, um dos melhores ralis do campeonato nacio-
nal, e mais uma vez foi decisivo para a atribuição do 
título nacional”. 
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O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
marcou presença na chegada dos pilotos ao pódio e 
entrega dos troféus aos vencedores, e manifestou a sua 
satisfação: “tivemos um rali de grande qualidade, com 
novos troços, mas sempre com a mesma emoção, o 
mesmo carinho e entusiasmo dos Mortaguenses, e a 
presença de muitos visitantes que gostam deste des-
porto e do Rali de Mortágua em especial”. 

Além da vertente desportiva e mediática, destacou o 
impacto do evento na economia local, sobretudo nos 
Restaurantes e Unidades Hoteleiras do concelho, e que 
se começa a sentir vários dias antes da prova, com os 
treinos e reconhecimentos do percurso. A que se 
somam os muitos visitantes que vêm assistir à prova e 
também fazem consumo de bens.

O presidente da Câmara deixa um agradecimento espe-
cial às populações abrangidas pelo itinerário do rali, 
que face aos condicionalismos inevitáveis numa prova 
desta natureza, “têm demonstrado sempre uma enor-
me compreensão e tolerância, e são na verdade o pri-
meiro e maior apoiante do nosso rali”. Um agradeci-
mento que estende aos Bombeiros, Forças de 
Segurança e Trabalhadores do Município, envolvidos 
em toda a logística da prova, e à entidade organizadora, 
o Clube Automóvel do Centro, que mais uma vez esteve 
à altura do desafio e demonstrou toda a sua experiência 
e profissionalismo.■

  HISTORIAL

  Os vencedores do Rali de Mortágua

Ÿ 2006 - Armindo Araújo (Mitsubishi Lancer  EVO IX)

Ÿ 2007 - Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) 

Ÿ 2008 - Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) 

Ÿ 2009 - Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000)

Ÿ 2010 - Miguel Campos (Ford Fiesta S2000)

Ÿ 2011 - Vítor Lopes (Subaru Impreza WRX)

Ÿ 2012 - Ricardo Moura (Mitsubishi Lancer EVO IX)

Ÿ 2013 - Ricardo Moura (Skoda Fabia S2000)

Ÿ 2014 -João Barros (Ford Fiesta R5)

Ÿ 2015 - Pedro Meireles (Skoda Fabia R5)

Ÿ 2016 - Pedro Meireles (Skoda Fabia R5)

Ÿ 2017 - Craig Breen (Citroën DS 3 R5)

Ÿ 2018 - Arai Hiroki (Ford Fiesta R5)

Ÿ 2019 - Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5)

Ÿ 2020 - (não se realizou devido à pandemia Covid)

Ÿ 2021 - Bruno Magalhães (Hyundai i20)
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Fim de Semana da Lampantana atraiu
40% de visitantes de fora do concelho

Durante os quatro dias do evento, 29 de outubro a 1 de novembro, 
registou-se um aumento significativo de visitantes ao concelho. Foram 
servidas cerca de 3 mil doses, tendo sido o segundo melhor registo das 
12 edições em termos deste indicador.

Terminada que está a 12ª edição do Fim de Semana da 
Lampantana, o balanço final é muito positivo, conside-
rando a grande afluência de visitantes que se desloca-
ram para saborear esta especialidade gastronómica de 
Mortágua.

Entre os visitantes, oriundos do norte, centro e sul do 
país, contaram-se clientes já habituais, mas também 
muitos outros que marcaram presença no evento, pela 
primeira vez, movidos pela curiosidade de conhecer a 
famosa iguaria das terras do “Juiz de Fora”. 

E houve quem viajasse cerca de 200 km para estar pre-
sente no evento. “Foi um passeio planeado para estar-
mos aqui a provar este prato. Na zona onde vivemos a 
gastronomia é mais à base de enchidos, e quisemos vir 
provar uma coisa diferente”, contou Fernando 
Monteiro, que viajou desde Chaves, com a sua esposa. A 
longa viagem compensou: “Gostámos muito, é um 
prato que nos satisfaz plenamente, e o vinho que acom-
panha também tem boa qualidade. E agora temos mais 
200 km até Chaves, mas vamos muito satisfeitos e com 
vontade de cá voltar para o ano”. 

Luís Santos veio de Lisboa com a família, com destino a 
Mirandela, e parou para almoçar em Mortágua. “Foi 
uma coincidência e uma agradável surpresa, porque 
não sabíamos que estava a decorrer o evento. O dono 
do restaurante teve a amabilidade de nos explicar em 
que consiste o prato e portanto vamos provar”. No final 
da degustação, veio a avaliação: “Estava gostosa, tanto 

assim que não ficou nada na caçoila. É sinal de que esta-
va boa e que toda a gente apreciou. A Lampantana será 
agora um ponto que terei como referência de 
Mortágua”.

Alguns restaurantes mantiveram a opção de fornecer 
também o prato na versão take away, como um serviço 
complementar. Cristina Ferreira, natural de Mortágua, 
tomou este ano essa opção, por razões familiares: “nor-
malmente vimos ao restaurante, mas neste dia temos 
em casa familiares mais idosos, que têm alguma difi-
culdade de mobilidade, e então optámos por encomen-
dar e levar para casa. Temos na mesma direito a tudo, é 
a refeição completa”. 

      Eu tenho 62 anos e lembro-me desde pequena 
que era um prato que se fazia sempre nos casa-
mentos, nos batizados, nas festas da aldeia. 
A Lampantana era o prato principal, não podia faltar 

Cristina Ferreira, Mortágua

"

"
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Presidente da Câmara destaca regresso
do evento ao modo presencial 

Servindo-se do Relatório final do evento, o presidente 
da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, deu nota do 
sucesso alcançado nesta 12ª edição, registando-se um 
aumento significativo de doses servidas em relação ao 
ano de 2019 (em 2020 não se realizou o evento por 
causa da pandemia), com tudo o que isso representa 
em termos de acréscimo no negócio dos restaurantes, 
“sobretudo depois dos condicionamentos e perdas que 
tiveram em 2020 e parte de 2021 devido à pandemia”: 
Esse maior volume de negócio não se limitou aos res-
taurantes, que são os beneficiários mais diretos: “fez 
movimentar outros setores da nossa economia local, 
há toda uma dinâmica gerada pelo evento”. 

Ricardo Pardal refere que ao longo destas doze edições, 
a Lampantana consolidou-se como um produto turísti-
co e uma marca do concelho. “É extraordinário a quan-
tidade de pessoas que vêm de tão longe para provar 
este prato. A Lampantana é uma marca diferenciadora 
de Mortágua, já há muita gente no país e no estrangeiro 
que sabe o que é a Lampantana, que é de Mortágua, que 
é confecionada com carne de ovelha, e que se distingue 
da Chanfana”.

Os dados do Relatório indicam que a maioria dos clien-
tes soube do evento através dos “amigos”, o que signifi-
ca que o passar da palavra, o boca a boca, é o que dá 
mais retorno promocional. “É as pessoas provarem e 

sentirem, e depois passarem a mensagem da excelência do 
prato a outras pessoas, e assim, conquistar mais apreciadores”. 

