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Mensagem do Presidente

“

A GRAVE SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A SAÚDE
EM MORTÁGUA É LAMENTÁVEL
E PROFUNDAMENTE CENSURÁVEL!

A saúde é um tema que é caro a cada um de nós.
Continuadamente temos vindo a assistir à degradação das condições do
Serviço Nacional de Saúde.
As políticas de austeridade, não só da Troika, como dos sucessivos Governos,
têm levado à deterioração daquele que é o garante do acesso universal à saúde, atirando o SNS para um processo de morte lenta, desprovido de dignidade, com intermináveis listas de espera, atendimentos e internamentos feitos
em corredores, falta de material de apoio, quadros de pessoal manifestamente insu ciente…
A tudo isto acresce, uma vez mais, o esquecimento a que tem sido votado o
Interior.
A grave situação em que se encontra a saúde em Mortágua é lamentável e profundamente condenável!
Não se compreende que um Concelho do Interior, a sofrer do drama do
envelhecimento e deserti cação populacional, seja tratado com tão grande desprezo e indiferença.
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A população mobilizou-se, e bem,
contra a triste realidade vivida no
Centro de Saúde.
Acompanhei de perto, nestes últimos 31 anos, os problemas do Centro de Saúde de Mortágua.
Não posso esquecer as lutas que o
meu antecessor teve que travar, primeiro contra o encerramento
noturnos, depois pela melhoria das
instalações.
Posteriormente (e no tempo da
TROIKA), conseguimos, nalmente,
ter o quadro de médicos completo,
para dar resposta aos nossos utentes.
Nessa altura tínhamos médicos, mas
não tínhamos funcionários administrativos. Com muito engenho e
arte e com a colaboração do Dr. Vítor
Fernandes, Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Mortágua, resolvemos o problema, suportando, a
Câmara, os custos da funcionária,
através de Protocolo celebrado pelas
duas instituições (CMM e SCMM).
Quando tudo corria sobre rodas,
começaram os problemas!

Desde a saída do Dr. Vítor da direção
do Centro de Saúde, já contabilizámos, pelo menos, 6 Diretores e 2 Substitutos (Dr. Acácio e Dr.ª Susana).
Paralelamente, com esta alteração
sistemática de Direções, começou o
corrupio de médicos, em que, por
aqui, já passaram mais de 20 clínicos, o que é mau se compararmos
com 30 anos em que o quadro médico foi estável e com médicos só de
Mortágua (talvez caso único).
Esta instabilidade, numa 1.ª fase,
teve como consequência a tentativa
de encerramento da Extensão de
Saúde de Espinho, que nós nunca
aceitámos, e, ultimamente, a tentativa de encerrar temporariamente o
Centro de Saúde às 18h, sem o
conhecimento do Presidente da
Câmara e, penso, dos restantes
membros do Executivo.
Encetei todos os esforços com o ACES
e a ARS Centro para conseguirmos
uma solução a este grave problema.
Graças à boa vontade do Dr. Vítor
Fernandes e do Dr. Acácio Fonseca,
a situação tem sido amenizada.

Esta solução é apenas um “penso
rápido”, a ferida não sarou.
Foram-nos assegurados dois novos
médicos para colmatar esta situação.
Embora esta competência não seja do
Município, estaremos sempre vigilantes, de forma a que estas situações
não se repitam. Vamos tentar sensibilizar os médicos de Mortágua para
regressarem à sua terra e seguirem os
passos do Dr. Vítor, Dr. Acácio, Dr.ª
Susana, Dr.ª Cecília, Dr. Albano, Dr.
Mortágua e Dr. Viegas de Carvalho.
Aproveito para, publicamente, agradecer a estes Médicos o excelente
trabalho que desenvolveram em
Mortágua, nas últimas 3 décadas.
Agradeço, também, a todo o pessoal
do Centro de Saúde (clínico, administrativo e auxiliares), que numa
enorme demonstração de altruísmo e forte amor à terra, têm conseguido “segurar o barco”, remando
contra uma maré de obstáculos e
contrariedades.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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APRESENTAÇÃO DAS
ROTAS DE MORTÁGUA

MORTÁGUA EM TODOS
OS SENTIDOS
DOM 22
08:30 | Apresentação dos percursos
no Centro Cultural de Mortágua
09:30 | Partida para os Percursos
Pedestres e Percursos de BTT
13:30 | Almoço Convívio no Parque
Verde
PERCURSOS PEDESTRES:
PR1 MRT | Percurso Pedestre das
Quedas de Água das Paredes – 7,1 km
PR2 MRT | Percurso Pedestre da
Fraga - 4,16 km
PERCURSOS CICLÁVEIS/BTT:
P41 | Percurso Verde: Fácil - 7,3 Km
P43 | Percurso Azul: Moderado - 21 km
-INSCRIÇÕES NOS PERCURSOS (LIMITADAS)
E + INFORMAÇÕES:
POSTO DE TURISMO DE MORTÁGUA
231 927 464 // TURISMO@CM-MORTAGUA.PT
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 18 DE MARÇO
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Mortágua

em todos os sentidos
ROTAS DE MORTÁGUA

eventos

MARÇO 2020

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE
MARIONETE DE LUVA
SÁB 28 MARÇO E SÁB 4 ABRIL

CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

Duração: 12h
Horário: 10h-13h / 14h30-17h30
Workshop dirigido pela mortaguense Marta Fernandes, artista
plástica e cenógrafa.
Promovido pelo Município, neste Workshop propõe-se a
execução de uma marioneta de luva ou fantoche como é
vulgarmente conhecida. A sua estrutura reduz-se a uma luva
de três dedos manipulada por baixo directamente pela mão.
É um género bastante popular designado em Portugal
também por D. Roberto.
PERFORMANCE

Após a idealização da personagem, lança-se o desaﬁo de dar
expressão à marioneta abordando diferentes técnicas e
materiais tais como esferovite, pasta de modelar e tecidos.

