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Na passada edição desta Agenda, realcei neste edi-
torial a importância da prevenção destinada a evitar 
a ocorrência do flagelo dos incêndios.

Neste mês de março, pretendo referir-me à floresta 
enquanto ativo a preservar e a desenvolver em prol 
do futuro de Mortágua.

A floresta é para nós significado de gestão sustentável, 
é riqueza, é desenvolvimento e é futuro, mas sê-lo-á 
sempre mais e melhor se for assumida em harmonia 
com a preservação da biodiversidade e do planeta.

Na estratégia de Marketing Territorial que temos em 
curso, o conceito Mortágua Verde surge como repre-

sentação do nosso compromisso para esse futuro 
melhor, em que os benefícios para a nossa economia 
e bem-estar andam de mão dada com a sustentabili-
dade ambiental.

Queremos a defesa do planeta em cada pequena ação 
que desenvolvemos, queremos que as futuras gera-
ções possam usufruir de toda a nossa riqueza ambi-
ental, e queremos que esta mesma riqueza atraia a 
Mortágua visitantes, empresas ambientalmente res-
ponsáveis, e, quem sabe, até novos residentes, pes-
soas para quem viver num recanto natural equilibra-
do e em harmonia com o natural seja objetivo de 
vida e significado de realização pessoal.

Temos muito que podemos demonstrar e oferecer.
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Das empresas que atuam no setor da reciclagem ao 
projeto das Eco-Escolas, das lontras e garças no per-
curso urbano e na ribeira de Mortágua, da albufeira 
da Barragem da Aguieira aos trilhos de BTT e aos per-
cursos pedestres, das iniciativas ambientais peda-
gógicas das Férias Ativas e dos Jovens Estudantes 
em Férias à Ribeira da Marmeleira, do Miradouro do 
Santuário do Senhor do Mundo ao moinho de Sula, 
da floresta de produção às Quedas de Água das 
Paredes, da energia eólica às vinhas, da Ribeira de 
Santa Cristina à Ribeira das Laceiras, e muito, muito 
mais – tanto que temos em que o verde predomina e 
se impõe de forma majestosa!...

Este Executivo aposta em elevar este enorme ativo a 
um nível de interesse por parte de quem o descobrir 
capaz de criar o desejo da procura e do sentir, do 
experienciar in loco.

É por isso que o elevamos a vetor estratégico na nossa 
divulgação de Mortágua, é por isso que na Mortágua 
Florestal 2023 a componente ambiental assume papel 
preponderante em todas as opções tomadas, lado a 
lado com a vertente central do evento, que é e continua-
rá a ser a riqueza e o bem-estar que a economia florestal 
nos traz e deve continuar a trazer.

É também por isso que, neste mês de março, na nossa 
participação na BTL 2023 (Bolsa de Turismo de 
Lisboa), fazemos justamente a promoção da 
Mortágua Verde.

Queremos que quem já conhece se lembre de usu-
fruir cada vez mais, mas queremos que a Mortágua 
Verde seja descoberta por aqueles que ainda não 
estão despertos para ela, ou que não a conhecem de 
todo – e sejam estes “descobridores” pessoas de fora 
de Mortágua ou, porque não, as nossas próprias cri-
anças e jovens, que aqui possam encontrar um apelo 
de ligação à terra.

Um melhor planeta também faz parte do ideal da 
melhor Mortágua.

Um excelente março para todos!

  PRESIDENTE DA CÂMARA
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Mortágua Florestal vai realizar-se 
nos dias 26, 27 e 28 de maio 

A Mortágua Florestal - Feira da 
Economia e da Floresta já tem data 
marcada, realizando-se nos dias 26, 
27 e 28 de maio, no Loteamento 
Municipal da Gândara. O certame 
promovido pelo Município terá 
caráter bianual a partir desta edição. 

A designação MORTÁGUA FLORESTAL expressa a cen-
tralidade que este evento pretende dar à floresta, à sil-
vicultura, a toda a fileira florestal e ao cluster económi-
co que gravita à sua volta, abrangendo desde a plan-
tação, a produção e transformação de madeira, até à 
geração de energia renovável (energias renováveis 
com origem nos territórios florestais e florestados). 

A MORTÁGUA FLORESTAL pretende constituir-se 
como um espaço privilegiado para conhecer mais 
sobre os avanços/novidades na área florestal em ter-
mos de produtos, serviços e equipamentos, seja atra-
vés da sua divulgação, seja através de demonstra-
ções técnicas in loco. Mas também como espaço de 
partilha de conhecimento, de disseminação da 
investigação, da inovação, das novas práticas e téc-
nicas. E tendo sempre presente a dimensão econó-
mica, como plataforma de promoção de contactos, 
de visibilidade, de negócios e oportunidades para os 
expositores, com retorno efetivo não só para o 
Concelho de Mortágua como para todos os partici-
pantes.

Com o foco central nas atividades baseadas na 
Floresta (abrangendo o Ambiente e as Energias 
Renováveis), o evento irá ainda acolher outros seto-
res da economia local (Indústria e Serviços, incluin-
do o Comércio Local), numa mostra ampla e repre-
sentativa do dinamismo e potencial económico do 
Concelho e da região.

É da iniciativa local que resulta em grande parte a 
força da nossa economia, o seu crescente desenvol-
vimento, e o tanto que temos para apresentar e ofe-
recer aos nossos parceiros económicos, sendo por 
isso mais que justificado que disponham também 
de uma montra privilegiada neste evento. 

Considerando o eixo Mortágua Verde, a marca 
estratégica através da qual o Município assume o 
seu compromisso de defesa do planeta, a questão 
ambiental é também central na definição do evento, 
traduzindo o empenho do Município de Mortágua 
na harmonização do desenvolvimento local com a 
sustentabilidade ambiental, a preservação da biodi-
versidade e dos ecossistemas.

FÓRUM FLORESTAL DE MORTÁGUA

Do programa faz parte o Fórum Florestal de 
Mortágua, a ter lugar no dia 27 de maio. Será um espa-
ço de debate e partilha de ideias sobre os desafios e 
oportunidades que se colocam aos atores do setor 
florestal, na perspetiva da sua rentabilidade e valori-
zação económica, bem como da sua preservação e 
sustentabilidade.

O Artesanato, a Animação e a Gastronomia inte-
gram também o programa, constituindo uma ofer-
ta complementar e mais abrangente para os visi-
tantes. A mostra gastronómica funciona como 
apoio logístico ao evento e será dinamizada pelas 
Associações Locais. ■
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Município avança para a 
criação de Banco de Terras

Programa Bolsa de Terras permite a 
divulgação e acesso a informação 
sobre terrenos agrícolas e florestais 
que estão abandonados ou que os 
proprietários não possam ou não 
queiram explorar economicamente, 
sendo um meio ao dispor dos 
proprietários e dos potenciais 
interessados na compra, 
arrendamento ou cedência.
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O Município de Mortágua decidiu implementar este 
instrumento que permite valorizar terrenos agríco-
las e florestais, nomeadamente os que estão sem 
qualquer gestão ou abandonados, permitindo aos 
proprietários disponibilizar voluntariamente os pré-
dios rústicos que não possam ou não queiram explo-
rar economicamente e colocá-los à disposição de 
quem tenha interesse e disponibilidade na sua utili-
zação (agrícola ou florestal).  

Pretende-se, assim, facilitar o encontro entre a pro-
cura e a oferta de terrenos, fazendo a ponte entre 
aqueles que querem vender, arrendar ou ceder os 
seus terrenos e aqueles que procuram terrenos para 
desenvolver atividade agrícola ou florestal. 

Trata-se pois de um instrumento de desenvolvimen-
to local que pretende regular o uso e aproveitamento 
de prédios rústicos com aptidão agrícola ou florestal 
no concelho de Mortágua, e dessa forma, inverter o 
abandono crescente dos campos e áreas florestais, 
promover oportunidades de subsistência e fontes de 
receita alternativa, incentivar o empreendedorismo e 
criar oportunidade de fixação da população. 

No caso dos terrenos florestais, além da vantagem 
económica resultante da sua exploração, é de acres-
centar a redução do risco de incêndio que está asso-
ciado ao abandono dos terrenos florestais. 