A gastronomia local, com a sua identidade, qualidade e 
autenticidade, vinca, “é hoje um fator de atração aos 
territórios e tudo devemos fazer para a preservar e valo-
rizar”. Mas também sem ter receio de recriar e inovar, 
apontando o exemplo de alguns restaurantes que cria-
ram produtos à base da Lampantana, como “entradas” 
antes do prato principal. 

No ano passado não foi possível realizar o evento nos 
moldes habituais, por causa da pandemia. Salienta, por 
isso, o significado simbólico que teve a retoma do evento 
ao modo presencial, “com o reencontro das pessoas, o 
voltar a conviver, a socializar, a ter esta partilha que a 
mesa propicia e que marca a vida de todos nós”. 

No passado dia 24, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, decorreu a sessão de entrega de diplomas 
aos restaurantes que participaram no XII Fim de 
Semana da Lampantana.

O momento serviu para ouvir opiniões dos represen-
tantes dos resturantes e recolher sugestões sobre even-
tuais alterações/melhorias a introduzir no evento. O 
Presidente da Câmara agradeceu a adesão dos restau-
rantes e manifestou a abertura e a disponibilidade do 

Município para dialogar e partilhar ideias, trabalhar 
em parceria, com o objetivo de promover cada vez mais 
a nossa gastronomia e o nosso território.

No final realizou-se o sorteio de um cupão, retirado da 
tômbola onde estavam inseridos todos os cupões pre-
enchidos pelos clientes. O cupão sorteado deu direito a 
um prémio, consistindo numa caixa de vinho da série 
especial “Lampantana”.■

 O evento em números
    2975 
Número total de doses servidas na edição deste ano, 
com base nos cupões recolhidos. Esse número terá 
sido largamente ultrapassado, uma vez que algumas 
pessoas não preencheram os cupões, os quais servem 
de base contabilística. 
Representou um aumento de 553 doses relativamente 
à edição de 2019. 

    40%
Percentagem de visitantes oriundos de outros concelhos 
que acorreram ao evento. 

►

►
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Lançamento do jogo 
“Napoleão - O princípio do fim”
Jogo de estratégia e de conhecimento foi desenvolvido 
no âmbito do consórcio da Rede Temática das Invasões 
Francesas em Portugal e desafia os mais jovens e os turis-
tas a conhecer o território de 13 municipios a partir da sua 
história, cultura e património. 

Decorreu no passado dia 19, no Palace Hotel do 
Bussaco, a sessão de apresentação do jogo “Napoleão - 
O princípio do fim”, um projeto desenvolvido no âmbi-
to do consórcio da Rede Temática das Invasões 
Francesas em Portugal, que tem a CIM- Região de 
Coimbra como entidade líder e envolve um conjunto de 
13 municípios. (Almeida, Bombarral, Elvas, Lourinhã, 
Mealhada, Mortágua, Penacova e a Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de 
Torres Vedras (municípios de Arruda dos Vinhos, 
Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e 
Vila Franca de Xira).

Antes da sessão de apresentação, um grupo de crianças 
esteve a praticar o jogo no Convento de Santa Cruz do 
Bussaco, local que, no âmbito da Batalha do Bussaco, 
serviu de hospedagem a Arthur Wellesley, 1.º Duque de 
Wellington, que comandou as forças anglo-portuguesas 
contra as do general francês André Massena. 

O projeto, financiado pelo Programa Valorizar do 
Turismo de Portugal, pretende comunicar e promover 
os patrimónios de cada território associados ao período 
das Invasões Francesas; estimular o turismo e a visita-
ção dos territórios; comunicar o período das Invasões 
Francesas numa perspetiva de resistência de um povo e 
defesa de território; veicular mensagens ligadas à 
Cidadania e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, procurando a partir do tema da guerra 
para abordar a paz e a partilha cultural.

Os conteúdos criados fomentam o desenvolvimento de 
Competências nas áreas da Cidadania, História, Cultura, 
Património, Artes e Matemática. Tem como público-alvo 
a famílias, a comunidade escolar e, também, os turistas. 

O jogo de tabuleiro foi desenhado pela Science4you, com 
a colaboração dos municípios, e constitui uma ferra-
menta educativa e de conhecimento, proporcionando o 
aprender pela experiência e despertando a curiosidade 
pela temática. Constitui, ao mesmo tempo, uma ferra-
menta turística. Alguns dos desafios ajudam a conhecer 
os diversos territórios que integram a rede temática, 
apresentando o potencial turístico e patrimonial. 

Está construído ao estilo do “trivial pursuit”, integran-
do tabuleiro, peças, cartas desafio, cartas mistério, car-
tas cultura (abordagem de temas ligados à Cidadania e 
aos objetivos do Desenvolvimento sustentável), car-
tões território. O objetivo final é defender a capital do 
país da tomada do invasor, sendo necessário responder 
acertadamente às questões e superar os desafios pro-
postos. O jogo vem ainda acompanhado de uma con-
textualização histórica, explicando o que foram as 
Invasões, o funcionamento do sistema de comunica-
ções baseado na telegrafia ótica, as Linhas de Torres 
Vedras e a retirada dos exércitos franceses. 

O jogo vai ser distribuído pelas escolas e equipamentos 
culturais de cada município.■
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Marina Montebelo
Mortágua recebeu o Estágio Nacional de Início de Época da 
APKS (Associação Portuguesa de Karaté Shukokai), que 
marcou também o regresso “presencial” deste evento.  

Realizado entre os dias 19 e 21 de novembro e sob a ori-
entação técnica do Shihan Marcelo Azevedo, 8º DAN, o 
evento contou com a presença de cerca de 250 atletas 
em representação de 21 escolas/dojos do país. O evento 
no seu todo envolveu mais de meio milhar de pessoas, 
se juntarmos os familiares e acompanhantes que mar-
caram presença, e que encheram as bancadas do 
Pavilhão Municipal. Os Mortaguenses também assisti-
ram ao evento, aberto ao público. 

Este estágio revestiu-se de particular significado, porque 
constituiu o primeiro grande evento presencial desde o 
início da pandemia em março de 2020, cumprindo as 
mais rigorosas medidas de segurança. “A pandemia con-
dicionou as nossas vidas e tentou impedir-nos de estar 
juntos, mas quer no virtual, quer agora com a nossa pre-
sença neste primeiro grande evento pós-pandémico, 
mostrámos todo o nosso vigor, capacidade e coesão 
enquanto grupo estruturado e com valores acima 
daqueles que são normalmente propostos pelas outras 
atividades”, referiu Luís Brás, presidente da APKS. 

O dirigente da APKS deixou, no encerramento do está-
gio, agradecimentos à Câmara Municipal e à Escola de 
Karaté de Mortágua: “pela forma como nos receberam e 
pelo apoio que nos deram, que permitiu termos aqui 
um evento de grande qualidade”. ■

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, que 
marcou presença no desenrolar do evento, manifestou 
a sua satisfação por Mortágua receber um evento de 
grande dimensão, que tem uma vertente essencial-
mente desportiva, mas também social e económica.   

