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Os olhos elevam-se aos céus e contemplam… Também de silêncio se fez o Natal.

De uma estrebaria pequenina, na imensidão da noite, nasce uma força maior... 
É Mãe que rasga o ventre e dá à luz o amor. O Natal, esse menino indefeso, frágil, 
inocente, clama a todos nós por calor, carinho e dedicação, nas lamas das dúvi-
das e solidão.

Há cidades sem pão, há campos onde não crescem �ores, há lágrimas nos mares 
e muros que separaram abraços puros e inocentes. Há terras que choram…  

Será assim tão triste o nosso Natal?

Há, também, é certo, a impotência face a um vírus que não sabemos vencer e 
nos consome... A crueldade do abandono, despedidas que se cravam nas 
entranhas do silêncio. 

A vida que, de hábito, conhecíamos e que hoje termina… Para dar lugar a 
algum Renascer. Tudo o que cessa, dá lugar a um novo viver! 

Poderá não haver lugar à opulência e a majestosos jantares… Mas ainda temos o 
calor de um lar e o aroma reconfortante de um retorno a casa. Se os fortes abraços 

estão suspensos, temos sempre o meigo e carinhoso olhar 
que nos embala e saberá confortar.

São muitas as formas de conjugar o verbo amar…

Amamos quando vemos o próximo como nosso seme-
lhante. Amamos de cada vez que calamos a nossa razão e 
ouvimos o outro com atenção. Amamos quando silencia-
mos o nosso ego cego e aceitamos no outro os seus medos, 
as suas frustrações, quando enaltecemos as suas virtudes, 
quando acarinhamos os seus esforços e conquistas.

Como médico que sempre reserva minutos de silêncio 
para escutar quem sofre, também nós podemos curar as 
feridas de um mundo indiferente e distópico, ao abrir 
mão dos nossos pretensiosismos, da vã glória de man-
dar, gerando, cultivando e nutrindo o Humanismo, que 
nos salvou… E sempre há-de salvar.

Cabe-nos enaltecer esse sentir puro, leve, alegre e entre-
laçado que brota do Amor de Irmãos!

Hoje, não temos de fugir dos que nos são iguais, não 
temos o pranto de um violino a carpir a nossa desventu-
ra, contemplamos esse maravilhoso luar e ainda pode-
mos ouvir as crianças a cantar… Hoje!... ainda temos um 
Natal para celebrar!

Esta pequena bola, polarizada de inferno e de céu, que 
nos acolhe como seus, clama pelo silêncio e pela PAZ, 
para que se derramem como delicado véu. 

Cabe a cada um de nós fazer mais…muito mais! 

Mensagem do Presidente

FELIZ NATAL E QUE TENHAMOS A OUSADIA DE
 ERGUER UM EXCELENTE ANO DE 2021.“

Ao não permitir que nos nossos quintais se espalhem, 
com daninha propagação, a indiferença, a intolerância, o 
desrespeito, o egoísmo. Ao se revoltar a cada vez que se 
in�ige dor e temor num ser nosso irmão. Ao não dar a 
mão… À desumanização.

São doces as lágrimas que jorram de alegria… E cáusticos 
os calares de medo e a�ição!

Se este é o Natal do silêncio, que saibamos parar e contemplar… 

Saibamos agradecer ao Vírus, que nos expôs e fragilizou. 
Que nos permitiu abrandar, que nos fez temer, que con-
sentiu que criássemos uma versão revista e melhorada 
de nós mesmos… Assim a queiramos concretizar.

Porque hoje é Natal! Porque o Natal se veste de amor ver-
melho e carinhoso. De dourados sorrisos. De olhares 
puros e imaculados, que nenhuma máscara irá açaimar.

O Natal pinta-se de Tolerância, Fraternidade e 
(Com)Paixão… Como menino pequenino, tendo por 
berço dourado, os braços carinhosos e o olhar lacrime-
jante de sua Mãe.

Os olhos elevam-se aos céus e contemplam… É Natal. 
Chegou �nalmente…

O doce, terno, feliz… E silencioso Natal.

Feliz Natal e que tenhamos a ousadia de erguer um exce-
lente ano de 2021.

                                                       PRESIDENTE DA CÂMARA
           José Júlio Norte
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6 eventos 7DEZEMBRO 2020eventos DEZEMBRO 2020

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS 
“UM CONTO DE NATAL...”                                                                           
DE MARIA CAVACO SILVA

Local: Átrio da Câmara Municipal

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
DE RICARDO DOURADO
Local: Pensão Juiz de Fora – Rua Dr. João Lopes de Morais

EXPOSIÇÃO DE PRATOS DE NATAL, DA 
COLEÇÃO VISTA ALEGRE
Local: Pensão Juiz de Fora 

“ERA UMA VEZ... BRINQUEDOS E 
PRESÉPIOS”
COLEÇÃO DE FILOMENA XAVIER 
Local: Biblioteca Municipal “Branquinho da Fonseca”

EXPOSIÇÃO DE PAIS NATAL
DE VÍTOR COSTA

Local: antiga Doce Lar – Avª Assis e Santos

EXPOSIÇÃO “NO MUNDO DA LUA”, 
FIGURAS ANIMADAS – NTHEIAS

Local: antiga loja Meu Super – Avª Assis e Santos

EXPOSIÇÃO “LUGAR DAS HISTÓRIAS”, 
DE PAULA FRANCISCA

Local:loja DS Seguros – Avª Assis e Santos

EXPOSIÇÕES DE NATAL ANIMAÇÃO NATALÍCIA 
DAS RUAS E DO 
COMÉRCIO LOCAL 

“MORTÁGUA VILA NATAL” 

EM DESTAQUE NA RTP

SÁB 12

O programa da RTP “Aqui Portugal” vai emitir várias 
reportagens em direto do “Mortágua Vila Natal”. A emissão vai 
para o ar no dia 12, entre as 10h00 e as 20h00 horas. Este ano, 
devido à pandemia, não será possível a emissão do programa 
ao vivo a partir de Mortágua, sendo realizadas reportagens 
que serão depois transmitidas ao longo do dia, nos estúdios do 
Porto. 

Assista 'em casa' em direto na RTP1 e RTP Internacional

 Cenários temáticos: 
«Quebras - Nozes e os Quatro Reinos»
ruas comerciais da Vila

Casa do Pai Natal 
Rua Dr. João Lopes de Morais, junto ao Centro de 
Interpretação

Showcookings online 
com a participação de Restaurantes e Pastelarias de 
Mortágua

Montras digitais
promoção do Comércio Local 

Concurso de Montras de Natal – 1 DEZ a 6 JAN 2021

Tômbola de Natal – 1 DEZ a 6 JAN 2021

Animação de rua 
nos fins-de-semana: 
4 a 6 DEZ; 11 a 13 DEZ; 18 a 20 DEZ;
e nos dias:
24 DEZ, e de 26 a 31 DEZ.  
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Passatempo Cultural
Tema: 1ª Guerra Mundial 

A 1ª Guerra Mundial também 
ficou conhecida por este nome:   

Foi a primeira batalha da primeira 
Guerra Mundial:

a)  Guerra das Trincheiras
b)  Guerra das Baionetas
c)  Guerra Fria

a) Batalha do Marne, em França
b) Batalha de Liége, na Bélgica
c) Batalha de Ypres, na Bélgica 
 

a) entrada dos Estados Unidos
    e saída da Rússia da guerra
b) entrada dos Estados Unidos e da França 
c) entrada da França e saída da Rússia 
 

