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Mensagem do Presidente

“

TRATA-SE DE PROJETO QUE COMPREENDE
A CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE REGA,
REDE VIÁRIA E REDE DE DRENAGEM,
NUM INVESTIMENTO GLOBAL
ESTIMADO EM 4,5 MILHÕES DE EUROS

Mortágua conhece uma forte tradição nos cultivos dos seus campos e várzeas, onde as culturas de hortícolas, cereais, abóboras, entre outros, desenhavam a paisagem e carimbavam a subsistência de muitas famílias, bem
como de toda uma região.
Atualmente a oresta, a par com a indústria, são os grandes motores económicos e de criação de emprego no nosso Concelho, mas não devemos,
nem podemos esquecer aquela que é a base da economia e que desempenha um papel fundamental para toda uma sociedade, para o desenvolvimento sustentado do território, a par da inegável relevância para a economia das famílias e dos pequenos produtores.
Não tendo este Concelho, por habitual, o latifúndio agrícola, a verdade é
que as pequenas e médias produções constituíram, durante muito tempo,
fonte de sustento e de rendimento, como é o caso da exportação de produtos hortícolas de Monte de Lobos e da várzea do Reguengo.
Cientes da importância que o desenvolvimento e fomento das atividades
agrícolas têm para a economia local e regional, o Município de Mortágua e
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a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro,
celebraram um contrato de parceria que visa a elaboração de uma candidatura para a execução da obra do
“Aproveitamento Hidroagrícola das Várzeas das Ribeiras da Fraga e de Mortágua- Regadio do Bloco de Macieira”.
Trata-se de projeto que compreende a construção de
uma rede de rega, rede viária e rede de drenagem, num
investimento global estimado em 4,5 milhões de euros
e que pretende melhorar as condições existentes
naquelas que são reconhecidas como várzeas de excelentes propriedades e qualidade para o cultivo e introdução de novas culturas.
Neste sentido, tem sido desenvolvido um grande trabalho de alerta e sensibilização dos proprietários/ agricultores de parcelas nas várzeas de Pala, Macieira,
Monte de Lobos, Moitinhal, Vale de Remígio, Gândara,
Póvoa e Povoinha, com a reativação da Junta de Agricultores da Várzea Mortágua- Regadio do Bloco de
Macieira, para que se aliem a este projeto, assinando a
proposta de adesão, declarando as respetivas áreas,
pois o número de aderentes valoriza a candidatura
como fator de majoração.
Com a concretização deste projeto, estaremos a criar
melhores condições de regadio para estas zonas, bem

como a assegurar a sustentabilidade de um futuro que
se vê a mãos com as graves consequências das alterações climáticas, marcadas por longos e fortes períodos
de seca. Acrescem a esse fator, as mais-valias de rentabilidade e possibilidade de diversi cação de culturas.
Trata-se, no fundo, de equacionar e realizar novas formas de sustento e outros meios de criação de riqueza,
com a consequente criação de novos postos de trabalho.
Em jeito de conclusão, apenas deixar uma breve nota
relativa à Barragem do Lapão. O anterior Ministro da
Agricultura, aquando a sua visita à ExpoMortágua, na
edição do ano passado, prometeu que a sua requali cação iria ser uma realidade. O processo entrou em marcha e esperamos que, apesar da mudança de titular da
pasta, se cumpra aquilo que foi prometido.
Este é um projeto que se estende por muitos e penosos
anos, mas do qual não iremos desistir. Queremos oferecer às gentes do Reguengo, as melhores condições
possíveis para o cultivo naquela que é tida como uma
das várzeas de excelência da Região.
Bem hajam.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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MUNDOS

naARTE
EXPOSIÇÃO COLETIVA

5 > 30 NOV 2019
CACM
ARMANDO MARTINEZ ESCULTURA
BARBARA NICOLAI FOTOGRAFIA
EDUARDO ORTÚN PINTURA

CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL DE MORTÁGUA

INAUGURAÇÃO A 5 NOV
18:30 | CACM
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X PASSEIO BTT SÃO SILVESTRE
DOM 10

10:00 | MONTE DE LOBOS
40 KM / 20 KM
INSCRIÇÃO: Participantes: 5€ // Almoço: 6€
INFORMAÇÕES EM: w http://ml-btt.blogspot.pt
m monte.de.lobos.btt@gmail.com q 935446149
ORG.: ACR MONTE DE LOBOS

EXPOSIÇÃO / INSTALAÇÃO

TANTOS MODOS DE SER CARTA
DE LUCRÉCIA ALVES
23 DE NOV 2019 A 11 DE JAN 2020

BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA

FESTIVAL DA FRANCESINHA

A Exposição / Instalação interativa reﬂete e faz reﬂetir sobre
a importância de comunicarmos e nos escrevermos. De
dizermos que gostamos, que amamos, numa urgência de
sermos nós e não deixar nada por dizer!

SÁB 16

INAUGURAÇÃO | SÁB 23 | 15:00
“Desenrolando Contos” e visita guiada com a autora

19:00 | Início
22:00 | Animação com DJ Pavão.

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PAVILHÃO DA FELGUEIRA

ORG.: ACRD FELGUEIRENSE
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JANTAR MAGUSTO
SÁB 30

19:30 | CAPARROSINHA

JOSÉ CID - VOZ E PIANO

Papas
Sardinha assada
Castanha assada
Vinho e Água-pé

DOM 24

Animação com Magda Soﬁa

CONCERTO SOLIDÁRIO

21:00 | PAVILHÃO DE VILA MOINHOS
Convidado: Mário Mata
Apoio musical: HB - Grupo Musical
RECEITA REVERTE A FAVOR DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA
ORG.: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

INSCRIÇÕES: 10€ por pessoa
q 919 067 700 // q919 381 601
ORG.: ASSOCIAÇÃO DE CAPARROSINHA

sugestões da biblioteca
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INFANTIL / JUVENIL
LIESBET SLEGERS

Adivinha os animais
e onde eles vivem!
Uma ternura de livro para estimular a curiosidade, a
imaginação, o raciocínio, a linguagem e a socialização
nas crianças mais pequeninas.
MARIA FRANCISCA MACEDO

A barragem assombrada
Junta-te ao Clube dos Cientistas e vem descobrir os
fenómenos misteriosos que estão a deixar a população
apavorada.