O Vereador Luís Filipe Rodrigues e a Vereadora com o 
pelouro do Desporto, Ilda Matos, associaram-se à ceri-
mónia de encerramento do estágio. Em nome do 
Município, Luís Filipe Rodrigues saudou todos os atle-
tas, bem como as famílias ali presentes, e agradeceu à 
APKS por ter escolhido Mortágua para realizar o está-
gio. Agradeceu à Escola de Karaté de Mortágua pela 
organização, mas também pelo trabalho que tem feito 
na formação dos jovens de Mortágua, trilhando um 
caminho que nem sempre é fácil, e por isso mesmo, 
mais louvável. E salientou o papel do desporto na cons-
trução da cidadania e no crescimento saudável dos 
jovens, enquanto homens e mulheres do futuro empe-
nhados na construção de uma sociedade melhor.■

Mortágua acolheu Estágio Nacional
de Karaté Shukokai
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Ação de Formação sobre 
«Ética e Integridade no Desporto»

Numa louvável iniciativa conjunta, Mortágua 
Futebol Clube e Sporting Clube de Vale de 
Açores promoveram uma Ação de Formação 
subordinada ao tema “Ética e Integridade no 
Desporto”.

A Ação de Formação, realizada no passado dia 20 de 
Novembro, teve como orador José Pedro Pereira, 
Embaixador da Ética no Desporto. 

Os dois clubes deram um extraordinário exemplo de 
união em torno de uma temática do maior interesse e 
que muitas vezes é esquecida, só sendo avivada quando 
ocorrem eventos violentos no desporto. No entanto a 
ética desportiva constitui (deve ser) o principal pilar de 
uma sã atividade desportiva e um compromisso de 
todos os agentes que intervêm no desporto, seja dentro 
do campo, nas bancadas, na televisão, nas redes sociais.

A assistir atentamente à sessão estiveram Jogadores dos 
dois clubes, dos vários escalões, Treinadores e Técnicos, 
Dirigentes, Encarregados de Educação e público em geral. 

Polícia da PSP há 21 anos, a profissão colocou-o numa 
posição privilegiada como observador do fenómeno 
desportivo e do futebol em particular, e permitiu-lhe 

conhecer e perceber o contexto social que envolve o desporto, 
com as suas tensões, emoções, frustrações e alegrias. “Nós 
interagimos sobretudo nos momentos de descontrolo 
emocional, e isso, de alguma forma, favorece uma melhor 
interpretação destas questões comportamentais”. 

Ao longo dos anos viu bons e maus exemplos de com-
portamento desportivo. “Como em tudo, há sempre as 
duas faces. O meu histórico de experiências no terreno 
regista, infelizmente, a visualização de muitas situa-
ções negativas, ainda há muito trabalho a fazer”. “O que 
estes dois clubes hoje aqui fizeram é um passo na dire-
ção certa”, sublinhou.

Recorrendo à imagem de uma árvore, afirmou que a 
ética é a raiz, formada por valores e princípios, e que se 
ramifica através de comportamentos, atitudes e hábi-
tos. E através do desporto podem ser desenvolvidos e 
potenciados valores, como o respeito, honestidade, jus-
tiça, ajuda, determinação, imparcialidade, cooperação, 
verdade, tolerância, solidariedade. O desporto é uma 
ferramenta fantástica para passar valores, mas tudo 
depende de como é utilizada. 

Jogar bem “do ponto de vista ético”, significa saber 
ganhar e saber perder, respeitar os adversários, ter fair-
play. “Os valores contam, não é só os resultados. As 
adversidades, as derrotas, também nos dão muito, 
dão-nos mais que as vitórias, muitas das vezes. Nesses 
momentos nós refletimos e vamos trabalhar para fazer 
melhor”, referiu.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, foi 
convidado a presidir à sessão de abertura e dirigiu algu-
mas palavras introdutórias, enaltecendo a organização 
e a iniciativa conjunta dos dois clubes, afirmando que é 
um bom exemplo do que deve ser a convivência des-
portiva. “Apraz-me registar que os dois clubes mais 
representativos do futebol no nosso concelho traba-
lham em estreita colaboração em prol de um objetivo 
comum e da maior importância, que é promover a ética 
e a integridade no desporto”.■
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Câmara Municipal reuniu com os 
comerciantes para dar a conhecer as 
ações a desenvolver pelo Município no 
âmbito da celebração natalícia. 

Além da apresentação do programa geral (iluminações de 
ruas, decorações e animação), a reunião pretendeu também 
auscultar ideias e sugestões dos comerciantes que possam 
contribuir para dar mais brio à celebração da quadra. 

O momento serviu ainda para apelar à colaboração dos 
comerciantes no embelezamento das ruas, através da 
decoração das montras, fachadas e entradas dos seus 
estabelecimentos. A Câmara Municipal disponibiliza 
bases para colocar as árvores de Natal e outros adere-
ços, se os estabelecimentos assim o pretenderem. 

Ao nível da iluminação natalícia das ruas, os comerci-
antes foram informados que será uma iluminação sim-
ples, sóbria, sem grandes artifícios, mas apelativa. Uma 
iluminação uniforme e harmoniosa, incindindo sobre-
tudo nas árvores e recorrendo unicamente à utilização 
de luzes brancas.

A Câmara esclarece que o escasso tempo (1 mês) passa-
do desde a tomada de posse, a que acresceu a dificulda-
de na contratação de empresas fornecedoras desse tipo 
de serviço, condicionaram as opções. “As nossas priori-
dades neste momento são “arrumar a casa” e preparar o 
Orçamento e Plano de Atividades para o próximo ano. 
São assuntos que exigem todo o nosso foco e dedica-
ção”, explicou o Presidente da Câmara. No próximo 
ano, asseverou, “com mais tempo, será possível fazer 
um programa diferente e estruturado”.

E terminou com uma palavra de esperança: “Gostava 
que este Natal fosse melhor do que o ano passado e o 

início de uma época mais próspera para todo o comér-
cio de Mortágua e representasse um ponto de viragem 
relativamente às dificuldades sentidas nos últimos 
dois anos devido à pandemia”. Nesse sentido, sensibili-
za os Mortaguenses para que façam as suas compras de 
Natal no nosso comércio local: “Temos todos de estar 
cientes das dificuldades que o Comércio Local viveu 
nestes últimos dois anos e que esta quadra é uma opor-
tunidade de demonstrar a nossa solidariedade e o nosso 
apoio ao nosso comércio tradicional e de proximidade”.

Além da iluminação natalícia das ruas, está prevista a 
ornamentação do Jardim Municipal com trabalhos 
natalícios (presépios e outros), elaborados por 
Associações do concelho que aceitaram o desafio lan-
çado pelo Município.  

Durante a época natalícia o Comércio Local terá um 
horário alargado de funcionamento, possibilitando às 
pessoas mais tempo para fazerem as suas compras, 
incluindo aos fins de semana. 

