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Mensagem do Presidente

“

AOS ALUNOS, PAIS, PROFESSORES
E TODA A COMUNIDADE ESCOLAR
DESEJAMOS UM EXCELENTE ANO LETIVO.

Aproxima-se o início de mais um ano letivo.
Este é um ano que comporta uma maior carga emocional e um aumento
dos níveis de ansiedade.
Há 6 meses conhecíamos uma nova realidade que nos obrigou a mudar
paradigmas e a fazer da higienização e distanciamento social, os nossos
maiores aliados face a um inimigo desconhecido.
Os hábitos e rotinas que completavam a nossa vida, tiveram de ser radicalmente alterados. As escolas encerraram, o teletrabalho entrou no nosso
vocabulário com maior regularidade, conhecemos a “Calamidade”.
Meio ano depois, fomo-nos habituando e adaptando a todo um mundo
novo, começamos a enfrentar a doença com “outros olhos”, mantendo os
cuidados, mas não abdicando de viver a vida do dia-a-dia.
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É neste contexto de incerteza e algum anseio, que iniciamos mais um ano letivo.
Como não poderia deixar de ser, foram tomadas todas
as medidas de higiene e segurança e implementados
os planos de contingência da Direção -Geral de Saúde,
para que as nossas crianças e jovens possam regressar
seguras às aulas, com con ança e alegria.
Mas ainda não é agora que tudo vai voltar a ser como
antes… As distâncias terão de se manter, o toque e os
abraços que nos são tão queridos, terão de ser contidos.
Neste contexto, todo o trabalho de Pais, Educadores,
Pessoal Docente e Não-Docente terá de ser reforçado.
Não nos podemos esquecer do impacto que, um dia
mais tarde, todas estas restrições poderão ter na formação dos(as) nossos(as) alunos(as) enquanto
Homens e Mulheres que construirão o futuro.
Mais do que nunca, será necessário reforçar a importância dos conceitos de Empatia, Amizade, Solidariedade e Tolerância. A par do medo da doença, a pandemia do novo Coronavírus despoletou o medo pelo desconhecido, pelo outro, pelo “diferente” … A intolerância e violência passaram a preencher os ecrãs e, durante este meio ano, pudemos assistir ao “ódio em direto”.

Não foi a primeira vez que nos confrontámos com esta
triste realidade, mas mais do que nunca, o mundo está
distópico e as diferenças acentuadas. Hoje urge criar
adultos con antes e tolerantes, com bons conhecimentos técnicos e com ainda melhores capacidades de
ser Humano.
Faltando o toque, que sobrem os afetos.
De resto, tudo faremos para que o que resta deste
bizarro 2020 e o ano letivo que agora se inicia, decorram com a maior das tranquilidades. Estaremos na primeira linha para que às nossas crianças não seja negada a tão primordial infância, as brincadeiras e a leveza
de uma fase que nos molda profundamente. Aos nossos jovens, procuraremos oferecer e alimentar a irreverência própria da idade, estando certos de que saberão
estar à altura deste desa o e encontrar a melhor maneira de o superar.
Entrem todos com o pé direito!
Aos alunos, Pais, Professores e toda a Comunidade
Escolar desejamos um excelente ano letivo.
Bem hajam!

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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DiA 9
de setembro| 14H30

coleção particular da Drª Maria José Figueiredo,

No âmbito do projeto "Prevenção, Controlo e
Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras no
Território da CIM- RC", a CIM Região de Coimbra vai
realizar um webinar sob o tema "Controlo de exóticas
invasoras nas faixas de gestão de combustível", no dia
9 de setembro, pelas 14H30.

Serão abordados alguns critérios para a realização de
trabalhos nas Faixas de Gestão de Combustíveis,
nomeadamente quando as mesmas são constituídas
por núcleos de exótica invasoras, de modo a tornar
mais e cientes as ações de gestão de combustíveis que
são anualmente executadas por diferentes entidades.

Neste webinar será orientado por Hélia Marchante,
docente da Escola Superior Agrária de Coimbra e que
se tem realizado investigação em ecologia das
invasões biológicas, incluindo controlo de plantas
invasoras e recuperação de áreas invadidas.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem
ser feitas através do email: gt @cim-regiaodecoimbra.pt
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EXPOSIÇÃO
Contrato Local de Desenvolvimento
Social do Concelho Mortágua (CLDS.4G)
Atividades no mês de Setembro
Ação de sensibilização sobre a Covid-19
1 set. - Macieira
“Viva +. Mexa-se”
2 set - Pomares
Ação de sensibilização sobre a Covid-19
4 set. – Trezoi
“Viva +. Mexa-se”
Dias 8,15,22 e 29 set - Vale de Ana Justa | Cercosa | Vale
das Éguas ! Caparrosinha | Marmeleira
Animação sociocultural matinés de cinema na Biblioteca
Dia 8 ( A Gaiola Dourada ), Dia 10 ( O Pátio das Cantigas )
Sessões às 10h00 e 15h00. Lotação limitada. ( 10 pessoas)

