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// EDITORIAL

ELES PASSARAM POR AQUI...
E DEIXARAM AS SUAS MARCAS
NAS MEMÓRIAS EXTINGUIDAS
E NAS GENTES QUE DE TÃO SURPREENDIDAS,
SE FORAM FAZENDO DIFERENTES.

Em tempos idos, as selvagens paisagens do nosso
Concelho, carreiros inóspitos, ravinas e rochedos pontiagudos, proviam aos mais de 90 lugares já (ou ainda) existentes,
do mais profundo isolamento e duras condições de vida.
Os cereais, alguma fruta, carne, maioritariamente caça,
coelhos, perdizes, lebres e javalis e alguns (poucos) legumes, saciavam a fome do corpo, mas era um forte fervor
religioso, acompanhado de crenças e superstições, o alimento da alma.
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Viviam-se outras vidas, em tempos que já lá vão, quando
homens de longínquos destinos cruzaram os limites do
Concelho.
208 anos passados, as recordações desse setembro vãose diluindo e nomes como Junot, Massena, Wellington,
não preenchem mais as lembranças das nossas gentes.
Pedaço da história, que de tão má memória, foi enterrada
ou queimada em brasas efervescentes.

// EDITORIAL

Mas por aqui andaram os franceses… E ingleses… E nestas terras,
pobres, malnutridos, mas valentes portugueses, “gentes da nossa
gente”, lutaram e até derrotaram as investiduras napoleónicas,
fazendo-os recuar na sua bravura e procurar outros caminhos que
atormentar.
Nestes lugares que hoje habitamos, sentiu-se no frio da noite, o
medo da guerra. Cheirou-se o sangue fresco do corpo rasgado,
soou o toque das carabinas, bailou-se ao ritmo da baioneta.
E essa pólvora queimou-se por aqui. Esses fogos destruíram estes
povos. Esses homens pilharam estes lugares. Mataram e morreram. Arrastaram-se deixando um rasto de medo e fúria, de devassa
exaltação das loucuras da guerra.
Eles passaram por aqui… E deixaram as suas marcas nas memórias extinguidas e nas gentes que, de tão surpreendidas, se foram
fazendo diferentes.

do futuro. A nossa história, é sim, bússola e astrolábio que nos orienta, nos eleva aos astros da glória e relembra as agruras de má
memória.
Os franceses andaram por aqui… E os ingleses… E portugueses…
Mortaguenses que lutaram, que trapacearam o inimigo, que caíram e que venceram. Gentes nossas que merecem ser relembradas e perpetuadas. Porque o medo estava à espreita nesses dias,
sob um manto de nevoeiro e terras bravias.
208 anos depois, Mortágua dedicará o dia 22 de setembro a relembrar “Os Caminhos da Batalha do Bussaco”, com um programa variado e de grande qualidade. Destacamos o lançamento do livro
«Gentes de Paz em Tempos de Guerra. Mortágua (1721-1810)», de
autoria da Professora Doutora Maria Alegria Marques, mortaguense dedicada à sua terra, e que pretende dar a conhecer com toda a
exatidão e rigor possíveis, um pouco mais da realidade de
Mortágua, suas gentes, costumes e modos de vida. Esta é uma
homenagem aos nossos antepassados, todos aqueles que fazem
parte de nós, outras vidas nesta terra, que nos cabe recordar.

A nossa história é parte da nossa realidade. Forma-nos enquanto
povo, ensina-nos novos caminhos, novos problemas, a encontrar
novas soluções… A nossa história fornece-nos mil estórias, estimula-nos a memória, cita-nos heróis, gentes puras e vilões.

Deixo o convite para que se juntem a nós e deixem-se levar nesta
deliciosa viagem a um passado de parca distância.

A nossa história não pode ser, jamais, âncora que nos impede de
seguir e evoluir nas águas vivas do momento presente e na incerteza

Presidente da Câmara
José Júlio Norte
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// EVENTOS
ESTREIA TEM
«FORJA»
SÁB 29 | 21:30 / DOM 30 | 18:00
CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL DE MORTÁGUA
Produção: TEM - Teatro Experimental de Mortágua
Encenação: Manuel Ramos Costa
Autor: Alves Redol
Género: Tragédia
“A forja desta tragédia é Hiroxima, tão distante e
tão perto de cada um de nós. Nela arderam
homens como meus tios se queimaram em
pequena forja de ferreiro, todos sacrificados à
mesma mão incendiária que os devorou.”
Alves de Redol

CAMINHOS DA BATALHA DO BUSSACO
208 ANOS . 1810-2018
SÁB 22
CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA
16:30 | Palestra sobre a importância do Turismo Militar no Desenvolvimento do Território
Orador: Dr. João Pinto Coelho, Associação de Turismo Militar Português
17:15 | Lançamento do livro «Gentes de Paz em Tempos de Guerra. Mortágua (1721 - 1810)»
Autoria de Maria Alegria Marques, edição do Município de Mortágua
PRAÇA 5 DE OUTUBRO
18:15 | Visita ao Centro de Interpretação «Mortágua na Batalha do Bussaco»
21:30 | Concerto Orquestra Ligeira do Exército
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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ORG.: TEM - TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

// BIBLIOTECA MUNICIPAL
ADULTOS

INFANTIL / JUVENIL

A PROFESSORA DE PIANO

VIKI A VACA

// JANICE Y.K. LEE

Junta-te à Viki nas suas aventuras
e conhece os amigos da quinta.

Às vezes o fim de um amor é só o começo...

LÔÁ PERDIDA NO
PARAÍSO

INVASÕES FRANCESAS 200 ANOS
// RUI CARDOSO
As Invasões Francesas ocupam um lugar central no imaginário
português. Poucos episódios da nossa História terão sido, ao
mesmo tempo, tão evocados e tão mitificados.

NO GRITO DA PREGUIÇA

// DULCE MARIA CARDOSO
Criou um mundo que lhe pareceu
tão belo e tão bom que quis entrar
nele. Desde então, vive perdida
nesse mundo.

// SAM SAVAGE
Depois de romper com toda a comunidade artística local, Andrew
decide organizar um festival literário para ajudar a salvar a revista
moribunda.

SUGESTÃO DE LEITURA

TEMA . ATITUDES POSITIVAS PARA A
PRESERVAÇÃO DOS MARES E OCEANOS
A forma como vivemos tem causado
enormes danos para os mares e oceanos. A poluição e a pesca excessiva são
resultado das atividades humanas.
Para reverter este quadro dramático, no
sentido de preservar o ecossistema
marinho, é preciso tomar medidas simples no nosso dia a dia.