A criação do Banco de Terras permite promover o 
desenvolvimento agrícola do concelho, nomeada-
mente um melhor aproveitamento dos terrenos que 
estão inseridos em projetos de regadio já aprovados 
(Bloco de Macieira, por exemplo), que podem ser 
valorizados e rentabilizados com a implementação 
da rede de rega.

O Banco de Terras constitui uma excelente oportuni-
dade para o proprietário que já não pretende ou não 
pode exercer a atividade agrícola, podendo obter um 
rendimento resultante da venda ou arrendamento 
das terras, consoante a sua opção. 

Para o interessado na compra ou arrendamento esta 
é uma oportunidade de obter um rendimento da 
exploração agrícola ou florestal, de criar ou desen-
volver o seu próprio negócio. Com esta iniciativa, pre-
tende-se criar oportunidades para quem quer inves-
tir na agricultura ou floresta, e simultaneamente, 
para os proprietários que tenham terrenos que quei-
ram rentabilizar.

Neste momento o Município já desencadeou o pro-
cesso de elaboração do Regulamento Municipal 
do Banco de Terras de Mortágua (BTM), que está 
na fase de consulta pública. Este Regulamento 
estabelece as condições de adesão e funciona-
mento da Bolsa de Terras de Mortágua. Uma vez 
concluído este processo, iniciar-se-á a abertura 
do Banco de Terras, podendo os interessados fazer 
o pedido de adesão. Brevemente serão dadas mais 
informações sobre a forma de adesão à BTM e o 
seu funcionamento. ■
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O projeto Mortágua+Bio pretende fazer o aproveitamento e valorização dos bior-
resíduos, evitando o seu envio para o lixo indiferenciado (aterro sanitário). 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES

Projeto Mortágua+Bio
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A implementação do projeto 
“Mortágua+Bio: Mortágua Valo-
riza Resíduos Verdes” contempla 
um conjunto de soluções com 
vista a promover e aumentar a 
recolha seletiva de resíduos ver-
des, a sua reciclagem e valoriza-
ção, e a reduzir os que atualmente 
provêm da recolha indiferencia-
da e se depositam no aterro sani-
tário. O projeto insere-se numa 
candidatura apresentada pela 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra ao Programa 
“RecolhaBio – Apoio à Imple-
mentação de Projetos de Recolha 
Seletiva de Biorresíduos”, apoia-
do pelo Fundo Ambiental. 

O Município de Mortágua já está a proceder à reco-
lha e trituração desses resíduos, nomeadamente os 
que resultam da poda das árvores situadas no espa-
ço público, como jardins e arruamentos. 

Estima-se que das 4200 toneladas de resíduos urba-
nos que o concelho anualmente produz, 13,8% des-
tes correspondem a biorresíduos verdes, o que serão 
perto de 500 toneladas anuais (150 produzidas por 
serviços públicos Municipais e 350 pelos Munícipes 
e restantes agentes). Assim, o projeto incidirá espe-
cificamente nos resíduos verdes (relvas, podas, lim-
peza de plantas, folhas, ramadas, flores, etc), tendo 
na redução deste quantitativo o seu objeto geral. 

O projeto Mortágua+Bio pretende concretizar a reco-
lha de pelo menos 120 toneladas anuais de biorresí-
duos provenientes da manutenção de espaços muni-
cipais, encaminhando-os para o centro de compos-
tagem municipal, bem como a recolha seletiva de 
pelo menos 20 toneladas de flores e plantas retira-
das dos cemitérios. Prevê a distribuição de sacos reu-
tilizáveis apropriados, a cidadãos que o requeiram e 
cumpram os critérios, para recolha de sobrantes ver-
des de espaços de jardins e quintais particulares. 

MUNICÍPIO VAI ENTREGAR 
MAIS BIOCOMPOSTORES (2ª FASE)

O projeto pretende ainda reforçar a adesão de famílias 
residentes à auto-compostagem, fazendo a entrega 
de mais 100 equipamentos biocompostores à popu-
lação, a acrescentar aos outros 100 entregues em 
Abril de 2022 em contexto piloto. Estima-se que a 
medida permitirá o desvio do envio para aterro de 
5,8 toneladas anuais de resíduos verdes e comple-
mentares (cascas e restos de vegetais e frutas). 

Estamos perante um projeto ambientalmente susten-
tável e ecológico em toda a linha, ao incluir a aquisição 
de uma viatura elétrica para recolha e transporte dos 
resíduos, e portanto, com zero emissões de CO2.

Outro objetivo do projeto é a sensibilização 
pública de cidadãos e outros agentes socioeco-
nómicos, em relação à necessidade de triar, sepa-
rar e encaminhar de forma dirigida, ou valorizar 
diretamente, os resíduos em geral, e os resíduos 
verdes em particular. Desta forma, não só se 
evita que sejam depositados em aterro, como se 
valoriza ainda a sua utilidade para outros fins 
(fertilização dos solos, produção de estilha para 
posterior colocação nos jardins, por exemplo). ■
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Largo da Feira de Vale de Açores
alvo de projeto inovador 

Uma equipa ligada a universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro vai 
implementar um projeto piloto 
naquele espaço urbano (feira) com o 
objetivo de permitir a 
permeabilização do solo e a 
implantação de novas árvores.

mentos, passeios, estacionamento e circulação, 
mobiliário urbano, entre outras. 

“Estamos a abrir alguns perfis para percebermos 
como está o solo em termos da sua fertilidade, da 
sua composição, da sua textura e da sua estrutura. E 
já deu para ver que temos aqui um solo morto, com-
pacto, sem matéria orgânica, sem fungos e outros 
microrganismos, que é o que dá vida ao solo e ao 
ecossistema”, referiu o Prof. Luís Martins, fundador 
da Tree Plus e Docente do Departamento de Ciências 
Florestais e Arquitetura Paisagística da Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Outro problema associado à compactação do solo 
e com impacto na vida das árvores, relaciona-se 
com a irrigação do solo, como explicou: “Como a 
água anda só à superfície, vai parar à rede pluvial e 
aquíferos, levando também detritos e substâncias 
poluentes, e não se infiltra no solo alimentando as 
árvores. O solo funciona como um filtro natural, o 
que aqui não está a acontecer”.

“Se queremos reconverter este espaço com árvores 
minimamente saudáveis temos de ter solo bem 
estruturado, pouco compactado, que consiga na 
mesma suportar cargas físicas, como o estaciona-
mento, mas temos de dar boas condições às árvores, 
em termos da sua conexão com o solo”, explicou. 

Estando prevista a requalificação do Largo da Feira e 
a sua rearborização, o que se pretende é que estas 
novas soluções sejam integradas no projeto geral de 
intervenção naquele local, melhorando o ensombra-
mento e tornando o espaço mais atrativo. “É um pro-
jeto inovador que nós queremos que sirva como caso 
de estudo e de demonstração que é possível em con-
texto urbano reter água no solo e dar vida ao ecossis-
tema, de forma que tenhamos um solo com vida e 
árvores saudáveis sem recorrer a sistemas de drena-
gem. Este terreno vai ter mais árvores, mais áreas de 
sombra, e então faz todo o sentido que esteja prepa-
rado e sem este problema da impermeabilização que 
hoje aqui vemos”, acrescentou. 

Este estudo de campo em Vale de Açores vai fazer 
parte de uma tese de doutoramento que versa sobre 
a questão da impermeabilização de solos em espa-
ços urbanos. Segundo nos referiu a doutoranda, este 
é um problema comum nos espaços urbanos por 
todo o país. “As grandes inundações que tivemos 
este ano são fruto precisamente de termos solos 
urbanos muito impermeabilizados”. 

“A técnica que aqui se pretende implementar vai 
aumentar a permeabilidade da água no solo”, diz. 
Uma técnica já praticada noutros países, nomeada-
mente na Suécia, mas que em Portugal é novidade. ■

Uma equipa da Tree Plus, que é uma empresa parti-
cipada spin off da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, esteve no local a realizar um estudo do 
terreno no âmbito de um projeto-piloto que visa 
implementar novas soluções que permitam o 
desenvolvimento saudável das árvores e impedir os 
efeitos nocivos da impermeabilização dos solos em 
espaço urbano.