ILHAS

--

SÁB 4 DE ABRIL

INSCRIÇÕES LIMITADAS NO POSTO DE TURISMO OU NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
BRANQUINHO DA FONSECA ATÉ DIA 25 DE MARÇO.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

21:30 | BIBLIOTECA M. BRANQUINHO DA FONSECA

A ilha deserta. Onde não se encontra ninguém. Onde não há
ninguém. Onde estamos sós. Onde não há escapatória.
Argumento: Claudio Hochman
Encenação: Claudio Hochman
Interpretação: Juana Pereira da Silva, Inês Sobreda e Patrícia
Borralho
Participação da Escola de Teatro de Mortágua - Vila Nova
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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INFANTIL / JUVENIL

Uma Aventura na
Primavera
“Os dias já estão maiores e mais
quentinhos, a relva está
verdinha e cheia de ﬂores de
todas as cores. Os passarinhos
cantam no alto das árvores e as
borboletas dançam…”
YVES SENTE E
ANDRÉ JUILLARD

O santuário de
Gondwana
“Mortimer trouxe uma misteriosa
rocha da sua expedição ao Pólo
Sul e está agora na pista de uma
civilização fantástica…”

ADULTOS
DAVID VANN

A ilha de Sukkwan
Pai e ﬁlho, doze meses numa
cabana isolada do resto do
mundo, a que só se consegue
chegar de barco ou de
hidroavião…

sugestões da biblioteca

Rute Gonzalez
Nasceu em Mortágua no ano de 1975.
Licenciou-se em Pintura pela ARCA ETAC – Escola Universitária de Arte de
Coimbra e conta, no seu percurso artístico, com mais de 70 exposições,
quer individuais quer coletivas, por diversos pontos do país.
Está ainda representada em várias coleções particulares e institucionais.
Em 2015 foi convidada para fazer parte do júri do concurso FOIL –
Fotografia e Ilustração, realizado na Figueira da Foz.
O primeiro livro que ilustrou foi em 2015, da autoria de Patrícia Diogo –
Pezurala Sençad – a Fada Inexperiente editado pela Chiado Editora.
É autora dos 30 desenhos que serviram de ponto de partida para a publicação 30 Desenhos, 30 Histórias – a Voz da Terceira Idade.
Ilustradora do conto “Como é Bom ter Família”, publicado no livro Histórias
de Encantar Escritas por Jovens Autores – Histórias Ajudaris 2017.
Ilustrou os livros Mia, a Gata do Teatro (2018) e A Gata Mia e a Dança (2019)
da autoria de Francisca Lima editados pelas Edições Vieira da Silva.
Em janeiro de 2020, a Fundação Gil Eannes (Viana do Castelo) convidou Rute
Gonzalez a ilustrar o livro Mia a bordo! Uma visita ao navio Gil Eannes da
autoria de Francisca Lima. A obra mistura texto e ilustração, numa abordagem inovadora e cativante que, conquista miúdos e graúdos.
Obrigada pela tua oferta

JOÃO PEDRO GEORGE

Não é fácil dizer
Bem
“Um novo escritor que promete
tornar-se uma referência na
cultura portuguesa.”

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 07 (21:30) / DOM 08 (21:30)

Birds of Prey (e a Fantabulástica
Emancipação de uma Harley Quinn)
Birds Of Prey: And The Fantabulous
Emancipation Of One Harley Quinn
1h 49min // AÇÃO // M/16
DE: CATHY YAN
COM: MARGOT ROBBIE, MARY ELIZABETH WINSTEAD, EWAN MCGREGOR

Quando o vilão mais nefasto e narcisista de Gotham, Roman
Sionis, e o seu dedicado braço direito, Zsasz, decidem capturar
uma jovem, a cidade ﬁca virada do avesso à procura dela. Os
caminhos de Harley Quinn, Huntress, Black Canary e Renee
Montoya cruzam-se e o improvável grupo não tem opção senão
unir-se para derrotar Roman.
SÁB 14 (21:30) / DOM 15 (17:00)

Sonic - O Filme
Sonic The Hedgehog
1h 35min // AVENTURA / M6
DE: JEFF FOWLER
COM: JIM CARREY, BEN SCHWARTZ, JAMES MARSDEN

Baseado no videojogo da Sega, SONIC – O FILME conta a história
do ouriço mais rápido do mundo a partir do momento em que
este chega à sua nova casa – o planeta Terra. Nesta comédia e
aventura live-action, Sonic e o seu novo melhor amigo Tom
juntam-se para defender o planeta do génio do mal, o Dr.
Robotnik, e dos seus planos para domínio do mundo. Um ﬁlme
para toda a família.

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

cinema

MARÇO 2020

SÁB 21 (21:30) / DOM 22 (21:30)

Parasitas
Gisaengchung
2h 12min // Thriller // M/14
DE: JOON-HO BONG
COM: KANG-HO SONG, SUN-KYUN LEE, YEO-JEONG JO

Ki-taek tem uma família unida, mas estão todos desempregados e
as suas perspectivas futuras são negras. O ﬁlho, Ki-woo, é
recomendado por um amigo para dar explicações bem pagas, o
que vem desencadear a esperança de um rendimento regular na
família. Portador das expectativas familiares, Ki-woo dirige-se à
casa dos Park para uma entrevista de trabalho. Chegado à casa do
Sr Park, Ki-woo conhece Yeon-kyo, a bela e jovem dona da casa.
Este primeiro encontro entre as duas famílias vai provocar uma
imparável cadeia de incidentes.
SÁB 28 (21:30) / DOM 29 (17:00)

Bora Lá
Onward
1h 43min // ANIMAÇÃO / M6
DE: DAN SCANLON
VOZES (VERSÃO PORTUGUESA): A DESIGNAR

Num mundo de fantasia suburbana, dois irmãos elfos
adolescentes embarcam numa grande e gloriosa demanda para
descobrir se ainda existe magia no mundo.