O DIA EM QUE O MAR
DESAPARECEU
// JOSÉ FANHA

Ÿ Recicle e diminua o uso de produtos plásticos.
Ÿ Utilize menos o carro e faça uso consciente da água e energia.
Ÿ Escolha produtos/alimentos que não exploram a vida marinha.
Ÿ Cuide da praia, não deixe lixo.

É preciso juntar forças para promover mudanças significativas
no meio ambiente.

BIBLIOTECA MUNICIPAL | RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 | TLF. 231 927 440 | HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT | BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
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// CINEMA
TEEN TITANS GO! - O FILME
TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES
[VERSÃO PORTUGUESA]

SÁB 08 [21:30] // DOM 09 [17:00]
101 MIN // ANIMAÇÃO // M/6
DE: AARON HORVATH & PETER RIDA MICHAIL
VOZES: PETER MICHAEL, TIAGO CAETANO, RITA RUAZ

Os Teen Titans descobriram que todos os grandes super-heróis estão a
fazer os seus próprios filmes – todos menos eles! O líder Robin está
determinado a remediar a situação e deixar definitivamente de ser uma
segunda escolha para se tornar uma grande estrela. Com algumas ideias malucas e uma música nos seus corações, os Teen Titans vão para
Tinsel Town com o objetivo de realizar os seus sonhos. Mas quando o
grupo é surpreendido por um super-vilão que planeia dominar a terra,
as coisas começam a dar para o torto e a equipa fica fragilizada, pondo
em causa o próprio destino dos Teen Titans! Este é o primeiro filme da
série animação da DC Entertainment e Cartoon Network.

THE EQUALIZER 2 - A VINGANÇA
THE EQUALIZER 2
SÁB 01 // DOM 02
121 MIN // AÇÃO // M/16
DE: ANTOINE FUQUA
COM: DENZEL WASHINGTON, PEDRO PASCAL, BILL PULLMAN

Denzel Washington volta ao grande ecrã com um dos seus
papéis mais marcantes e naquela que é a primeira sequela da
sua carreira. Robert McCall dedica os seus dias à justiça,
defendendo os fracos e oprimidos - mas até onde irá Robert
quando se trata de alguém que ama?
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES // ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 // SESSÕES: 21:30

// CINEMA

HOMEM-FORMIGA E A VESPA
ANT-MAN AND THE WASP

ALFA
ALPHA

MEG – TUBARÃO GIGANTE
THE MEG

SÁB 15 // DOM 16

SÁB 22 // DOM 23

DOM 30 [21:30]

118 MIN // AVENTURA // M12
DE: PEYTON REED
COM: PAUL RUDD, EVANGELINE LILLY

96 MIN // AVENTURA / DRAMA // M12
DE: ALBERT HUGHES
COM: KODI SMIT-MCPHEE, NATASSIA MALTHE

113 MIN // AÇÃO
DE: JON TURTELTAUB
COM: JASON STATHAM, BINGBING LI

Scott Lang tem de lidar com as consequências das suas escolhas como super-herói e
pai. Enquanto luta para equilibrar a vida pessoal e as suas responsabilidades como
Homem-Formiga, é confrontado com uma
nova missão. Scott terá uma vez mais de
vestir o fato de Homem-Formiga e aprender
a lutar ao lado d' A Vespa.

Europa, na Idade do Gelo. Na sua primeira caçada em grupo, um jovem é ferido e abandonado.
Para regressar, terá de atravessar uma selva
impiedosa. No caminho, encontra um lobo
abandonado pela sua matilha. Partilhando circunstâncias idênticas, procurarão unir esforços e apoiar-se mutuamente no regresso a
casa, antes que chegue o inverno mortal.

BILHETES: NORMAL > 3,95€ | MENORES DE 16, ESTUDANTE > 3,40€ | CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,15€

O experiente mergulhador de resgate em alto
mar, Jonas Taylor é recrutado por um oceanógrafo chinês para salvar uma equipa - encurralada num submergível no fundo do oceano de um imponente predador: um pré-histórico
tubarão com 22 metros de comprimento,
conhecido como Megalodonte.
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// DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

PELLETS POWER PREVÊ RETOMAR
LABORAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO
O MINISTRO DO PLANEAMENTO E DAS
INFRAESTRUTURAS, PEDRO MARQUES, EFETUOU
SEGUNDA VISITA À UNIDADE INDUSTRIAL, DESTA
VEZ PARA VER O SEU PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
QUE DEVERÁ FICAR CONCLUÍDO NO CORRENTE MÊS.
A visita à unidade, realizada no dia 30 de
Julho, inseriu-se no âmbito de um périplo
por várias zonas industriais da região que
foram afetadas pelos incêndios de outubro
do ano passado.
Pedro Marques esteve acompanhado
pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nélson de Souza, Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa, Presidente da
Câmara Municipal, Vereadores e Deputados do Círculo de Viseu.
A empresa produtora de pelets foi fortemente atingida no incêndio de outubro de
2017, tendo sofrido perda quase total. As
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principais áreas da unidade industrial ficaram destruídas, o que teve como consequência a paralisação da atividade.
Temeu-se pelo encerramento da empresa e
o futuro dos cerca de 40 postos de trabalho. Mas é nos momentos difíceis que se vê
a força, determinação e coragem das pessoas. Lima Rebelo, administrador da
empresa, é bem o exemplo desse espírito
de resiliência e de superação. Apesar da
enorme tragédia, não desistiu, manteve os
postos de trabalho, acreditou que com os
apoios necessários era possível reerguer a
empresa e meteu mãos à obra. A recuperação está a ser concluída, prevendo-se a
retoma normal da atividade produtiva
durante o mês de setembro.

Com a nova montagem da empresa estão a
ser introduzidos equipamentos e sistemas
de produção mais modernos, por forma a
aumentar ainda mais a competitividade da
empresa.
O Ministro do Planeamento, Pedro Marques, comparou a primeira e segunda visita à Pellets Power: ”Estive aqui há uns
meses atrás e pude ver o grau de destruição das instalações e equipamentos. Chegar hoje aqui e ver uma empresa em
reconstrução muito adiantada e a pensar
no futuro, é uma satisfação e motivo de
esperança para esta região”. Pedro Marques considerou “extraordinário” o esforço
de recuperação em poucos meses, “porque
a reconstrução que aqui vemos é muito significativa”.
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, destaca o exemplo de resiliência e tenacidade do Engº Lima Rebelo. “Aos 73 anos
de idade e com uma empresa destruída,

// DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

poderia ter abandonado tudo, receber o dinheiro do seguro e ir para
casa, mas lembro-me das suas palavras no dia seguinte ao incêndio, dizendo-me que se o ajudassem, ele levantaria a empresa. Na
altura, as minhas palavras foram, naturalmente, de estímulo e encorajamento, estando ciente de que era uma tarefa hercúlea que estava pela frente, mas também sentindo uma grande vontade do
empresário de reerguer a empresa, porque eram 10 anos de trabalho, dedicação e esforço que estavam ali, e acreditei sempre na
recuperação desta empresa”.
Ao que acrescenta as palavras do Ministro Pedro Marques, aquando da sua primeira visita ao local, em que deixou uma mensagem
de tranquilidade e a garantia que o apoio do Estado não iria faltar.