Este projeto integra a intervenção geral de requalifi-
cação que vai ser executada naquele espaço, sendo 
que a plantação de novas árvores e a criação de áreas 
de sombra é uma das componentes, além das inter-
venções ao nível da organização do espaço, arrua-
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Balanço da Atividade Municipal Esta síntese é dividida em duas edições da 
agenda municipal, Março e Abril, estando a 
informação organizada de acordo com as 
Grandes Opções do Plano.

A edição de março incide nas áreas da Educação e 
Juventude; Cidadania, Cultura, Desporto e Asso-
ciativismo; Ação Social; Saúde, Proteção e Inclu-
são. Em abril serão abrangidas as ações nas áreas de 
Habitação e Urbanização; Água, Saneamento Básico 
e Salubridade; Comunicações e Mobilidade; Prote-
ção Civil; Demografia e Desenvolvimento; Gestão,  
Recursos e Relação com o Munícipe.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Educação e Juventude são áreas de intervenção de enor-
me afinidade, formando um eixo determinante em 
qualquer estratégia de governação que vise verdadei-
ramente satisfazer os anseios das populações, as preo-
cupações e anseios das famílias e das crianças e jovens.

Aos 16 meses de mandato, muito já foi feito no refor-
ço da articulação com instituições ligadas à Educa-
ção, na dotação de recursos e sua racionalização, na 
disponibilização e acesso a atividades enriquecedo-
ras do ponto de vista das vivências e do conhecimen-
to, na criação de condições de conforto e segurança 
para crianças e jovens, e, consequentemente, para a 
tranquilidade das famílias.

13notíciasMARÇO 2023

Caros Munícipes

Este Executivo assumiu compromissos, tais como o de 
estabelecer prioridades para atacar o que fosse urgente e 
o de começar desde o primeiro dia a lançar as sementes 
para um futuro melhor, mais consistente, que fizesse sen-
tido em termos estratégicos, em detrimento de promes-
sas de tudo resolver para todos no imediato ou de medi-
das radicais impossíveis de executar.

Um dos compromissos assumidos foi o da proximidade 
e, nesse enquadramento, quando ainda vamos no 
segundo de quatro anos de mandato, várias ações foram 
sendo implementadas de forma segura, por exemplo 
em termos de comunicação, com uma nova abertura 
dos serviços da Câmara aos cidadãos, servida por novos 
métodos de trabalho e meios de interação, de que são 
exemplo o novo website, os dois canais de ligação direta 

com Munícipes e Associações que estarão disponíveis 
muito em breve, ou a transmissão de reuniões de 
Câmara e Assembleias Municipais (já a partir de março).

Nesta edição da Agenda do Município e na próxima qui-
semos ir mais longe e, através duma compilação devi-
damente organizada, trazemos aos munícipes o 
conhecimento de parte representativa das decisões e 
ações que levamos a efeito desde outubro de 2021.

Toda esta informação está acessível nas agendas ante-
riores ou nas redes sociais, por exemplo, mas entende-
mos que, a bem da transparência e da melhor facilida-
de de acesso, seria útil apresentar este trabalho. Todos 
poderão assim, desta forma, sem dispersão e em diálo-
go direto, avaliar ou conhecer o que foi sendo pensado, 
decidido e executado.

Sendo assim, aqui fica uma primeira parte representa-
tiva do trabalho nestes 16 meses, para conhecimento e 
avaliação, conforme se entender pertinente. Na próxi-
ma edição mensal será completada esta primeira 
ronda de partilha de informação.

Os nossos cumprimentos a todos e o compromisso de 
continuação de trabalho em prol da comunidade 
Mortaguense.

RICARDO PARDAL, LUÍS FILIPE RODRIGUES, ILDA MATOS
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► ALGUMAS AÇÕES REPRESENTATIVAS:

1. No âmbito da transferência de competências na 
área da Educação a 1 de abril de 2022, passou a ser da 
responsabilidade do Município a conservação, 
manutenção e funcionamento de todos os edifícios e 
equipamentos afetos ao Agrupamento de Escolas. 
Foram integrados no Mapa de Pessoal do Município, 
30 funcionários, dos quais 22 Assistentes Operacio-
nais e 8 Assistentes Técnicos. 

No mesmo âmbito, foram executadas profundas 
intervenções nas 3 escolas (Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes, Escola Básica 2.3, Escola Secundária), 
incluindo o investimento na operacionalização de 
um sistema de reutilização de águas pluviais.

O investimento global na requalificação das escolas 
(2022 e parte de 2023)ascendeu a cerca de 100 mil 
euros.

2. Em cooperação com o Agrupamento de Escolas 
de Mortágua, e na sequência de identificação de 
dificuldades na aprendizagem nas disciplinas de 
Português e Inglês por parte dos alunos oriundos 
do estrangeiro, desenvolveu-se e implementou-se 
um programa de apoio extra, promovido pelo Muni-
cípio através da disponibilização dos recursos 
humanos afetos às AEC, para prestar esse apoio aos 
alunos do 1.º e 2.º Ciclos.

3. Implementação do Ensino Articulado de Música, 
para os alunos do 2.º Ciclo, numa parceria entre o 
Município, o Agrupamento de Escolas e o Conserva-
tório de Música e Artes do Dão. 

4. Projeto “Na Escola sobre RODAS”. Ensinar e esti-
mular a utilização da bicicleta para a mobilidade sus-
tentável e a prática da atividade física dentro e fora 
do contexto escolar. Alunos do ensino pré-escolar e 
1° ciclo do ensino básico da Escola Dr. Afonso Abran-
tes. Adquiridas 17 bicicletas (com e sem pedais) e 26 
capacetes.

5. Implementação da medida Creche Para Todos, 
assegurando a gratuitidade da frequência Creche 
para todas as crianças (até aos 3 anos de idade). 

6. Criação de uma nova sala para Atividades de Tem-
pos Livres (ATL) por forma a dar resposta às solicita-
ções existentes, complementando a oferta já exis-
tente da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua.

7. Comparticipação na totalidade das Fichas de Ativi-
dades dos manuais escolares adotados pelo Agrupa-
mento de Escolas, para todas as crianças do 1.º CEB.

8. Transporte escolar gratuito para todos os níveis 
de ensino.

9. Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos de agre-
gados familiares economicamente mais carencia-
dos. Apoio ao prosseguimento de estudos no Ensino 
Secundário e Superior.

10. Apoio à participação de 50 alunos do concelho no 
Programa “Universidade Júnior” (Cursos de Verão da 
Universidade do Porto). 

11. Aquisição de carrinha de 9 lugares para o transpor-
te escolar de crianças.

12. Promoção do Programa Municipal “Férias Ati-
vas” que envolveu 210 crianças e jovens. Programa 
foi reestruturado e valorizado com novas atividades 
e temáticas, como Cidadania e Civismo; Igualda-
de/Solidariedade; Sustentabilidade; Identidade 
com o território; Natureza; Cultura e Conhecimento.

13. Promoção do Programa Municipal "Jovens Estu-
dantes em Férias" – JEF, que proporcionou uma expe-
riência cívica a 100 jovens do concelho. O programa 
foi objeto de uma remodelação abrangendo vários 
âmbitos de ação, nomeadamente Desporto e Vida 
Ativa, Eco Férias, Biblioteca/CAC, Centro Interpreta-
tivo, Férias Ativas, Prevenção Florestal, Ninho de 
Empresas e a Mortágua Viva. 

14. Promoção de ação de sensibilização para a comu-
nidade escolar sobre a temática do discurso do ódio 
(prevenção de comportamentos de intolerância e 
discriminação e promoção da saúde juvenil e de esti-
los de vida saudáveis).

15. Espetáculo Água (dança contemporânea) para a 
primeira infância. Participação de 95 crianças a fre-
quentar o Jardim Escola João de Deus e Escola Básica 
Dr. Afonso Abrantes. 

16. Lançamento do concurso para a construção de 
um abrigo junto à entrada para a Escola Básica Dr. 
Afonso Abrantes. 

17. Iniciação da construção do Relvado Sintético da 
Escola Básica Dr. Afonso Abrantes, e adjudicação da 
instalação de balneários de apoio; 
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CIDADANIA, CULTURA, 
DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 

A estes 4 âmbitos foi dedicada grande atenção, uma 
vez que, do nosso ponto de vista, e a par da Educa-
ção, representam a aposta no futuro e nas gerações 
mais jovens.