ADULTOS
SÁNDOR MÁRAI

As velas ardem até ao ﬁm
Dois amigos inseparáveis na juventude, sentam-se a
jantar depois de quarenta anos sem se verem. Ambos
viveram à espera deste momento. Entre eles interpõe-se
um segredo de uma força singular...

Jorge
Fallorca
(PARTE III)
JORGE FALLORCA, entre a escrita e a actividade
radiofónica, tem sido um verdadeiro nómada
na cultura portuguesa. Quem se lembra do radical «A Luva in Love» (editado nos finais da década de 70) relembra uma escrita perturbadora e
circular, que tinha a ver com miragens pessoais
sobre um mundo cheio de interrogações.
in Diário Económico (22/03/2002)
«Tenho o péssimo hábito de querer dizer tudo
– ou o mais possível – num só período, com evidente prejuízo para o leitor e para mim.
Passada a euforia do começo, geralmente
acabo por abandonar esse texto que me sacrificou o sono e a atenção à Olga e ao Diogo, e
pouco tempo depois acciono a tecla do delete»
in Diário de Notícias (23/02/2002)

SUGESTÃO DE LEITURA
JORGE FALLORCA

A Luva in Love
HENRY DAVID THOREAU

Caminhada
Um verdadeiro manual para aqueles que desejam se
embrenhar na natureza em busca de silêncio e paz para a
alma cansada da correria e do barulho ensurdecedor da
sociedade.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ▪ RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 ▪ q 231 927 440 ▪ w HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT ▪ m BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
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SÁB 02 (21:30) / DOM 03 (21:30)

Joker
2h 02min // TRILLER // M/14
DE: TODD PHILLIPS // COM: JOAQUIN PHOENIX, ROBERT DE NIRO, ZAZIE BEETZ

Arthur Fleck é um homem que enfrenta a crueldade e o desprezo da sociedade,
juntamente com a indiferença de um sistema que lhe permite passar da
vulnerabilidade para a depravação. Preso numa existência cíclica que oscila entre o
precipício da realidade e da loucura, uma má decisão acarreta uma reacção em cadeia
de eventos crescentes e, por ﬁm, mortais.
SÁB 09 (21:30) / DOM 10 (21:30)

A Herdade
2h 46min // DRAMA / M12
DE: TIAGO GUEDES // COM: ALBANO JERÓNIMO, SANDRA FALEIRO, VITÓRIA GUERRA

A saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na
margem sul do rio Tejo, convida-nos a mergulhar profundamente nos segredos da sua
Herdade, fazendo o retrato da vida histórica, política, social e ﬁnanceira de Portugal,
dos anos 40, atravessando a Revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje.
SÁB 16 (21:30) / DOM 17 (21:30)

Maléﬁca - Mestre do Mal
Maleﬁcent - Mistress of the Evil
1h 59min // AVENTURA // M/12
DE: JOACHIM RONNING // COM: ANGELINA JOLIE, MICHELLE PFEIFFER, ELLE FANNING

Maléﬁca e a sua aﬁlhada Aurora começam a questionar os complexos laços
familiares que as unem, à medida que vão sendo afastadas por um casamento
iminente, aliados inesperados e novas forças obscuras em jogo.

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES ▪ ABERTURA DA BILHETEIRA: 20:00 ▪ SESSÕES: 21:30

cinema
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SÁB 23 (21:30) / DOM 24 (21:30)

Projeto Gemini
Gemini Man
1h 57min // AÇÃO // M/12
DE: ANG LEE
COM: WILL SMITH, MARY ELIZABETH WINSTEAD, CLIVE OWEN

Um thriller de ação inovador com Will Smith no papel de Henry
Brogan, um assassino de elite, que se torna no alvo de
perseguição de um jovem e misterioso agente secreto que
parece ser capaz de prever todos os seus movimentos. O ﬁlme é
realizado pelo vencedor de um Óscar, Ang Lee, e produzido
pelos prestigiados Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana
Goldberg e Don Granger. Fazem, também, parte do elenco Mary
Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong.

SÁB 30 (21:30) / DOM 01 (21:30)

Doutor Sono
Doctor Sleep
2h 30min // THRILLER
DE: MIKE FLANAGAN
COM: EWAN MCGREGOR, REBECCA FERGUSON, KYLIEGH CURRAN

Continuação à história de Danny Torrance, 40 anos depois da
sua aterradora estadia no Hotel Overlook em “The Shining”.
Ainda traumatizado pelos acontecimentos no Overlook quando
era criança, Dan Torrance tem lutado para encontrar uma vida
pacíﬁca. Mas essa paz é quebrada quando encontra Abra, uma
adolescente corajosa com um poder sobrenatural apelidado de
“shine”.

BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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ROTA DA NACIONAL 2

Mortágua já recebeu
mais de 1000 visitantes
-Mortágua é um dos pontos de paragem dos
automobilistas, motociclistas e ciclistas que
percorrem a Rota da Nacional 2, a maior
estrada do país.