Destaca ainda a ação da presidente da CCDRC, Dra. Ana Abrunhosa, na agilização dos pedidos de apoio, neste e noutros casos.
Júlio Norte salienta, por outro lado, a preocupação demonstrada
pelo empresário com os trabalhadores e as suas famílias, tendo mantido os postos de trabalho nos meses seguintes à tragédia.
Segundo Júlio Norte, esta unidade é da maior importância no contexto local, regional e nacional, em termos económicos, sociais e
ambientais (os pelets são uma fonte de energia renovável e limpa).
Além disso, a empresa tem vindo a receber madeira oriunda das
áreas ardidas, o que permite compensar, numa pequena parte, os
prejuízos sofridos pelos produtores florestais. ■
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// DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

ENCONTRO DE NEGÓCIOS
LUSO-LUXEMBURGUÊS
EM MORTÁGUA
ENCONTRO REALIZADO NO PASSADO DIA 18
DE AGOSTO, FOI UMA INICIATIVA CONJUNTA
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DA BAIRRADA E AGUIEIRA (ACIBA), JORNAL
BOM DIA E CÂMARA DE COMÉRCIO LUSOLUXEMBURGUÊS, E CONTOU COM O APOIO
DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA.
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Na sessão de abertura, o Presidente da Direção da ACIBA, Carlos
Pinheiro, agradeceu o apoio da Câmara Municipal de Mortágua,
que desde a primeira hora abraçou a iniciativa. Este foi o primeiro
encontro luso-luxemburguês, sendo o seu objetivo “aproximar pessoas, empresas e comunidades, estreitar laços, e contribuir para a
concretização de ações e negócios em concreto”.
O Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, saudou a iniciativa da ACIBA e salientou a forte relação entre Mortágua
e o Luxemburgo, através da comunidade mortaguense ali radicada,
destacando o papel das associações e da Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo (CCPL), que esteve representada pela sua presidente, a mortaguense Paula Martins.

// DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Júlio Norte salientou a importância das várias entidades, como
Governo, Agências de Promoção Externa, Câmaras de Comércio,
Associações Empresariais e Municípios, trabalharem em prol do
objetivo comum de fomentar mais oportunidades de negócio no
mercado luxemburguês, e adiantou que este país pode ser uma
“porta de entrada” nos restantes mercados europeus.
No final, formulou o desejo de que esta iniciativa seja “a primeira de
várias ações e que daqui a algum tempo se venham a colher frutos
desta cooperação”.
Durante o Encontro foram tratados e debatidos dois grandes painéis: “Portugal e o Mercado Europeu”, “Internacionalização: Desafios e Oportunidades”, com intervenções de representantes de Câmaras de Comércio (portuguesa e luso -luxemburguesa), Agências de
Promoção Externa, Associações Empresariais, Autarcas, CCPL,
entre outros.
Luísa Pais Lowe, do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, e
em representação do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, referiu que “a diáspora constitui uma plataforma multiplicadora, um ativo estratégico muito importante e a considerar no plano
económico e empresarial”.
Francis da Silva, em representação da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa, revelou que o volume de exportações para
o Luxemburgo cifrou-se em 2017 em cerca de 600 milhões de euros,
tendo duplicado em cinco anos. “Significa que cada luxemburguês
residente consome 1000 euros de produtos portugueses”.

Relativamente aos setores com maior potencial de penetração
para as empresas portugueses, começou por elencar o “mercado
da saudade”, aludindo aos 120 mil portugueses que vivem no
Luxemburgo. Destacou ainda os setores da Alimentação e Bebidas, Comunicações, Construção e Obras Públicas, como áreas de
potencial investimento.

“O LUXEMBURGO É UM MERCADO EXIGENTE E MUITO COMPETITIVO,
DEVIDO AO ELEVADO PIB PER CAPITA (PODER DE COMPRA),
UM DOS MAIS ALTOS DA EUROPA E DO MUNDO”
Sendo o Luxemburgo um país pequeno em dimensão e com apenas cerca de 600 mil habitantes, salientou, que em contrapartida,
possui uma situação geográfica privilegiada na espinha dorsal da
Europa, que lhe conferem uma importância que vai para além das
suas fronteiras e dimensão populacional. A grande região económica à volta do Luxemburgo representa 11 milhões de clientes,
sendo todo esse mercado que está em questão.
Foram também referidas as caraterísticas do mercado luxemburguês e a melhor forma de abordagem ao mesmo, tendo sido realçado
que se trata de um país com influência germânica, com hábitos e
regras muito rigorosas, onde só pode ter sucesso quem aposte na
qualidade. E foi dado até o exemplo de um empresário português,
pequeno produtor de vinhos, que conseguiu vender toda a produção
de 75 mil garrafas a uma conhecida marca de comércio a retalho. ■
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// TURISMO

ECOVIA DO MONDEGO
GRUPO DE TRABALHO REUNIU
EM MORTÁGUA
ECOVIA DO MONDEGO, NUMA EXTENSÃO DE 40
KM, VAI LIGAR OS CONCELHOS DE SANTA COMBA
DÃO, MORTÁGUA E PENACOVA.
Grupo de trabalho para a criação da Ecovia
do Mondego reuniu no passado dia 23 de
julho, em Mortágua, para elaborar o projeto
de execução. Na reunião marcaram presença técnicos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC),
Comunidade Intermunicipal Viseu DãoLafões, dos Municípios de Santa Comba
Dão, Mortágua e Penacova, bem como da
entidade adjudicante para a elaboração do
projeto de execução, a Focus Group.
A Ecovia do Mondego é um projeto de parceria das duas CIM`s e dos três municípios
envolvidos, que vai permitir criar um troço
ciclável com cerca de 40 km de extensão,
ligando a estação ferroviária de Santa
Comba Dão até aos limites do concelho de
Penacova, atravessando os concelhos de
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Santa Comba Dão, Mortágua e Penacova.
O projeto prevê o aproveitamento de estradas e caminhos rurais existentes, sendo
que em só alguns casos será instalada
uma via dedicada.
A intervenção representa um investimento
superior a 600 mil euros, tendo sido objeto
de uma candidatura ao Programa Valorizar
do Turismo de Portugal.
A Ecovia do Mondego assume-se como um
prolongamento da Ecopista do Dão, o que
permitirá criar uma das maiores ciclovias
contínuas e sinalizadas da Península Ibérica, com cerca de 90km.
O potencial turístico desta Ecovia é complementado com os vários pontos de interesse