Inscrições em: clds4gmrt@scmmortagua.pt

Dia 13 - Sessão de Teatro às 16h00 no Freixo, pela
Companhia Papillon
“Viva +. Mexa-se”
Dias 9,16,23 e 30 set. – Gândara | Carvalhal | Póvoa |
Pomares | Espinho
Dias 10,17 e 24 set. – Vale de Paredes | Freixo | Barril |
Mortazel | Felgueira
Nota: As atividades “Viva +.Mexa-se” decorrem nas
instalações das Associações das respetivas localidades
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INFANTIL / JUVENIL
ROSÁRIO ALÇADA ARAÚJO

A minha rua é
mágica
“mostra-nos que, apesar das
nossas diferenças, juntos
podemos fazer a mudança.”
ANA BEATRIZ AFONSO

O porquinho
dorminhoco
Um dia diferente na escola. O
que irá acontecer?

ADULTOS

Enrola Na Areia

HYEONSEO LEE

A mulher com sete
nomes
Relato da vida de uma refugiada
da Coreia do Norte, da sua fuga
e da coragem que demonstrou,
enquanto adolescente solitária e
vulnerável, para levar por diante
a sua vida na China.
JESS MICHAELS

As irmâs
Irresistíveis. Sensuais. Únicas.

O mar enrola na areia
Ninguém sabe o que ele diz
Bate na areia e desmaia
Porque se sente feliz.
O mar também é casado, ai
Até o mar tem mulher
É casado com a areia, ai
Pode vê-la quando quer.
O mar também é casado, ai
Até o mar tem ﬁlhinhos
É casado com a areia, ai
E os ﬁlhos são os peixinhos.
Ó mar tu és um leão, ai
A todos queres comer

Não sei como os homens podem, ai
As tuas ondas vencer.
Ó mar que te não derretes, ai
Navio que te não partes
Ó mar que não cumpristes, ai
O que comigo tratastes.
Ouvi cantar a sereia, ai
No meio daquele mar
Tantos navios se perdem, ai
Ao som daquele cantar.
Até o peixe do mar, ai
Depenica na baleia
Nunca vi homem solteiro, ai
Procurar a mulher feia.

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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Passatempo Cultural
Tema: História
O aqueduto das Águas Livres,
construído para fornecer água à cidade de Lisboa,
foi mandado erigir à ordem de:

a) Rei D. José I
b) Rei. D. João V
c) D. Maria
A Guerra dos Cem Anos travou-se entre que países:

a) França e Espanha
b) Inglaterra e Espanha
c) França e Inglaterra
Teve o reinado mais longo da história francesa
(72 anos) e foi cognominado de “Rei Sol”:

a) Luís XIV
b) Luís XV
c) Luís XVI
Qual o nome da caravela em que seguia
Vasco da Gama na viagem que levou à descoberta
do caminho marítimo para a India:

a) São Miguel
b) São Gabriel
c) São Rafael

Pela forma como exerceu o poder, D. João II
(1481-1495) recebeu o cognome de:
a) O Príncipe Perfeito"
b) O Venturoso”
c) O Magnânimo
Família dinástica que governou o Império Austro-Húngaro
e grande parte da Europa entre os séculos XIII e XIX:

a) Os Médicis
b) Os Bourbon
c) Os Habsburgos
Grupo político radical que durante a Revolução Francesa
(séc.XVIII) impôs um regime de Terror, marcado pela
violência contra a alta burguesia, monarquistas e opositores:

a) Cordeliers
b) Jacobinos
c) Marselheses
Soluções na pág.38
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Festival de Estátuas Vivas
constituiu um enorme sucesso
-Evento promovido pelo Município
atraiu diariamente centenas de
visitantes a Mortágua
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O evento promovido pelo Município de Mortágua
constituiu um assinalável sucesso e despertou a
curiosidade de centenas de visitantes que diariamente
se deslocaram a Mortágua para ver um espetáculo
performativo que combina arte, criatividade e beleza.
O Festival, inédito no concelho, decorreu de 11 a 15 de
agosto, e contou com a presença de 10 (re)criações
artísticas, umas representando personagens reais,
como Fernando Pessoa, Miguel Torga, Vasco Santana,
ou personagens ccionadas como Homem-Pedra, a
gura Clássica, a Força da Natureza, ou ainda antigas
pro ssões como o policia-sinaleiro, que muitos
gostaram de recordar.
Em cada um dos dias, as estátuas foram trocando de
local, de forma a criar uma dinâmica diferente nas ruas
comerciais onde estavam instaladas.
O público aplaudiu a iniciativa, manifestando o desejo
de que tenha continuidade no próximo ano. O evento
atraiu um grande número de visitantes ao concelho,
com re exos positivos no comércio local.■
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-António Santos é recordista
mundial de imobilidade
Entre os participantes no Festival destacou-se António Santos
(Staticman), que começou as suas criações de estátuas vivas na rua, em
Barcelona, em 1987 e no ano seguinte bateu o recorde Guinness de
imobilidade (15 horas, 2 minutos e 55 segundos).
Esse recorde, entretanto, já foi superado por duas vezes, pelo próprio,
embora não esteja registado no Guiness Book. Em 2003 conseguiu
manter-se imóvel durante 20 horas, 10 minutos e 36 segundos, sendo
recorde mundial até hoje. Em 33 anos de carreira já representou mais de
500 guras. Esteve presente em 74 países, de todos os continentes.