Desde que foi criada a Rota da
Estrada Nacional 2, são cada vez
mais as pessoas e os grupos que
fazem este itinerário, à descoberta
do país real. Com mais de 300 quilómetros, ligando Chaves a Faro, a
Nacional 2 é a estrada mais comprida de Portugal e a terceira mais
extensa do mundo, a seguir à Route
66 dos Estados Unidos da América
(EUA) e à Ruta 40 (Argentina).

notícias
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Mortágua é um dos 35 concelhos que integra aquele itinerário e um ponto de paragem habitual dos “aventureiros do asfalto” que percorrem a mais famosa estrada
do país. “À boleia”, aproveitam para apor o carimbo
municipal no passaporte da Rota da Nacional 2, que
atesta a passagem por cada localidade atravessada por
aquela estrada.
De acordo com o registo feito pelo Posto de Turismo do
Município, a grande maioria dos visitantes são nacionais, oriundos de norte a sul do país, sendo que alguns
iniciam o itinerário no sentido norte-sul, outros no sentido inverso.
Mas também há estrangeiros, nomeadamente de Espanha, França e Brasil. Serve de exemplo a visita de um
grupo de motociclistas vindos de Espanha, mais concretamente de Sevilha, no passado mês de setembro.
Pro ssionais do Corpo Nacional de Polícia naquela
cidade, disseram estar encantados com o passeio ao
longo da rota, as paisagens, os monumentos, e a boa
gastronomia portuguesa.
No início de Outubro tivemos a visita de um simpático
casal, oriundo do concelho da Marinha Grande. Hugo
Henriques e Lurdes Tavares estavam a percorrer a Rota
da EN2 por duas etapas, tendo desta feita iniciado no
Sardoal (concelho de Abrantes) com destino a Chaves.
A paragem em Mortágua, à hora do almoço, serviu não
só para carimbar o passaporte da Rota da EN2 e conhe-

cer o centro da Vila, como constituiu ainda oportunidade de saborear a nossa Lampantana num restaurante local. “Em cada paragem aproveitamos para visitar
os pontos de interesse turístico e saborear de preferência a gastronomia local”, contou Hugo Henriques.
PASSAPORTE DA NACIONAL 2
Desde 2017, altura em que o Município de Mortágua
aderiu à Associação de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2, calcula-se que mais de um milhar de pessoas já terão visitado o concelho no âmbito daquela
rota turística. Destas, cerca de 700 deslocaram-se a um
dos vários locais da Vila onde é possível carimbar o passaporte. A adesão do Município foi anterior à disponibilização deste documento, o que aconteceu em
setembro de 2018.
Atualmente, o Município de Mortágua está integrado
na Rota da Nacional 2, Grande Rota do Bussaco, Grande Rota do Mondego e Caminhos de Santiago. O conjunto destas rotas abrange um leque diversi cado de
pontos de interesse e de visitação, associados ao turismo de natureza, cultural, patrimonial e espiritual. O
presidente de Câmara, Júlio Norte, refere que “o conjunto dessas rotas, juntamente com os pontos de interesse locais, como o Centro de Interpretação das Invasões Francesas, os Percursos Pedestres, os Núcleos
Museológicos, a Albufeira da Aguieira, além da Gastronomia, permite alcançar um público mais abrangente
de visitantes e mais distribuído ao longo do ano”.
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Mortágua assinalou os 209 anos
da Batalha do Bussaco

NOVEMBRO
SETEMBRO
2019 2019
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O Município de Mortágua assinalou
os 209 anos da Batalha do Bussaco
com um Jantar Temático e um Baile
de Época.
Sob a designação, a “3ª Invasão Francesa – a Retirada”,
o jantar temático decorreu no dia 28 de setembro, uma
data muito simbólica, pois foi justamente nesse dia em
que o exército francês iniciou o recuo das suas linhas
face a uma pesada derrota nas franjas da serra do Bussaco, voltando a Mortágua para encontrar uma saída.
O jantar contou com 128 pessoas inscritas e decorreu
no magní co cenário da Quinta da Família Cancela de
Abreu, cujos proprietários generosamente cederam o
espaço para a realização do evento. Além das entidades
municipais, Presidente da Câmara e Vereadores, marcaram ainda presença o Vice-Presidente da Câmara
Municipal da Mealhada, o Secretário Executivo da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o
representante do Museu Militar do Bussaco, entre
outras individualidades.
À chegada, os convivas foram recebidos por soldados e
outros gurantes trajados a rigor, pertencentes ao
Grupo de Reconstituição História do Município de
Almeida (GRHMA), que emprestaram um cunho especial ao evento.

Do menu do jantar constou a “Canja à Doentes” ou
“Canja do Duque”, que terá sido servida ao General
Wellington, comandante das forças anglo-lusas. A descrição pormenorizada da receita terá sido enviada à
sua mulher, que a mencionou no seu livro de memórias. Não podia faltar a afamada Lampantana, cuja origem aparece supostamente associada às Invasões,
além doutras iguarias e doces tradicionais.
Antes do início do jantar, o presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, agradeceu a presença de todos e salientou a importância de se comemorar um acontecimento que marcou o território, e as gentes de Mortágua e da região.

notícias
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A RETIRADA
No dia 28 de setembro, e após o desaire militar, o General Massena (comandante enviado por Napoleão) ordena o recuo do seu exército até Mortágua e procede a
uma manobra de diversão para encobrir a retirada,
prosseguindo a marcha pela parte norte do concelho
pela então denominada “estrada dos almocreves” em
direção a Águeda, e com o objetivo de chegar a Coimbra.

Júlio Norte destacou o trabalho em articulação e cooperação que tem sido desenvolvido pelos três Municípios que tiveram os seus territórios envolvidos na Batalha do Bussaco (Mealhada, Mortágua e Penacova), no
sentido de valorizar a marca “Batalha do Bussaco”
enquanto património comum, e produto cultural e
turístico da região.
As comemorações continuaram depois na Praça do
Município, onde teve lugar um Baile de Época. O público foi convidado a juntar-se aos elementos do GRHMA
nuns passos de dança à moda do início do século XIX.