A cidadania, que coloca em cada um de nós a respon-
sabilidade de, continuamente, olhar para o bem 
comum em primeiro lugar em detrimento do pró-
prio individuo; A cultura, que deve privilegiar uma 
oferta abrangente e diversificada capaz de ampliar 
as vivências à disposição das pessoas, enriquecendo 
as suas vidas; E o desporto e o associativismo, refe-
rências e laços de proximidade entre todos na nossa 
comunidade, independentemente das limitações 
impostas pelas distâncias geográficas.

Precisamos de bons cidadãos, ideias novas, e apelos 
para a vida em comunidade, e por isso em todos 
estes âmbitos se fez aposta firme num trabalho com 
pés e cabeça, com raízes sólidas, com vista para um 
futuro mais sustentável para as novas gerações.

► ALGUMAS AÇÕES REPRESENTATIVAS:

1. Atribuição de subsídios às coletividades culturais 
e desportivas para apoio ao desenvolvimento das 
suas atividades e investimentos. 

2. Dinamização da atividade “Bicicletas na escola”, 
dirigida às crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, no 
âmbito de uma parceria entre Município e a Associa-
ção de Ciclismo da Beira Alta.

3. Adesão do Município ao projeto Andebol4kids, 
em parceria com a Associação de Andebol de Viseu, 
para fomento da modalidade no 1.º Ciclo.

4. Implementação da Experimentação do Ténis no 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

5. Realização da atividade "Mortágua - fevereiro com 
Caminhada” - promoção de uma vida ativa e saudável.

6. Realização da prova de BTT XCO Irmânia - Taça 
Regional da Associação de Ciclismo da Beira Alta. 

7. Realização dos eventos 1.º Trail de Mortágua e São 
Silvestre de Mortágua. 

8. Reabertura das Piscinas Municipais após obras de 
conservação e melhoramentos. 

9. Construção do edifício de apoio aos Campos de 
Ténis Municipais.

10. Construção do Skate Park e arranjos envolventes. 

11. Mortágua Viva. Reformulação de conceito pas-
sando a existir uma identidade única que aglutina 
todos os seus eventos. Introdução de conceito dedi-
cado às crianças, jovens e famílias: Espaço Vida.

12. Mortágua Natal 22 - Origens. Reformulação de 
conceito passando a existir uma orientação no senti-
do da recuperação de tradições (Mercado de Natal, 
Queima dos Madeiros), apoio ao Comércio Local (mú-
sica nas ruas, entretenimento, Pai Natal nas ruas), e 
envolvimento das aldeias (Presépios na Aldeia).

13. Lançamento da exposição "Branquinho da Fon-
seca, Uma Vida a Fazer Ler".

14. Apoio ao lançamento de novas obras literárias de 
escritores mortaguenses (João Paulo de Almeida e 
Sousa, Jorge Gonzalez, Eduarda Faia e Paulo Costa). 

15. Realização da 5.ª edição do Passeio Literário “No 
trilho de Tomás da Fonseca”.

16. Comemoração dos 48 anos do 25 de Abril com o 
espetáculo musical “Acordes d`Abril”.

AÇÃO SOCIAL

Infelizmente, as necessidades prementes de apoio 
social são cada vez maiores, num cenário que não é 
exclusivo de Mortágua. Nestes 16 meses foi dada 
grande prioridade a esta área, com uma atuação 
intensa e intensiva em inúmeras frentes, tantas e tão 
variadas são as situações de necessidade com que 
nos confrontamos diariamente.

A proteção aos mais velhos, às famílias em dificulda-
des, às pessoas em situação de isolamento, e aos 
mais vulneráveis duma forma geral estiveram e vão 
continuar a estar no centro das preocupações e das 
ações implementadas.

► ALGUMAS AÇÕES REPRESENTATIVAS:

1. Atribuição de apoios económicos de caráter pon-
tual único a agregados familiares em comprovada 
situação de carência económica (Rede Social).

2. Reuniões com todas as IPSS do Concelho para 
estreitar laços institucionais e agilizar o processo de 
comunicação entre o Município e os diferentes ato-
res na área social, bem como preparar os elementos 
necessários à elaboração de candidaturas ao PRR- 
Plano de Recuperação e Resiliência.   
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3. Emissão de parecer favorável, no âmbito do Con-
selho Local de Ação Social, às cinco Candidaturas (3 
da Santa Casa da Misericórdia, 1 do Centro Balmar e 1 
do Jardim-Escola João de Deus) ao Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR).

4. Celebração de protocolo com a Associação Hípica e 
Psicomotora de Viseu (IPSS) - atividades de Equita-
ção Terapêutica para alunos com necessidades espe-
cíficas do Agrupamento de Escolas de Mortágua.

5. Apoio ao desenvolvimento do projeto “Estou Cão-
tigo” dinamizado pela Escola de Cães-Guia de Mor-
tágua e envolvendo ações junto das IPSS do conce-
lho e população idosa.

6. Apoio à atividade e investimentos das IPSS do 
Concelho. 

7. Assunção de novas competências pelo Município 
na Área Social – instalação do Serviço de Atendi-
mento e Acompanhamento Social.

8. Promoção de ações de formação de PLA – Portu-
guês Língua de Acolhimento, destinadas a migrantes 
fixados e/ou a trabalhar no concelho de Mortágua. 

9. Passeio dos Idosos ao Arraial Minhoto na “Quinta da 
Malafaia” - Programa Municipal “Viver Mais. Viver Feliz!”

10. Aprovação das candidaturas do Município para 
requalificação das escolas de Almacinha e do Freixo 

e a sua inserção na Bolsa Nacional de Alojamento 
Urgente e Temporário, do Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana. Já em processo de contratação 
de empreitadas de execução.

11. Criação de postos de trabalho no âmbito da inte-
gração profissional de pessoas com deficiência e inca-
pacidade, através da Medida de Emprego Apoiado 
em Mercado Aberto e Contrato Emprego Inserção+, 
em parceria com o IEFP.

12. Registados 1400 atendimentos sociais (em 
2022), em diferentes contextos de promoção de 
bem-estar social.

13. Iniciativa de ajuda humanitária à Ucrânia, em asso-
ciação com Instituto Politécnico de Viseu, Associação 
Viriatos 14 e Consulado da Ucrânia no Porto. Em asso-
ciação com o Alto Comissariado para as Migrações, aco-
lhimento de 14 famílias abrangendo 35 pessoas.

14. Entre muitos outros âmbitos de atuação, em 2022 
foram concretizados: 84 processos de Incentivo à 
Natalidade; 9 famílias foram abrangidas pelo Com-
plemento Solidário para Idosos; 15 pessoas abrangi-
das pelo Estatuto do Cuidador Informal e/ou Subsi-
dio; 12 famílias foram apoiadas financeiramente no 
âmbito do Programa “Município Presente” (para 
pagamento de despesas domésticas, nomeadamente 
alimentação, faturação de água, eletricidade e gás); 
252 famílias foram apoiadas pela Ação Social Escolar; 
52 Bolsas de Estudo foram deferidas num total de 66 
processos avaliados; e 10 pessoas com deficiência 
foram integradas nos serviços do Município ao abrigo 
do Programa Emprego Apoiado em Mercado Aberto;

SAÚDE, PROTEÇÃO E INCLUSÃO 

De forma incessante e em diferentes instâncias, foi, é, 
e continuará a ser exercida pressão sobre as entidades 
com competências no sector da Saúde a fim de 
melhorar a resposta do Centro de Saúde de Mortágua.

Mais recursos humanos, mais aproximação dos 
médicos aos utentes, mais acesso aos cuidados 
pelos habitantes das aldeias mais afastadas, mais e 
melhores equipamentos, tudo tem sido feito para 

que no mais curto prazo possível estes e outros obje-
tivos sejam uma realidade.

A Proteção e a Inclusão, na sua relação direta com a 
Ação Social, estiveram também no centro das nossas 
preocupações dia após dia, sempre com uma grande 
orientação para os mais vulneráveis na nossa comu-
nidade.

► ALGUMAS AÇÕES REPRESENTATIVAS:

1. Entrega de uma viatura à Unidade Local de Saúde 
Pública – Centro de Saúde de Mortágua, no âmbito 
do projeto “Unidades Móveis de Saúde na Região de 
Coimbra”. Viatura 100% elétrica, devidamente equi-
pada e adaptada à prestação de cuidados de saúde 
primários ao domicílio.