turístico, ambiental e recreativo que existem nestes três territórios, ao permitir a
interligação entre as praias fluviais, zonas
preparadas para atividades náuticas,
como exemplo a Albufeira da Aguieira e a
praia fluvial de Penacova, e pontos de elevado interesse ambiental, geológico e paisagístico como a Livraria do Mondego,
fazendo desta via ciclável uma das mais
belas de Portugal.
Este projeto, intermunicipal, constitui-se
assim como absolutamente estruturante
para a valorização turística destes territórios, projetando a região como destino turístico de “Cycling & Walking” (ciclismo de
lazer e caminhadas). ■

FESTAS 2018
Coroadas com sucesso!
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// ANIMAÇÃO

A EDIÇÃO DE 2018 DA FESTA DA
JUVENTUDE/FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES TEVE
UM ASSINALÁVEL SUCESSO, TENDO-SE
REGISTADO GRANDES ENCHENTES DE
PÚBLICO NOS CINCO DIAS.
A afluência de público foi enorme e em especial nos últimos dois
dias, coincidindo com o fim-de-semana. As festas`2018 estão certamente no top das maiores enchentes registadas até hoje, calculando-se acima de 30 mil pessoas.
A abertura oficial das festas contou com a presença do Secretário
de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que percorreu a zona das tasquinhas gastronómicas, visitou os espaços
Manifest`Art e a Mostra de Artesanato, tendo destacado a dinâmica do concelho.
Este ano, a decoração do espaço das festas, com um ambiente
colorido e atrativo, constituiu uma surpresa agradável e mereceu
rasgados elogios. Outra novidade foi a atuação de Dj´s locais após
os concertos, colmatando uma lacuna há muito apontada, e que
conseguiu cativar diferentes idades a um pé de dança.
Mais do que novidades, foram duas apostas ganhas, que tiveram o
agrado do público em geral.
Além da gastronomia e dos concertos, as festas integraram a terceira edição do Manifest`Art e a 5ª Mostra de Artesanato. O desporto
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fez-se representar com o Grande Prémio de
Ciclismo de Mortágua, organizado pelo
Velo Clube do Centro e pontuável para a
Taça de Portugal Elites e Sub-23. Decorreu
ainda o Torneio de Tiro aos Pratos, organizado pela Associação de Caça e Pesca de
Mortágua, com a presença de atiradores de
vários pontos do país.
A Gala Internacional de Folclore, organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de
Vale de Açores, constituiu, como é habitual,
um espetáculo cultural de elevado nível.

A ANIMAÇÃO ECONÓMICA GERADA PELAS FESTAS
CALCULA-SE NA ORDEM DE MEIO MILHÃO DE EUROS
O Presidente da Câmara Municipal, Júlio
Norte, vinca que as festas são um momento importante para a comunidade mortaguense e têm um significado especial para
os emigrantes, ao promover o convívio, o
encontro e a confraternização das pessoas. “As festas permitem rever amigos, juntar familiares, partilhar emoções, têm esta
dimensão humana e social”.

Mas também é a festa da solidariedade, traduzida no gesto da UDP de Wormeldange, que fez a
entrega de donativos a duas Associações Locais (Bombeiros e Estrelas da Serra).
Uma vez mais, as festas demonstraram a vitalidade e dinâmica da comunidade mortaguense, do nosso associativismo, das nossas gentes, da nossa juventude, que são um fator
de incentivo, empenho e confiança no futuro.
Terminada a edição de 2018, o Município de Mortágua aproveita para prestar público agradecimento às 35 associações do concelho que dinamizaram a vertente gastronómica, cultural e
desportiva, às Bandas Locais, aos Artistas e Artesãos, que no seu conjunto, contribuíram para
o grande sucesso das festas 2018 e para a promoção da boa imagem do concelho. ▪▪▪
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// ANIMAÇÃO

TERÇA14
MANIFEST`ART - Performance teatral,
bem humorada, pela COMPANHIA
PAPILLON (Rita Nobre e Neide Simões).

FILARMÓNICA DE MORTÁGUA
apresentou-se em concerto com um
repertório constituído exclusivamente
por música portuguesa e com alguns
convidados em palco.
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// ANIMAÇÃO

THE GIFT em palco, sobressaindo a
poderosa voz, energia e o carisma de
Sónia Tavares. A cantora desceu do palco
e interpretou o tema “Gaivota”, original
de Amália Rodrigues, no meio do público,
um momento único e intimista que
mereceu forte ovação.

DJ DIAZ STRAVAGANZA animou a zona das tasquinhas.
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// ANIMAÇÃO

QUARTA15
MANIFEST`ART - Atuação do Grupo “JARRA
PARTIDA”, formado por Ana Pardal (voz), David
Fernandes e Guilherme Mateus.

TORNEIO DE TIRO AOS
PRATOS. Evento,
organizado pela
Associação de Caça e
Pesca de Mortágua,
contou com 21 atiradores,
a maioria oriundos de
várias regiões do país.
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O grupo CORDAS
PARTIDAS (Mortágua)
formado por Sílvia Santos
(voz), Luís Rodrigues,
Miguel Santos, Ivan Rosa,
Tiago Rodrigues, Rafael
Rocha, conseguiu atrair
uma verdadeira multidão.

// ANIMAÇÃO

RAQUEL TAVARES interpretou temas de
Fado tradicional e contemporâneo, incluindo o
seu grande êxito “Meu amor de longe” e dois
temas clássicos do cantor brasileiro Roberto
Carlos. Público acompanhou alguns temas mais
conhecidos.