Em 1917, dois acontecimentos 
alteraram a evolução da 1ª Grande Guerra:

 

:Portugal entrou na 1ª Guerra Mundial em

a)  1917, ao lado dos Aliados
b)  1917, ao lado da Alemanha
c)  1914, ao lado dos Aliados

Qual o nome das duas alianças militares que se 
formaram nas vésperas da 1ª Guerra Mundial:

a)  Tríplice Aliança e Potências Centrais
b)  Tríplice Aliança e Eixo Central
c)  Tríplice Aliança e Tríplice Entente

A 1ª Guerra Mundial durou entre:   

Tratado de paz assinado pelas potências europeias 
que pôs um fim oficial à Primeira Guerra Mundial: 

a)  3 de janeiro de 1914 e 22 de Abril de 1916
b)  15 de setembro de 1914 e 18 de maio de 1917
c)  28 de Julho de 1914 e 11 de novembro de 1918

a) Tratado de Versalhes
b) Tratado de Londres
c) Tratado de Berlim                Soluções na pág.38

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA sugestões da biblioteca DEZEMBRO 2020

ADULTOSINFANTIL / JUVENIL

 MATT HAIG

O pai Natal 
e eu ? 
Uma história cheia de 
amor e humor. 

Tema: 
A Ajudaris é uma associação particular de carácter social de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, que desenvolve projetos de intervenção social.

As crianças, orientadas pelos professores, criam histórias mágicas e o 
resultado é encantador!

“O gato riscado” e “A amiga dos animais” são as histórias cridas pelas turmas 
do 2ºC, 5ºA e 5ºB do Agrupamento de Escolas de Mortágua .

Neste Natal seja solidário!

Ofereça um livro!
( O valor reverte a favor de crianças e famílias carenciadas )

ANITA SHREVE

Casamento 
em Dezembro
Um casamento reúne um 
grupo de velhos amigos 
num reencontro que 
mudará as suas vidas 
para sempre.

CLARA CUNHA

Feliz Natal 
Lobo Mau 
O Lobo Mau que foi 
procurar o Capuchinho 
Vermelho, mas encontrou 
o Pai Natal. Será que 
merece um presente?

PAULA HAWKINS

A rapariga 
no comboio 
O livro que vai 
mudar para sempre o 
modo como vemos a 
vida dos outros.

MEREDITH RUSU

O quebra-nozes e 
os quatro reinos
Clara recebe uma bela e 
misteriosa caixa com a 
forma de um ovo,  
questiona-se sobre o seu 
significado. Em busca de 
respostas, ela rapidamente 
entra num mundo mágico.

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

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deslocou-se a Mortágua no 
passado dia 13 de Novembro para visitar e inaugurar vários investimentos ligados 
à preservação e valorização do património rural e ao turismo em espaço rural, 
situados em Vale de Mouro e Mortazel, respetivamente. 

Ministra da Agricultura inaugurou
investimentos ligados ao turismo 
em espaço rural

Na visita marcaram presença, além do presidente 
da Câmara e Vereadores, o presidente do Turismo 
Centro de Portugal, Pedro Machado, o vice-
presidente do Turismo Centro de Portugal, Jorge 
Loureiro, o Coordenador do GAL- ADICES, João 
Carlos Figueiredo, o presidente da Junta de 
Freguesia de Espinho, José António Santos, e o 
presidente da Junta de Freguesia do Sobral, 
Eurico Tomé. 

O primeiro ponto de visita foi Vale de Mouro, 
onde foi inaugurada a  Casa da Eira, mais uma 
casa rural recuperada pela Associação Cultural e 
Recreativa de Vale de Mouro e integrada no 
Parque Temático. A Associação passa, assim, a 
dispor de duas casas para alojamento local, 
sendo que a anterior, concluída em 2014, 
também possui um pequeno núcleo museológico 
constituído por antigas alfaias e máquinas 
agrícolas.  A Associação procedeu à requali�ca-
ção dessas casas, com apoio do Município de 
Mortágua, criando duas unidades de Alojamento 
Local.

Referindo-se ao Parque Temático, o presidente da 
Câmara enalteceu o trabalho e espírito comuni-
tário dos habitantes de Vale de Mouro: “Esta obra 
que aqui vemos deve-se fundamentalmente à 
comunidade de Vale de Mouro, a um espírito de 
união e amor à terra que está aqui bem demons-
trado”. 
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presidente da Junta de Freguesia do Sobral, 
Eurico Tomé. 

O primeiro ponto de visita foi Vale de Mouro, 
onde foi inaugurada a  Casa da Eira, mais uma 
casa rural recuperada pela Associação Cultural e 
Recreativa de Vale de Mouro e integrada no 
Parque Temático. A Associação passa, assim, a 
dispor de duas casas para alojamento local, 
sendo que a anterior, concluída em 2014, 
também possui um pequeno núcleo museológico 
constituído por antigas alfaias e máquinas 
agrícolas.  A Associação procedeu à requali�ca-
ção dessas casas, com apoio do Município de 
Mortágua, criando duas unidades de Alojamento 
Local.

Referindo-se ao Parque Temático, o presidente da 
Câmara enalteceu o trabalho e espírito comuni-
tário dos habitantes de Vale de Mouro: “Esta obra 
que aqui vemos deve-se fundamentalmente à 
comunidade de Vale de Mouro, a um espírito de 
união e amor à terra que está aqui bem demons-
trado”. 
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Lagar de Varas recuperado 
VALE DE MOURO

O Lagar de Varas foi objeto de uma intervenção de 
recuperação e refuncionalização, da responsabilidade 
da Câmara Municipal, que apresentou uma candida-
tura ao Gabinete de Ação Local da ADICES, no âmbito 
do PDR 2020 - Operação 10.2.1.6 – Renovação de 
Aldeias, para �nanciamento da intervenção.

Tendo em vista a candidatura, a Câmara Municipal 
celebrou um contrato de comodato com a Junta de 
Freguesia de Espinho, com a duração de 25 anos, 
criando condições para a concretização do projeto de 
recuperação.

Trata-se de um lagar de azeite centenário, cujo 
funcionamento se baseava nas designadas varas ou 
prensas, que efetuavam a prensagem da azeitona, daí a 
designação de “Lagar de Varas”. 

Sendo um espaço da Junta de Freguesia e um dos 
poucos lagares do género que restam no concelho 
(haverá mais dois de propriedade particular), a 
Câmara Municipal empreendeu a sua recuperação, 
com o objetivo de preservar este património, do ponto 
de vista arquitetónico, histórico e cultural, e tornando-
o num fator de atratividade turística, social e económi-
ca, a juntar ao Parque Temático já existente. 
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--
A Ministra da Agricultura deslocou-se à aldeia de Mortazel, onde visitou e 
inaugurou o complexo turístico Casas do Rio – Mortazel River Houses. 
 

Mortazel River Houses

notícias ▌notícias 15DEZEMBRO 2020

INAUGURAÇÃO DAS CASAS DO RIO 

Pretende-se que seja um espaço visitável, servindo �ns 
educacionais, dando a conhecer o modo ancestral de 
funcionamento e o ciclo da produção do azeite, e de 
animação turistica e sociocultural, onde as pessoas possam 
reviver as antigas tradições e vivências, como as lagaradas.