2. Apoio ao funcionamento da Extensão de Saúde de 
Espinho.

3. Renovação do Protocolo celebrado com a Associa-
ção Dignitude no âmbito do programa Abem: apoio 
no acesso a medicamentos por parte de pessoas 
numa situação de carência económica.

4. Várias reuniões com diferentes entidades (ARS 
Centro, ACES Baixo Mondego, Coordenação da Uni-
dade Local de Saúde Pública – Centro de Saúde de 
Mortágua) para exercer pressão no sentido da reso-
lução dos problemas do Centro de Saúde, nomeada-
mente em relação a questões do funcionamento da 
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7. Promoção da iniciativa “Seme-
ar a Inclusão” numa parceria 
entre GNR, Município, Agrupa-
mento de Escolas, Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua e Cen-
tro Balmar. Atividade envolveu 
utentes das IPSS e alunos com 
Necessidades Educativas Especi-
ais do Agrupamento de Escolas 
de Mortágua.

8. Espaço climatizado para res-
guardar da onda de calor as pes-
soas mais vulneráveis, numa ini-
ciativa decorrente de articulação 
entre os Serviços Sociais e a Prote-
ção Civil. No total, foram contac-
tados cerca de 600 idosos a dar 
conhecimento desta resposta 
social de emergência.

9. Elaboração do Plano Munici-
pal para a Igualdade e a Não Dis-
criminação. ■
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■ FIGURAS EM DESTAQUE

Diogo Ribeiro eleito 
'Jovem Promessa do Ano'

O nadador Diogo Ribeiro, que tem raízes familiares 
em Mortágua, foi distinguido com o prémio “Jovem 
Promessa do Ano” na 26.ª edição da Gala do 
Desporto, organizada pela Confederação do 
Desporto de Portugal (CDP).

Em 2022 Diogo Ribeiro viveu uma época de sonho. 
Sagrou-se Campeão Mundial de Juniores em 50 
metros livres, 50 e 100 metros mariposa em Lima, 
Peru, e medalha de bronze nos 50 mariposa dos 
Europeus absolutos, em Roma.

Parabéns Diogo. ■

Francisco Neto 
conduz Seleção Nacional 
Feminina ao Mundial

A Seleção Nacional Feminina fez história e vai pela 
primeira vez ao Mundial. Ligado a este feito está o 
selecionador Francisco Neto, que desde 2014 
comanda a equipa feminina das Quinas. 

Francisco Neto, 41 anos, é natural de Mortágua, onde 
viveu parte da sua juventude, tendo jogado nas 
camadas jovens do Mortágua Futebol Clube. 
Mantém fortes laços de amizade com Mortágua. O 
seu pai, Carlos Neto, foi treinador do Mortágua 
Futebol Clube. 

As nossas felicitações ao selecionador Francisco 
Neto e às jogadoras. ■
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Unidade, corpo médico e de 
enfermagem, do estado de con-
servação do equipamento e das 
necessidades de manutenção pre-
ventiva e corretiva do mesmo. 
Simultaneamente, abordados os 
constrangimentos e problemas 
existentes na operacionalização 
da transferência de competências 
na área da Saúde.

5. Tomada de posição (da Câma-
ra Municipal e da Assembleia 
Municipal) de desagrado e repú-
dio junto da tutela face à redução 
de horário de funcionamento do 
Centro de Saúde, sem prévia audi-
ção da Câmara Municipal, exigin-
do a colocação de recursos huma-
nos, bem como resposta à resolu-
ção dos problemas de equipa-
mentos e funcionamento repor-
tados em devido tempo.

6. Reformulação da Academia 
Saber+ em termos de estrutura 
programática, âmbitos de inter-
venção, organização dos tempos 
letivos, e natureza da interação 
dos Academistas com a comuni-
dade Mortaguense.



7. Promoção da iniciativa “Seme-
ar a Inclusão” numa parceria 
entre GNR, Município, Agrupa-
mento de Escolas, Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua e Cen-
tro Balmar. Atividade envolveu 
utentes das IPSS e alunos com 
Necessidades Educativas Especi-
ais do Agrupamento de Escolas 
de Mortágua.

8. Espaço climatizado para res-
guardar da onda de calor as pes-
soas mais vulneráveis, numa ini-
ciativa decorrente de articulação 
entre os Serviços Sociais e a Prote-
ção Civil. No total, foram contac-
tados cerca de 600 idosos a dar 
conhecimento desta resposta 
social de emergência.

9. Elaboração do Plano Munici-
pal para a Igualdade e a Não Dis-
criminação. ■
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PROGRAMA "IMAGINE. CREATE. SUCCEED." 

Alunos do Secundário 
desafiados a ser empreendedores

Alunos do Ensino Secundário de Mortágua foram 
desafiados a participar no programa “Imagine. Create. 
Succeed. – Cria o Teu Futuro”. 
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Seguiu-se um testemunho de 
empreendedorismo com a pre-
sença do casal João Afonso e Ana 
Rita, sócios-gerentes da In4prime, 
uma empresa criada em 2020, 
sediada em Mortágua, e ligada à 
área da informática e novas tecno-
logias. Ambos falaram da sua ideia 
de negócio, como nasceu e se 
desenvolveu, e do sonho concreti-
zado de terem o seu próprio negó-
cio, a sua própria empresa.

João Afonso exortou os jovens a 
seguirem os seus sonhos e a agar-
rar as oportunidades. “É impor-
tante que façam o que gostam, 
aquilo em que se sentem bem, 
para depois não ficarem frustra-
dos e desmotivados”. E avisou que 
ter uma ideia boa de negócio não 
chega: “é preciso ver se essa ideia é 
também viável e sustentável, e se 

têm capacidade para resolver ou 
superar as dificuldades que pos-
sam surgir na fase de execução, na 
prática”.

Ana Rita, por sua vez, deixou um 
outro conselho aos jovens: “não 
desperdicem a oportunidade de 
viajar, de conhecer pessoas, 
tenham uma mente aberta. Des-
cubram o mundo, explorem ao 
máximo, porque só assim vocês 
vão saber o que querem fazer”. 

Deixou o desafio aos jovens estu-
dantes para participarem no con-
curso de ideias, formando equi-
pas de 3 ou mais elementos, e a 
porem em prática a sua criativi-
dade e espírito de equipa. As três 
ideias vencedoras a nível de cada 
Município/Agrupamento de 
Escolas irão juntar-se às semifi-
nais, donde vão sair os 18 finalis-
tas (um por cada município).

O EMPREENDEDORISMO 
ABRE AS PORTAS PARA A 
REALIZAÇÃO FUTURA

A Vereadora da Educação, Ilda 
Matos, agradeceu a presença dos 
empreendedores convidados, 
pela partilha da sua experiência 
com os jovens ali presentes, e por 
terem escolhido Mortágua para 
realizar a sua ideia de negócio. E 
incentivou os jovens a participar 
no programa Imagine. Create. 
Succeed, apresentando as suas 
ideias criativas. “Nós estamos 
aqui para ajudar a construir o 
vosso futuro”, afirmou. ■

Promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra, pretende trabalhar e 
estimular  competências de 
empreendedorismo, desafiando 
os jovens a criar ideias, a inovar e 
a ser empreendedores. 

Antes da apresentação do progra-
ma, falou-se das características 
associadas a uma pessoa empre-
endedora, como inovação, criati-
vidade, espírito de equipa, espíri-
to crítico, resiliência e capacidade 
comunicativa.

Coube a Andreia Rodrigues, da 
empresa GesEntrepreneur, fazer a 
apresentação do programa e do seu 
calendário. Por curiosidade, 
Andreia Rodrigues foi estudante 
nesta escola e fez todo o percurso 
escolar em Mortágua. Segundo refe-
riu, “as competências de empreen-
dedorismo são hoje muito valori-
zadas pelo mercado de trabalho e 
este discurso motivacional que 
ouviram aqui é um incentivo a 
seguirem esse caminho”. 
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Realizou-se no passado 
dia 14, na Biblioteca 
Municipal Branquinho 
da Fonseca, a fase 
municipal do Concurso 
Nacional de Leitura. 
Número de alunos 
participantes aumentou 
face ao ano anterior.