DJ TIAGO SILVA animou a zona das tasquinhas.
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// ANIMAÇÃO

QUINTA16
MANIFEST`ART - Performance musical com
FILIPA SALAZAR, Ricardo Vicente e Escola de
Música da Filarmónica de Mortágua.
MARIA MONDA, projeto musical formado por Sofia
Portugal, Susana Quaresma e Tânia Cardoso,
interpretou temas do cancioneiro popular. Três
mulheres que mondam canções, tradições e saberes
antigos de forma contemporânea, através da força do
canto feminino e dos ritmos da percussão.
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// ANIMAÇÃO

TIAGO BETTENCOURT mostrou por que é considerado um grande músico, intérprete e compositor
de canções e letras. No concerto não faltaram sucessos como “Se me deixasses ser”, “Morena”, “O lugar” e
a sua versão do tema “canção de Engate” de António
Variações. Cantor deixou que fosse o público a escolher alguns dos temas interpretados.
DJ PAVÃO animou a zona das tasquinhas.
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// ANIMAÇÃO

SEXTA17

MANIFEST`ART - atuação teatral da
ACRD VILA NOVA

DANG BAND (Mortágua). Grupo
formado por João Oliveira (voz),
Renato Rodrigues, José Martins, Mauro
Costa e Luís Cardoso, aqueceu o
ambiente com temas originais e puro
rock.
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// ANIMAÇÃO

ANSELMO RALPH trouxe uma enchente à
Praça do Município e proporcionou um concerto cheio
de ritmo, boa energia e emoções.

DJ KRODER animou a zona das tasquinhas.
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// ANIMAÇÃO

SÁBADO18
18º GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO
DE MORTÁGUA. Prova organizada
pelo Velo Clube do Centro, com o
apoio do Município de Mortágua, foi
pontuável para a Taça de Portugal.

MANIFEST`ART - Atuação da
CLASSE INFANTIL DO CORAL
JUVENIL SÍLVIA MARQUES e
performance de guitarra com
DAVID SILVA.
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// ANIMAÇÃO

GALA INTERNACIONAL DE FOLCLORE.
Evento organizado pelo Rancho Folclórico
e Etnográfico de Vale de Açores teve a
participação de quatro grupos nacionais e
dois estrangeiros (Espanha e França).

DAVID CARREIRA encerrou as festas
em grande estilo e arrastou uma multidão,
sobretudo o público mais jovem.
DJ SAMORA MIX animou a zona das tasquinhas.
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// ANIMAÇÃO

MANIFEST`ART
O PROGRAMA DAS FESTAS
INTEGROU A TERCEIRA EDIÇÃO
DO MANIFEST`ART. O EVENTO É JÁ
UMA REFERÊNCIA DA FESTA DA
JUVENTUDE/FEIRA DAS
ASSOCIAÇÕES NA DIVULGAÇÃO
DOS ARTISTAS LOCAIS.
Mais uma vez, o evento deu a conhecer o
trabalho, o talento e a criatividade de Mortaguenses, em diferentes áreas artísticas.
João Alves (Fotografia), Isilda Martins (ateliê de Pintura), Laura Ferreira (Ilustração),
Otília Santos (Pintura), alunos da Escola
Secundária (Pintura), Inês Gonçalves (Pintura), José Jorge (Pintura), MAE (Pintura),
Lia Fonseca (Desenho), Academia Saber+
(Trabalhos Manuais) foram os artistas e
coletivos representados nesta edição.
Os trabalhos estiveram expostos em antigas lojas comerciais situadas ao longo da
Rua Dr. João Lopes de Morais.
Diariamente cada espaço recebeu ainda
performances musicais e teatrais. ■
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// ANIMAÇÃO

SETEMBRO ’18 // 27

// COMEMORAÇÕES

MORTÁGUA ASSINALA
208 ANOS DA BATALHA
DO BUSSACO
AS COMEMORAÇÕES DOS 208 ANOS DA
BATALHA DO BUSSACO VÃO TER LUGAR NO
DIA 22 DO CORRENTE MÊS.
28 // AGENDA MUNICIPAL

As comemorações, promovidas pelo Município de Mortágua e com
a colaboração do Exército, têm início às 16h30, com a palestra “A
importância do Turismo Militar no desenvolvimento do território”,
em que será orador o Dr. João Pinto Coelho, da Associação de
Turismo Militar Português. De seguida, decorrerá o lançamento da
obra “Gentes de Paz em Tempos de Guerra: Mortágua, 1721-1810”,
da autoria da Professora Doutora Maria Alegria Marques. À noite,
pelas 21h30, no Largo 5 de Outubro, haverá um concerto pela
Orquestra Ligeira do Exército.

// COMEMORAÇÕES

ORQUESTRA LIGEIRA DO EXÉRCITO
A Orquestra iniciou a sua atividade em 1977, sucedendo a um agrupamento musical militar criado na então Região Militar de Lisboa
que, no início dos anos 70, fez furor num programa radiofónico da
RDP – "Alerta Está!". Dois anos depois, foi oficializada por Decreto-Lei
para representar o Exército Português e colaborar com os outros
ramos das Forças Armadas e com Entidades e Organismos Civis.
Com a sua estrutura em género de Big Band, a Orquestra Ligeira do
Exército executa composições ligeiras, da música nacional e internacional, contando com centenas de atuações ao longo da sua existência, no país e no estrangeiro, sendo uma verdadeira “embaixadora” do
Exército Português junto das comunidades (civis e militares).

GENTES DE PAZ EM TEMPOS DE GUERRA:
MORTÁGUA, 1721-1810”
As comemorações integram o lançamento da obra “Gentes de
Paz em Tempos de Guerra: Mortágua, 1721-1810”, da autoria de
Maria Alegria Fernandes Marques, e numa edição do Município
de Mortágua.
Esta publicação vem no seguimento de várias colaborações da
docente e investigadora, a convite do Município, abordando temáticas como o Foral de Mortágua e a passagem das Invasões Napoleónicas no concelho de Mortágua. ■

MARIA ALEGRIA MARQUES é Doutorada em História da Idade Média, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a dissertação “O Papado e Portugal no
tempo de D. Afonso III (1245-1279)”, e Professora Catedrática daquela Faculdade. É membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, do Centro de História da Sociedade e
da Cultura da Universidade de Coimbra, da Associação Portuguesa de Cister e Académica
Correspondente da Academia Portuguesa da História.
A sua vasta obra tem-se centrado na história medieval, com particular incidência no estudo
das instituições eclesiásticas portuguesas (cistercienses) na Idade Média, das relações de
Portugal com a Santa Sé no séc. XIII, e de história local (estudo de Forais). É autora de
alguns artigos publicados em revistas da especialidade, portuguesas e estrangeiras e de
trabalhos publicados em várias obras coletivas.
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// ASSOCIATIVISMO