O presidente da Câmara, Júlio Norte, agradeceu o 
apoio do Ministério da Agricultura, que �nanciou 
parte signi�cativa do investimento, e a colaboração da 
Junta de Freguesia de Espinho. “A obra está feita, agora 
há que dinamizar este espaço e integrar todo este 
conjunto (Parque Temático e Lagar de Varas) nos 
roteiros turísticos do concelho”.

A Ministra da Agricultura agradeceu o convite para 
estar presente na dupla inauguração (Casa da Eira e 
Lagar de Varas) e felicitou todas as entidades que 
estiveram envolvidas na realização destes investimen-
tos, dizendo que “são pequenos investimentos mas 
que melhoram a qualidade de vida das populações e 
criam algo que é muito importante nesta altura, que é a 
identidade”. “E termos aqui uma comunidade inteira a 
trabalhar e mobilizada para preservar o património, as 
tradições, e para trazer outras pessoas para conhecer 
esse património, criando condições inclusivamente 
para poderem pernoitar, é de facto fantástico”, 
enfatizou.

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE

A intervenção de reabilitação do lagar foi complementa-
da com o arranjo urbanístico da sua envolvência, 
criando uma zona de lazer junto à ribeira. Procedeu-se 
ainda à recuperação dos lavadouros e à criação de uma 
interligação entre os vários espaços requali�cados. O 
investimento total foi de cerca de 150 mil euros. 
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Esta unidade de alojamento local proporciona um 
contato pleno e autêntico com a natureza, a paisagem 
rural e a serra, num ambiente de tranquilidade. As 
Casas do Rio-Mortazel River Houses, culminaram num 
investimento de 2 milhões de euros, totalmente 
privado, não existindo qualquer recurso a apoio 
comunitário ou do Estado.

Foi criada uma unidade de alojamento local 
constituída por 4 moradias e 4 apartamentos, num 
total de 30 camas e que permite a hospedagem de 50 
pessoas. Todo este complexo preservou o xisto e a 
arquitetura tradicional da aldeia.

O presidente da Câmara, Júlio Norte, enalteceu o 
“esforço, coragem, determinação e ousadia da Dr.ª 
Suzete Maurício, que abraçou este projeto de alma e 
coração e transformou um conjunto de casas em ruína, 
ou pré- ruína, neste espaço maravilhoso, que muito 
tem servido para digni�car o nome de Mortágua, da 
Região Centro e do País”. “É com exemplos destes que o 
País pode encarar o futuro com mais otimismo, no pós-
pandemia e não só”, acrescentou.

Júlio Norte salientou, por outro lado, o investimento 
municipal na execução da rede de saneamento básico e 
construção da Estação de Tratamento, que serve a 
população de Mortazel e também este aldeamento 
turístico, num investimento de cerca de 400.000,00€. 

O presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro 
Machado, destacou o forte simbolismo de esperança 
que representa este investimento, feito em contraciclo 
ao momento que estamos a atravessar, e por isso, 
enalteceu a coragem e o arrojo da empresária: “ao 
quali�car este espaço está a dar vida às nossas aldeias, 
a criar riqueza e emprego, e a dar o seu contributo para 
esta comunidade”.

Pedro Machado referiu que os turistas, por força da 
pandemia, mais do que nunca, procuram as regiões do 
interior do país, “querem segurança e saúde, locais onde 
possam ter o seu espaço próprio, sendo isso possível em 
territórios com as características como aquele em que 
estamos, com ligação ao mundo rural”.

A Ministra da Agricultura felicitou a empresária pelo 
seu exemplo, ao decidir sair da sua zona de conforto e 
investir na sua terra: “É com enorme satisfação que 
vemos que há investimentos mesmo neste período, 
que há pessoas com esta visão de saber aproveitar o 
momento para mostrar que não estamos parados, que 
somos resilientes, que temos capacidade de nos 
adaptar, e de fazer investimentos mesmo em alturas 
difíceis”. 
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Município distribuiu máscaras 
a toda a comunidade escolar
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Iniciativa pretendeu sensibilizar a 
comunidade escolar, em particular os 
alunos, para a importância do uso diário 
da máscara como fator de prevenção. 

A Câmara Municipal procedeu à distribuição de 
máscaras de proteção individual (reutilizáveis) pela 
comunidade escolar, abrangendo Alunos e respetivos 
agregados familiares, Professores, Educadoras e 
Assistentes Operacionais dos vários níveis de ensino 
(Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário) ,além das 
Creches (Santa Casa da Misericórdia e Jardim –Escola 
João de Deus). No total foram distribuídas 3900 
máscaras.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e o 
coordenador da Proteção Civil Municipal, Luís Filipe, 
acompanhados pelo diretor do Agrupamento de 
Escolas, Rui Parada da Costa, �zeram a entrega 
simbólica numa das turmas da Escola Secundária.

Júlio Norte aproveitou o momento para sensibilizar os 
jovens para a importância de terem comportamentos 
responsáveis, protegendo-se a si mesmos, e assim, 
protegendo também os seus familiares mais próximos,  
alertando que o vírus não escolhe idades, é transversal 
a todos os grupos etários.  

Município já promoveu 
mais de 1200 testes 
serológicos
--
A prioridade tem sido as Escolas, as 
Instituições de Solidariedade Social 
(IPSS) e as forças da Proteção Civil. 

Os testes começaram no mês de maio e desde essa data 
já foram realizados cerca de 1200, abrangendo 
pro�ssionais e utentes das IPSS, Docentes, Educadoras 
e Assistentes Operacionais dos vários estabelecimen-
tos de ensino (público e particular) e Creches, 
Funcionários da Autarquia e forças da Proteção Civil 
(Bombeiros e GNR).  

Além destes rastreios, mais regulares, têm sido 
realizados testes nas situações em que surgem casos 
suspeitos de infeção pela Covid, abrangendo também 
rastreio ao grupo que esteve em contato, para 
despistagem de possível transmissão. 

O rastreio combina dois tipos de testes: um teste 
rápido serológico (avaliação das IgM e igG) e um teste 
rápido PCR (análise da Proteína C Reativa), que 

permitem identi�car os infetados assintomáticos ou 
com sintomatologia ligeira. No caso de suspeita, o 
resultado é encaminhado à Autoridade de Saúde Local 
para con�rmação laboratorial.  

Os testes rápidos foram adquiridos pelo Município e 
destinam-se prioritariamente a setores sensíveis, 
tendo em consideração o contexto em que desenvol-
vem o seu trabalho, junto de crianças, jovens, idosos, 
doentes.   

A realização dos testes conta com o apoio dos 
Bombeiros Voluntários e do Centro de Saúde, sob 
s u p e r v i s ã o  d a  A u t o r i d a d e  d e  S a ú d e  L o c a l . 
Recentemente, os Bombeiros adaptaram uma viatura 
para efetuar exclusivamente rastreios à Covid, 
funcionando como uma unidade móvel de rastreio.
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Município iniciou entrega do “Cartão abem”
a pessoas carenciadas 

APOIO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

--
A Câmara Municipal e a Associação 
Dignitude comparticipam a aquisição 
dos medicamentos. Objetivo é garantir 
o acesso gratuito de medicamentos a 
pessoas e famílias carenciadas do 
concelho.  