No livro “Andaram por aqui os Franceses…”, da autoria
de João Paulo de Almeida e Sousa (Médico), e com base
no relato do Barão Conde de Marbot (o cial e ajudante
de campo de Massena), é referido que terá sido um jardineiro de um convento (provavelmente ligado ao convento de Santa Cruz de Coimbra), a servir de guia no
caminho de saída. É referida ainda a “penosidade
imposta pela orogra a e obstáculos naturais do trajeto
e pelo estado de desgaste moral e físico dos franceses,
que tinham ainda a árdua tarefa de transportar consigo 3.000 feridos por valeiros e encostas e conduzir centenas de veículos e oitenta peças de artilharia”. Em
carta enviada à sua mulher, o General Junot refere que
no dia da Batalha do Bussaco, as tropas francesas já
não comiam pão há quatro dias. ■
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Praça do Município foi palco
de grandioso “Enredo”
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-Centenas de pessoas
assistiram ao espetáculo
“O Enredo”, uma grande
produção cénica que
versa sobre a convivência
dos diferentes povos que
habitaram a região do
Mondego no ﬁnal da
cultura moçárabe.

Com produção da Rede de Castelos
e Muralhas do Mondego, o espetáculo foi organizado pela Câmara
Municipal e enquadrado no programa “Coimbra Região de Cultura”, promovido pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).
Uma grande produção que envolveu
30 atores, músicos, cantores e bailarinos, e várias dezenas de pessoas da
comunidade mortaguense, em
representação de Associações Locais
(Orfeão Polifónico de Mortágua, Teatro Experimental de Mortágua, Coral
Juvenil Sílvia Marques, Filarmónica
de Mortágua, Associação de Vila
Nova, Rancho Folclórico e Etnográ co de Vale de Açores, Agrupamento
de Escuteiros, Academia Saber+), e
outras pessoas que participaram a
título individual.
Assitiu-se, certamente, a uma das
maiores produções já vistas em
Mortágua, em termos do número
de pessoas envolvidas (mais de
100), dos meios técnicos, da
dimensão do espaço cénico.

NOVEMBRO 2019

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, destacou a qualidade do espetáculo e a rmou que é a
demonstração de que “na Região Centro e no Interior do
país também somos capazes de fazer cultura de grande
nível e que temos muito potencial artístico e criativo”.
Júlio Norte dirigiu um agradecimento especial às Associações Locais e às pessoas da comunidade mortaguense que estiveram envolvidas no espetáculo: “Estamos
muito orgulhosos do que aqui zeram. Nada é impossível quando se acredita, quando há vontade e empenho,
foi isso que nos ensinaram e provaram hoje aqui”. ■
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Academia Saber+
com número recorde de inscritos
-Academia Saber+ iniciou o ano letivo no dia 7 de outubro com um número
recorde de inscritos desde que iniciou o seu funcionamento há 4 anos.