-E a Estátua mais votada foi…
Paralelamente ao festival decorreu um concurso em que o público podia
votar na sua estátua preferida. Para o efeito foram colocados boletins junto
de cada estátua a e uma tômbola no átrio da Câmara Municipal onde as
pessoas podiam depositar o seu voto.
A gura do “Polícia-Sinaleiro” foi a eleita do público, seguindo-se “Força
da Natureza” e “Figura Clássica”. A iniciativa não teve m competitivo e
visou simplesmente incentivar a participação do público no evento.
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“O principal objetivo desta animação de rua
é o apoio ao Comércio Local”
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, faz um
balanço muito positivo de uma semana de atividades
culturais que animou a Vila de Mortágua e sobretudo
dinamizou o Comércio Local. “O apoio ao comércio
local foi a principal razão que nos levou a desenvolver
este programa, sabendo nós as di culdades que o setor
está a viver com esta crise económica causada pela
pandemia. Anteriormente tomámos outras medidas
de apoio direto, mas estas atividades também são
importantes para a recuperação do setor”, vinca.
Júlio Norte lembra que, em condições normais, nesta
semana teria lugar a grande festa de verão dos
mortaguenses e dos emigrantes, a “Festa das
Tasquinhas”, que anualmente atrai milhares de
pessoas a Mortágua, pela gastronomia e pelos
concertos. “Lamentavelmente, pelas razões que são
conhecidas, este ano não pudemos manter o formato
habitual das festas, mas não quisemos deixar de
celebrar essa semana festiva, ainda que de um modo
diferente. Nesse sentido, delineámos um programa
alternativo, inovador e acima de tudo adequado a este
tempo que estamos a atravessar, que implica alguns
co n d i c i o n a m e n to s e m te r m o s d e l o ta ç ã o e
concentração de pessoas. Pensamos que conseguimos
atingir esse duplo objetivo, na medida em que tivemos

um programa muito interessante, atrativo e
multifacetado, e ao mesmo tempo salvaguardando as
regras de segurança.
Júlio Norte enaltece o comportamento exemplar do
público: “mesmo sendo atividades ao ar livre,
praticamente todas as pessoas traziam máscara e
mantinham algum distanciamento físico, o que
demonstra que estão consciencializadas para o
cumprimento das regras de segurança, até para sua
própria proteção e das respetivas famílias”. ■
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“Mensagens no Bico”
-O Jardim Municipal
acolheu uma
intervenção artística
intitulada “Mensagens no
Bico”, da autoria da
Artista Plástica e
Cenógrafa Marta
Fernandes da Silva,
natural de Mortágua.

Materializando o mote da exposição, aves em tamanho grande e muito
coloridas transportavam no bico mensagens de escritores portugueses
(Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, Virgílio Ferreira) e
de guras internacionais marcantes (Nelson Mandela). A arte, como cou
demonstrado, também nos pode pôr a pensar e a re etir.
O público foi também convidado a enviar uma “Mensagem de Esperança
por um Mundo melhor” através dos postais ilustrados da exposição.
A Praça do Município transformou-se num cenário de cor e fantasia, sendo
especialmente visível o entusiasmo e o encantamento dos mais
pequenos.■
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Espetáculo
Fil`mus 2
-A Praça do Município foi palco
do espetáculo Fil`mus 2, em que
cinema, música e humor se
entrecruzam.

Apresentado pela Companhia Trigo Limpo Teatro
ACERT, este espetáculo constituiu uma agradável
surpresa e proporcionou uma noite inesquecível de
cultura e entretenimento.

No palco, cinco músicos tocaram a banda sonora de
genéricos de lmes e séries famosas do Cinema e
Televisão, e acompanharam musicalmente lmes de
Charlie Chaplin (Charlot) e de animação.