A Câmara Municipal iniciou no mês de outubro a 
entrega do “Cartão abem” por pessoas carenciadas do 
concelho. Estamos a falar de pessoas com poucos 
recursos económicos, baixas pensões, e ao mesmo 
tempo com despesas �xas de saúde signi�cativas 
proporcionalmente ao seu rendimento disponível. 

Muitas destas pessoas têm problemas crónicos de 
saúde e dependem da medicação regular para o seu 
bem-estar. 

Maria Odete, 71 anos, foi das primeiras bene�ciárias a 
receber o cartão ABEM. Com uma pensão mínima, os 
problemas de saúde levam-lhe mensalmente 1/3 do 
seu valor, �cando o restante para a alimentação e 
despesas correntes. Por essa razão, recebeu com 
satisfação e alívio a notícia de que a partir de agora vai 
ter acesso gratuito aos seus medicamentos. O cartão 
abem vai-lhe permitir aceder a qualquer das farmácias 
do concelho para adquirir os medicamentos de que 
necessita. “É uma grande ajuda, estou muito 
agradecida” e confessa: “às vezes deixava de comprar 
certas coisas porque o dinheiro não dava para tudo e 
tinha de guardar para os medicamentos”. 

Atento ao contexto demográ�co e social do concelho, o 
Município de Mortágua assinou um Protocolo de 
Colaboração com a Associação Dignitude, IPSS , com 
vista à implementação do Cartão abem – Rede 
Solidária do Medicamento. Nos termos dessa parceria, 
as duas entidades comprometem-se a comparticipar 
�nanceiramente a aquisição de medicamentos, como 
forma de garantir o acesso gratuito por parte de 
pessoas e famílias carenciadas do concelho. 

A identi�cação e referenciação dos bene�ciários é da 
competência do Município, na qualidade de entidade 
parceira do programa abem. São bene�ciários do abem 
os munícipes que se encontrem em situação de 
carência económica. Abrange os agregados familiares 
cuja capitação seja inferior a 50% do Indexante dos 
Apoios Sociais (IAS), mais concretamente 219,41€ (IAS 
2020 = 438,81€). 

Aos bene�ciários é entregue um cartão abem que lhes 
permite o acesso gratuito a medicação prescrita por médico  

Esse cartão contém um código de barras e pode ser usado 
nas farmácias para levantar os medicamentos 
necessários. O cartão substitui o dinheiro e a pessoa 
acaba por levantar os medicamentos sem qualquer custo.

As três farmácias do concelho de Mortágua, assumindo 
uma notável responsabilidade social, aderiram ao 
programa, associando-se a esta rede solidária.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, considera 
que este apoio é de grande alcance social, porquanto as 
despesas com medicação absorvem uma boa parte do já 
escasso orçamento destas pessoas e famílias. 

“O acesso a cuidados básicos de saúde é um direito 
fundamental e universal que está consagrado na nossa 
Constituição. Esse direito abrange não só o acesso aos 
serviços de saúde, mas igualmente o acesso aos 
medicamentos que diariamente as pessoas precisam de 
tomar”. Além disso, diz, “é uma questão de justiça social 
e também de solidariedade” e lembra outros apoios do 
Município na área da Educação, Habitação e Ação Social 
(“Programa Município Presente”, por exemplo), com o 
mesmo objetivo de apoiar quem mais precisa. 

A Associação Dignitude presta auxílio a todas as 
pessoas que não conseguem aceder a medicamentos 
devido à sua situação económica. Calcula-se que 1 em 
cada 10 portugueses, o que totaliza perto de 1 milhão 
de pessoas, não consegue comprar os medicamentos 
que lhes são prescritos. Há doentes crónicos que não 
cumprem a terapêutica prescrita pelo médico por 
razões meramente económicas.
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Hugo Sancho despede-se 
do ciclismo profissional
--
Aos 38 anos de idade e após 18 anos 
dedicados à sua modalidade de paixão, o 
ciclismo, Hugo Sancho despediu-se do 
ciclismo profissional para iniciar uma 
nova etapa na sua vida. Foram milhares 
de quilómetros a pedalar, com calor, 
chuva, frio, num teste à resistência física e 
mental e aos limites do ser humano. 

APÓS UMA BRILHANTE CARREIRA DE 18 ANOS!

Hugo Sancho iniciou a sua carreira no ciclismo em 
2003, na categoria Sub-23, e a representar a equipa 
Mortágua Clube Duas Rodas. Poucos saberão que 
antes do ciclismo praticou outra modalidade, o 
atletismo. Depois de uma curta experiência de três 
anos como ciclista Sub-23-Elite, subiu à categoria 
pro�ssional em 2007, representando a equipa 
continental do Sport Lisboa e Ben�ca. Foram 12 anos 
no escalão principal do ciclismo nacional.

Para trás �ca um extenso e rico palmarés, em que se 
destacam as 11 participações na Volta a Portugal, onde 
obteve 5 top15 na classi�cação geral individual. 

Realizou ainda inúmeras provas em Espanha e uma 
participação na Volta a Chihuahua no México.

Houve vários momentos marcantes na sua carreira, 
mas Hugo Sancho destaca os dois anos em que ganhou 
o prémio de mais combativo na Volta a Portugal e a 
vitória no GP de Mortágua em 2016. Mas também 
houve momentos menos bons, como o ano de 2017, 
marcado por quedas e doenças que afetaram o seu 
rendimento desportivo. 

A vida é feita de começos e �nais, de etapas. Para Hugo 
Sancho esta era a hora de deixar as competições, não o 
amor ao ciclismo, e começar uma nova etapa da sua 
vida. Para essa decisão pesaram razões familiares, a 
necessidade de uma maior dedicação à família, a que 
se juntou a atual situação de incerteza causada pela 
pandemia.

Quis o destino que Hugo Sancho iniciasse e terminasse 
a sua carreira na equipa da terra, fazendo jus à máxima 
“o bom �lho à casa torna”.

Hugo Sancho faz um balanço extremamente positivo 
do tempo que passou no ciclismo, a�rmando: “cresci e 
desenvolvi-me como pessoa através da modalidade”. 

Neste percurso não esquece o papel preponderante 
que tiveram o pai, o seu irmão Bruno (também foi 
ciclista pro�ssional) e o treinador Pedro Silva, pois diz: 

“sem qualquer um deles não teria alcançado os meus 
objetivos e sonhos nesta modalidade”.

Ao longo da sua carreira, Bruno Sancho foi exemplo de 
humildade, luta, entrega e espírito de sacrifício, 
destacando-se sobretudo como um grande trepador 
do pelotão nacional. Na montanha era fortíssimo, era a 
sua imagem de marca. 

Deu muitas alegrias aos mortaguenses e soube sempre 
representar dignamente a sua terra e o seu clube de 
coração, demonstrando um enorme pro�ssionalismo e 
dedicação, levando bem longe o nome de Mortágua. 
Deixou um legado que nunca poderá ser esquecido. 
Por tudo o que fez, é justo o agradecimento e 
reconhecimento: Obrigado Hugo Sancho!.