ACRD DE VILA NOVA

TEATRO ESTÁ DE VOLTA!
O TEATRO VOLTOU AO PALCO DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E
DESPORTIVA DE VILA NOVA.
A comédia “A sério Valentin?”, que subiu ao palco no dia 4 de agosto,
com encenação de Rita Nobre, marcou o regresso a uma tradição
teatral que já se julgava perdida. Em palco estiveram sete atores,
João Carlos, Rita Nobre, Luís Simões, Carla Rosa, Raquel Ramos,
Simão Silva, Catarina Abrantes, que deram corpo e vida a 26 personagens, divididos por nove sketches cheios de humor.
Os textos, de teor humorístico, foram adaptados do alemão Karl Valentin
(1882-1948), famoso comediante, autor e produtor de filmes.
A estreia aconteceu após vários anos de interregno na atividade
teatral, sendo que a última vez que tal aconteceu foi em 2009, com
a peça infantil “O Farruncha”.
A apresentação contou com casa cheia, apesar do forte calor, um
sinal de que o público já tinha saudades desta dinâmica cultural.
Saúda-se este regresso ao Teatro e às origens em terras do
Reguengo! ■
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// ASSOCIATIVISMO

FEIRA DO PÃO
NA MARMELEIRA
DECORREU NO PASSADO
DIA 5 DE AGOSTO A IX FEIRA
DO PÃO, ORGANIZADA PELO
CENTRO CULTURAL DA
MARMELEIRA.
A edição deste ano contou com a presença
de 28 expositores. Nas barraquinhas
podia-se encontrar uma grande variedade
de produtos caseiros e tradicionais.
O pão é o produto ex-libris da Feira, havendo
muitas pessoas que vêm aqui com o propósito bem definido, comprar o pão de trigo e
de centeio, de fabrico caseiro, que se diferencia pela sua qualidade e sabor únicos.
Além do pão, os visitantes podiam adquirir
“Bolo de Cornos”, mel, compotas, enchidos,
licores, doces, bem como produtos da terra e
artesanato diverso (tradicional e moderno).

A gastronomia foi outro atrativo, tendo
sido servidas 360 refeições, entre almoços
e jantares. A animação iniciou-se pela
manhã com uma arruada e prosseguiu
após o almoço, convidando a um pé de dança, com a atuação de um grupo de concertinas. Ao final da tarde teve lugar uma
demonstração de ginástica, dinamizada
pelo grupo “Irmânia Fit”.
A decoração do espaço da feira, muito original, surpreendeu o público pelo trabalho
artístico e efeito estético.

Este ano, a vaga de calor que se fez sentir
prejudicou um pouco na afluência de visitantes, e consequentemente, nas vendas
dos expositores. Ainda assim, a Feira cumpriu o seu objetivo de promover os produtos endógenos do concelho, continuando a
ser um fator de dinamismo social e económico da povoação e da freguesia.
O evento contou com o apoio da Câmara
Municipal e Junta de Freguesia da Marmeleira, sendo de realçar ainda o trabalho
voluntário de toda a equipa envolvida na
organização. ■
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// OBRAS E EMPREITADAS

FREGUESIA DE PALA

BENEFICIAÇÃO DA
REDE VIÁRIA
A CÂMARA MUNICIPAL PROCEDEU À
ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE
“BENEFICIAÇÃO DE VIAS RODOVIÁRIAS DA
FREGUESIA DE PALA”.
A intervenção abrange a beneficiação da EM Macieira/cruzamento
para Ortigosa; acesso a Ortigosa; abertura e pavimentação da ligação Ortigosa - Palheiros de Baixo; pavimentação do acesso à Barragem de Macieira (com ligação a Vila Pouca e ao Santuário de Chão
de Calvos).
A empreitada tem o valor global de 242.293,55 euros, sendo o
prazo de execução de 120 dias. ■

MORTÁGUA VAI TER
POSTO DE CARREGAMENTO
PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS
O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA APROVOU A
ADESÃO À REDE MOBI.E, REDE PILOTO DE
CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS,
ESTANDO PREVISTA A INSTALAÇÃO DE UM
POSTO EQUIPADO PARA O CARREGAMENTO DE
DOIS VEÍCULOS EM SIMULTÂNEO.
A integração nesta rede possibilita aos residentes e público em geral
a opção de recurso a esta tecnologia, que até agora só está disponível nos grandes centros urbanos. A tendência é para uma maior utilização destes veículos (mais económicos em consumo e custos de
manutenção) cuja autonomia tem vindo a aumentar, cifrando-se atualmente e em média nos 200Km. Está previsto que haja, pelo menos,
um posto deste tipo num raio que não exceda 60 km.
Desta forma, o Município está a dar um contributo para o aumento da
mobilidade sustentável e para a promoção das energias renováveis e
amigas do Ambiente (redução do ruído e das emissões de CO2).
Caberá ao Município definir a localização do posto, que será gerido
por um operador devidamente licenciado. ■
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// EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

MEDIDAS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
3º PERÍODO DE CANDIDATURAS 2018
1 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2018

A medida Estágios Profissionais visa apoiar a realização de estágios profissionais
por desempregados inscritos no IEFP, contribuindo, nomeadamente, para apoiar a
inserção de jovens no mercado de trabalho
e a reconversão profissional de desempregados através de uma experiência prática
em contexto de trabalho.
A candidatura aos Estágios Profissionais é
feita pela entidade, no portal do IEFP
(https://iefponline.iefp.pt).

-Para mais informações contacte o GIP
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Aos Estágios Profissionais podem candidatar-se pessoas singulares ou coletivas,
do setor privado, com ou sem fins lucrativos e as candidaturas são aprovadas tendo
em conta vários critérios, até ao limite da
dotação orçamental.

das adaptações, excepcionais e temporárias, aplicadas às Entidades com sede ou
estabelecimento em territórios afectados
pelos incêndios ocorridos entre 17 e 21 de
junho de 2017 (1) e no dia 15 de outubro de
2017.

Os estágios têm a duração de nove meses
e dirigem-se a desempregados inscritos no
IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30
anos de idade ou desempregados de longa
duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações decorrentes

Os estagiários têm direito a uma bolsa mensal, que varia em função do seu nível de qualificação. O IEFP apoia no pagamento da
bolsa e a entidade empregadora cobre a
parte restante dos custos.