A Câmara Municipal e a ACIBA (Associação Comercial e 
Industrial da Bairrada e Aguieira) vão dar continuidade 
à ação da “Tômbola de Natal”, com sorteio de vários 
prémios. Todos os estabelecimentos comerciais podem 
aderir à iniciativa, sejam ou não sócios da ACIBA.   

Relativamente ao programa de atividades natalícias 
promovido pelo Município, tem início no dia 5 com o 
espetáculo de teatro musical “Bela e o Monstro”, pelas 

16h00, no Centro de Animação Cultural. Um espetácu-
lo para toda a familia, e em especial para os mais peque-
nos, apresentado pela Companhia Rituais dell Arte.

A inauguração das iluminações natalícias das ruas está 
marcada para o dia 8, abrangendo a Praça do Município 
e as principais ruas que a envolvem, bem como a rotun-
da de entrada na Vila (EN234/EN228).

No dia 12 a Praça do Município recebe o tradicional 
Mercadinho de Natal, organizado pela Comissão de 
Finalistas da Escola Secundária. Ao longo do dia haverá 
momentos de animação e divertimentos para as crianças. 

No dias 18 e 19 haverá a exibição do filme de animação e 
fantasia “Encanto”, uma produção da Disney e com versão 
dobrada em português, com vozes de Carina Leitão, 
Custódia Gallego, Heitor Lourenço e Mariana Pacheco, 
entre outros.

Nos dias 20 e 21 terá lugar na Biblioteca Municipal o 
Workshop de Culinária “Biscoitices & Lambarices”, diri-
gido a crianças a partir dos 8 anos. O convite é para pôr 
as mãos na massa e aprender a fazer biscoitos e doces 
tradicionais da época natalícia. ■

Divulgação das atividades de Natal  
Câmara reuniu com comerciantes 
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Projeto - Piloto quer apoiar 
a recuperação de áreas ardidas

O Programa de Recuperação de Ardidos (PRA), a imple-
mentar na área do concelho de Mortágua, pretende apo-
iar os proprietários e produtores na reabilitação dos 
seus povoamentos florestais, evitando que fiquem ao 
abandono. As ações a desenvolver serão financiadas a 
100%. 

A iniciativa tem a sua génese no reconhecimento da 
existência de uma área muito significativa de povoamen-
tos florestais que ficaram abandonados após os incêndios 
de Outubro de 2017, e por conseguinte, a necessidade de 
reabilitar e valorizar terrenos que apresentam boa aptidão 
e produtividade florestal, apoiando os proprietári-
os/produtores florestais nesse processo.

 O Programa tem como principais objetivos repor o poten-
cial produtivo de povoamentos de eucalipto em áreas 
ardidas e com boa aptidão para a espécie; contrariar o 
abandono de áreas florestais com potencial produtivo; 
promover a redução do risco de incêndio e aumentar a 
resiliência aos incêndios florestais; e no final da linha 
promover o aumento da produtividade e do rendimento 
dos proprietários e produtores florestais.

PARA O PROJETO PILOTO FOI DEFINIDO INTERVENCI-
ONAR CERCA DE 800 HECTARES  NUMA “MACROZONA-
GEM” NA ZONA SUL DO CONCELHO (ENTRE A EN228 E O 
IP3). 

Os interessados que se candidatem ao programa benefi-
ciam de Apoio técnico e financeiro (100%) à seleção de 
varas, ao destroçamento de matos/varas, ao controlo de 
invasoras e de regeneração natural de eucalipto. 

Podem ainda beneficiar da oferta de fertilizante flores-
tal, para aplicação em 2022, caso venham a aderir a este 
programa de recuperação de áreas ardidas. 

A CELPA, que representa a indústria papeleira, será a 
entidade responsável pela implementação deste 
Programa no terreno, contratualizando a prestação de 
serviços (Recursos Humanos + Operações), controlan-
do o processo e garantindo o controlo de qualidade da 
intervenção, com recurso às melhores técnicas e boas 
práticas, otimizando os recursos disponíveis. 
Investimento previsto pode chegar até aos 400 mil euros. 

Os interessados no apoio devem efetuar a candidatura 
no Ninho de Empresas do Município de Mortágua, atra-
vés do seguinte contacto: Filipe Fonseca / 912 139 788

O programa assenta na adesão voluntária dos proprie-
tários/produtores florestais abrangidos na área de 
intervenção, que têm aqui uma oportunidade de reabi-
litar os seus terrenos florestais, sem quaisquer custos. 

O Município de Mortágua associou-se aos objetivos do 
programa, colaborando na sua divulgação e na sensibi-
lização dos proprietários florestais.  ■  
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À conversa com…

Pamela Sousa, 35 anos, reside na aldeia do Gavião, a mais pequena 
da freguesia do Sobral e do concelho em termos populacionais (11 
habitantes), já situada nas franjas da serra do Caramulo. 

Tirou uma Licenciatura em Medicina Herbal pela escola 
Irlandesa de Medicina Herbal (ISHM) e atualmente dedica-se a 
criar produtos cosméticos e medicinais à base de ervas e plan-
tas. Um modo de vida que reflete uma forte relação com a 
Natureza, o Ambiente e a sustentabilidade do Planeta.

"
Como é que surgiu esta ideia de fabricar produtos 
naturais?

Surgiu da grande paixão e do enorme respeito que 
tenho pela Natureza e pelas plantas em particular. 
Além disso, fui me tornando cada vez mais consciente 
do impacto que as nossas escolhas têm no planeta e na 
nossa saúde. Daí fazer todo o sentido criar alternativas 
mais ecológicas e saudáveis. Não é apenas o nosso esti-
lo de vida e alimentação que afetam a nossa saúde, mas 
todo um conjunto de fatores. Felizmente cada vez mais 
pessoas estão conscientes de que os produtos cosméti-
cos e de higiene pessoal que usam podem afetar muito 
a sua saúde e procuram alternativas mais naturais.

Estamos a falar de que tipo de produtos em concreto?

Produtos de higiene pessoal como desodorizante natu-
ral, dentífrico em pó, sabão e champôs sólidos. 
Passando por produtos com ervas medicinais, como o 
bálsamo para músculos e articulações, ou os bálsamos 
cicatrizantes e hidratantes, entre outros.  

No que é que estes produtos são diferentes dos cha-
mados produtos sintéticos?

São naturais e não recorrem aos chamados químicos de 
síntese. São feitos com plantas locais, colhidas e pro-
cessadas por mão própria.

É algo semelhante à diferença entre alimentação 
natural e alimentação processada?

Pode dizer-se que sim, por vezes quanto mais simples 
melhor. A natureza é sábia e dá-nos tudo o que precisa-
mos sem ser necessário complicar, temos é de respeitar 
os seus ritmos, incluindo o nosso próprio ritmo.

Onde é que recolhe as ervas e plantas que servem de 
matéria-prima?

Recolho muitas delas aqui no Gavião, na nossa Quinta 
Vale de Carvalho. Outras são colhidas no coração da 
Serra do Caramulo, respeitando sempre a sua ciclicida-
de e a continuidade das espécies.