CLUBES QUE REPRESENTOU:

Ÿ 2003 a 2006 – Mortágua Clube Duas Rodas

Ÿ 2007 e 2008 – Sport Lisboa e Benfica

Ÿ 2009 e 2010 – Velo Clube do Centro

Ÿ 2011 a 2016 – LA Alumínios/Antarte

Ÿ 2017 – LA Alumínios /Metalusa

Ÿ 2018 – Vito Feirense

Ÿ 2019 e 2020 – Miranda Mortágua
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Tômbola do Comércio Local 
já atribuiu mais de 300 prémios
--
Realizou-se no passado 
mês de novembro o 3º 
Sorteio da “Tômbola 
Comércio Local”. Sorteio 
já atribuiu mais de 300 
prémios em valores de 
compras.   

Sob o lema “Compre no Comércio Local, Promova o seu 
Concelho”, a iniciativa decorreu nos meses de agosto, 
setembro, outubro e novembro.  

No passado dia 4 de novembro realizou-se o terceiro e 
penúltimo sorteio, tendo o 1º prémio, no valor de 500€ 
em compras, sido atribuído a um/a cliente da 
Garrafeira JR. Os restantes 100 prémios de 50€ em 
compras foram atribuídos a clientes dos diversos 
estabelecimentos aderentes.

Até à data o sorteio da Tômbola já atribuiu mais de 300 
prémios, num valor total de 16.500, 00 euros. Há ainda 
mais 101 prémios para atribuir no último sorteio, que 
terá lugar no dia 9 de dezembro.

A Tômbola Comércio Local é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Mortágua em parceria com a ACIBA - 
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e 
Aguieira, que tem por objetivo incentivar e fomentar as 
compras no comércio local e apoiar um setor que tem 

sido particularmente afetado pela crise económica 
gerada pela covid-19.

Os prémios consistem em valores em compras, que 
têm de ser gastos nos estabelecimentos comerciais 
aderentes, gerando assim, pelo menos, mais 22 mil 
euros em compras no comércio local.

Tômbola de Natal decorre até aos Reis

Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro (Dia de Reis), a 
Câmara Municipal e a ACIBA voltam a organizar e a 
dinamizar a ação “Sorteio -Tômbola de Natal”, 
dirigida a todos os estabelecimentos comerciais do 
concelho que queiram aderir. Por cada 15€ de 
compras é entregue, pelo estabelecimento 
comercial aderente, ao cliente, uma senha de 
participação, que depois de devidamente 
preenchida, o habilitará ao sorteio, num máximo 
de seis senhas por compra.

A iniciativa, que já vai na sua sexta edição, visa 
i n c e n t i v a r  a s  p e s s o a s  a  f a z e r e m , 
preferencialmente, as suas compras natalícias no 
comércio local.

Os prémios a atribuir serão valores em compras, 
nos estabelecimentos comerciais aderentes: 1º 

Prémio 500€ (em compras); 2º Prémio 350€ (em 
compras); 3º Prémio 200€ (em compras); 4º Prémio 
150€ (em compras); 5º Prémio 100€ (em compras); 6º 
Prémio 50€ (em compras); 7º Prémio 50€ (em 
compras); 8º Prémio 50€ (em compras); 9º Prémio 
50€ (em compras). 

Apoie a economia local. Compre no Comércio 
Local!
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--
O músico e compositor 
Rui Veloso e a fotógrafa e 
escritora criativa Isabel 
Saldanha, foram dois dos 
c o n v i d a d o s  d a 
apresentação do mais 
recente Nobre das Boas 
Quintas, Fonte do Ouro 
DOC Dão NOBRE branco, 
colheita de 2018. É a 
s e g u n d a  v e z  q u e  a 
Sociedade Agrícola Boas 
Q u i n t a s  r e c e b e  a 
distinção NOBRE, um 
título atribuído a vinhos 
de grande  excelência.  

O evento decorreu no passado dia 18 de novembro, em 
f o r m a t o  o n l i n e ,  d e v i d o  à  a t u a l  s i t u a ç ã o 
epidemiológica, e juntou a fotógrafa e escritora 
criativa Isabel Saldanha, o músico Rui Veloso e o 
enólogo e sócio-gerente da Boas Quintas, Nuno 

Cancela de Abreu, numa prova informal.

Trata-se de uma edição limitada (1665 garrafas) e 
numerada do mais recente Nobre da Boas Quintas, o 
Fonte do Ouro DOC Dão NOBRE branco, colheita de 2018.

“Obra-prima, é como classi�co esta Edição Limitada 
que presta homenagem à nobreza da região do Dão. 
Constitui um verdadeiro tributo à casta rainha, 
Encruzado, que se destaca no meio das demais, 
realçando as características únicas do Arinto e Cerceal 
Branco. O mosto fermentou e, já transformado em 
vinho, estagiou durante seis meses em barricas novas 
de carvalho francês. As suas características primam 
pela elegância dos aromas de frutos brancos, pela 
mineralidade e pelo amanteigado e estrutura cedida 
pela madeira, numa complexidade rica, prolongada, 
memorável”, refere o enólogo Nuno Cancela de Abreu, 
um dos responsáveis pela recuperação da casta Arinto.

 “Queremos partilhar esta criação com os nossos, mas 
queremos fazê-lo de forma segura, alinhada com os 
nossos valores”, refere a empresa acerca do formato 
adotado para o lançamento deste Dão Nobre.

Designação de excelência

A Boas Quintas obteve, pela segunda vez, a distinção 
Nobre no Fonte do Ouro DOC Dão branco, na colheita 
de 2018, Edição Limitada, tendo já em 2015 ganho esse 
reconhecimento. A designação Nobre é exclusiva dos 
vinhos do Dão e distingue os vinhos que obtêm a mais 
alta classi�cação.

Esta designação de excelência é apenas atribuída aos 
vinhos do Dão que obtenham um mínimo de 90 

pontos, em 100 possíveis, atribuídos pela câmara de 
provadores da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, 
num processo de certi�cação com regras estritas que 
visam garantir a excecionalidade destes vinhos.

A marca Fonte do Ouro traz ao mercado vinhos 
equilibrados, elegantes e complexos, com grande 
potencial de guarda, que se tornaram exemplares 
singulares da região do Dão.

A Boas Quintas nasceu em 1991, na reconhecida região 
do Dão. Tudo teve início quando Nuno Cancela de 
Abreu, representante da 4.ª geração de uma família 
com tradição agrícola e vitícola superior a 130 anos, 
tomou a decisão de dedicar toda a sua experiência e 
todo o seu conhecimento em viticultura e enologia, ao 
serviço de um projeto próprio que lhe permitisse criar 
vinhos de alta qualidade, carácter e personalidade. 

Em 2010, a Boas Quintas alargou a sua área de atuação 
a outras regiões, a�rmando-se, a partir desta data, 
como um projeto multirregional com um portefólio de 
vinhos abrangendo as regiões do Dão, Bucelas, 
Península de Setúbal, Alentejo, Porto e Douro, 
evidenciando uma forte vocação para a exportação.

Em 2016, Nuno Cancela de Abreu foi apontado pela 
Visão como um dos enólogos mais competentes de 
Portugal e a Boas Quintas distinguida com o prémio 
“Empresa do Ano” pela Revista de Vinhos.

Boas Quintas Lança 
DÃO NOBRE BRANCO` 2018 
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Boas Quintas Lança 
DÃO NOBRE BRANCO` 2018 
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“Mortágua Vila Natal” quer 
dinamizar o Comércio Local
--
Município vai celebrar a tradição 
natalícia, a pensar sobretudo no 
comércio local e nas crianças. 