SETEMBRO 2020

Não faltou algum humor, com os
músicos a entrar na tela, vestidos
na pele dos heróis que eram
projetados.
O público, de todas as idades,
assistiu a um espetáculo de fusão
inovador e de grande qualidade,
que fez muita gente viajar por
memórias da infância e juventude,
pelos lmes da nossa vida!
No nal do espetáculo, o
presidente da Câmara subiu ao
palco e agradeceu a postura do
público que cumpriu as regras de
segurança recomendadas,
demonstrando cuidado,
consciência e responsabilidade.
Júlio Norte deixou uma mensagem
de esperança: “ Vamos esperar que
o próximo ano seja com mais
alegria, com mais tranquilidade, e
que possamos voltar a dar aquele
abraço que tanta falta nos faz”.■
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-A Rota da EN2 continua
a trazer visitantes ao
concelho de Mortágua,
vindos de todo o País e
até do estrangeiro.
Mês de Agosto registou
recorde de visitantes.

Mortágua na Rota da EN2
No mês de Agosto contabilizaram-se 3338 visitantes,
o que constitui um recorde mensal absoluto desde a
criação da Rota da EN2. E desde o início do ano já
contabilizaram-se 4357 visitantes.
Estes números são calculados com base no registo de
pessoas que é feito no momento de carimbar o
passaporte, sendo também registada a sua
proveniência e meio de deslocação.
É frequente haver grupos de viajantes da EN2 em que
só um ou dois trazem passaporte, mas o número de
acompanhantes é superior, daí a importância desse
registo completo.

Dependendo do plano de viagem traçado, há
visitantes que aproveitam para saborear a nossa
gastronomia num restaurante, alojar-se numa
unidade turística (hotel ou outra tipologia), e conhecer
alguns pontos de interesse, bene ciando o comércio e
a atividade económica local.
Tendo em vista melhorar a informação ao visitante, o
Município de Mortágua irá proceder à colocação de
sinalética e de marcos idênticos aos que existiam no
passado, indicando o quilómetro da EN2 onde se
encontra e a distância para Chaves e Faro, os dois
extremos da Nacional 2.■
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Rota da EN2
RFM esteve em direto de Mortágua
-A estação de rádio de âmbito nacional
RFM realizou uma emissão em direto, de
Mortágua, dedicada à mítica Estrada
Nacional 2.

SETEMBRO 2020

O programa “Sente Portugal” foi
emitido na tarde de 16 de agosto, a partir
da Praça do Município. Com a duração
de três horas, contou com entrevistas
locais e as músicas da RFM, trazendo a
magia da rádio para a rua.
É de salientar que durante o mês de
agosto, Mortágua esteve em destaque
em várias estações televisivas (RTP e
SIC), além da Rádio e Imprensa. A Rota
da EN2, a Gastronomia e Vinhos, e o
Festival de Estátuas Vivas, foram
alguns dos motivos que despertaram a
atenção dos media. ■
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Lançado Mapa-Roteiro das Invasões Francesas
na Região de Coimbra
-Mortágua e a Batalha do Bussaco
fazem parte deste mapa-roteiro que irá
integrar o itinerário cultural europeu
Destination Napoleon.
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Realizou-se no passado dia 12 de Agosto a
apresentação do Mapa-Roteiro temático alusivo às
Invasões Francesas na Região de Coimbra. Na
cerimónia marcou presença a Secretária de Estado da
Cultura, Graça Fonseca, autarcas da CIM-Região de
Coimbra e representantes do Exército Português.

Numa segunda fase do projeto está prevista a criação
de um sistema de realidade aumentada que permitirá
ao visitante, num determinado local, apontando a
câmara do seu telemóvel, poder ver uma simulação
das batalhas e de outros episódios” das Invasões
Francesas.

Este projeto surge numa altura em que se vai assinalar
os 210 anos da 3ª Invasão Napoleónica, a qual
desenrolou-se em vários territórios da Região de
Coimbra, nomeadamente Mortágua, culminando na
derrota nal nas chamadas Linhas de Torres.

A terceira fase, já de âmbito nacional, prevê a utilização
de equipamentos de realidade virtual nos principais
locais associados às três Invasões Francesas – do
Bussaco às Linhas de Torres, passando pelo Vimeiro ou
Elvas, entre outros, que permitirá que o visitante possa
“participar” da própria batalha ou vivenciar outros
acontecimentos da altura.

Lembramos que a Região de Coimbra foi das mais
atingidas pelas Invasões Francesas, destacando-se um
momento decisivo no curso dos acontecimentos, a
Batalha do Bussaco, que causou um elevado número
de baixas (calcula-se em cerca de 4 mil) nos exércitos
franceses, obrigando a uma retirada estratégica pela
zona noroeste de Mortágua.
Promovido pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, este mapa-roteiro será um guia
para o visitante que queira conhecer os locais e as
marcas deixadas nos territórios da região pela
passagem das Invasões Francesas, assinalando os
pontos de interesse e os momentos marcantes das
mesmas. Por outro lado, serve de base para o
desenvolvimento de percursos e atividades
turísticas, desde visitas guiadas ou autónomas.