25MARÇO 2023 notícias

O Concurso Nacional de Leitura, na sua 16.ª edição, é 
uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, em par-
ceria com as redes de bibliotecas, com o objetivo de 
estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a 
compreensão leitora. A organização da iniciativa a 
nível municipal esteve a cargo da Rede de Bibliotecas 
de Mortágua, que engloba a Biblioteca Municipal 
Branquinho da Fonseca e as Bibliotecas Escolares. 

Nesta edição houve um aumento significativo de par-
ticipação, com 95 alunos inscritos nas Provas 
Escritas, das quais saíram os 16 alunos (4 por cada 
nível de ensino) que chegaram às Provas Orais. 

Dora Ferreira, Professora Bibliotecária no Agrupa-
mento de Escolas, referiu que além do gosto pela lei-
tura, o concurso promove também competências ao 
nível da comunicação e interação. “Estão a ler em 
voz alta, diante de um público e de um júri, isso dá-
lhes ferramentas importantes para o futuro”.

Teresa Branquinho, Técnica da Biblioteca Munici-
pal, salientou que “o grande vencedor é a leitura e a 
consolidação dos hábitos de leitura, que começa a 
ganhar raízes nestas idades”.

A Vereadora da Educação, Ilda Matos, felicitou todos os 
alunos participantes, “que conseguiram passar não só 

Foram 16 os alunos dos vários níveis de ensino (1.º, 
2.º, 3.º Ciclos e Secundário) que prestaram provas de 
leitura expressiva e de argumentação a partir das 
obras: “O Lápis mágico”, de  Malala Yousafzai (1.º 
Ciclo), “Chocolate à chuva” , de Alice Vieira (2.º 
Ciclo), “Recados da mãe”, de Maria Teresa Maia 
Gonzalez (3.º Ciclo) e “Se isto é um homem”, de 
Primo Levi (Ensino Secundário).

O júri do concurso foi constituído pelo escritor mor-
taguense Paulo Costa, pela Vereadora da Educação, 
Ilda Matos, e pela Prof.ª Lisete Pais, do Agrupamento 
de Escolas de Mortágua. 

FASE MUNICIPAL 
Concurso Nacional de Leitura

palavras mas também emoções a partir das obras que 
leram, significando que a leitura tem essa capacidade 
de nos interpelar, fazer pensar e inquietar”.

Terminada a fase municipal, os três alunos com 
melhor avaliação de cada nível de ensino vão passar 
à fase intermunicipal do concurso, onde estarão pre-
sentes os Agrupamentos de Escolas de cada municí-
pio da Região de Coimbra. 

No final todos os alunos receberam certificados de 
participação e livros como prémio. 

Parabéns a todos. ■
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Mercado Municipal
MELHORAMENTOS EXTERIORES
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Entre os melhoramentos contam-se a pintura geral 
de todo o edifício; execução de rampa de acesso para 
o fornecimento dos produtos; correção de muro da 
escadaria; aplicação de tubos de descarga de águas 
pluviais; reposição de pavimento do passeio. 

Já tiveram também início os arranjos envolventes ao 
Mercado (lado norte e poente), de beneficiação e  
prolongamento de passeios.

Lançado concurso para 
reabilitação da antiga Escola de 
Almacinha

Foi lançado o concurso para a empreitada de “Reabi-
litação, Alteração e Ampliação da Antiga Escola 
Primária de Almacinha”. 

O edifício vai ser readaptado para funcionar como 
“Centro de Alojamento de Emergência Social”, no 
âmbito de uma candidatura do Município ao pro-
grama Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Tem-
porário, do Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU). Este programa irá comparticipar a 
execução da obra.

Para além da escola de Almacinha, está também pre-
vista idêntica intervenção na Escola do Freixo, ao abri-
go do mesmo programa do IHRU. ■

No âmbito da empreitada de requalificação 
do Mercado Municipal, foram já concluídos 
vários melhoramentos exteriores

PAINEL EM AZULEJO ORNAMENTA 
INTERIOR DO MERCADO

A obra é da autoria da artista mortaguense Ivone 
Ramos e foi executada na fábrica da New Terracota, 
situada no Pólo Industrial de Vale de Borregão, na 
Marmeleira. Esta empresa, especializada no fabrico 
de azulejo artesanal, forneceu o material (azulejo) 
que serviu de base para a execução do trabalho. 

Uma parceria profícua que resultou numa obra de 
arte que embeleza o nosso Mercado.  

No painel, com a dimensão de 1,20m x2,40m, é pos-
sível vislumbrar referências à história e identida-
de do concelho, às suas paisagens, às atividades 
económicas tradicionais, bem como aos produtos 
à venda no Mercado. ■
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beneficiação, com o valor global de 38.132,33 euros, 
tem como objetivo reforçar e garantir a segurança de 
peões e automobilistas que utilizam estas vias muni-
cipais, que servem igualmente os circuitos de trans-
portes escolares. 

Sobretudo à noite ou em dias de nevoeiro e chuva, a 
boa visibilidade da sinalização horizontal oferece 
condições de segurança aos utilizadores das vias. 

O Município pretende também renovar a sinaliza-
ção horizontal em diversas vias que apresentam 
sinais de desgaste, um pouco por todo o concelho . �

Requalificação da ponte 
Ribeira / Vila Boa

O Município de Mortágua vai proceder à requalifica-
ção da ponte entre a Ribeira e Vila Boa, na freguesia 
de Espinho. 

Atualmente decorre a fase de apresentação de pro-
postas para adjudicação da empreitada, que tem o 
valor base de 22.567,40 euros. 

A intervenção visa o reforço estrutural da ponte e a 
melhoria das condições de segurança e utilização 
daquela infraestrutura. ■

Ampliação da rede de 
Saneamento Básico 
em Vale de Paredes

Está a decorrer a ampliação da Rede de Águas 
Residuais Domésticas em Vale de Paredes (rua nova). 
A obra, executada por administração direta, abrange 
uma zona de crescimento urbano da povoação. ■

Manutenção de espaços verdes

Foram executados trabalhos de manutenção 
no Parque Verde que consistiram na instalação 
de paliçada na zona contígua à ribeira, e de 
beneficiação das margens da Ribeira da Fraga, 
junto ao Barril (passadiços). ■

Nova Praça de Táxis

Foram já executadas as obras relativas aos Ramais 
de Água, Eletricidade, alteração da conduta de Gás, 
inseridas na construção da nova Praça de Táxis. 
Segue-se agora a instalação da estrutura de parquea-
mento de viaturas e do edifício modular de apoio. 

A nova Praça de Táxis vai ficar instalada junto ao 
Loteamento São Domingos. ■

Reposição de pavimentos em Sula

Foi concluída, na povoação de Sula, a empreitada de 
pavimentação de arruamentos que foram inter-
vencionados com a Rede de Drenagem de Águas 
Residuais.

A empreitada teve por finalidade repor as condições 
de mobilidade, segurança e comodidade, para auto-
mobilistas e peões, após a execução dos trabalhos da 
rede de saneamento básico.

A obra integra a empreitada geral de “Reposição de 
pavimentos em arruamentos de diversas povoações 
na União de Freguesias de Mortágua e Freguesias do 
Sobral, de Espinho e de Trezói”, que tem um valor glo-
bal de 158.539,70 euros. ■

Pavimentações na Felgueira

Foi concluída a pavimentação da Rua Chão de Vila, 
Rua Cabeço da Formiga e Largo da Capela, na 
Felgueira. Foram ainda executadas reparações do 
pavimento noutras ruas da povoação que se encon-
travam em mau estado de conservação. Vai ser ainda 
lançada uma empreitada para a rede de águas pluvi-
ais e repavimentação da Rua do Corgo. ■

Marcação horizontal 
de vias rodoviárias

O Município de Mortágua adjudicou a empreitada 
de marcação horizontal de vias rodoviárias na fre-
guesia de Espinho e na ex-EN228. A empreitada de 

■ SULA

■ FELGUEIRA
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SEMANA DA LEITURA

FEIRA DO LIVRO

DE 28 MAR A 01 ABR
MERCADO MUNICIPAL

▪ Contadores de Histórias
▪ Momentos Musicais
▪ Presença de Escritores
▪ Exposição dos trabalhos resultantes 
do desafio "Ver com olhos de ver e 
uns versos vou escrever".