Mortágua vai ter em breve
uma Área de Serviço para Autocaravanas

Teve início a obra de construção da Área de Serviço para Autocaravanas. 
Infraestrutura vai ficar localizada junto ao Parque Verde, em Vale de Açores. 

Este ano o Natal não vai poder ser vivido da mesma 
forma de anos anteriores, com todas as condicionantes 
impostas pela pandemia, mas o Município de 
Mortágua não quer deixar de celebrar esta festividade, 
sobretudo num momento em que a alegria, os afetos e 
o convívio estão muito limitados e as famílias não vão 
poder estar reunidas como no ano passado.  

Porque a vida continua e tem de continuar, com a 
esperança de que iremos superar esta pandemia, o 
Município de Mortágua vai promover a segunda 
edição do “Mortágua Vila Natal”, com o objetivo de 
dinamizar e apoiar o Comércio Local, e ao mesmo 
tempo celebrar o Natal tradicional, com a casa do Pai 
Natal, a típica árvore de Natal gigante, as Iluminações e 
decorações natalícia das ruas. 

“Mortágua Vila Natal” vai decorrer de 4 de dezembro a 
6 de janeiro, tendo como tema central “O Quebra-
Nozes e os Quatro Reinos” (Reino do Gelo, Reino dos 

Doces, Reino das Flores e Reino dos Ratos). As ruas da 
Vila terão decoração alusiva ao tema, com vários 
cenários fotográ�cos e animados, em que não faltarão 
as personagens deste conto clássico de Natal, bem 
como a �gura do Pai Natal, os duendes, entre outros. A 
animação de rua decorre nos �ns-de-semana de 4, 5, 6; 
11, 12, 13; 18, 19, 20;  e nos dias 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de 
dezembro.  

Face aos condicionamentos da situação pandémica, 
este ano foi necessário adaptar e reinventar o 
programa, cumprindo as medidas de segurança 
recomendadas pela DGS. Algumas atividades de 
diversão para as crianças ou o tradicional Mercadinho 
de Natal, não vão infelizmente poder realizar-se. 
Outras atividades tiveram de ser repensadas, de que 
são exemplo os Showcookings online a partir de 
restaurantes e pastelarias de Mortágua. A Biblioteca 
Municipal irá também promover a Hora do Conto 
online. 

Pretende-se, assim, manter vivo o ambiente e espírito 
natalício em Mortágua, celebrar esta quadra tão 
especial, ainda que de uma forma diferente, mas com 
tranquilidade e esperança no futuro.   
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Abertas candidaturas 
Atribuição de 
Bolsas de Estudo
--
Município fixou um montante global 
de 40 mil euros para atribuição de 
Bolsas de Estudo no ano letivo 
2020/2021.  

À Bolsa de Estudo podem candidatar-se estudantes 
com residência na área do concelho que estejam a 
frequentar o Ensino Superior, Secundário ou 
Pro�ssional. 

O programa das Bolsas de Estudo introduz uma 
descriminação positiva, pretendendo apoiar o 
ingresso, a frequência e o prosseguimento dos estudos 
de estudantes que revelam aproveitamento escolar, de 
forma a que razões meramente económicas não 
prejudiquem ou condicionem a sua formação, em 
especial  a  frequência de um curso superior 
(Universidade ou Instituto Politécnico). 

Por outro lado, pretende minimizar o esforço das famílias 
com maiores di�culdades, sabendo-se que as despesas 
de educação oneram bastante os orçamentos familiares. 

O valor dos escalões de cada Bolsa é variável e depende 
da análise de dois fatores: rendimento per capita do 
respetivo agregado familiar e os encargos �xos dos 
estudos, nomeadamente alojamento, transportes, e 
outros que o requerente considere relevantes. Estão 
previstos dez (10) escalões: 60,00€, 80,00€, 100,00€, 
120,00€, 140,00€, 160,00€, 180,00€, 200,00€, 
250,00€, 300,00€. 

A Bolsa de Estudo é atribuída mensalmente, durante 10 
meses.  

O prazo de apresentação de candidaturas decorre até 
ao dia 30 de dezembro, devendo os interessados 
dirigir-se à Secretaria da Câmara Municipal. 

Para informação mais completa, recomenda-se a 
consulta do Aviso de abertura das candidaturas no site 
do Município de Mortágua. 

A ADICES  informa que se encontra aberto o 6.º 
CONCURSO para a Operação 10.2.1.1 - Pequenos 
investimentos nas Explorações Agrícolas e para a 
Operação 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais. 

O período de apresentação das candidaturas para ambas 
as Operações decorre até 30 de dezembro (16:55:59).

OPERAÇÃO 10.2.1.1 - PEQUENOS INVESTIMENTOS 
NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Apoio a pequenos investimentos nas explorações 
a g r í c o l a s  a t é  u m  m á x i m o  d e  4 0.0 0 0  €  d e 
investimento.

DESPESA ELEGÍVEL

São elegíveis as despesas associadas a investimentos 
tangíveis de pequena dimensão necessários ao 
desenvolvimento da atividade produtiva agrícola, 
nomeadamente máquinas, equipamentos, pequenas 
construções agrícolas e pecuárias,  pequenas 
plantações plurianuais. 

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO

Os apoios são concedidos sob a forma de subsídios não 
reembolsáveis (fundo perdido):

. 50% do investimento elegível se a exploração se situar 
em região menos desenvolvida ou zona com 
condicionantes naturais ou outras especí�cas;
. 40% do investimento elegível nas outras regiões

OPERAÇÃO 10.2.1.4 - CADEIAS CURTAS E 
MERCADOS LOCAIS 

OBJETIVO DA OPERAÇÃO
Criação de circuitos curtos / cadeias curtas de 
distribuição / comercialização de proximidade de 
produtos agrícolas e transformados.

TIPO DE APOIO
Apoios não reembolsáveis (fundo perdido).

DESPESA ELEGÍVEL
Serão consideradas elegíveis as despesas 
relacionadas com as atividades a desenvolver, 
nomeadamente: constituição da empresa; elaboração 
do projeto; aquisição de equipamentos; construção 
ou obras de adaptação ou remodelação de edifícios, 
despesas intangíveis diretamente associadas a 
atividades comerciais.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Projetos de investimento superiores a 5.000,00 euros 
e até ao máximo de 200.000 €.

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO
Incentivo não reembolsável até 50% das despesas 
elegíveis.

Mais informações e esclarecimentos através de: 
adices@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.

mailto:adices@adices.pt
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas 
nos dias 5 e 18 novembro, tomou conhecimento e deliberou:

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

Aprovar desencadear o processo de abertura de candi-
daturas para atribuição de Bolsas de Estudo para o ano 
letivo 2020/2021 e �xar o montante global de 40 mil 
euros para o efeito. Mais deliberou que o processo de 
apresentação de candidaturas decorra de 16 de novem-
bro a 30 de dezembro.

 Rati�car a decisão de deferir os processos de candidaturas 
nº 39 e 41/2020 para atribuição do Incentivo e Apoio à Nata-
lidade, nos termos previstos no respetivo Regulamento. 

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Apoio ao Associativismo

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de 
Macieira e Tarrastal o subsídio no valor de 594,37 
euros, a título de ressarcimento de despesas efetuadas 
pela Associação na sua antiga sede no edifício da Esco-
la Primária de Pala.