NOVEMBRO 2019

Este ano são 123 os inscritos, o que representa um
aumento de cerca de ⁄ em comparação com o ano anterior. Lembramos que a Academia iniciou a sua atividade
no ano letivo 2015-2016 com cerca de 50 alunos inscritos, ou seja, quase que triplicou a adesão, tendo-se vericado uma trajetória de crescimento ao longo destes
anos de funcionamento.
Entre os inscritos há a registar a frequência de 36 “alunos” de nacionalidade estrangeira que estão a residir
em Mortágua, alguns dos quais estão desde o primeiro
ano da Academia. São naturais de Inglaterra, Holanda,
França, Estados Unidos, Malásia e Trindade e Tobago.
O plano curricular integra as disciplinas de Investigação, Cidadania e Património; Informática; Inglês (regular e interativo); Música; Cavaquinho; Expressões; ÁreaProjeto e Português para Estrangeiros. Esta última disciplina é uma novidade absoluta neste ano letivo e surgiu
da necessidade de dar resposta ao número crescente de
estrangeiros que frequentam a Academia, e consequentemente, de promover uma maior familiaridade destes
com a língua portuguesa, em termos de comunicação,
aprendizagem e interação.
Além da componente letiva (disciplinas teóricas e práticas), o Plano de Atividades da Academia contempla também outras atividades complementares, inseridas na
Área-Projeto ou áreas curriculares, tais como visitas
pedagógicas, workshops e palestras, bem como atividades socioculturais e lúdicas (comemoração de efeméri-
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des, eventos tradicionais, convívios), que contribuem
para reforçar os laços de união, amizade e companheirismo, que são uma parte fundamental na vivência e no
espírito da Academia.
A Academia tem como destinatários pessoas com 50 ou
mais anos que queiram “saber mais”, como sugere a própria designação da mesma, adquirir novas competências, alargar aprendizagens, sendo também um espaço
promotor de Socialização, Ocupação Ativa do tempo (e
da mente), Participação e Cidadania. Aqui o modelo de
ensino-aprendizagem é diferente de uma escola normal
(até porque não há avaliação de conhecimentos ou marcação de faltas), tendo uma abrangência muito grande
em termos de estratos sociais, pro ssionais e níveis de
escolaridade. Este é também um projeto de partilha e
enriquecimento mútuo, na medida em que pretende
colher e valorizar toda a riqueza de experiências e saber
acumulado das pessoas em prol da comunidade.
Concretizam-se assim as sábias máximas de que não há
idade para aprender, que a aprendizagem se faz ao longo
da vida e que todos temos a aprender uns com os outros.
Decorridos quatro anos letivos após a sua criação
(2015/2016), a importância e o sucesso deste projeto
está bem evidenciado no crescimento da Academia,
nas dinâmicas desenvolvidas e no seu envolvimento
na vida cultural e social do concelho. ■
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Mortágua comemorou
Dia Europeu do Desporto Escolar
-Para comemorar o “Dia Europeu do Desporto Escolar", o
Agrupamento de Escolas de Mortágua, através do Clube do Desporto
Escolar, realizou uma caminhada pelos espaços verdes da Vila.
Realizada no dia 27 de setembro, a atividade foi aberta
a toda a comunidade e contou com a participação de
cerca de 400 pessoas, entre alunos, professores e pessoal não docente. Um grupo de utentes do Centro de
Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, associou-se também à iniciativa.
O percurso teve início na Escola Secundária, seguindose Parque das Nogueiras, passadiços da ribeira da Fraga, Parque Verde, e regresso à zona escolar.
Para que este evento se pudesse concretizar, contou
com a imprescindível colaboração da GNR, dos Bombeiros e da Câmara Municipal de Mortágua.
Na Escola Básica, o Dia Europeu do Desporto Escolar
foi celebrado com a organização de um torneio de Mini
Andebol, envolvendo turmas do primeiro ao quarto
anos de escolaridade. ■
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Rali “Rota da Lampantana”
promoveu desporto
e gastronomia local
-Mortágua foi palco do Rali “Rota da Lampantana”,
prova pontuável do Campeonato Centro de Ralis.
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Organizado pelo Clube Automóvel do Centro, com o apoio do Município
de Mortágua, o Rali realizou-se no passado dia 26 e marcou o
encerramento da época do campeonato regional. A prova teve tripla
passagem pela especial de Mortágua (20,57 km), um novo formato que
privilegiou o número de quilómetros totais (61,71 km).
A dupla formada por Armando Carvalho/Ana Santos, em Mitsubishi
Lancer Evolution, foi a grande vencedora do Rali, e con rmou em
Mortágua o título de vice-campeões.
O presidente da Direção do Clube Automóvel do Centro, Luís Santos,
agradeceu a disponibilidade, o apoio logístico e o empenho do Município
de Mortágua, que acolheu esta prova em condições excecionais.
“Decidimos premiar quem sempre nos tem apoiado e daí a escolha de
Mortágua para fechar a temporada”.
O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, referiu que a
realização de uma prova do campeonato regional em Mortágua “é
também uma prova de con ança e de reconhecimento por tudo o que
temos feito na promoção do desporto automóvel em especial”.
Segundo Júlio Norte, a designação dada ao Rali (Rota da Lampantana) foi
muito feliz e oportuna: “Também foi uma excelente forma de divulgar e
promover este prato e a nossa gastronomia, ainda mais a poucos dias da
realização do Fim-de-Semana da Lampantana”.
Júlio Norte deixa palavras especiais para a dupla mortaguense que
participou no Rali. “Fizeram uma prova extraordinária e mereciam mais do
que o 4º lugar no nal. Notou-se bem que queriam dar uma vitória aos
mortaguenses, mas estão na mesma de parabéns, não só por esta prova
mas por todo o campeonato”.
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DUPLA MORTAGUENSE LEONARDO COELHO / FILIPE GOMES
ESTEVE À BEIRA DE FAZER HISTÓRIA
Entre as 17 equipas em prova contou-se a dupla mortaguense formada por
Leonardo Coelho/Filipe Gomes, a conduzir um Subaru Impreza WRX STi,
que nalizou a prova num honroso 4º lugar. A dupla da “casa” chegou a
estar a escassos 6s do primeiro e só um pequeno deslize na última
classi cativa afastou as hipóteses de disputar o triunfo na prova.
“A ambição de ganhar acabou por nos trair, porque andámos sempre a um
bom ritmo e acreditámos sempre que podíamos disputar a vitória até ao
último minuto Mas é mesmo assim, se não tivermos ambição também não
conseguimos andar nos lugares da frente”, referiu o piloto Leonardo
Coelho, que agradeceu o apoio dos mortaguenses, quer nos troços quer na
hora de subir ao pódio.
O balanço nal da participação no campeonato é claramente positivo, com
a dupla mortaguense a terminar num brilhante quarto lugar da geral,
mesmo não tendo corrido todas as provas do calendário. ■

notícias
24 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Mortágua recebeu segunda ronda
do Open Drag Racing
-O Aeródromo Municipal foi o palco escolhido para a
segunda jornada do Open Drag Racing, modalidade que
chegou recentemente à FPAK mas que tem ganho cada
vez mais adeptos e participantes. Evento contou com o
apoio logístico do Município.
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Feira da Castanha, do Mel e
Outros Produtos Regionais
-A Associação de Desenvolvimento Social de Quilho (ADESQ) levou a efeito a XII
Feira da Castanha, do Mel e Outros Produtos Regionais, que juntou gastronomia
tradicional, produtos locais e animação.
Realizado nos dias 26 e 27 de Outubro, o evento trouxe
várias centenas de pessoas até ao frondoso Parque de
Merendas de Quilho, inserido no vale onde se podem
encontrar inúmeros castanheiros que dão o mote à feira.

Ao almoço os visitantes puderam degustar a
gastronomia rica de sabores tradicionais, baseada na
matança do porco e na Sopa da Matança, além de
outros pratos confecionados com o produto de eleição
da feira, como sopa de castanha e rojões com castanha.

notícias
26 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Para completar a refeição não faltaram os doces, como
as lhós com mel, os pastéis de castanha e o típico Bolo
de Cornos. O ambiente teve animação musical
constante, com música popular.
No espaço da feira à moda antiga, os visitantes podiam
adquirir as castanhas e variados produtos agrícolas,
como nozes, pão caseiro, mel, licores, numa verdadeira
mostra do mundo rural.Na zona dedicada aos
expositores sobressaíam os produtos regionais,
destacando-se os enchidos de fumeiro, o queijo da
Serra da Estrela, os vinhos de produção local, além de
atividades económicas diversas.
Ao nal da tarde teve lugar o tradicional Magusto,
oferecido a todos os presentes, para acompanhar com
água-pé.
Mário Esteves, da ADESQ, resumiu assim a ideia que
presidiu à criação da feira, há 12 anos: “Quisemos
valorizar esta envolvência natural, a castanha que
abunda ao longo deste vale, a boa gastronomia, os
produtos da terra, a que juntámos a animação, com o
objetivo de proporcionar um dia diferente e um dia
agradável a quem nos visita. Ao mesmo tempo, foi uma
forma de apoiar o mundo rural, pensando nas pessoas
e na vida agrícola que caracteriza esta aldeia e a
freguesia”.