BILHETES: NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€
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Município de Mortágua felicita
empresas do concelho distinguidas
com o Estatuto PME LÍDER`2019
-Da lista de empresas a nível nacional distinguidas
este ano com o Estatuto PME Líder`2019, constam 13
empresas do concelho dos vários setores de
atividade (Comércio, Serviços e Indústria).
Na edição deste ano foram reconhecidas 8557
empresas a nível nacional, entre as quais constam 13
empresas instaladas no concelho de Mortágua.
O Estatuto PME LÍDER é um selo de reputação
atribuído às empresas pelo Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI), distinguindo
as PME com melhores indicadores económiconanceiros, que prossigam estratégias de crescimento
e liderança competitiva.
Há vários anos consecutivos que Mortagua vê
reconhecido o bom desempenho de gestão das suas
empresas, quer através da atribuição do Estatuto PME
LÍDER quer do Estatuto PME EXCELÊNCIA
(selecionadas do universo das PME LÍDER).

O Município de Mortágua congratula-se com esta
distinção, manifestando satisfação e orgulho nas
empresas instaladas no concelho, nos seus Empresários
e Trabalhadores, pela forma como têm sabido
ultrapassar momentos mais difíceis da conjuntura
económica e trilhar ao longo dos anos um caminho de
crescimento sustentado, inovação e competitividade,
sendo atualmente algumas delas uma referência
internacional na sua área de atividade/produto.
O Presidente da Câmara destaca o número satisfatório
de empresas que este ano receberam o galardão, tendo
até aumentado face aos anos anteriores. Júlio Norte
sublinha o papel do Município como entidade parceira
e colaborante do tecido empresarial, criando um
ambiente propício aos seus projetos e negócios. ■

notícias
notícias ▌11
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SETEMBRO 2019

ARSÉNIO RODRIGUES & IRMÃOS - COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDA

Exploração florestal

CORTAGRI - CORTEGAÇA AGRICOLA, LDA.

Agricultura e produção animal combinadas

DMCAR, LDA.

Manutenção e reparação de veículos automóveis

ELISA NOBRE ALMEIDA, UNIPESSOAL, LDA

Comércio a retalho de produtos farmacêuticos

ENDIPREV, S.A.

Outras Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e.

FLORESTA JOVEM, LDA.

Silvicultura e outras Atividades florestais

NWT - NEW TERRACOTTA, LDA

Fabricação de azulejos

PROREVI - PINTURAS E REVESTIMENTOS, LDA.

Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares

ROSA, LOPES & SILVA, LDA.

Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal

SOCIEDADE AGRÍCOLA BOAS QUINTAS, LDA.

Produção de vinhos comuns e licorosos

SOPROVA - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES, LDA.

Fabricação de produtos à base de carne

TRIA - SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A.

Outras Atividades especializadas de construção diversas, n.e.

VIDRARIA MORTAGUA - VIDROS & ESPELHOS, SA

Moldagem e transformação de vidro plano

notícias
12 ▌notícias
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CIM Região de Coimbra reuniu
com Ministro das Infraestruturas
para discutir os dossiês
da Rodovia e Ferrovia da Região
-Entre os assuntos analisados e discutidos esteve o
IP3, com os autarcas a demonstrarem preocupação
com o atraso no andamento das obras.
Uma comitiva de autarcas dos municípios da Região de
Coimbra esteve reunida, no passado dia 5 de fevereiro,
com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação,
Pedro Nuno Santos.

segurança apontadas iriam ser analisadas. O governante e os autarcas caram de reavaliar o calendário da
obra, juntamente com o empreiteiro, para que os trabalhos sejam realizados num cenário realista.

Na reunião, que se revelou bastante construtiva, a comitiva demonstrou preocupação quer pelo atraso das
obras do IP3, quer por questões de segurança veri cadas na empreitada que está a decorrer (troço nó de
Penacova - Lagoa Azul/Mortágua).

ILUMINAÇÃO DOS NÓS DE MORTÁGUA

O Ministro Pedro Santos mostrou-se sensível às preocupações apresentadas e reconheceu que houve questões associadas às intempéries que provocaram atrasos, mas que todos os esforços iriam ser encetados para
minimizar os referidos atrasos e que as questões de

Nesta reunião, o presidente da Câmara Municipal de
Mortágua manifestou preocupações e solicitou esclarecimentos no que respeita às acessibilidades na área
do concelho de Mortágua, nomeadamente quanto à iluminação dos Nós de acesso a Mortágua/IP3, que não
está contemplada na empreitada de requali cação do
IP3 entre Penacova e Mortágua (atualmente em execução), e às faixas de aceleração e desaceleração dos referidos Nós.