As pessoas estão sensibilizadas para este tipo de pro-
dutos, mais amigos do ambiente?

Sim, felizmente cada vez mais pessoas se preocupam 
com este tema e procuram alternativas mais sustentá-
veis. As civilizações antigas, egípcia, romana, grega, já 
tinham descoberto estes produtos… Verdade e é curio-
so que hoje em dia chamamos medicina alternativa à 
medicina primordial que era essencialmente à base de 
plantas e respeitava a cicilicidade da natureza e o ritmo 
humano. Dá que pensar, pois a medicina moderna com 
a sua abordagem mecanista surge mais tarde como 
alternativa no verdadeiro sentido da palavra.

Acha que a natureza nos pode dar tudo, é só procurar, 
analisar e transformar… 

Sem dúvida! Por vezes nem precisamos procurar, ela 
própria nos mostra as respostas. É só uma questão de 
estarmos atentos à sua linguagem. E depois sim, é tudo 
um processo de transformação e simplificação para tor-
nar disponível todas as suas virtudes para quem procu-
ra alternativas mais naturais.

 As questões relacionadas com as alterações climáti-
cas tiveram impacto na sua consciência e estilo de 
vida?

Absolutamente! Desde que me lembro foi sempre uma 
grande preocupação minha adotar um estilo de vida 
mais ecológico e mais sustentável e educar os meus 
filhos de acordo com esses princípios. Desde a escolha 
de uma alimentação vegana e à redução de resíduos 
que produzimos; passando pelo apoio à economia e pro-
dução de bens local, produzimos ainda uma boa parte 
dos nossos alimentos que consumimos. 

Mudou hábitos alimentares ou outros, por exemplo…

Sim, há cerca de 20 anos que sou vegetariana, vegana 
há 5. Portanto estas temáticas têm pesado nas minhas 
pequenas e grandes decisões ao longo da vida.

Como tem sido a experiência de viver numa aldeia 
como o Gavião, uma das mais pequenas e distantes da 
sede do concelho?

Viver no Gavião é muito pacífico. Não trocava a nossa 
paisagem, a nossa fauna e nossa flora por nada. Porquê 
viver na confusão da cidade quando podemos ter a paz 
do campo.
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SÁB 04 (21:30) / DOM 05 (21:30)

Eternals
Eternos 

2h 35 min // AVENTURA // M/12
DE: CHLOÉ ZHAO
COM: ANGELINA JOLIE, SALMA HAYEK, RICHARD MADDEN

"Eternos", da Marvel Studios, acompanha um grupo de heróis 
para além das estrelas que protegem a Terra desde a criação do 
Homem. 

Quando criaturas monstruosas, os Deviants, há muito tempo 
dadas como extintas, regressam misteriosamente, os Eternals 
(Eternos) são forçados a reunir-se para, mais uma vez, defender 
a humanidade.

SÁB 11 (21:30) / DOM 12 (21:30)

King Richard
King Richard - Para Além do Jogo

2h 24 min // DRAMA // M/12
DE: REINALDO MARCUS GREEN
COM: WILL SMITH, TONY GOLDWYN, JON BERNTHAL

A história de Richard Williams,um pai decidido em criar duas das 
atletas mais dotadas de todos os tempos, mudando o mundo do 
ténis para sempre. Richard Williams e impulsionado por uma 
visão clara do seu futuro e usando métodos não convencionais, 
tem um plano que levará Venus e Serena Williams das ruas de 
Compton, Califórnia, para o palco global como ícones lendários.
É um filme profundamente comovente que mostra o poder da 
família, perseverança e crença inabalável como forma de 
alcançar o impossível e impactar o mundo.

SÁB 18 (21:30) / DOM 19 (16:00)

Encanto VP

1h 45 min // ANIMAÇÃO, FAMÍLIA, FANTASIA, COMÉDIA // M/6
DE: 
COM: STEPHANIE BEATRIZ, JOHN LEGUIZAMO, WILMER VALDERRAMA 

Encanto é a nova animação da Disney situada na Colômbia, 
sobre a extraordinária família Madrigal, que vive escondida em 
uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A 
magia da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde superforça 
até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom 
mágico. 
Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em 
perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua 
família excepcional.

DOM 26 (16:00 / 21:30)

Ghostbusters- Afterlife
Caça-Fantasmas: O Legado 

2h 04 min // AVENTURA // M/12
DE: JASON REITMAN
COM: FINN WOLFHARD, PAUL RUDD, MCKENNA GRACE

“Caça-Fantasmas: O Legado” conta a história duma mãe 
solteira e dos seus dois filhos quando estes chegam a uma 
pequena cidade. Após a chegada, as crianças começam a 
descobrir a sua ligação com os Caça-Fantasmas originais e o 
legado secreto que o seu avô deixou para trás.

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€
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CONCERTO DE MÚSICA ANTIGA 

«ANÇÃBLE CORAL »

04 DE DEZEMBRO | 21h30 
IGREJA MATRIZ DE MORTÁGUA 

Com direção artística do Cónego Dr. Pedro Miranda, o Grupo 
Vocal Ançãble é um conjunto vocal, que se tem dedicado à 
música sacra portuguesa, com incidência no período áureo 
(séc. XVI - XVII).

INSCRIÇÕES m reservas@cm-mortagua.pt & 910 721 325

TEATRO MUSICAL

BELA E O MONSTRO

DOM 05 DEZ
16h00 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

Na Aldeia de Mangrove vivem a Bela Lilian Da Vinci e o seu pai, o 
inventor Maurice Da Vinci.

Um dia, no Palácio do Reino de Panwa, Maurice faz desaparecer a 
Rainha numa invenção que correu mal. O Príncipe manda prendê-lo.
O príncipe Panwa fora transformado em Monstro pela cigana 
Agripina. A maldição lançada ao príncipe Panwa só poderá ser 
quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Lilian, 
desesperada, vai até ao Palácio pedir ao príncipe Panwa que 
liberte o seu pai em troca da sua própria liberdade.

No Palácio o Bule e o Candelabro recebem Bela com grande 
entusiasmo.

«NOITE DE FADOS
 DE COIMBRA »

07 DE DEZEMBRO | 21h30 
CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Email: clds4gmotricidade@scmmortagua.pt; 
231023625;911003669; 
NA SEDE: Praça do Município nº7B 3450 - 166 Mortágua. 

MERCADINHO DE NATAL 

DOM 12 DEZ
08:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

com a colaboração da Comissão 
de Finalistas do ano letivo 2021/2022.