O presidente da Câmara, Júlio Norte, que marcou
presença na inauguração e no desenrolar do evento,
refere que a feira de Quilho ganhou o seu estatuto por
direito próprio, o seu lugar na agenda de eventos do
concelho e da região, realçando que tal “é resultado do
trabalho, união e esforço das gentes de Quilho”. Júlio
Norte destaca o papel impulsionador e dinâmico de
Mário Esteves, que acompanhado de uma Direção e
uma população muito unida, souberam materializar a
máxima “o homem sonha, a obra nasce”. “Há aqui um
grande sentido de união, entreajuda, voluntariado,
amor à sua terra, que se traduz depois neste magní co
evento, que já tem uma divulgação que ultrapassa as
fronteiras do concelho”, diz. ■
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“Open Juiz de Fora”
-Na sua segunda edição, o evento foi organizado pela
Fundação Inatel e a Secção de Ténis do Sporting
Clube Vale de Açores.
Realizado nos dias 28 e 29 de setembro, a prova contou com a participação
de três dezenas de atletas oriundos do concelho e da região, divididos em 3
quadros competitivos (Future, Challenger e ATP). Viveu-se um m-desemana repleto de belas partidas e convívio entre atletas e público.
O Open Juiz de Fora contou com o apoio do Município de Mortágua. ■
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Casa do Benﬁca conquista
Supertaça de Futsal Feminino
-Equipa de futsal feminino da Casa do Benﬁca de
Mortágua, vencedora da Supertaça da A.F.Viseu,
foi recebida nos Paços do Concelho.
No passado dia 19 de Outubro, a equipa foi recebida
pelo presidente da Câmara Municipal, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho. O momento serviu também
para apresentar o troféu conquistado e fazer a entrega
simbólica do mesmo ao presidente da Câmara.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, felicitou as Jogadoras, Equipa Técnica e Direção pela brilhante conquista do troféu. Dirigindo-se às atletas,
referiu que através desta cerimónia “o Município agradece e reconhece a vossa dedicação, a vossa entrega e o
vosso exemplo”. “Vocês enchem-nos de orgulho, não
apenas por este troféu, mas por tudo o que têm feito em
representação do nome de Mortágua, prestigiando o
concelho”, acrescentou.

Júlio Norte considerou importante que os mortaguenses conheçam o trabalho do Clube e reconheçam o
esforço das atletas, deixando algum lamento: “Às vezes
valorizam-nos mais lá fora do que cá dentro”. Ao que
acrescentou, logo de seguida, “podemos ser um
pequeno concelho em termos de dimensão populacional, mas somos grandes em alma e determinação”.
Salientou que as vitórias, os troféus, são importantes
em termos desportivos, mas quis também destacar os
valores éticos e sociais inerentes à prática do desporto,
numa alusão ao troféu Fair-Play que a equipa obteve
na época nda.
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O presidente da Câmara enalteceu ainda o trabalho
meritório que a Casa do Ben ca de Mortágua vem
fazendo há vários anos em prol do desporto e em particular do desporto feminino. No nal expressou votos
de muito sucesso para o Clube e para as atletas na presente época desportiva.
O treinador Steve Matos, referiu que “o mérito é de
toda a estrutura do clube mas acima de tudo das jogadoras, que levam isto a sério, de um modo pro ssional
dentro do nosso amadorismo. E quando assim acontece, os resultados vão aparecendo”. Recordou que na
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época 2018-2019, a equipa conquistou três títulos, de
Campeões de Juniores, Taça Fair-Play e Supertaça e
ainda marcou presença na nal da Taça. Destacou, por
outro lado, a aposta que vem sendo feita, desde 2010,
na Formação, havendo hoje atletas em praticamente
todos os escalões, o que permite dar continuidade ao
projeto e consolidá-lo.
Atualmente a Casa do Ben ca de Mortágua conta com
mais de 50 atletas a praticar futsal feminino, distribuídos pelos escalões de Traquinas/Petizes, Iniciados,
Juvenis, Juniores e Seniores. ■
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Pescamor em destaque no
Campeonato Nacional de Juvenis
-O jovem Rodrigo Coimbra, atleta da
Pescamor, sagrou-se Vice-Campeão
no Campeonato Nacional de Pesca
Desportiva - Água Doce, disputado
em seis provas.
Além do título de Vice-Campeão, a Pescamor obteve ainda dois honrosos
3º e 6º lugares, na mesma categoria, através dos atletas Francisco Matos e
Simão Ramos, respetivamente. Com esta classi cação, os atletas Rodrigo
Coimbra e Francisco Matos caram apurados para representar a Seleção
Nacional no Campeando do Mundo, que irá ser disputado na Hungria.
A Pescamor - Clube de Pesca Desportiva de Mortágua, conta atualmente
com 15 atletas federados, sendo 4 Juvenis e 11 Séniores, distribuídos pela 2ª
e 3ª Divisão Nacional de Bóia e 2ª Divisão Nacional de Feeder.

RODRIGO COIMBRA

FRANCISCO MATOS

O Clube participa em competições regionais e nacionais. Até ao momento
(2004-2017), a Pescamor teve 17 atletas seus a representar Portugal e a participar em Campeonatos do Mundo.
Parabéns aos jovens atletas, ao treinador Fernando Breda e à Pescamor. ■
SIMÃO RAMOS
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Município e DRAPC
elaboram candidatura para
o Bloco de Rega de Macieira
-O Município de Mortágua e a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do
Centro (DRAPC) assinaram um contrato
de parceria, que tem como ﬁnalidade a
elaboração de candidatura para
execução da obra do “Aproveitamento
Hidroagrícola das Várzeas das Ribeiras
da Fraga e de Mortágua - Regadio do
Bloco de Macieira”.
O projeto compreende a construção da rede de rega, de
rede viária e rede de drenagem, num investimento
global estimado em 4,5 milhões de euros, nanciado
no âmbito de um contrato celebrado entre o Governo
Português, Banco Europeu de Investimento (BEI) e
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa
(CEB). A área agrícola a ser bene ciada tem uma
extensão de cerca de 180 hectares.