Aprovar transferir para o Mortágua Futebol Clube a 
verba de 641,85 euros, referente ao pagamento do IMI do 
Campo de Jogos da Gandarada, cujo complexo desporti-
vo encontra-se temporariamente cedido ao Município.    
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Aprovar transferir para o Teatro Club de Mortágua a 
verba de 670,12 euros, referente ao pagamento do IMI 
do edifício do Centro de Animação Cultural, no âmbito 
do contrato de comodato existente aquela Associação 
e o Município.  

Aprovar atribuir à Casa do Ben�ca de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros para apoio à época desportiva 
2020/21 na modalidade de Futsal feminino.

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de 
Palheiros de Baixo, Palheiros de Cima e Ortigosa, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
20.000,00 euros, para apoio às obras de conservação 
do seu edifício-sede. 

AÇÃO SOCIAL

Rede Social

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Mor-
tágua, mediante a celebração de protocolo, a compar-
ticipação �nanceira no valor de 9.446,05 euros, para 
fazer face às despesas realizadas com o Programa de 
Ajuda Alimentar às pessoas e agregados familiares afe-
tados pela pandemia Covid-19, referente ao período 
entre 1 de junho a 30 de setembro. 

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Mortágua, um subsídio extraor-

dinário  no valor de 10.000,00 euros, para fazer face às 
despesas extraordinárias (correntes e investimentos 
em equipamentos de proteção individual) inerentes à 
execução das medidas decorrentes da implementação 
do Plano de Emergência Covid-19.

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 635,00 
euros a agregado familiar em situação de carência eco-
nómica, ao abrigo do Programa “Município Presente” e 
com base na informação do Serviço Social do Município.

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
6.000,00 euros, a agregado familiar em situação de 
extrema carência económica, ao abrigo do Programa 
“Município Presente” e com base no Relatório Social 
constante no processo de candidatura (Proc.13/2020).

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
1.380,00 euros, a agregado familiar em situação de 
carência económica, ao abrigo do Programa “Municí-
pio Presente” e com base no Relatório Social constante 
no processo de candidatura (Proc.14/2020).

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
600,00 euros, a agregado familiar em situação de 
carência económica, ao abrigo do Programa “Municí-
pio Presente” e com base no Relatório Social constante 
no processo de candidatura (Proc.15/2020).

Aprovar a proposta de adenda ao protocolo celebrado entre 

a Instituição de Solidariedade Social “Dignitude” para o 
Desenvolvimento e o Município de Mortágua, que visa a 
implementação da Rede Solidária do Medicamento. 

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Aprovar o protocolo �nanceiro e de cooperação a cele-
brar entre o Município de Mortágua e o Município de 
Tondela, reativo à comparticipação da empreitada de 
execução da “Reconstrução da Passagem Hidráulica da 
Estrada Intermunicipal Riomilheiro/Borralhal”.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Aprovar o projeto de execução da «Ciclovia de Mortágua».

Aprovar atribuir à Confraria da Lampantana, median-
te a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
1.500,00 euros para fazer face a despesas realizadas 
com atividades de divulgação da Lampantana e da gas-
tronomia do concelho. 

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar o Plano de Contingência do Centro de Anima-
ção Cultural, elaborado de acordo com a Resolução do 
Conselho de Ministros nº 55-A/2020, de 31 de julho e as 
Orientações 30 e 36/2020 da Direção-Geral de Saúde.

Aprovar os termos do contrato a celebrar entre o Município 
de Mortágua e a União de Freguesias de Mortágua, Vale de 

Remígio, Cortegaça e Almaça, relativo à cedência do direito 
de superfície por parte desta última entidade, a favor do 
Município, do prédio rústico situado junto à antiga Escola 
Primária de Vale de Remígio, e tendo como �nalidade a ins-
talação do projeto da Escola Quinta Pedagógica. 

Rati�car a adenda ao contrato de auxílio �nanceiro 
celebrado entre o Município de Mortágua, a Direção-
Geral das Autarquias Locais e a CCDRC, no âmbito do 
Fundo de Emerência de apoio aos municípios afetados 
pelo furacão Leslie.

Rati�car a adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado 
entre o Município de Mortágua e a Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, refe-
rente ao Gabinete de Apoio ao Emigrante, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio ao Investimento na Diáspora. 

Aprovar celebrar protocolo entre o Município e a Secre-
tária Geral da Administração Interna, que tem como 
objeto a disponibilização, de forma gratuita, de acesso 
à Rede Nacional de Segurança Interna, através das pla-
taformas eletrónicas.

Aprovar celebrar protocolo entre a Agência Portuguesa 
para a Modernização Administrativa, I.P. e o Município 
de Mortágua, que tem por objeto a disponibilização de 
autenticação através de chave móvel digital nos sítios 
da Internet do Município. 
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Aprovar transferir para o Teatro Club de Mortágua a 
verba de 670,12 euros, referente ao pagamento do IMI 
do edifício do Centro de Animação Cultural, no âmbito 
do contrato de comodato existente aquela Associação 
e o Município.  

Aprovar atribuir à Casa do Ben�ca de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros para apoio à época desportiva 
2020/21 na modalidade de Futsal feminino.

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de 
Palheiros de Baixo, Palheiros de Cima e Ortigosa, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
20.000,00 euros, para apoio às obras de conservação 
do seu edifício-sede. 

AÇÃO SOCIAL

Rede Social

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Mor-
tágua, mediante a celebração de protocolo, a compar-
ticipação �nanceira no valor de 9.446,05 euros, para 
fazer face às despesas realizadas com o Programa de 
Ajuda Alimentar às pessoas e agregados familiares afe-
tados pela pandemia Covid-19, referente ao período 
entre 1 de junho a 30 de setembro. 

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Mortágua, um subsídio extraor-

dinário  no valor de 10.000,00 euros, para fazer face às 
despesas extraordinárias (correntes e investimentos 
em equipamentos de proteção individual) inerentes à 
execução das medidas decorrentes da implementação 
do Plano de Emergência Covid-19.

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 635,00 
euros a agregado familiar em situação de carência eco-
nómica, ao abrigo do Programa “Município Presente” e 
com base na informação do Serviço Social do Município.

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
6.000,00 euros, a agregado familiar em situação de 
extrema carência económica, ao abrigo do Programa 
“Município Presente” e com base no Relatório Social 
constante no processo de candidatura (Proc.13/2020).

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
1.380,00 euros, a agregado familiar em situação de 
carência económica, ao abrigo do Programa “Municí-
pio Presente” e com base no Relatório Social constante 
no processo de candidatura (Proc.14/2020).

Aprovar a concessão de apoio social, no valor de 
600,00 euros, a agregado familiar em situação de 
carência económica, ao abrigo do Programa “Municí-
pio Presente” e com base no Relatório Social constante 
no processo de candidatura (Proc.15/2020).

Aprovar a proposta de adenda ao protocolo celebrado entre 

a Instituição de Solidariedade Social “Dignitude” para o 
Desenvolvimento e o Município de Mortágua, que visa a 
implementação da Rede Solidária do Medicamento. 

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Aprovar o protocolo �nanceiro e de cooperação a cele-
brar entre o Município de Mortágua e o Município de 
Tondela, reativo à comparticipação da empreitada de 
execução da “Reconstrução da Passagem Hidráulica da 
Estrada Intermunicipal Riomilheiro/Borralhal”.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Aprovar o projeto de execução da «Ciclovia de Mortágua».