MARÇO 2020
SETEMBRO 2019

Posteriormente a esta reunião, a Infraestruturas de Portugal informou a Câmara que será lançado um concurso especí co (à margem da atual empreitada de requali cação do IP3) para a realização de “trabalhos complementares” nos Nós de Almaça e de Mortágua, cuja
estimativa orçamental é de 196.000,00 euros.
Júlio Norte alertou ainda para o estado do pavimento
na EN228 (entre Mortágua e o IP3) e na EN234, que
tem vindo a degradar-se acentuadamente com a deslocação de trânsito pesado para esta via, em consequência dos condicionamentos e das obras do Ip3.

notícias
notícias ▌13

FERROVIA: PREVISTOS INVESTIMENTOS NA
ESTAÇÃO DE MORTÁGUA
Relativamente à Linha da Beira Alta foi lançado um
novo concurso para a modernização do troço ferroviário
Pampilhosa-Santa Comba Dão, cujo preço-base é de 80
milhões de euros. Os trabalhos, entre outros, incluem
alterações do layout da Estação de Mortágua “para cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e
otimização das condições de exploração”; remodelação
da Estação e Apeadeiros, nomeadamente alteamento,
alargamento e prolongamento de plataformas, bene ciação do edifício e suas acessibilidades; e modernização da sinalização e telecomunicações. ■

notícias
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Centro Educativo com mais
espaços verdes e novos
equipamentos de recreio
-O Município de Mortágua procedeu à requaliﬁcação
dos espaços exteriores envolventes do Centro
Educativo, com o objetivo de proporcionar as
melhores condições de bem-estar às nossas crianças.
Entre os melhoramentos executados contam-se:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Colocação de relva sintética nas zonas de recreio da
Creche, do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, e respetivos
acessos;
Instalação de plataformas para jogos equipadas
com pavimento suave (Pré-Escolar e 1º Ciclo);
Instalação de novos equipamentos lúdicos e a
remodelação dos existentes, e a colocação de pavimento suave na sua área envolvente.

Desta forma, proporcionam-se espaços mais atrativos,
agradáveis e seguros para as atividades de lazer das
nossas crianças.
Vai ainda ser construído um campo sintético para a prática desportiva. ■

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
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Inaugurada Sala Multissensorial
do Agrupamento de Escolas
-Projeto está vocacionado para apoiar
alunos com necessidades educativas
especiais, promovendo a inclusão e o
sucesso educativo.
Foi inaugurada no passado mês de fevereiro a Sala de
Estimulação Multissensorial, instalada na Escola Básica 2.3 de Mortágua. A sala está vocacionada para apoiar
alunos com necessidades especiais, de todos os níveis
de ensino, complementando o trabalho desenvolvido
pelas Professoras do Ensino Especial. Esta aposta do
Município de Mortágua surge na sequência de uma
candidatura ao Plano Integrado de Promoção do
Sucesso Escolar, dinamizado no âmbito da CIMRegião de Coimbra Centro 2020.
A sala multissensorial (também conhecida como sala
“Snoezelen”) tem como objetivo a estimulação sensorial e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão. O espaço está apetrechado com os mais diversos
equipamentos, como colchões de água, colunas de
água, feixes de luzes ( bras óticas), espelhos, discos
magnéticos de efeitos, entre outros. Estes ambientes
estimulam os sentidos primários (a descoberta e explo-

ração do meio), potenciam o relaxamento e a recuperação, melhoram índices como o autocontrolo, a autonomia, a autoestima, entre outros benefícios, e produzem
efeitos terapêuticos e pedagógicos positivos.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que este projeto representa mais um avanço no sentido
de uma escola cada vez mais inclusiva. “É importante
garantir que todos têm acesso à Educação, a oportunidades iguais, dando uma resposta concreta às necessidades e potencialidades de alunos que precisam de um
apoio reforçado e especializado”.
No âmbito do projeto “Realiza.te”, promovido pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
estão a ser implementados, em toda a região, ambientes inovadores de educação para a promoção do sucesso dos/as alunos/as. No âmbito desse projeto global,
foi inaugurada no início do ano letivo a Sala de Ambiente Inovador de Aprendizagem, instalada na E.B.2.3
de Mortágua, que utiliza ferramentas digitais e interativas na relação ensino-aprendizagem. Ainda no âmbito deste projeto, está atualmente a decorrer uma Ação
para Pais e Encarregados de Educação no âmbito da
Parentalidade Positiva. ■

MARÇO 2020
SETEMBRO 2019
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REALIZA.TE - Programa de Educação
Parental - Capacitação de Pais e
Encarregados de Educação
-Teve início no mês de fevereiro a 2ª
edição do programa de Educação
Parental destinado aos Encarregados de
Educação dos alunos que frequentam o
1º Ciclo do Ensino Básico.
Inicialmente esta ação estava destinada apenas ao 1.º
ano, mas foi alargada aos restantes anos, contando com
a participação de 19 Pais/Encarregados de Educação. A
ação é dinamizada por uma equipa multidisciplinar
(Técnicas da Câmara Municipal de Mortágua), com formação em Educação Parental.
As sessões contemplam exposições interativas, exercícios práticos, atividades e trabalhos em grupo e experimentação de metodologias. Este programa pretende
capacitar Pais/Encarregados de Educação com estratégias e ferramentas que lhes permitam lidar com os
problemas e desa os mais prementes da parentalidade e aumentar os indicadores de sucesso escolar e de
comportamentos adequados.

A de nição de regras, a promoção de relações positivas
entre escola e família, a gestão de expetativas, exigências, emoções e frustrações associadas ao processo de
aprendizagem, a prevenção ou reversão de comportamentos de risco, são alguns dos assuntos objeto de análise e re exão no âmbito do programa.
Esta formação insere-se no programa "Realiza.te”, sendo
promovida em parceria com a CIM-Região de Coimbra,
Município de Mortágua e Agrupamento de Escolas. ■
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Mortágua apurou vencedores municipais
do Concurso Nacional de Leitura
-Decorreu no passado dia 7 de fevereiro,
a fase escolar/municipal do Concurso
Nacional de Leitura, na Biblioteca
Municipal Branquinho da Fonseca.
Nesta 1ª Fase Escolar/ Municipal estiveram envolvidos
cerca de 70 alunos, do 1º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário, que participaram numa primeira seleção escolar (23 de janeiro), tendo sido apurados para o
segundo momento, realizado na Biblioteca Municipal,
5 de cada nível de ensino.
Nesta sessão foram apurados 3 alunos de cada nível de
ensino (1º CEB, 2º CEB, 3º CEB e Ensino Secundário) que
participarão na Fase Intermunicipal, a decorrer entre 10
de março a 30 de abril. Daqui sairão os apurados para a
nal, que terá lugar na Mealhada, em data a de nir.
Os alunos brindaram o júri e os presentes com excelentes leituras. Assistiu-se a um momento agradável em
que mais velhos e mais novos interagiram, partilhando
leituras com alma dentro. Alguns convidados estrangeiros, a viver no nosso país, leram também alguns
excertos, em francês e inglês.