O Bloco de Macieira destina-se a todos os proprietários
/ agricultores de parcelas nas várzeas de Pala, Macieira,
Monte de Lobos, Moitinhal, Vale de Remígio, Gândara,
Póvoa e Povoinha, que manifestem interesse em
bene ciar do regadio.
A Câmara Municipal sensibiliza os agricultores da área
de rega abrangida para a importância da sua adesão
nesta fase de candidatura, uma vez que esta será
valorizada em função da maior ou menor adesão dos
mesmos, através da manifestação da sua vontade. Ou
seja, quanto mais forem os aderentes, mais hipóteses
terá a candidatura de ser aprovada.
A concretização deste projeto representa uma maisvalia para os agricultores, em termos de rentabilidade
da sua atividade, diversi cação de culturas, sendo ao
mesmo tempo um projeto estruturante para a
dinamização do setor agrícola do concelho. ■
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Requaliﬁcação da
Avª dos Bombeiros
(2ª fase)
Está em curso a 2ª fase da empreitada de requali cação
da Avª dos Bombeiros, entre a rotunda do Quartel e a
rotunda da EN234 (Central Elétrica).
Trata-se do prolongamento da intervenção já executada na mesma avenida, criando uma linha de continuidade e uniformidade do per l da via, em toda a sua
extensão.
Esta obra visa, também, aumentar a segurança, ao
induzir a redução da velocidade.
A empreitada compreende a colocação do separador
central (descontínuo), execução de passadeiras, drenagem de águas pluviais, remodelação do sistema de
iluminação pública (lâmpadas de tecnologia LED) e
repavimentação integral da via.
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VIAS MUNICIPAIS

Reabilitação
de infraestruturas
No âmbito da recuperação de infraestruturas dani cadas pelos incêndios de 2017, foram adjudicadas as
empreitadas de bene ciação das seguintes Estradas
Municipais:
▪Chão do Vento / Valongo;
▪Barril / Rua 25 de Abril;
▪Acesso à Central Termoelétrica e Pellets Power;
▪Acesso a Almacinha / caminho paralelo do Ip3;
▪Coval / Freixo.
Por sua vez, está a decorrer concurso para a bene ciação das Estradas Municipais:
▪ Vila Nova / Chão Miúdo / Felgueira;
▪ Felgueira / Riomilheiro / ponte de São Jorge.
Vai ainda ser lançado concurso para a bene ciação da
E.M. Vale de Açores / Caparrosinha/alto de Pinheiro.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas
suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 2 e 16 de Outubro, tomou
conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar a adesão do Município, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mortágua, ao Programa
Eco-Escolas no ano letivo 2019-2020, junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
Deferir o processo de candidatura nº 40/2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família,
nos termos do respetivo Regulamento.
Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2019-2020
do Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”.
Aprovar a abertura do processo de atribuição de Bolsas
de Estudo para o ano letivo 2019-2020, xando o montante global máximo de 35 mil euros para o efeito. Mais
deliberou que o prazo de apresentação de candidaturas decorra de 4 a 29 de novembro do corrente ano.

deliberações municipais
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CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
▪ APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no
valor de 24.655,56 euros, a transferir metade após a
assinatura do protocolo e o remanescente no início do
mês de novembro, para apoio à prossecução da sua atividade desportiva referente à época 2019-2020.
Aprovar atribuir ao Centro Cultural e Recreativo da
Marmeleira, o subsídio no valor de 400,00 euros para
apoio à realização da X Feira do Pão.
Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua, o
subsídio no valor de 500,00 euros para apoio à organização do tradicional “Concerto de Outono”.
Aprovar atribuir à União Cultural, Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo, o subsídio no valor de 500,00
euros para apoio à organização do 1º Festival de Folclore de Vila Gosendo, integrado no programa da festa
anual.
Aprovar atribuir à Associação de Desenvolvimento
Social e Cultural de Quilho, o subsídio no valor de
2.000,00 euros para apoio à realização da X Feira da
Castanha e do Mel.
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AÇÃO SOCIAL

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar proceder ao levantamento das famílias carenciadas para efeitos de atribuição do Cabaz de Natal,
tendo em consideração as condições socioeconómicas
e a composição do agregado familiar.

Aprovar os processos nº 2 e 3/2019 de realojamento de
agregados familiares no Bairro de Habitação Social da
Gandarada, considerando a veri cação dos pressupostos previstos na Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, e a
informação dos Serviços Sociais do Município.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
SANEAMENTO BÁSICO
Aprovar a execução de trabalhos a mais e trabalhos
imprevistos, inseridos na empreitada “Bene ciação de
Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”.
Aprovar a revisão de preços provisória da empreitada de
execução da “Rotunda do Nó do Barril- EN234/EN228”.
Aprovar adjudicar à empresa Scorpena – Engenharia e
Construção, S.A., pelo valor de 284.155,33 euros (s/IVA
incluído), e conforme Relatório Final do júri do concurso público, a empreitada “Infraestruturas dani cadas
pelos incêndios de Outubro de 2017” - acesso Pólo
Industrial/Pellets Power/Central Termoelétrica; E.M.
Chão do Vento/Albufeira da Aguieira; acesso ao Barril;
acesso a Almacinha.
Aprovar adjudicar à empresa Socitop - Unipessoal,
Lda., pelo valor de 94.416,32 euros (s/IVA incluído), e
conforme Relatório Final do júri do concurso público, a
empreitada “Infraestruturas dani cadas pelos incêndios de Outubro de 2017” – E.M. Coval / Freixo.