WORKSHOP DE CULINÁRIA 
BISCOITICES & OUTRAS 
LAMBARICES 

20 e 21 DE DEZEMBRO
14:00 às 17:30 | BIBILIOTECA MUNICIPAL
                         BRANQUINHO DA FONSECA 
 
  Para crianças a partir dos 8 anos.
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Passatempo Cultural
TEMA:HISTÓRIA DE PORTUGAL

A batalha que opôs D. Afonso Henriques à sua mãe,
D. Teresa, ficou conhecida por:

Mosteiro construído para celebrar a vitória dos 
Portugueses sobre os Castelhanos em Aljubarrota: 

a) Batalha da Independência
b) Batalha de São Mamede
c) Batalha da Restauração

 a) Mosteiro de Alcobaça 
 b) Mosteiro de Salzedas
 c) Mosteiro da Batalha
 

a) Avis
b) de Bragança
c) Filipina 

Com a coroação de D. João I iniciou-se a dinastia:

 
Os cognomes “o Formoso” e “o Eloquente”, 
estão associados a estes dois reis, respetivamente:

a) D. Fernando e D. Duarte
b) D. Pedro I e D. Afonso IV
c) D. Sebastião e D. Manuel I

Foi o último Rei de Portugal:

a) D. Luís I
b) D. Miguel I
c) D. Manuel II

Nau comandada por Vasco da Gama na 
sua primeira viagem à Índia:

Foi a primeira rainha reinante de Portugal:

Pedro Álvares Cabral desembarcou neste lugar 
quando chegou ao Brasil em 1500: 

 a) São Gabriel 
 b) São Rafael 
 c) São Miguel

a) D. Amélia
b) D. Carlota Joaquina
c) D. Maria I

a) Fortaleza
b) Bahia
c) Pernambuco

DEZEMBRO 2021AGENDA 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

OLIVER JEFFERS

O peru que votou 
a favor do Natal 
O mundo pode parecer 
muito confuso. Para melhor 
compreendê-lo, vamos explorar 
o nosso planeta e ver como 
vivemos.

MATT HAIG

O Pai Natal e Eu 
“Às vezes, a Amélia acha 
 uma chatice viver na Elfolândia.
 Ninguém aguenta ouvir canções
 natalícias todos os dias do ano.
 Sim, sim... até mesmo em agosto!”.

EDUARDO SÁ

O que está escrito
nas estrelas
“Nesta obra o autor leva-nos, 
troço a troço, a descobrir 
aquilo que somos, 
mas sobretudo aquilo
que podemos ser.

JAMES PATTERSON 
E RICHARD DILALLO

Um casamento 
no Natal  
“Uma noiva, três propostas 
de casamento... 
Quem será o escolhido?”

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: PRÉMIO NOBEL 
DA LITERATURA 2021

O vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2021 
é da Tanzânia chama-se Abdulrazak Gurnah e 
tem 73 anos. As suas obras contam histórias de 
colonialismo e fazem o retrato de uma África 
antiga.
Tanzaniano (nasceu em Zanzibar), ex-
professor de Literatura Inglesa e Pós-Colonial 
no Reino Unido, tem dez romances editados 
entre 1987 e 2020. 

Em Portugal, apenas um livro editado, de 2003: 
Junto ao Mar (By the Sea), pela Difel, conta a 
história de Saleh Omar, um refugiado de 
Zanzibar que pede asilo ao Reino Unido, e que 
acaba por desenvolver uma relação de amiza-
de com o filho do seu maior inimigo.
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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 3 e 17 de 
Novembro, tomou conhecimento e 
deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Designar como representantes do Município no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua, os seguintes elementos: Ricardo Sérgio 
Pardal Marques (Presidente da Câmara), Ilda Maria 
Duarte de Matos (Vereadora) e Luís Flipe Martins 
Rodrigues (Vereador).

Ratificar a adesão do Município, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, ao programa 
Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), tendo em vista a promoção de atividades de 
educação e sensibilização ambiental na comunidade 
escolar do concelho, no ano letivo 2021-2022.

Tomar conhecimento da proposta apresentada pelo 
Agrupamento de Escolas de Mortágua à DGESTE, 
tendo como finalidade a atribuição do nome de Afonso 
Abrantes para patrono da Escola Básica de Mortágua, 
passando a designar-se “Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes – Mortágua”.

Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2021/2022, do 
projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado para a 
promoção do sucesso educativo dos alunos dos vários 
níveis de ensino (1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário).

Tomar conhecimento do Plano de Atividades 2021/22 
apresentado pelos Técnicos de Desporto do Município, 
referente às atividades a desenvolver no âmbito do 
Complexo Desportivo Municipal e Escola Municipal de 
Natação de Mortágua, e no âmbito do 1º Ciclo e Pré-Escolar. 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3232

Tomar conhecimento que a Câmara Municipal vai orga-
nizar, no próximo dia 19 de dezembro, uma Corrida e 
Caminhada “São Silvestre Mortágua 2021” e Kids Race, 
com início às 10 horas, na Praça do Município.

Aprovar a abertura dos processos de candidaturas para 
atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 
2021/22 e fixar que o período de apresentação das mes-
mas decorra de 25 de novembro a 30 de dezembro. 
Mais deliberou que as bolsas sejam atribuídas à medi-
da que os processos estejam devidamente instruídos. 

Ratificar o protocolo de cooperação celebrado entre a 
Escola Profissional de Tondela e o Município de Mortágua 
que visa proporcionar a um formando um estágio em 
contexto de trabalho nos serviços camarários. 

Ratificar os processos de candidatura nº 21, 35, 36, 37 e 
38, 39 e 40/2021 para atribuição do Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Familia, nos termos previstos no 
artº 6º, nº1 do respetivo Regulamento.

Deferir o processo de candidatura nº 31º para atribui-
ção do Incentivo à Natalidade e Apoio à Familia, consi-
derando que o mesmo foi apresentado dentro do prazo 
regulamentar por força da publicação da Lei nº 4-
B/2021, de 1 de fevereiro, que determinou a suspensão 
dos prazos de caducidade. 

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Apoio ao Associativismo/Atividades

Aprovar atribuir à Secção de Karaté Shukokai do 
Mortágua Futebol Clube, um subsídio no valor de 
1.200,00 euros para apoio à realização de Estágio 
Nacional da modalidade, a ter lugar em Mortágua, nos 
dias 19, 20 e 21 de novembro.

Aprovar a atribuição de subsídio às duas Associações 
abaixo indicadas, no seguimento de deliberações ante-
riores que já contemplaram outras Associações do 
Concelho, e tendo por objetivo apoiar as despesas cor-
rentes fixas suportadas no ano de 2020 e minimizar os 
prejuízos decorrentes do encerramento forçado das 
suas instalações-sede durante a pandemia Covid. 

. Rancho Folclórico “Os Ribeirinhos de Caparrosinha” – 
894,95 euros

. Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vila 
Nova - 2.708,11 euros

AÇÃO SOCIAL

Rede Social

Aprovar a atribuição do Cabaz de Natal a 82 famílias 
carenciadas do concelho, de acordo com o levantamen-
to efetuado pelos Serviços Sociais do Município, em arti-
culação com as Entidades/Instituições locais da Rede 
Social.
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A Câmara Municipal nas suas 
Reuniões Ordinárias de 3 e 17 de 
Novembro, tomou conhecimento e 
deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Designar como representantes do Município no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua, os seguintes elementos: Ricardo Sérgio 
Pardal Marques (Presidente da Câmara), Ilda Maria 
Duarte de Matos (Vereadora) e Luís Flipe Martins 
Rodrigues (Vereador).