O mapa-roteiro das Invasões Francesas foi elaborado
em estreita colaboração com o Exército Português e
com a chancela da revista National Geographic.
O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio
Norte, refere que este projeto representa mais um
passo na concretização do objetivo de a rmar as
Invasões Francesas não só como legado histórico mas
também como um ativo turístico, dotado de
capacidade de atração de visitantes nacionais e
estrangeiros.
O projeto irá ser integrado no roteiro ibérico das
Invasões Francesas e no itinerário europeu
Destination Napoleon, o que permitirá a sua entrada
nos mercados internacionais. ■
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“Foge comigo! – Guias de destinos”
promove Serra do Bussaco
A editora "Foge comigo!" lançou o 8º título da
sua coleção de Guias de Destinos Turísticos
nacionais, que é dedicado à “Serra do Bussaco –
Mealhada, Mortágua e Penacova”.

Uma ave, o papa- gos, é o guia desta viagem,
convidando a descobrir as maravilhas do território dos
três concelhos.
Ao longo de 264 páginas, o Guia destaca a história, a
natureza, o património, a gastronomia, desta região,
podendo ler-se: “ Aqui se xaram os monges que
cuidaram, ao longo de vários séculos, de um bem
precioso – a Mata Nacional do Bussaco – que hoje se
a rma como uma formação orestal única à escala
mundial.
De vontades soberanas aqui se erigiu uma vez um
palácio, que se quis real, mas que nunca o chegou a ser.
Nele estão retratados os episódios de invasões que
marcaram a História de Portugal, que pretenderam
conquistar este território, mas que nunca o
conseguiram.

Mas a Serra do Bussaco também nos deslumbra pelas
suas paisagens, pelas suas águas de excelência e pelo
bom ar que aqui se respira, que em tempos movia as
velas do seu conjunto de moinhos. Convida-nos a
explorar a sua Grande Rota, com 56km. Junta-nos à
m e s a p a ra s a b o re a r m o s a s e s p e c i a l i d a d e s
gastronómicas da região, das quais se destacam o
Leitão da Bairrada, a Lampantana e a Lampreia – e
vários doces e vinhos”.■
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Miranda-Mortágua participa
na Volta a Portugal – Edição Especial
A equipa Continental UCI MirandaMortágua irá participar na Volta a
Portugal - Edição Especial, que se corre
de 27 de setembro a 5 de outubro.
A equipa Miranda-Mortágua irá ter 7 atletas efetivos
na prova rainha do ciclismo nacional, contando com
Hugo Sancho, Daniel Freitas, João Barbosa, Joaquim
Silva, Ángel Sanchez, Leangel Linarez e Gaspar
Gonçalves.
Este ano a Volta terá características diferentes,
constituindo uma Edição Especial, com menos etapas,
e sob organização da Federação Portuguesa de
Ciclismo. A Volta não terá aglomerações de público nas
áreas de partida e chegada das etapas e os atletas e
staff terão de realizar testes covid 72 horas antes do
início da prova, entre outras medidas previstas no
plano sanitário do evento.
A 82ª edição da prova cou adiada para o próximo ano,
visando a salvaguarda dos interesses dos ciclistas e
equipas, e da saúde pública.

Entretanto a equipa já regressou às competições
o ciais, tendo disputado os Campeonatos Nacionais
que se realizaram de 14 a 16 de Agosto. Foram 3 três de
dias de competição, onde a equipa esteve em bom
nível, com Pedro Pinto em 9º lugar no Contrarrelógio
Individual (CRI) para atletas Sub-23 e Daniel Freitas a
conseguir o 12º lugar na Prova de Fundo de Elites.
A e q u i p a M i ra n d a - M o r t á g u a e s t e v e a i n d a
representada nos Campeonatos de Espanha, em Jaén
(Andaluzia), com o seu atleta Ángel Sanchez. Uma
participação muito positiva do ciclista, sendo 18º no
CRI e 24º na Prova de Fundo. Numa prova onde o nível
competitivo foi muito alto, Ángel Sanchez chegou a
liderar a corrida de fundo, após uma fuga ao pelotão,
mas a 4 km da meta teve o azar de um furo que o
impossibilitou de estar no top 10.
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CLDS-4G de Mortágua promoveu atividade
sociocultural para a população idosa