ORG.: REDE DAS BIBLIOTECAS DE MORTÁGUA

FESTEM

A SOPA JULIANA

25 MAR | 21:30
CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO 
CULTURAL DE MORTÁGUA 

Produção: Heroína Teatral 
(Póvoa de Lanhoso)
Género: Comédia

Marque já na sua agenda as próximas 
datas do FESTEM
1, 22 e 29 ABR

ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE 
MORTÁGUA

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

ADULTOS

INFANTIL / JUVENIL

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Todos devemos ser 
feministas 
“Peço-vos que sonhem e planeiem 
um mundo diferente. 
Um mundo mais justo. 
Um mundo de homens e mulheres 
mais felizes, mais fiéis a si mesmos”

TEMA: Dia Mundial do Teatro 
(27 de março)

O teatro é uma arte milenar e funciona como 
um meio de divulgação da cultura de diferen-
tes povos. Desde a antiguidade, o homem 
usou o teatro como forma de expressão.
(...)
O teatro está no sangue dos mortaguenses e 
que o diga Tino Lobo, «um dos fundadores do 
Teatro Experimental de Mortágua, um grupo 
que ainda hoje continua a ter um grande reco-
nhecimento pela atividade que desenvolve 
no teatro de amadores. 

No TEM, encenou alguns dos seus espetácu-
los. Foi também encenador de outros grupos 
de amadores da região(...), onde deixou a sua 
marca de dinamizador teatral incansável.

A Casa Lobo, conceituado e histórico estabe-
lecimento comercial de Mortágua, também a 
Escola Livre, foi o seu reduto de guardador e 
continuador de memórias, tendo dado conti-
nuidade à obra de seu bisavô, Manuel Lobo e 
de seu pai, Albano Lobo, um dos fundadores 
do “Teatro Club” no início do século XIX.»
       
IN ANIM'ARTE, Nº 124 ABR./MAI./JUN. 22

LUÍSA DUCLA SOARES

Pai, querido pai!
Uma homenagem ao meu, ao teu 
e a TODOS os PAIS deste mundo.

JENNY HAN

A todos os rapazes 
que amei
Quando escrevo, não escondo nada. 
Escrevo como se ele nunca a fosse ler. 
Exponho nessa carta todos os meus 
pensamentos secretos... 
tudo o que guardei dentro de mim.

JOÃO PAULO DE ALMEIDA E SOUSA

Memórias da 
Vila da Irmânia
Realidade e utopia por terras de Mortágua 
nas primeiras décadas do Séc. XX.
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  SÁB 04 (21:30) / DOM 05 (21:30)

Tudo em Todo o Lugar ao 
Mesmo Tempo
Everything Everywhere All at Once

2h 19min // AÇÃO, AVENTURA, COMÉDIA // M/14
DE: DAN KWAN, DANIEL SCHEINERT
COM: MICHELLE YEOH, STEPHANIE HSU, JAMIE LEE CURTIS

Uma idosa imigrante chinesa envolve-se numa aventura 
louca, onde só ela pode salvar o mundo explorando 
outros universos que se conectam com as vidas que ela 
poderia ter levado.

cinema32 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

  SÁB 11 (21:30) / DOM 12 (21:30)

Homem-Formiga e a 
Vespa: Quantumania
Antman and the Wasp: 
Quantumania

2h 04min // AÇÃO, COMÉDIA M/12
DE: PEYTON REED
COM: PAUL RUDD, EVANGELINE LILLY

Scott Lang e Hope Van Dyne exploram 
o Reino Quântico, onde interagem com 
criaturas estranhas e embarcam numa 
aventura que vai além dos limites do 
que eles achavam possível.

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

cinema 33MARÇO 2023

  SÁB 18 (21:30) / DOM 19 (21:30)

Desaparecida
Missing

1h 51min // DRAMA, SUSPENSE // M/14
DE: NICHOLAS D. JOHNSON, WILL MERRICK
COM: TIM GRIFFIN, NIA LONG, JOAQUIM DE ALMEIDA

Depois do desaparecimento da sua mãe uma jovem tenta 
encontrá-la a partir de casa usando as ferramentas que 
tem disponíveis online.

BILHETES:  NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€

  SÁB 25 (21:30) / DOM 26 (21:30)

A Baleia 
The Whale

1h 57min // DRAMA // M/16
DE: DARREN ARONOFSKY
COM: BRENDAN FRASER, SADIE SINK, TY SIMPKIN

Um professor de inglês recluso que vive com obesidade 
severa tenta reconectar-se com a sua distante filha 
adolescente para uma última oportunidade de redenção.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas nos 
dias 1 e 15 de fevereiro tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar celebrar protocolo entre a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital - 
Instituto Politécnico de Coimbra e o Município de 
Mortágua, tendo como finalidade a realização de 
estágio nos serviços da Câmara Municipal em con-
texto real de trabalho, no âmbito dos cursos ministra-
dos por aquele estabelecimento de ensino, nomeada-
mente do curso técnico superior profissional em 
Geoinformática.

Aprovar a comparticipação do Município para as 
crianças com idade entre os 12 e os 36 meses que fre-
quentam as creches em Mortágua (Santa Casa da 
Misericórdia e Jardim-Escola João de Deus), no âmbi-
to do programa Creche Para Todos, assegurando 
assim o alargamento da gratuidade do serviço a 
todas as famílias.

CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO 
E ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de 
Açores, mediante a celebração de protocolo, o subsí-
dio no valor de 36.327, 80 euros, para apoio ao 

desenvolvimento da sua atividade desportiva na 
época 2022-2023, considerando que o anterior pro-
tocolo previa o financiamento até ao final do ano 
transato e a época desportiva termina oficialmente 
em final de Maio de 2023. Deliberou ainda atribuir 
um subsídio no valor de 13.388, 78 euros para apoio 
às despesas de funcionamento e manutenção do 
campo de jogos (energia, água e gás).

Aprovar atribuir ao Núcleo de Mortágua do Sporting 
Clube de Portugal, mediante a celebração de proto-
colo, o subsídio no valor de 15.000, 00 euros para 
apoio ao desenvolvimento regular da sua atividade 
desportiva (BTT) e à organização de vários eventos 
desportivos de âmbito nacional e regional em 
Mortágua (Taça de Portugal XCM, Encontro de 
Escolas de BTT, 2º Trail Mortágua)

Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Vila Nova, mediante a celebração de 
protocolo, o subsídio no valor de 2.638, 35 euros para 
apoio à realização de investimento na área da segu-
rança das instalações do edifício-sede e a sua con-
formidade com as normas vigentes. 

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000, 00 euros, para apoio ao desenvolvimento da 
sua atividade desportiva na época 2022-2023.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir apoios a 4 agregados familiares em 
situação de vulnerabilidade económica, no valor glo-
bal de 2.355,00 euros, nos termos das propostas do 
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

Aprovar a proposta de contrato para acompanha-
mento social e alojamento temporário e urgente de 
duas pessoas, no regime Apartamento Partilhado, 
inserido na Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da “Empreita-
da de Reposição de Pavimentos em Arruamentos de 
Diversas Povoações da União de Freguesias de Mor-
tágua, e Freguesias do Sobral, de Espinho e de Trezói”.

ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO 
E SALUBRIDADE

Aprovar a prorrogação, pelo prazo de 60 dias, da exe-
cução da empreitada “Sistema de Tratamento de 

Águas Residuais Domésticas de Vila Pouca e 
Reposição de Pavimentos nas Vias Rodoviárias 
Intervencionadas”, a pedido do adjudicatário da obra.

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
a manifestar o interesse na prorrogação do funcio-
namento do Gabinete de Inserção Profissional, ins-
talado no Ninho de Empresas de Mortágua.

Aprovar a celebração de protocolo com a ADICES-
Associação de Desenvolvimento Local, para coloca-
ção de sinalética “Aldeias de Portugal” na aldeia da 
Marmeleira.

Aprovar a parceria do Município de Mortágua no pro-
jeto ECOPAT (cooperação transfronteiriça Portugal-
Espanha na área do património cultural).