Ninho de Empresas de Mortágua
Rua da Gandarada, nº 39
3450-133 Mortágua

Tlf.231 927 030
e-mail: gip@cm-mortagua.pt
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
A CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA, NAS
REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 1 E 16
DE AGOSTO, TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU:

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Deferir os processos de candidatura nº 21, 22 e 23/2018
para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.
Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara
que aprova a realização do Programa Municipal “Férias
Ativas 2018”.
Aprovar a elaboração de candidatura em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mortágua, para o financiamento do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular
no 1º Ciclo do Ensino Básico Público e a sua apresentação
na DGESTE – Direção de Serviços da Região Centro.
Aprovar que o Município comparticipe na totalidade as
Fichas de Atividades dos manuais escolares para todas as
crianças do 1º CEB. Mais deliberou atribuir um auxilio económico para a aquisição de material escolar, cujo valor
varia em função do escalão do Abono de Família.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, tendo como finalidade assegurar
os serviços de fornecimento de Refeições Escolares e
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Prolongamento de Horário das crianças do Pré-Escolar e
fornecimento de refeições às crianças do 1ºCEB, no ano
letivo 2018-2019.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, tendo como finalidade o transporte
de crianças que irão frequentar o 1ºCEB e Ensino PréEscolar para o Centro Educativo.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Deliberar aprovar o pagamento das indemnizações pela
ocupação das áreas de terreno, árvores de fruto e outras,
no âmbito da requalificação da Avª Infante D. Henrique em
Vale de Açores.
Deliberar aprovar as condições de aquisição de dois terrenos/imóveis situados no entroncamento da Rua do
Recanto com a Rua da Tília, em Vila Moinhos, para a execução de arranjo urbanístico.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa de
Macieira e Tarrastal, mediante a celebração de protocolo,
o subsídio no valor de 11.792,63 euros, para apoio à execução de obras exteriores do seu edifício-sede.

// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográfico de
Vale de Açores, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 5.000,00 euros para apoio ao desenvolvimento da sua atividade cultural regular.
Aprovar atribuir ao Centro Cultural e Recreativo da Marmeleira, o subsídio no valor de 400,00 euros para apoio à realização
da IX Feira do Pão.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar a adjudicação da empreitada “Beneficiação de Vias
Rodoviárias na Freguesia de Pala”, à empresa Socitop – Unipessoal, Lda., pelo valor de 242.293,55 euros, com base no
relatório final elaborado pelo júri do concurso público.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
// EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL
Aprovar a adjudicação definitiva dos lotes nº 2 e 3 da 1ª Fase
da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,
no seguimento da Hasta Pública realizada para o efeito.
// DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Deliberar atribuir um apoio às Associações que serviram o
jantar às entidades oficiais presentes na abertura da
XXVIII Festa da Juventude / XX Feira das Associações.

Deliberar proceder ao pagamento de 500,00€ à Fundação
Mata do Bussaco, referente à comparticipação dos municípios (Mealhada, Mortágua e Penacova) para a implementação e Coordenação do Plano de Animação da Grande Rota (GR) Caminhos da Mata e da Serra do Bussaco,
que está a cargo daquela Fundação.

ADMINISTRAÇÃO
Deliberar participar no processo de instalação de um
posto de carregamento de veículos elétricos na área do
município de Mortágua, no âmbito da rede de mobilidade
elétrica.
Tomar conhecimento do ofício do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Coimbra, a informar que foi autorizado a prorrogação de funcionamento do Gabinete de
Inserção Profissional até 31 de dezembro de 2018.
Aprovar a celebração de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências, entre o Município e a Freguesia do Sobral, para a construção das seguintes obras: pontão na Ribeira da Fraga, em Vila Moinhos; muro de suporte
na ribeira da Farmila, em Vila Gosendo; dois tanques para
armazenamento de água, um em Vila Gosendo e um em
Mortazel. Mais deliberou submeter a proposta à apreciação da Assembleia Municipal para efeitos de autorização.
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// DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o ano
de 2018, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 22.000,00 €
Anulação despesas de capital - 0,0 €
Reforço despesas correntes - 22.000,00 €
Anulação despesas correntes- 44.000,00 €
Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento para o ano
de 2018, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital - 50.000,00 €
Anulação despesas de capital- 0,0 €
Reforço despesas correntes - 35.000,00 €
Anulação despesas correntes - 85.000,00 €
Aprovar a proposta de alteração às Opções do Plano para
o ano de 2018, nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido - 32,000,00 €
Modificação de financiamento não definido – 12.000,00 €
Aprovar a proposta de alteração às Opções do Plano para
o ano de 2018, nos seguintes valores:
Modificação de financiamento definido - 80,000,00 €
Modificação de financiamento não definido – 10.000,00 €

36 // AGENDA MUNICIPAL

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Declarar, a título de decisão final, a caducidade da licença
do Proc.º de Obra nº 01/2016/57, referente à construção
de barracão e muro de vedação, sito na Rua da Fonte,
Póvoa, e notificar o requerente da decisão.
Declarar, a título de decisão final, a caducidade da licença
do Proc.º de Obra nº 01/2010/341, referente à construção
de muro de vedação, sito na Rua da Capela, Vila Boa, e notificar o requerente da decisão.
Declarar, a título de decisão final, a caducidade da licença
do Proc.º de Obra nº 01/2017/104, referente à construção
de anexo para arrumos, sito na Rua Albano Morais Lobo,
Mortágua, e notificar o requerente da decisão.
Solicitar à Assembleia Municipal a concessão de isenção
de taxa referente ao licenciamento do Proc. de Obras nº
01/2018/9 – construção nova/comércio, sita na Av. dos
Bombeiros, ao abrigo do art.º 29º, nº3, do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, sendo o
valor da taxa de 2.496,26 euros.

// INFORMAÇÕES ÚTEIS
ÁGUAS DO PLANALTO

ECOCENTRO

Tel. 232 819240
Linha Azul: 808 200 219

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

E.N.234 - Chão de Vento
Tlm.: 933 093 789

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MORTÁGUA

Av. dos Bombeiros Voluntários,
3450-122 Mortágua
Tel. 231 920 122

Horário: TER A SÁB | 09:00 - 13:00 |14:00 -18:00

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,
3450-152 Mortágua
Tel. 231 927 360

FARMÁCIA ABREU

POSTO CLÍNICO | ESPINHO

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 185

3450-056 Espinho - Mortágua
Tel. 231 920 005

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA

Rua Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
Tel. 231 927 460
Url: www.cm-mortagua.pt
E-mail: mortagua@cm-mortagua.pt

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA BAPTISTA MELO

Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
3450-144 Mortágua
Tel. 231 927 464/460 (C.M. Mortágua)
E-mail: turismo@cm-mortagua.pt