Ratificar a adesão do Município, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, ao programa 
Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), tendo em vista a promoção de atividades de 
educação e sensibilização ambiental na comunidade 
escolar do concelho, no ano letivo 2021-2022.

Tomar conhecimento da proposta apresentada pelo 
Agrupamento de Escolas de Mortágua à DGESTE, 
tendo como finalidade a atribuição do nome de Afonso 
Abrantes para patrono da Escola Básica de Mortágua, 
passando a designar-se “Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes – Mortágua”.

Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2021/2022, do 
projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado para a 
promoção do sucesso educativo dos alunos dos vários 
níveis de ensino (1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário).

Tomar conhecimento do Plano de Atividades 2021/22 
apresentado pelos Técnicos de Desporto do Município, 
referente às atividades a desenvolver no âmbito do 
Complexo Desportivo Municipal e Escola Municipal de 
Natação de Mortágua, e no âmbito do 1º Ciclo e Pré-Escolar. 
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Tomar conhecimento que a Câmara Municipal vai orga-
nizar, no próximo dia 19 de dezembro, uma Corrida e 
Caminhada “São Silvestre Mortágua 2021” e Kids Race, 
com início às 10 horas, na Praça do Município.

Aprovar a abertura dos processos de candidaturas para 
atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 
2021/22 e fixar que o período de apresentação das mes-
mas decorra de 25 de novembro a 30 de dezembro. 
Mais deliberou que as bolsas sejam atribuídas à medi-
da que os processos estejam devidamente instruídos. 

Ratificar o protocolo de cooperação celebrado entre a 
Escola Profissional de Tondela e o Município de Mortágua 
que visa proporcionar a um formando um estágio em 
contexto de trabalho nos serviços camarários. 

Ratificar os processos de candidatura nº 21, 35, 36, 37 e 
38, 39 e 40/2021 para atribuição do Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Familia, nos termos previstos no 
artº 6º, nº1 do respetivo Regulamento.

Deferir o processo de candidatura nº 31º para atribui-
ção do Incentivo à Natalidade e Apoio à Familia, consi-
derando que o mesmo foi apresentado dentro do prazo 
regulamentar por força da publicação da Lei nº 4-
B/2021, de 1 de fevereiro, que determinou a suspensão 
dos prazos de caducidade. 

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Apoio ao Associativismo/Atividades

Aprovar atribuir à Secção de Karaté Shukokai do 
Mortágua Futebol Clube, um subsídio no valor de 
1.200,00 euros para apoio à realização de Estágio 
Nacional da modalidade, a ter lugar em Mortágua, nos 
dias 19, 20 e 21 de novembro.

Aprovar a atribuição de subsídio às duas Associações 
abaixo indicadas, no seguimento de deliberações ante-
riores que já contemplaram outras Associações do 
Concelho, e tendo por objetivo apoiar as despesas cor-
rentes fixas suportadas no ano de 2020 e minimizar os 
prejuízos decorrentes do encerramento forçado das 
suas instalações-sede durante a pandemia Covid. 

. Rancho Folclórico “Os Ribeirinhos de Caparrosinha” – 
894,95 euros

. Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vila 
Nova - 2.708,11 euros

AÇÃO SOCIAL

Rede Social

Aprovar a atribuição do Cabaz de Natal a 82 famílias 
carenciadas do concelho, de acordo com o levantamen-
to efetuado pelos Serviços Sociais do Município, em arti-
culação com as Entidades/Instituições locais da Rede 
Social.
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Aprovar a concessão de apoio económico de caráter 
pontual único, no valor de 877,62 euros, a agregado 
familiar em comprovada situação de carência econó-
mica, referente ao Proc. nº 14/2021 de candidatura ao 
apoio social previsto no Regulamento “Município 
Presente”, e com base no Relatório elaborado pelos 
Serviços Sociais do Município. 

Aprovar a concessão de apoio económico de caráter 
pontual único, no valor de 1.316,43 euros, a agregado 
familiar em comprovada situação de carência econó-
mica, referente ao Proc. nº 15/2021 de candidatura ao 
apoio social previsto no Regulamento “Município 
Presente”, e com base no Relatório elaborado pelos 
Serviços Sociais do Município. 

Aprovar a concessão de isenção de pagamento, no valor 
de 234,39 euros, referente ao preço de execução da liga-
ção da rede de saneamento a habitação, sita no Barril, e 
cujo pedido foi instruído com o respetivo Relatório 
Social elaborado pelos Serviços Sociais do Município.

Aprovar a isenção do pagamento de taxa, no valor de 
234,39 euros, referente à ligação de habitação, sita no 
Barril, a rede de drenagem de águas residuais, nos termos 
previstos no artº 25º nº2 do Regulamento de Liquidação 
de Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais.

Tomar conhecimento do Plano de Atividades da 
Academia Saber+ para o ano letivo 2021/22.    

SAÚDE

Aprovar emitir parecer favorável sobre a escala de 
Turnos das Farmácias do concelho de Mortágua, a 
entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Tomar conhecimento que foi homologado, pela 
Secretaria de Estado da Descentralização e da 
Administração Local e pela Secretaria de Estado da 
Habitação, o Acordo de Colaboração celebrado entre o 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e o 
Município de Mortágua, ao abrigo do programa 1º Direito 
- Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, e que visa 
apoiar soluções habitacionais para famílias do concelho 
que vivem em precárias condições de habitabilidade.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Aprovar o pedido de prorrogação do contrato de per-
manência no Ninho de Empresas do Município de 
Mortágua, requerido pela empresa João Parente, Lda., 
com sede no concelho Mortágua. 

Tomar conhecimento do Relatório Final/Balanço da 
ação XII Fim de Semana da Lampantana.

Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de 
Mortágua um subsídio no valor de 1.500,00 euros, des-
tinado a apoiar a realização das Montarias de 
Mortágua 2021/2022.

Aprovar a comparticipação financeira do Município de 
Mortágua no âmbito do projeto intermunicipal e da 
candidatura da CIM-RC - “Planos Inovadores de 
Combate ao Insucesso Escolar”, referente aos anos de 
2017, 2018 e 2019.

Aprovar a comparticipação financeira do Município de 
Mortágua no âmbito do projeto intermunicipal da 
CIM-Região de Coimbra -  “CEIIS – Centro 
Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social”.

Aprovar a comparticipação financeira do Município de 
Mortágua no âmbito do projeto intermunicipal e da 
candidatura ao POSEUR - “Sistema de Videovigilância 
para a Prevenção de Incêndios Florestais nas 
Comunidades Intermunicipais de Viseu Dão-Lafões e 
da Região de Coimbra”.

Aprovar a comparticipação financeira do Município de 
Mortágua referente ao projeto intermunicipal de 
Aquisição de Serviços de EPD (Encarregado de 
Proteção de Dados /Data Protetor Office).

Tomar conhecimento da decisão da aprovação da candi-
datura apresentada pela CIM-Região de Coimbra ao 
POSEUR – ̋ Deteção e Combate à Espécie Exótica Invasora 
Vespa Velutina no Território da CIM Região de Coimbra˝, 
com um investimento elegível de 427.294,66 euros.   