SETEMBRO 2020

A atividade de animação sociocultural decorreu no
passado dia 22 de agosto, no Parque Verde, e reuniu 94
participantes, na sua grande maioria pessoas idosas.
Foram cumpridas as regras de segurança previstas
para os eventos em espaço público, nomeadamente
uso obrigatório de máscara e distanciamento físico
(lugares sentados e distância mínima de 1,5 metros
entre si).
O s p a r t i c i p a n t e s a s s i s t i ra m a o e s p e t á c u l o
"Miscelânea", apresentado pela Companhia Papillon.
A dupla Rita Nobre e Neide Simões proporcionou uma
noite de boa disposição e convívio, com muitos
momentos hilariantes.
Esta atividade inseriu-se no Eixo 3 do Plano de Ação do
CLDS-4G, que está centrado na “Promoção do
Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa”.
Combater a solidão e o isolamento social e aumentar a
qualidade de vida da população idosa, é o objetivo
geral deste eixo de intervenção.
Através de um conjunto de projetos e ações pretendese fomentar a participação cívica e social dos idosos;
reforçar a autoestima, a con ança e a segurança;
promover a adoção de estilos de vida saudável (prática
da atividade física regular); sensibilizar para a
prevenção da saúde; familiarizar os idosos com as
novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(projeto Net Sénior); promover o encontro entre
gerações, e a partilha de saberes e vivências.
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O Plano de Ação do CLDS-4G tem uma abrangência
temporal de três anos (2019-2022). O projeto é
promovido pelo Município de Mortágua e coordenado
pela Santa Casa da Misericórdia de Mortágua,
designada Entidade Coordenadora Local da Parceria.
Para o seu desenvolvimento no terreno foi criada uma
equipa técnica especializada que integra uma
Coordenadora, uma Psicóloga, uma Técnica de
Psicomotricidade e uma Técnica de Serviço Social.
Promover a inclusão social e a qualidade de vida
Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social
(CLDS), agora denominados de 4ª geração, visam
promover a inclusão social de grupos populacionais
que revelem maiores níveis de fragilidade social num
determinado território, mobilizando para o efeito
diferentes agentes e recursos localmente disponíveis.
Caracterizam-se por uma lógica de intervenção de
proximidade e concertada, realizada em parceria entre
M un ic ípio e en t idades lo c ais, pro moven do
projetos/ações que possam aumentar a capacitação e o
bem-estar das pessoas que evidenciem fragilidades
/vulnerabilidades mais signi cativas.
Os CLDS são co- nanciados pelo POISE - Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego. O montante
do nanciamento atribuído ao concelho de Mortágua,
para os três anos, foi de 520 mil euros.■
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Projeto “Aldeias Seguras, Pessoas Protegidas”

-Ação de esclarecimento abordou a
temática da proteção das populações
face a cenários de calamidades.

Realizada no passado dia 23 de agosto, a sessão foi
promovida no âmbito do “Projeto Aldeias Seguras,
Pessoas Protegidas”. Este projeto integra o Plano de
Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social do
Concelho de Mortágua (CLDS-4ª Geração), mais
concretamente o seu Eixo 4 de intervenção que trata do
“Auxilio e intervenção emergencial às populações
inseridas em territórios afetados por calamidades e
/ou capacitação e desenvolvimento comunitários”.

SETEMBRO 2020

A atividade subordinada ao tema “Segurança no Apoio
ao Combate de Incêndios”, foi dinamizada pelos
Bombeiros Voluntários de Mortágua e contou com 67
participantes, entre representantes das Associações
Locais e Juntas de Freguesia.
Foram abordados temas como o comportamento do
fogo, as situações de risco no combate, os
equipamentos de proteção individual (EIP), os níveis
de intervenção (combate inicial, rescaldo e vigilância).
No nal, houve um espaço dedicado a dúvidas e
esclarecimentos.
O projeto “Aldeias Seguras, Pessoas Protegidas” visa
promover a auto-organização das populações face às
situações de risco, a promoção de atitudes de
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prevenção e proteção da comunidade relativamente às
alterações climáticas e dinamizar/revitalizar o papel das
associações locais enquanto agentes de proteção civil.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
marcou presença no encerramento da ação, e salientou
a importância das populações estarem preparadas e
organizadas para a autoproteção individual e
comunitária, de forma a reduzir riscos e a criar um
ambiente de segurança.
Júlio Norte valorizou o trabalho que já começou a ser
desenvolvido pela equipa do CLDS e pediu a
colaboração das Associações e das Juntas de Freguesia
na prossecução dos objetivos do projeto, que estão
orientados para o apoio aos grupos populacionais
mais fragilizados e para a inclusão social. ■
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ENDIPREV instala-se no Parque Industrial

-Unidade em fase de construção será a
base operacional da empresa em
Portugal.

A futura unidade irá ocupar uma área de implantação
de 1747 m2 e uma área bruta de construção de 1553
m2, repartida entre áreas de trabalho (gabinetes) e
armazém. Prevê-se que a unidade esteja a funcionar
em janeiro de 2021.