Aprovar apoiar a realização do “II Encontro Crawler 
Mimosa Village-Mortágua”. 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
relativa à celebração de protocolo com a Coimbra 
Business School – ISCAC (Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Coimbra). 
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mento social e alojamento temporário e urgente de 
duas pessoas, no regime Apartamento Partilhado, 
inserido na Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da “Empreita-
da de Reposição de Pavimentos em Arruamentos de 
Diversas Povoações da União de Freguesias de Mor-
tágua, e Freguesias do Sobral, de Espinho e de Trezói”.

ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO 
E SALUBRIDADE

Aprovar a prorrogação, pelo prazo de 60 dias, da exe-
cução da empreitada “Sistema de Tratamento de 

Águas Residuais Domésticas de Vila Pouca e 
Reposição de Pavimentos nas Vias Rodoviárias 
Intervencionadas”, a pedido do adjudicatário da obra.

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
a manifestar o interesse na prorrogação do funcio-
namento do Gabinete de Inserção Profissional, ins-
talado no Ninho de Empresas de Mortágua.

Aprovar a celebração de protocolo com a ADICES-
Associação de Desenvolvimento Local, para coloca-
ção de sinalética “Aldeias de Portugal” na aldeia da 
Marmeleira.

Aprovar a parceria do Município de Mortágua no pro-
jeto ECOPAT (cooperação transfronteiriça Portugal-
Espanha na área do património cultural).

Aprovar apoiar a realização do “II Encontro Crawler 
Mimosa Village-Mortágua”. 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara 
relativa à celebração de protocolo com a Coimbra 
Business School – ISCAC (Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Coimbra). 



deliberações municipais36 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

GESTÃO, RECURSOS 
E RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Aprovar a cedência da utilização gratuita da sala 
SnoeZelen, na Escola Básica 2,3 do Agrupamento de 
Escolas de Mortágua, para fins de terapêuticas espe-
cializadas educacionais individualizadas. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a autori-
zação para delegação de competências na 
Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra nas 
seguintes matérias:

- procedimentos contraordenacionais no domínio 
do estacionamento público;

- contrato e acordo de financiamento do serviço 
intermunicipal e inter-regional de transporte públi-
co de passageiros;

- Entidade Promotora e Entidade Gestora da Área 
Integrada de Gestão Paisagística (AIGP)

Aprovar submeter à Assembleia Municipal o Mapa de 
Demonstração e Desempenho Orçamental de 2022. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a 
Modificação por Revisão do Orçamento de 2023. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a 
Modificação por Revisão das GOP de 2023.

Aprovar a abertura de procedimento concursal para 
provimento de cargo de Direção Intermédio de 2º 
Grau (Divisão de Administração Geral e Finanças).

Aprovar a abertura do procedimento para elabora-
ção do Regulamento Municipal do Banco de Terras 
de Mortágua e proceder à sua publicitação no sítio 
institucional do Município. 

Aprovar transferir os contratos de fornecimento de 
energia elétrica em Baixa Tensão Normal (BTN) e 
Iluminação Pública (IP) para o Mercado Regulado, 
através da ENERAREA – Agência Regional de 
Energia e Ambiente do Interior. 

Tomar conhecimento da aprovação de duas candi-
daturas apresentadas pelo Município ao Programa 
de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com 
Deficiência e Incapacidade – Medida de Emprego 
Apoiado em Mercado Aberto, com vista à integração 
de dois trabalhadores. 

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

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

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

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

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

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

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

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
q 800 200 201

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

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

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

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

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

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

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

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

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

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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

Restaurantes Bares Alojamento

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale d'Aguieira - MRT
q231 927 060

NASCER DO SOL
Felgueira
q914 855 142

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q919 135 152

SÓ GRELHADOS
(SÓ TAKE AWAY)
Mortágua
q917 957 314

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

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

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

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

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

ALOJAMENTO LOCAL

Consulte a oferta em:
www.cm-mortagua.pt/turismo/onde-ficar

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
(SÓ TAKE AWAY)
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
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q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
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Truta de CimaTruta de CimaTruta de Cima

Truta de BaixoTruta de BaixoTruta de Baixo

AveleiraAveleiraAveleira

LaceirasLaceirasLaceiras

ParedesParedesParedes

EirigoEirigoEirigo

Vale de Vale de 
CarneiroCarneiro
Vale de 
Carneiro

CarvalhalCarvalhalCarvalhalPainçalPainçalPainçal

Água LevadaÁgua LevadaÁgua Levada

Santa CristinaSanta CristinaSanta Cristina

Vila PoucaVila PoucaVila Pouca

Falgaroso Falgaroso 
da Serrada Serra
Falgaroso 
da Serra

SardoalSardoalSardoal

MacieiraMacieiraMacieira
TarrastalTarrastalTarrastal

Vila BoaVila BoaVila Boa

Linhar Linhar 
de Palade Pala
Linhar 
de Pala

TojeiraTojeiraTojeira

GaviãoGaviãoGavião

MortazelMortazelMortazel

CalvosCalvosCalvos
Pêgo LongoPêgo LongoPêgo Longo

Póvoa do SeboPóvoa do SeboPóvoa do Sebo

Palheiros Palheiros 
de Cimade Cima
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de Cima
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de Baixode Baixo
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de Baixo
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QuilhoQuilhoQuilhoAnceiroAnceiroAnceiro

Vila Meã Vila Meã 
da Serrada Serra
Vila Meã 
da Serra ESPINHOESPINHOESPINHO RibeiraRibeiraRibeira

Monte de Monte de 
LobosLobos

Monte de 
Lobos

PALAPALAPALA

PalinhaPalinhaPalinha

MoitinhalMoitinhalMoitinhal

SernadasSernadasSernadas

SOBRALSOBRALSOBRAL

Vila MoinhosVila MoinhosVila Moinhos

Vila MeãVila MeãVila Meã

Vila GosendoVila GosendoVila Gosendo

Vila NovaVila NovaVila Nova

Cruz deCruz de
Vila NovaVila Nova
Cruz de

Vila Nova

Chão MiúdoChão MiúdoChão Miúdo

RiomilheiroRiomilheiroRiomilheiro

GândaraGândaraGândara

PóvoaPóvoaPóvoa
Vale de RemígioVale de RemígioVale de Remígio

PovoinhaPovoinhaPovoinha
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VentoVento

Chão de 
Vento Vale de Vale de 

ParedesParedes
Vale de 
Paredes

FreixoFreixoFreixo

CovalCovalCoval

Vale de AçoresVale de AçoresVale de Açores

CaparrosinhaCaparrosinhaCaparrosinha

CortegaçaCortegaçaCortegaça

BenfeitaBenfeitaBenfeita

CaparrosaCaparrosaCaparrosa

Vale de Vale de 
BorregãoBorregão
Vale de 
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PinheiroPinheiroPinheiro

Falgaroso Falgaroso 
do Maiodo Maio

Falgaroso 
do Maio

AlmacinhaAlmacinhaAlmacinha

AlmaçaAlmaçaAlmaça

Vale de Vale de 
Ana JustaAna Justa
Vale de 

Ana Justa

CERCOSACERCOSACERCOSA

FerradosaFerradosaFerradosa
GalhardoGalhardoGalhardo
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Vale das Vale das 
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Vale de 
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PereiraPereiraPereira

Vale de Vale de 
OvelhaOvelha
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Ovelha

MouraMouraMoura

SulaSulaSula
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CastanheiraCastanheiraCastanheira
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Vale de MouroVale de MouroVale de Mouro PomaresPomaresPomares

AzivalAzivalAzival

SoitoSoitoSoito
SobrosaSobrosaSobrosa

Vale da VideVale da VideVale da Vide
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Lourinhal

Santuário de N.ª Sr.ª Santuário de N.ª Sr.ª 
do Chão de Calvosdo Chão de Calvos

Santuário de N.ª Sr.ª 
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Santuário do Santuário do 
Senhor do MundoSenhor do Mundo

Santuário do 
Senhor do Mundo
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EDIÇÃO PERIODICIDADE TIRAGEM DISTRIBUIÇÃO  C. M. Mortágua ▪ Mensal ▪ 1500 ▪ Gratuita 

As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, 
devem remeter todas 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 editoriais. As eventuais 
alterações das iniciativas anunciadas são 
da responsabilidade dos seus promotores.
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ESPELHO DE ÁGUA, PERCURSO 
URBANO DA RIBEIRA DA FRAGA

CAPA
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Feira do Livro
SEMANA DA LEITURA