O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa lançada pelo Plano Nacional de Leitura, pela Direção-Geral
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e pela Rede de
Bibliotecas Escolares, em articulação com os Municípios e os Agrupamentos de Escolas. O objetivo central é
estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a
compreensão leitora. ■
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Biblioteca Municipal
comemorou aniversário
sob o signo da Interculturalidade
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Sob o tema “Uma janela para África “, a
Biblioteca Municipal Branquinho da
Fonseca celebrou o seu 16º aniversário
com Contos, Livros, Gastronomia,
Música e Artesanato, e uma
homenagem à diversidade e riqueza
cultural dos Países Africanos de
Expressão Portuguesa.
À dimensão intercultural juntou-se um objetivo
solidário, dado que a receita das atividades reverteu
para a ABAADV – Escola de Cães-Guia para Cegos,
sediada em Mortágua.
Os espaços da Biblioteca Municipal estiveram decorados
com objetos artísticos e simbólicos de origem africana.
No átrio de entrada da Biblioteca estava encimada uma
frase esplendorosa: “Un beso, solamente un beso, separa
la boca de África de los lábios de Europa”, de Limam
Boicha, natural do Sahara Ocidental.
As atividades contaram com uma elevada participação
da comunidade mortaguense, desde os mais jovens até
aos mais velhos. ■

1. “Stórias de Lá”, contos tradicionais de Cabo Verde, por
Adriano Reis.
2. Apresentação do livro “Pensamentos aleatórios”, de
Avelino Sampaio, um jovem autor de nacionalidade angolana

1

2
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3

4

5

6

3. Corte do Bolo de Aniversário
4. “Sabores Interculturais”, iguarias tradicionais africanas
5. “Paralelos do Ritmo”, com temas de música africana
6. “Nos tempos de Gungunhana”, por Klemente Tsamba
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EXPOSIÇÃO

A censura na Cultura e nas Artes
durante o tempo da Ditadura
-No Centro de Animação Cultural
esteve patente a Exposição “O que
ﬁcou por dizer - A Censura na Cultura
e nas Artes. 1936 – 1974”.
A Exposição, cedida pela Sociedade Portuguesa de
Autores (SPA) e composta por 25 telas, proporcionou
um olhar crítico sobre o modo como a Censura afetou a
cultura e a vida dos portugueses num modo geral,
abordando um período crítico da nossa história (19361974) caracterizado pela privação da liberdade de
expressão.
A mostra incluiu obras, textos, fotos e documentos que
foram censurados ou proibidos pelo regime do Estado
Novo nas várias áreas da cultura e das Artes, como a
Literatura, o Cinema, a Música e o Teatro, entre outros.
Os carimbos com as expressões “Censurado”,
“Proibido”, “Aprovado com cortes” são a marca visível
da mão dura e implacável da Censura. ■
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CICLISMO

Miranda-Mortágua
apresentou equipa
-A Equipa Continental UCI MirandaMortágua fez a sua apresentação oﬁcial
para a nova temporada, numa
cerimónia que contou com a presença
de Entidades Oﬁciais, Patrocinadores,
Amigos, familiares dos Atletas e muitos
mortaguenses.
Ao som da banda mortaguense “Cordas Partidas”,
subiram ao palco os 10 ciclistas, equipa técnica e staff,
que têm como missão alcançar o objetivo de fazer
ainda melhor do que na época transata.
Pedro Silva referiu que a época anterior foi um marco
importante na vida do Clube, pelos 20 anos de
existência e pela brilhante prestação na Volta a
Portugal (5º lugar coletivo), e traçou o objetivo para a
nova temporada. “Estamos a trabalhar para fazer mais
e melhor. A época 2020 foi muito bem preparada e com
alguns reforços do plantel à altura das nossas
ambições. Esperamos dar muitas alegrias aos nossos