Aprovar atribuir à Confraria da Lampantana, median-
te a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
1.500,00 euros para fazer face a despesas realizadas 
com atividades de divulgação da Lampantana e da gas-
tronomia do concelho. 

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar o Plano de Contingência do Centro de Anima-
ção Cultural, elaborado de acordo com a Resolução do 
Conselho de Ministros nº 55-A/2020, de 31 de julho e as 
Orientações 30 e 36/2020 da Direção-Geral de Saúde.

Aprovar os termos do contrato a celebrar entre o Município 
de Mortágua e a União de Freguesias de Mortágua, Vale de 

Remígio, Cortegaça e Almaça, relativo à cedência do direito 
de superfície por parte desta última entidade, a favor do 
Município, do prédio rústico situado junto à antiga Escola 
Primária de Vale de Remígio, e tendo como �nalidade a ins-
talação do projeto da Escola Quinta Pedagógica. 

Rati�car a adenda ao contrato de auxílio �nanceiro 
celebrado entre o Município de Mortágua, a Direção-
Geral das Autarquias Locais e a CCDRC, no âmbito do 
Fundo de Emerência de apoio aos municípios afetados 
pelo furacão Leslie.

Rati�car a adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado 
entre o Município de Mortágua e a Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, refe-
rente ao Gabinete de Apoio ao Emigrante, no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio ao Investimento na Diáspora. 

Aprovar celebrar protocolo entre o Município e a Secre-
tária Geral da Administração Interna, que tem como 
objeto a disponibilização, de forma gratuita, de acesso 
à Rede Nacional de Segurança Interna, através das pla-
taformas eletrónicas.

Aprovar celebrar protocolo entre a Agência Portuguesa 
para a Modernização Administrativa, I.P. e o Município 
de Mortágua, que tem por objeto a disponibilização de 
autenticação através de chave móvel digital nos sítios 
da Internet do Município. 
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ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos, 
3450-123 Mortágua
q 231 922 262
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ABREU 1 2 3 4 5 6
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JULHO 2020

Aprovar celebrar protocolo entre o Instituto Politécni-
co de Coimbra e o Município de Mortágua, tendo como 
�nalidade a implementação de um Gabinete de Inova-
ção Regional -@GIR.

Emitir parecer favorável sobre a proposta da escala de 
turnos das Farmácias do Concelho, a entrar em vigor a 
partir do dia 1 de janeiro de 2021.

Aprovar a proposta de atribuição de uma lembrança sim-
bólica aos Trabalhadores do Município, em substituição 
do tradicional Almoço-Convívio de Natal, considerando 
as restrições  impostas pela situação pandémica .

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar a concessão de isenção de taxas referente ao 
licenciamento dos seguintes Processos de Obra:

. Proc. 01/2020/104, referente ao licenciamento de cons-
trução de Parque Fotovoltaico, sito ao Freixo, e ao abri-
go do artº 29º, nº1, b) do Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edi�cação e Taxas (RMUE).

. Proc. 01/2020/98, referente ao licenciamento de cons-
trução nova - Habitação Familiar, sita em Vila Moi-
nhos, e ao abrigo do artº 29º, nº1, e) do RMUE.

Proc. 01/2018/54, referente à prorrogação do alvará de 
licenciamento de construção nova - Habitação Familiar, 
sita em Cortegaça, e ao abrigo do artº 29º, nº1, e) do RMUE.

Declarar a caducidade do licenciamento relativo ao 
Proc. de Obra nº 01/2018/15, construção de moradia uni-
familiar e muro de vedação, nos termos previstos no 
artº 71º, nº2, do Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
�cação (RJUE).

Noti�car o titular do Proc. de Obra nº 01/2019/62, da 
intenção da Câmara Municipal  declarar a caducidade 
do ato de licenciamento – alteração de moradia,  nos 
termos do artº 71º, nº2 do RJUE, concedendo ao reque-
rente o prazo de 10 dias úteis para o exercício da 
audiência prévia.  

Noti�car o titular do Proc. de Obra nº 01/2018/19, da 
intenção da Câmara Municipal  declarar a caducidade do 
ato de licenciamento – demolição, reconstrução e ampli-
ação de edifício destinado a habitação, nos termos do artº 
71º, nº2 do RJUE, concedendo ao requerente o prazo de 10 
dias úteis para o exercício da audiência prévia.  

Aprovar a reti�cação ao alvará de loteamento nº 1/2020 
– Loteamento da Rua da Chama, em Vale de Açores, no 
que respeita às especi�cações da área do lote 4/5.
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Aprovar celebrar protocolo entre o Instituto Politécni-
co de Coimbra e o Município de Mortágua, tendo como 
�nalidade a implementação de um Gabinete de Inova-
ção Regional -@GIR.

Emitir parecer favorável sobre a proposta da escala de 
turnos das Farmácias do Concelho, a entrar em vigor a 
partir do dia 1 de janeiro de 2021.

Aprovar a proposta de atribuição de uma lembrança sim-
bólica aos Trabalhadores do Município, em substituição 
do tradicional Almoço-Convívio de Natal, considerando 
as restrições  impostas pela situação pandémica .

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar a concessão de isenção de taxas referente ao 
licenciamento dos seguintes Processos de Obra:

. Proc. 01/2020/104, referente ao licenciamento de cons-
trução de Parque Fotovoltaico, sito ao Freixo, e ao abri-
go do artº 29º, nº1, b) do Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edi�cação e Taxas (RMUE).

. Proc. 01/2020/98, referente ao licenciamento de cons-
trução nova - Habitação Familiar, sita em Vila Moi-
nhos, e ao abrigo do artº 29º, nº1, e) do RMUE.

Proc. 01/2018/54, referente à prorrogação do alvará de 
licenciamento de construção nova - Habitação Familiar, 
sita em Cortegaça, e ao abrigo do artº 29º, nº1, e) do RMUE.

Declarar a caducidade do licenciamento relativo ao 
Proc. de Obra nº 01/2018/15, construção de moradia uni-
familiar e muro de vedação, nos termos previstos no 
artº 71º, nº2, do Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
�cação (RJUE).

Noti�car o titular do Proc. de Obra nº 01/2019/62, da 
intenção da Câmara Municipal  declarar a caducidade 
do ato de licenciamento – alteração de moradia,  nos 
termos do artº 71º, nº2 do RJUE, concedendo ao reque-
rente o prazo de 10 dias úteis para o exercício da 
audiência prévia.  

Noti�car o titular do Proc. de Obra nº 01/2018/19, da 
intenção da Câmara Municipal  declarar a caducidade do 
ato de licenciamento – demolição, reconstrução e ampli-
ação de edifício destinado a habitação, nos termos do artº 
71º, nº2 do RJUE, concedendo ao requerente o prazo de 10 
dias úteis para o exercício da audiência prévia.  

Aprovar a reti�cação ao alvará de loteamento nº 1/2020 
– Loteamento da Rua da Chama, em Vale de Açores, no 
que respeita às especi�cações da área do lote 4/5.
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.
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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

918 875 294q

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

VILLAS BAR 
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

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

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

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
1a,2b,3a,4a,5c,6c,7a
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.
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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

918 875 294q

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

VILLAS BAR 
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

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

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

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
1a,2b,3a,4a,5c,6c,7a



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