SETEMBRO 2020

A ENDIPREV é uma referência internacional no
fornecimento de serviços especializados na área da
energia (maioritariamente relacionada com a energia
eólica), tais como Comissionamento, Teste e
Validação, Manutenção Preventiva e Corretiva em
máquinas eólicas onshore e offshore (no mar).
A empresa foi criada em 2009 por cinco jovens
empreendedores, André Pereira, André Ribeiro, Dário
Antunes, Fernando Silva e Gil Mortágua, todos com
formação em Engenharia Eletrotécnica. Após
terminarem o curso, decidiram juntar-se e criar o seu
próprio negócio e emprego. Nesse mesmo ano
instalaram-se no Ninho de Empresas de Mortágua,
bene ciando dos incentivos concedidos pelo
Município para novos projetos empresariais.
A ambição era criar uma empresa de referência na
indústria eólica que se distinguisse do que existia no
mercado, sobretudo na área da qualidade do serviço,
através da aposta na formação, segurança e inovação.
O esforço comercial junto dos maiores fabricantes de
turbinas eólicas foi facilitado fruto da experiência e
know-how que demonstravam. A empresa já
desenvolveu mais de 300 projetos por todo o Mundo
(Europa, América do Norte, África e Ásia), em estreita
p a rc e r i a c o m o s p r i n c i p a i s f a b r i c a n t e s d e
aerogeradores (OEM).Tem experiência em mais de 30
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países e escritórios em 9, Alemanha, China, Espanha,
Estados Unidos, Etiópia, Holanda, Portugal, Suécia e
França.
Os clientes são, maioritariamente, fabricantes de
a e ro g e ra d o re s , e e m c a s o s p a r t i c u l a re s o s
proprietários dos parques eólicos.
Desde a sua fundação, a ENDIPREV tem tido um
crescimento exponencial em todos os indicadores,
como mercados, volume de negócio e número de
colaboradores. Nos últimos cinco anos registou um
crescimento médio de 38%. Quando iniciou a sua
atividade em 2009 contava com 4 colaboradores, hoje
são 210 distribuídos entre Portugal, França e USA.

notícias
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Principais marcos na história da vida da
ENDIPREV
2009
Em Junho de 2009 é fundada a ENDIPREV
2010
Diagnóstico de Aerogerador no parque eólico de Safra
– Portugal
Parque Eólico Merkur (Alemanha)

2011
Primeira exportação, ESP, USA;
Primeiro projeto nos EUA (Adams & Danielson Wind
Farm)
2012
Primeiro contrato de manutenção multi-parque em
Portugal (+ 5 parques eólicos, + 100MW);
Início da exportação para o Reino Unido c/ serviços de
comissionamento e manutenção (+200MW)
2013
IníciodaexportaçãoparaoBrasilc/serviçosdecomissionamento
(+100MW),Finlândia,RoméniaeMarrocos;

Primeiro projeto e início da sucursal na Etiópia, com
contrato de comissionamento e manutenção
(120MW) pelo período de 5 anos;
Primeiro projeto com tecnologia offshore em protótipo
2014
Primeiro projeto no México (Sureste, Ejido, Agua
Caliente, Asunción Ixataltepec, Oaxaca, México
(+100MW)
Primeiro projeto na Coreia do Sul;
Contrato multi-projeto de comissionamento no Brasil
(+ 200MW);
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Início da exportação para a Holanda c/ serviços de
teste e validação em protótipos de aerogeradores
2015
Primeiras exportações para Polónia, Japão e Lituânia
2016
Primeiro projeto de energia eólica offshore no mercado
dos EUA (Block Island Wind Farm)
2018
Primeiro projeto de energia eólica offshore no mercado
da Alemanha (Merkur);
Primeiro projeto de energia eólica offshore no mercado
da China
2019
Celebração de contrato de 2 anos de manutenção em
Espanha (388MW);
Celebração de contrato de 2 anos de manutenção em
França (293MW);
Celebração de contrato de 2 anos de manutenção no
Reino Unido (315MW)

2020
Começou a trabalhar em simultâneo com os 4 maiores
produtores de turbinas, a nível mundial: GE Renewable
Energy, Siemens Gamesa, Vestas e Nordex.■
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Formação/Empresas
-O Programa UPskill-Digital Skills & Jobs
é um programa de formação com vista
à integração no mercado de trabalho e
de apoio às empresas que pretendam
requaliﬁcar recursos humanos, através
de formação qualiﬁcada