Aprovar transferir a verba de 1.930,66 euros, para a
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, referente à comparticipação nas obras aprovados
no POSEUR - ampliação e otimização da capacidade de
processamento da linha de embalagens do Centro de
Triagem do Planalto Beirão.
Aprovar transferir a verba de 2.705,27 euros, para a
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, referente à comparticipação do Município das
obras de Reconstrução do Centro de Triagem CTRSU
Tondela - pós incêndio.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar a parceria de colaboração entre o Município de
Mortágua e a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, na ação “Sorteio - Tômbola de
Natal`2019”, e atribuir a comparticipação no valor de
2.500,00 euros para dinamizar a atividade.
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§ APOIO À PROMOÇÃO DA

Aprovar Voto de Louvor à Pescamor pelos resultados
obtidos no Campeonato Nacional de Pesca.

Aprovar a abertura do procedimento de Hasta Pública
para venda de terreno, com a área de 860 m2, sito no
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, e xar o
preço base de licitação de 0,10€ m2. Mais deliberou
aprovar o Regulamento e a constituição da Comissão
da Hasta Pública, respetivamente.

Aprovar a abertura de Procedimento de Concurso
Público para adjudicação da empreitada de “Requali cação do Edifício dos Paços do Concelho”, bem como a
minuta do Anúncio, Programa do procedimento do
concurso, Caderno de Encargos e o Júri do concurso.

INICIATIVA EMPRESARIAL

Aprovar as normas de procedimento da organização e
realização do X Fim de Semana da Lampantana.
Aprovar a comparticipação nanceira do Município,
no valor global de 6.886,34 euros, no âmbito de vários
projetos Intermunicipais da Região de Coimbra.
ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária realizada no pretérito dia 20 de Setembro.
Tomar conhecimento da resposta enviada pela ACES
Baixo Mondego no seguimento da Moção aprovada pela
Assembleia Municipal sobre o funcionamento da Extensão de Saúde de Espinho – avaliação às condições de funcionamento por uma Comissão Técnica Independente.
Tomar conhecimento da elaboração dos Documentos
Previsionais para 2020 (Orçamento e Opções de Plano).

Aprovar a proposta de constituição de um direito de
superfície, a favor do Município, do terreno da exEscola Primária de Vale de Remígio, propriedade da
União de Freguesias, e tendo como nalidade a instalação do projeto da Escola-Quinta Pedagógica.
Aprovar a modi cação por alteração ao Orçamento
Municipal de 2019, nos seguintes valores:
Reforço despesas de capital: 274.000,00€
Anulação despesas de capital: 278.500,00€
Reforço despesas correntes: 55.500,00€
Anulação despesas correntes: 51.000,00€
Aprovar a modi cação por alteração às Opções do
Plano de 2019, nos seguintes valores:
Modi cação de nanciamento de nido: 55.500,00€
Modi cação de nanciamento não de nido:
380.500,00€
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Aprovar realizar o tradicional Almoço-Convívio de
Natal dos Trabalhadores do Município.

res, com base no art.º 71º, nº2, do RJUE, e noti car o requerente para se pronunciar em sede de audiência prévia.

Autorizar o presidente da Câmara a representar o Município de Mortágua, integrado na comitiva dos representantes de cada um dos 19 Municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, na Festuris- Feira
Internacional de Turismo, em Gramado, Brasil, e tendo
em perspetiva a candidatura “Região de Coimbra Turismo 2020 – Promoção Integrada dos Produtos turísticos
da Região de Coimbra”.

Manifestar a intenção de declarar a caducidade do Proc.
de Obras nº 01/2018/80 – construção de alpendre e muro
de suporte, sito na Rua das Figueiras, Riomilheiro, com
base no art.º 71º, nº3, a) do RJUE, e noti car o requerente
para se pronunciar em sede de audiência prévia.

Deliberar a realização de Reunião Extraordinária de
Câmara para apreciação e aprovação do Orçamento,
Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2020.
Atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro - Grupo de Apoio de Mortágua.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
Proc. de Obras nº 01/2016/27 – construção de edifício
destinado a alojamento local, sito na Carrapata, Vila
Meã, e com base no art.º 71º, nº3, d) do Regime Jurídico
da Urbanização e Edi cação (RJUE).
Manifestar a intenção de declarar a caducidade do Proc.
de Obras nº 01/2018/82 – construção de muros e barracão
de apoio agrícola, sito na Rua do Porto Forno, Vale de Aço-

Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa no
valor de 6.781,42 euros, referente ao processo de licenciamento nº 01/2019/40 – alteração de edifício de
indústria transformadora, sita em Vale de Borregão,
Marmeleira, ao abrigo do art.º 29, nº1, b) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa no
valor de 1.137,75 euros, referente ao processo de licenciamento nº 01/2018/231 – alteração e ampliação de edifício-sede da Associação de Caça e Pesca, sito no Parque
Industrial, e ao abrigo do art.º 29, nº1, d) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa no
valor de 483,53 euros, referente ao processo de licenciamento nº 01/2019/81 – Construção nova, sita no Tarrastal, Pala, ao abrigo do artº 29º, nº1, e) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240
Linha Azul: 808 200 219

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

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

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

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

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

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

POSTO DE TURISMO
Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
3450-144 Mortágua
q231 927 464/460
m turismo@cm-mortagua.pt

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

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

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

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos,
3450-123 Mortágua
q 231 922 262
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Restaurantes

Bares

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

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

PIMPÃO
Gândara
q231 922 483

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A MÓ
Barracão
q231 923 612

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A RODA
Mortágua
q918 623 050

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

QUINTA DO RECANTO
Mortágua
q231 922 382

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

AROMA REQUINTADO
Mortágua
q231 920 157

MONTE RIO AGUIEIRA
Nó de Acesso à B.gem
da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

CAFÉ CHURRASQ.
ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 922 622

ORLANDO
Sula
q231 929 001

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

TEU AMIGO
Barracão
q231 923 660

SKYSCRAPER
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
w www.hotelmonterio.com.pt
m aguieira@hotelmonterio.com.pt
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929127
w www.aldeiasol.com
m aldeiasol@sapo.pt
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com
m geral@casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
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