Ratificar o Acordo de Parceria celebrado entre a ADICES 
- Associação de Desenvolvimento Local, e o Município 

de Mortágua, com vista à execução e desenvolvimento 
de um conjunto de ações no âmbito do projeto F4F – 
Forest for Future, cofinanciado pelo Pograma 
Operacional Regional do Centro (Centro 2020).

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela 
Assembleia Municipal na sua sessão realizada no pre-
térito dia 29 de outubro.

Tomar conhecimento do Despacho do Senhor Presidente 
da Câmara relativo à distribuição de pelouros/delegação e 
subdelegação de competências nos Vereadores.

 Designar a Vereadora Ilda Maria Duarte Matos como 
representante da Câmara para a constituição da nova 
Assembleia Intermunicipal da Associação de 
Municipios da Região do Planalto Beirão, e o Vereador 
Luís Filipe Martins Rodrigues como substituto do 
Presidente no referido Órgão. 

Designar a Vereadora Ilda Maria Duarte Matos como 
representante do Município de Mortágua na 
Assembleia Geral da Turismo Centro de Portugal.

Aprovar a proposta de desencadear o procedimento de 
elaboração do Regulamento de Concessão de Apoio à 
Infância, Crianças, Jovens e Famílias. Mais deliberou 
que qualquer munícipe poderá constituir-se como inte-
ressado e apresentar os seus contributos, mediante 
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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
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Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

DEZEMBRO 2021

Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além da 
vacinação contra a gripe, 
são essenciais a higiene das 
mãos, a etiqueta respirató-
ria (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 
estiver em contacto com 
outras pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA
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manifestação de interesse dirigida ao Presidente da 
Câmara, no prazo de 15 dias (seguidos) a contar da data 
da publicitação do início do procedimento. Os contri-
butos poderão ser remetidos por escrito ou por via ele-
trónica para o endereço mortagua@cm-mortagua.pt

Tomar conhecimento do Despacho do Presidente da 
Câmara, exarado a 20 de outubro de 2021, a nomear 
Ilda Maria Duarte Matos como Vereadora em Regime 
de Tempo Inteiro.

Tomar conhecimento do Despacho do Presidente da 
Câmara, exarado a 21 de outubro de 2021, a designar 
João Carlos Alves Figueiredo Coelho para o exercício de 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 
em regime de comissão de serviço.

Aprovar a constituição das diversas Comissões de 
Vistoria do Município de Mortágua para o presente man-
dato, de acordo com os normativos legais em vigor. 

Tomar conhecimento da aprovação da candidatura ao 
FSUE, para apoio a custos decorrentes do combate à 
pandemia covid -19.

Deliberar não aceitar a transferência de competências 
para o Município, em 2022, no domínio da Ação Social, 
previstas no DL 55/2020, de 12 de Agosto, consideran-
do que se mantêm os pressupostos que levaram à não-
aceitação em anos anteriores. 

Aprovar os preços de entrada para o espetáculo “Bela e 
o Monstro, teatro musical a realizar no dia 5 de dezem-
bro, no Centro de Animação Cultural. 

Aprovar a realização do tradicional Almoço-Convívio 
de Natal dos Trabalhadores do Município e seus famili-
ares (cônjuges e filhos a cargo), no dia 18 de dezembro, 
ficando no entanto condicionado à evolução da situa-
ção pandémica no concelho e às medidas que eventual-
mente venham a ser decretadas pelo Governo e DGS. 

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas, no 
valor de 3.763,15 euros, referente ao Proc. nº 
01/2018/144 – alteração e ampliação de unidade fabril 
sita no Parque Industrial, nos termos previstos no artº 
29º, nº1, b) do  Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas. 

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
licenciamento no valor de 646,09 euros e de TMU no 
valor de 287,43 euros, referente ao Proc. nº 01/2020/122– 
Construção Nova/Habitação Familiar, nos termos pre-
vistos no artº 29º, nº1, e) do  Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas. 

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
licenciamento no valor de 1.226,49 euros e de TMU no valor 
de 278,02 euros, referente ao Proc. nº 01/2021/105 – altera-
ção e ampliação de construção para Habitação Familiar, 
nos termos previstos no artº 29º, nº1, e) do  Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas. 

mailto:mortagua@cm-mortagua.pt
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se o distanciamento social.

Use máscara sempre que 
estiver em contacto com 
outras pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3636

manifestação de interesse dirigida ao Presidente da 
Câmara, no prazo de 15 dias (seguidos) a contar da data 
da publicitação do início do procedimento. Os contri-
butos poderão ser remetidos por escrito ou por via ele-
trónica para o endereço mortagua@cm-mortagua.pt

Tomar conhecimento do Despacho do Presidente da 
Câmara, exarado a 20 de outubro de 2021, a nomear 
Ilda Maria Duarte Matos como Vereadora em Regime 
de Tempo Inteiro.

Tomar conhecimento do Despacho do Presidente da 
Câmara, exarado a 21 de outubro de 2021, a designar 
João Carlos Alves Figueiredo Coelho para o exercício de 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 
em regime de comissão de serviço.

Aprovar a constituição das diversas Comissões de 
Vistoria do Município de Mortágua para o presente man-
dato, de acordo com os normativos legais em vigor. 

Tomar conhecimento da aprovação da candidatura ao 
FSUE, para apoio a custos decorrentes do combate à 
pandemia covid -19.

Deliberar não aceitar a transferência de competências 
para o Município, em 2022, no domínio da Ação Social, 
previstas no DL 55/2020, de 12 de Agosto, consideran-
do que se mantêm os pressupostos que levaram à não-
aceitação em anos anteriores. 

Aprovar os preços de entrada para o espetáculo “Bela e 
o Monstro, teatro musical a realizar no dia 5 de dezem-
bro, no Centro de Animação Cultural. 

Aprovar a realização do tradicional Almoço-Convívio 
de Natal dos Trabalhadores do Município e seus famili-
ares (cônjuges e filhos a cargo), no dia 18 de dezembro, 
ficando no entanto condicionado à evolução da situa-
ção pandémica no concelho e às medidas que eventual-
mente venham a ser decretadas pelo Governo e DGS. 

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas, no 
valor de 3.763,15 euros, referente ao Proc. nº 
01/2018/144 – alteração e ampliação de unidade fabril 
sita no Parque Industrial, nos termos previstos no artº 
29º, nº1, b) do  Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas. 

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
licenciamento no valor de 646,09 euros e de TMU no 
valor de 287,43 euros, referente ao Proc. nº 01/2020/122– 
Construção Nova/Habitação Familiar, nos termos pre-
vistos no artº 29º, nº1, e) do  Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas. 

Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
licenciamento no valor de 1.226,49 euros e de TMU no valor 
de 278,02 euros, referente ao Proc. nº 01/2021/105 – altera-
ção e ampliação de construção para Habitação Familiar, 
nos termos previstos no artº 29º, nº1, e) do  Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas. 

mailto:mortagua@cm-mortagua.pt
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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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