patrocinadores, apoiantes, a Mortágua e aos
Mortaguenses em geral”.
Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa
de Ciclismo, referiu que a equipa cresceu, evoluiu, tem
novas bicicletas muito competitivas, uma equipa bem
equipada e organizada, uma empresa patrocinadora
de prestígio na área dos componentes para bicicletas,
um Município que apoia o ciclismo, fatores que
potenciam a con ança no sucesso.
O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José
Júlio Norte, mostrou-se otimista e esperançoso na
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prestação da equipa na nova temporada. “Temos aqui
uma equipa jovem, forte, coesa e com ambição, uma
equipa técnica reforçada, que pode dar muitas alegrias
aos mortaguenses e aos patrocinadores”. “Estão
reunidas as condições para que possamos, a partir
daqui, encetar um caminho vitorioso”, augurou.
E destacou o trabalho e a liderança de Pedro Silva na
a rmação e crescimento deste projeto: “Tal como foi
um “sprinter” na sua carreira, tem sido um verdadeiro
sprinter a comandar este novo projeto da equipa
Continental UCI. É uma pessoa exigente, determinada,
de um pro ssionalismo incrível, um líder, mas é
também um grande amigo e motivador dos atletas”.
Júlio Norte lembrou que esta é a única equipa de
ciclismo pro ssional na Região Centro do país: “Não é
só o Município de Mortágua, é toda uma região que se
sente representada por esta equipa”.
A apresentação da equipa de ciclismo MirandaMortágua foi, também, o momento escolhido para a
Federação agraciar Júlio Norte, presidente da Câmara
Municipal, e Pedro Silva, presidente do Velo Clube do
Centro. Ambos receberam a medalha comemorativa dos
120 anos da Federação, num gesto de reconhecimento
pelo contributo dado à promoção e ao desenvolvimento
da modalidade, a nível local, regional e nacional. ■
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Mortágua acolheu cerimónia
de entrega de prémios
da Associação Regional das
Beiras de Pesca Desportiva
-Mortágua acolheu no passado dia 22 a cerimónia de
entrega de prémios da Associação Regional das Beiras
de Pesca Desportiva (ARBPD).
Na cerimónia, realizada no Centro de Animação
Cultural, procedeu-se à entrega dos prémios referentes
às épocas 2016, 2017, 2018 e 2019, na pesca desportiva
de Mar e Rio, nas várias disciplinas e escalões etários
de competição. Foram entregues troféus para os
vencedores coletivos, e medalhas e faixas para os
vencedores individuais nas respetivas categorias.
Entre os premiados que subiram ao palco estiveram
cinco atletas da Pescamor - Clube de Pesca de
Mortágua: João Pedro Barata (Juvenis), Christopher
Ferreira (Juniores), Rodrigo Coimbra (Juvenis), Simão
Ramos (Juvenis) e Francisco Matos (Juvenis).
O presidente da Direção da ARBPD, José Carvalho,
endereçou felicitações aos laureados e referiu que a

cerimónia constitui uma homenagem que se impõe a
todos os pescadores que através da sua dedicação e sã
competição contribuem de maneira muito especial
para o prestígio e instância da pesca desportiva.
O momento serviu também para a ARBPD agraciar
com um troféu o Município de Mortágua, pelo apoio
dado à modalidade e ao associativismo local, e a
Pescamor- Clube de Pesca de Mortágua, pelo seu
trabalho e dedicação em prol do desenvolvimento da
modalidade.
Em representação do Município de Mortágua, o vicepresidente Paulo Oliveira, agradeceu à ARBPD por ter
escolhido Mortágua para a realização da Gala e
enalteceu o trabalho que tem disso feito pela
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Pescamor, liderada e coordenada pelo Prof. Fernando
Breda, no sentido de manter viva e dinâmica esta
atividade desportiva no concelho, apostando
sobretudo na formação e nos jovens. Destacou os
excelentes resultados alcançados ao longo dos anos
pela Pescamor, a rmando que “tem levado bem longe
e digni cado o nome de Mortágua”.
A Associação Regional das Beiras de Pesca Desportiva
(ARBPD), é uma instituição sem ns lucrativos que
promove e divulga a prática da pesca desportiva de
competição nos Distritos de Coimbra, Guarda, Leiria e
Viseu. ■
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Melhores da canoagem mundial
estiveram em competição na Aguieira

“Nelo Winter Challenge” reuniu cerca
de 300 atletas em competição,
destacando-se a presença de alguns
dos melhores canoístas do mundo.

Evento decorreu no passado dia 22 de fevereiro, no
Centro de Treino Nelo - Montebelo Aguieira, situado
em Mortágua, e contou com a presença de atletas da
elite mundial da modalidade, incluindo campeões e
medalhados olímpicos, campeões mundiais e
europeus, entre outros atletas que já subiram ao pódio
internacional.
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Entre as principais guras presentes na competição
destacaram-se nomes como o checo Martin Fuksa
(Campeão do Mundo e Europeu), o russo Kirill
Shamshurin (com várias medalhas em Campeonatos
do Mundo e Europeus), o espanhol Saúl Craviotto
(Campeão Olímpico em 2008, 2012 e 2016), bem como
atletas da equipa chinesa que ganharam medalhas no
Campeonato do Mundo 2019.
Quanto aos portugueses, contou-se a participação de
Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela, Messias
Batista, Teresa Portela, Francisca Laia, atletas com
presenças em Jogos Olímpicos e Mundiais. Alguns
destes atletas já têm presença garantida nos Jogos
Olímpicos de Tóquio 2020.
Nesta altura do ano são muitas as seleções que estão a
fazer a sua preparação no centro de treino da Aguieira,
tirando partido das condições climatéricas amenas do
nosso inverno, bem como do extenso plano de água da
albufeira e da excelência das condições logísticas e de
apoio que são proporcionadas aos praticantes, a nível de
alojamento, ginásio, piscinas, fornecimento de kayaks.
Desde o início do ano o centro de treino Nelo
– Montebelo Aguieira já recebeu seleções e
equipas de países como Rússia, Letónia,
Lituânia, Alemanha, Polónia, República
Checa, Hungria, Noruega, China, Espanha,
Holanda, França, Irlanda.
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O Nelo Winter Challenge é uma das maiores provas de
inverno na canoagem, sendo um momento para
avaliar o estado atual dos atletas e de preparação para
a nova temporada.
O Nelo Winter Challenge é uma competição realizada
pela Nelo, empresa portuguesa líder de mercado
mundial de kayaks e canoas, tendo a parceria do
Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, e o apoio do
Município de Mortágua.
Júlio Norte refere que a localização deste centro de
treino, no concelho de Mortágua, “é um fator de
prestígio e de promoção para o concelho e para a região.
Estamos a falar de um dos principais centros de estágio
e treino da canoagem a nível mundial”. Salienta que há
atletas e seleções que voltam ano após ano, “o que
signi ca que encontram aqui condições ideais para se
prepararem e competirem ao mais alto nível”. ■
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Casa do Benﬁca de Mortágua
revalidou título de Campeã Distrital
de Juniores A Feminino
-O Pavilhão Cidade de Viseu foi palco
de todas as decisões no campeonato
de Juniores A Feminino. Na luta pelo
título estiveram as equipas da Casa do
Benﬁca de Mortágua, Futsal Clube
Lamego e Viseu 2001.
Numa tarde que acabou por ser um verdadeiro
espetáculo de promoção à modalidade, a Casa do
Ben ca de Mortágua foi a grande vencedora,
revalidando assim o título conquistado na última
época. O conjunto mortaguense venceu os dois jogos
que disputou (5-1 frente ao Viseu 2001 e por 7-1 no
encontro com o Futsal Clube Lamego).
Além do título de campeã distrital, a Casa do Ben ca de
Mortágua garantiu também a ida à Taça Nacional.
O Município de Mortágua felicita as Atletas, a Equipa
Técnica e a Associação, por mais este troféu, que é o
corolário de um trabalho na formação que vem sendo
desenvolvido há vários anos e com excelentes resultados. ■