Avenida Infante D. Henrique
Vale de Açores
Tel. 231 923 352 | 231 920 191
FARMÁCIA GONÇALVES

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
Tel. 231 922 547

Rua da Gandarada,
3450-133 Mortágua
Tel. 231 927 560

TÁXIS

Av. Dr José Assis e Santos, 3450-123
Mortágua
Tel. 231 922 262

// FARMÁCIAS DE SERVIÇO
SETEMBRO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

Farmácia GONÇALVES

SÁB

DOM

1

2

Farmácia ABREU

3

4

5

6

7

8

9

Farmácia BATISTA MELO

10

11

12

13

14

15

16

Farmácia GONÇALVES

17

18

19

20

21

22

23

Farmácia ABREU

24

25

26

27

28

29

30
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// INFORMAÇÕES ÚTEIS

// RESTAURANTES
A LANCHONETE
Gandarada
Tel. 231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
Tel. 231 922 236

ORLANDO
Sula
Tel. 231 929 001

A MÓ
Barracão
Tel. 231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
Tel. 231 922 553

PIMPÃO
Gândara
Tel. 231 922 483

A RODA
Mortágua
Tel. 918 623 050

GIRASSOL
Carvalhal
Tel. 912 693 928

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
Tel. 913 341 111

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
Tel. 231 920 148

JUIZ DE FORA
Mortágua
Tel. 231 922 286

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
Tel. 231 921 360

ALDEIA SOL
Vila Meã
Tel. 231 929 127

LAGOA AZUL
Almacinha
Tel. 231 929 278

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
Tel. 231 922 382

AROMA REQUINTADO
Mortágua
Tel. 231 920 157

MAGNÓLIA
Mortágua
Tel.231 923 248

RITUAL
Mortágua
Tel. 231 921 486

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
Tel. 916 694 900

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
Tel. 231 927 010/18

SÓ GRELHADOS
Mortágua
Tel. 917 957 314

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
Tel. 231 922 622
CAFÉ PARK
Mortágua
Tel. 962 903 396

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
Tel. 231 927 060
O MADEIREIRO
Barracão
Tel. 231 920 128
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TASCA DA BILA
Mortágua
Tel. 911 898 989
TEU AMIGO
Barracão
Tel. 231 923 660

// BARES

// ALOJAMENTO

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Rua Dr. João Lopes Morais
Mortágua
Tlf: 231 921 291

MONTEBELO AGUIEIRA
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
Tlf. 231 927 060
http://www.montebeloaguieira.pt
montebeloaguieira@montebelohotels.com

KANU BAR
Av. Infante D. Henrique, 118
V. Açores
Tlf: 231 922 300
CARACAS CAFÉ
Rua Luís de Camões
Mortágua
Tlf: 231 099 015
LUGAREJO BAR
Vila Moinhos
Mortágua
Tlf: 914 518 626
TOKY KAY
Rua Tomás da Fonseca, 22
Mortágua
Tlf: 914 127 322
VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Av. Dr. José Assis e Santos
Mortágua
Tlf: 919 477 988

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira / IP3
Tlf. 231 927 010/18
http://www.hotelmonterio.com.pt
aguieira@hotelmonterio.com.pt
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
Tlf. 231 929127
http://www.aldeiasol.com
aldeiasol@sapo.pt
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
Tlf. 231 920 445
Tlm. 964 016 797
http://www.casadesantoantonio.com
geral@casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
Tlf. 231 922 286
alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
QUINTA DO CÂNTARO
Cortegaça
Tlm: 913 736 415
www.quintadocantaro.com
quinta.cantaro@hotmail.com

Linhar
de Pala

// MAPA CONCELHO

Tojeira
Gavião

4-1
33
EN

Mortazel

Truta de Cima

Calvos

Paredes

Truta de Baixo

Palheiros
de Cima

Felgueira
EN
22
8

Palheiros
de Baixo

Carvalhal
4-1
33
EN

Vila Moinhos

PALA
Palinha

Monte de
Lobos

Vale de
Ovelha

4
23

33
4-1

4
23
EN

MORTÁGUA
Barril

234
EN

Coval

Cortegaça

Vale de
Linhaça

Vale de
Paredes

22
8

EN 234

Freixo
EN228

Falgaroso
do Maio

8
22
EN

Ameal

EN

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
Santuário do
Senhor do Mundo MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA

Vale de
Borregão
Lourinha
de Baixo

Chão de
Vento

Vale de Açores

Pereira

Caparrosinha
Benfeita
Caparrosa

Cerdeirinha

INFORMAÇÕES ÚTEIS
MAPA DO CONCELHO

Cruz de
Vila Nova
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Póvoa
Povoinha

Lourinha
de Cima

Cerdeira
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Vila Gosendo

Vale de Remígio

Pomares

Barracão

EN

NOTÍCIAS
EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Moitinhal
EN

Castanheira Vale da Vide

EN234

08
33
34

Vila Nova

Soito

Meligioso

Moura

EVENTOS
SUGESTÕES DA BIBLIOTECA
CINEMA

Vila Meã

Carapinhal

Sula

04
05
06

Ribeira

Azival

TREZOI

4-1
33
EN

Vila Boa

ESPINHO

Vale de Mouro

EN 22
8

Santuário de Nª Srª
do Chão de Calvos

Tarrastal

Sobrosa

Chão Miúdo

SOBRAL
Macieira

Quilho

EDITORIAL

Sernadas

Vila Pouca

Falgaroso
da Serra
Santa Cristina

Vila Meã
da Serra

Riomilheiro

EN228

Sardoal

EN334-1

Água Levada

02

Póvoa do Sebo

Ortigosa

Vale de
Carneiro

Anceiro

N

EN 2
28

Eirigo

Laceiras
Aveleira

Painçal

Pêgo Longo

// ÍNDICE

Pinheiro
MARMELEIRA

Almacinha
Alcordal
Galhardo

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.

TLF 231 927 460 | FAX 231 927 469
EMAIL mortagua@cm-mortagua.pt
URL www.cm-mortagua.pt

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.

Almaça

Vale de
Ana Justa

Câmara Municipal de Mortágua
R. Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua

0M

EN
22
8

1500M

CERCOSA
IP3

EDIÇÃO C. M. Mortágua
PERIODICIDADE Mensal
TIRAGEM 1500
Distribuição Gratuita

3000M

Ferradosa
Lourinhal Vale das
Éguas
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Caminhos da

BATALHA

do BUSSACO
MORTÁGUA

22 Setembro 2018
21h30
Praça 5 de Outubro
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