MARÇO 2020
SETEMBRO 2019

notícias
notícias ▌31

A moradia, propriedade da Misericórdia e situada na Gandarada, foi
adaptada, sofrendo obras de remodelação, conforme legislação em
vigor para este tipo de respostas
sociais. É constituída por três quartos, dois duplos e um individual,
três casas de banho, sendo uma
delas adaptada a pessoas com
mobilidade reduzida, cozinha e
sala de estar.

Misericórdia de Mortágua
abre nova resposta social
-A Residência Autónoma da Misericórdia de Mortágua
já se encontra em funcionamento.
Após celebração de acordo com o Centro Distrital de Segurança Social de
Viseu, e no âmbito de uma candidatura elaborada ao Programa de
Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação (PROCOOP), já se
encontra em funcionamento a nova Resposta Social da Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua- Residência Autónoma.

Esta resposta surgiu da necessidade da Mesa Administrativa conjugar duas vertentes, a melhoria da
qualidade de vida dos utentes e
aproveitamento de uma moradia
da Misericórdia. Neste contexto
surge a Residência Autónoma, destinada a cinco utentes, que mediante apoio e orientação, possuem
capacidade de viver de forma autónoma
Esta resposta social tem como objetivo a capacitação dos utentes para
a autonomia e inclusão social. ■
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Centro de Recolha Animal
está a ser ampliado
-Teve início a construção do novo
Centro de Recolha Animal do
Município de Mortágua. Novo
equipamento vai permitir aumentar a
capacidade de alojamento e melhorar
as condições de sanidade e bem-estar
dos animais.
Localizado nos Estaleiros Municipais, este Centro
destina-se ao alojamento temporário de animais
errantes ou abandonados (cães), tendo como objetivo
a sua posterior adoção. O pavilhão atualmente
existente encontra-se também a sofrer obras de
ampliação e requali cação.
Com a ampliação, o Centro passará a dispor de 24 boxes,
das quais 18 com acesso ao exterior (zona de recreio).
O projeto inclui uma área para recobro e outra para
quarentena, e um Gabinete Veterinário que assegura
os cuidados de vacinação e desparasitação. A
capacidade de alojamento situar-se à entre 50 a 80
animais, dependendo do porte dos animais.

O Centro de Recolha Animal procura responder a
necessidades concretas e objetivas. Por um lado,
assegurar condições de controlo e vigilância sanitária
(contágio da raiva e outras doenças), de controlo da
população de animais errantes; por outro, garantir
condições de saúde e bem-estar animal, e promover a
adoção responsável.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere que
este investimento permite, ainda, dar resposta às
exigências resultantes da nova legislação em vigor
referente à defesa e proteção de animais abandonados. ■
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Urbanização
BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MAURÍCIO
MARQUES - VALE DE AÇORES

REQUALIFICAÇÃO DA AVª INFANTE D. HENRIQUE
- VALE DE AÇORES

A empreitada, já concluída, compreendeu a rede de
águas pluviais; construção de passeios; criação de
parque de estacionamento (pavimentado e com
marcações) de apoio ao Campo Juiz de Fora; e
pavimentação integral do arruamento e respetiva
sinalização horizontal e vertical.

Foi concluída a obra de remodelação do cruzamento da
Avª Infante D.Henrique, Rua António Maurício
Marques e Rua Porto Forno. Intervenção promoveu
melhoria das condições de circulação em termos de
ordenamento, uidez e segurança. ■
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas
suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 5 e 19 de fevereiro, tomou
conhecimento e deliberou:

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico “Os Unidos” de
Mortágua o subsídio no valor de 200,00 euros, pelo
apoio logístico prestado à festa de encerramento do
ano letivo 2018/2019 da Academia Saber+.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar os custos de inscrição dos participantes nas
atividades Workshop/Perfomance e Jantar de “Sabores
Africanos”, inseridas na comemoração do 16º Aniversário da Biblioteca Municipal, bem como as despesas a
cargo do Município.

Rati car os processos de candidatura nº 53 e 54/2019 e
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9/2020 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família, nos termos do respetivo
Regulamento.
Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de Mortágua o subsídio no valor de 5.000,00 euros, para
apoio ao funcionamento do Ensino Pré-Escolar e 1º
Ciclo do Ensino Básico.
Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de Mortágua o subsídio no valor de 5.000,00 euros, para
apoio à execução do seu Plano de Atividades ExtraCurriculares.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Mortágua e o Plano Nacional de Leitura (PNL
2027), o qual tem por objeto estabelecer as modalidades de cooperação entre as partes e os termos de implementação de um Plano Local de Leitura.

Aprovar ceder o auditório do Centro de Animação Cultural de Mortágua, à Associação Regional das Beiras de
Pesca Desportiva, para a realização da Gala de Entrega de
Prémios, no dia 22 de Fevereiro, e atribuir o subsídio no
valor de 500,00 euros para apoio à realização da mesma.
Aprovar atribuir à Casa do Ben ca de Mortágua o subsídio no valor de 7.500,00 euros, como apoio complementar para a época desportiva de futsal de
2019/2020, mediante a celebração de protocolo.
AÇÃO SOCIAL
Aprovar atribuir à Associação Beira Aguieira de Apoio
ao De ciente Visual – Escola de Cães-Guia, mediante
celebração de protocolo, o subsídio no valor de
1.500,00 euros, para apoio às atividades de comemoração dos 20 anos de existência daquela Associação.

MARÇO 2020
SETEMBRO 2019

Aprovar conceder o apoio social no montante de
1970,00 euros ao abrigo do artigo 10º do Regulamento
“Município Presente”, a um agregado familiar em situação de comprovada carência económica.
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar submeter à apreciação e decisão da Assembleia
Municipal o documento Estratégia Local de Habitação
de Mortágua, tendo em vista a implementação do “1º
Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Deliberar comparticipar a atividade “Nelo Winter Challenge 2020” no valor de 4.500,00euros, considerando
o interesse do evento para a promoção do concelho, em
termos desportivos e retorno mediático.
Aprovar atribuir à Associação dos Municípios da Rota
Estrada Nacional 2, que integra o Município de Mortágua, a comparticipação no valor de 1.200,00 euros,
para apoio a atividades e presença de stand promocional na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL 2020).
ADMINISTRAÇÃO
Aprovar a modi cação por revisão das Opções do
Plano de 2020 -1ª Revisão, e submetê-la à apreciação
e votação da Assembleia Municipal.
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Aprovar a modi cação por revisão do Orçamento Municipal de 2020 -1ª Revisão, e submetê-la à apreciação e
votação da Assembleia Municipal.
Tomar conhecimento dos compromissos plurianuais e
dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes
em 31/12/2019, nos termos previstos no artº15º, nº 1, a)
e b) da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) e dar conhecimento à Assembleia.
Tomar conhecimento que o Município de Mortágua
mantem em 2020 os requisitos legais para car excecionado da aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, dado que cumpre os limites de endividamento previstos na lei (artºs 52 e 55º da Lei nº
73/2013, de 3 de setembro) e dar conhecimento à
Assembleia Municipal.
Tomar conhecimento que a Câmara Municipal apresentou ao GAL ADICES uma candidatura no âmbito do
PDR 2020 – Medida Cadeias Curtas e Mercados Municipais, Componentes Mercados, com vista à Reabilitação do Mercado Municipal de Mortágua. Mais deliberou solicitar à Assembleia Municipal que declare o reconhecimento de interesse para as populações e para a
economia local.
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo do Contrato Interadministrativo de Dele-
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gação de Competências celebrado entre o Município e
a Junta de Freguesia do Sobral, para a execução das
seguintes obras: construção de um pontão em Vila Moinhos, um muro de suporte no ribeiro de Vila Gosendo,
construção de dois tanques para armanezamento de
água, um em Vila Gosendo e um em Mortazel.
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre o Município e
a Junta de Freguesia de Espinho, para a execução da
construção de um tanque de apoio a incêndios orestais em Vale de Mouro.
Propor submeter à aprovação da Assembleia Municipal a aceitação de competências para os órgãos municipais, no domínio da Educação (DL 21/2019,de
30/01/2019), unicamente no que concerne à transferência de competências para a Entidade Intermunicipal que integramos (CIM-RC).
Propor submeter à aprovação da Assembleia Municipal a aceitação de competências para os órgãos municipais, no domínio da Saúde (Lei nº 58/2018 de 16 de
Agosto), unicamente no que concerne à transferência
de competências para a Entidade Intermunicipal que
integramos (CIM-RC).
Propor submeter à aprovação da Assembleia Municipal a transferência de competências no domínio de Serviço Público de Transporte de Passageiros Regular em
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Vias Navegáveis Interiores (DL nº58/2019, de
30/04/2019) para a Entidade Intermunicipal que integramos (CIM-RC).
Rati car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara
de Declaração de 1 dia de Luto Municipal pelo falecimento de António Monteiro Freire Beirão – antigo presidente da Câmara Municipal.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar iniciar o procedimento administrativo de elaboração do “Regulamento de Atribuição de Benefícios
Fiscais do Município de Mortágua” e a sua publicitação no sítio da Internet do Município.
Aprovar a alteração das especi cações do Alvará de
Loteamento nº 2/92 – Loteamento da Quinta de São
Domingos, no que respeita ao lote 36.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa no valor
de 1.273,57 euros, referente ao Proc.de Obra nº 01/2018/74
– alteração de edifício de Comércio e Serviços, sito no Vale
da Mata, com base no art.º 29º, nº1, b) do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxa no
valor de 1.740,68 euros, referente ao Proc.de Obra nº
01/2019/140 – ampliação de edifício - Indústria, sito no
Parque Industrial, com base no art.º 29º, nº1, b) 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

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A MÓ
Barracão
q231 923 612

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A RODA
Mortágua
q918 623 050

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

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

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396
FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

MONTEBELO AGUIEIRA
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
ORIGENS
Mortágua
q918 671 567
ORLANDO
Sula
q231 929 001

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988
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
ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929127
w www.aldeiasol.com
Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com
Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com
Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt
Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com
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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.
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