Tem por base um protocolo conjunto entre três
entidades: CCISP - Conselho Coordenador do
Institutos Politécnicos, APDC-Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das Comunicações e IEFP –
Instituto de Emprego e Formação Pro ssional.
O Programa parte das necessidades de Recursos
Humanos identiﬁcadas pelas Empresas, tendo por
base perﬁs especíﬁcos associados às atividades de
Programação, Conﬁguração de Ambientes (Cloud/
ERP/CRM) e Redes.
A Formação será estruturada da seguinte forma:
a) Parte formativa teórico/prática, ministrada pelos
Institutos Politécnicos ou outras Instituições do
Ensino Superior aderentes, como uma duração

máxima até 6 meses, versando as tecnologias
identiﬁcadas pelas Empresas;
b) Formação em contexto de trabalho de 3 meses, a
decorrer numa das Empresas aderentes,
O Politécnico de Coimbra será a entidade formadora
responsável pelas ações de formação que decorram na
Região de Coimbra (inclui Mortágua).
A formação é nanciada pelo IEFP, mas cada formando
que integre estas formações tem de ter um local para a
formação prática, previamente protocolado, onde a
empresa não só se compromete a proporcionar a
formação prática, como tem de assegurar a contratação
de 80% dos formandos por si identi cados.
Caso tenham interesse em aderir a este programa, as
empresas podem contactar o Politécnico de Coimbra
através do preenchimento do seguinte formulário:
https://forms.gle/d1r4N9XfHofdrkgz9
A formação em contexto de empresa decorre de 15 março
a 15 junho 2021.■
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 5 e 26 de
Agosto, tomou conhecimento e
deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar comparticipar na totalidade a aquisição das
Fichas de Atividades de todas as crianças do 1º CEB da
Escola Básica de Mortágua, até ao limite de:
1º ano – 28,30 euros; 2º ano – 29,97 euros;
3º ano – 43,80 euros; 4º ano - 47,70 euros

deliberações municipais
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Mais deliberou um auxilio para aquisição de material
escolar, no valor de:
30 euros para as crianças que bene ciam do 1º escalão
do abono
25 euros para as crianças que bene ciam do 2º escalão
do abono
20 euros para as restantes crianças quê se encontrem
nas outras situações.
E que o prazo para apresentação do requerimento
acompanhado de cópia da faturas das chas , emitidas
pelos estabelecimentos comerciais do concelho, seja
até 30 de outubro.

deliberações municipais
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Deliberar solicitar à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua a disponibilidade para a prestação do Serviço de
Apoio à Família no Pré-Escolar (Fornecimento de Refeições e Prolongamento de Horário) no ano letivo
2020/2021.
Deliberar solicitar à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua a disponibilidade a Santa Casa da Misericórdia
de Mortágua para a prestação do serviço de Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico no ano letivo 2020/2021.
Deliberar solicitar à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua a disponibilidade para a prestação do serviço de
Transporte de crianças do Pré-Escolar, 1º CEB e alunos
do Secundário, não abrangidos pela rede de transporte
público no ano letivo 2020/2021.
Rati car os processos de candidatura nº 24, 25, 26, 27 e
28/2020 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio à Família, nos termos do respetivo Regulamento.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Aprovar os protocolos de parceria intermunicipais que
visam a candidatura de três projetos ao Programa
Centro 2020- “Programação Cultural em Rede”, e
envolvendo os Municípios de Mortágua, Mealhada,
Penacova, Cantanhede e Oliveira do Hospital.
Aprovar atribuir à PESCAMOR – Clube de Pesca Desportiva de Mortágua, mediante protocolo, o subsídio
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no valor de 3.500,00 euros, para apoio ao desenvolvimento
da sua atividade regular e participação em provas nacionais.
Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua,
mediante protocolo, o subsídio no valor de 4.000,00
euros, para apoio ao desenvolvimento regular da sua
atividade cultural.
Aprovar atribuir à Morpatudos – Associação de Resgaste, Cuidado e Acolhimento de Animais, mediante
protocolo, o subsídio no valor de 5.222,00 euros, sendo
que 5.000,00 euros destinam-se a apoiar o desenvolvimento da sua atividade regular, e a restante verba
para suportar despesas efetuadas em atividades de
colaboração com o Município
Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante
protocolo, o subsídio no valor de 20.000,00 euros,
para apoio à participação da sua equipa de ciclismo
nas competições o ciais, entretanto retomadas, em
que se inclui a participação na Volta a Portugal a disputar de 27 de setembro a 5 de outubro.
APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Aprovar atribuir à Fábrica Paroquial da Freguesia do
Sobral, o subsídio no valor de 2.000,00 euros, para
apoio à realização de obras de conservação e bene ciação da Capela de Chão Miúdo.

deliberações municipais
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HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

PROTECÇÃO CIVIL

Aprovar a rescisão de contrato de arrendamento, a pedido
do titular do mesmo, referente ao fogo T2, Lote 2, 2ºDtº,
Fração D, no Bairro de Habitação Social da Gandarada.

Aprovar a atribuição de um subsídio extraordinário à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mortágua, no montante de 20.000,00 euros, para
fazer face às despesas extraordinárias (correntes e de
investimento) inerentes à execução das medidas de
implementação do Plano de Emergência Covid-19.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar a atribuição de comparticipação no valor de
24 mil euros, mediante a celebração de protocolo, à
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, para apoio à realização da ação “ Tômbola Comércio Local – “ Compre no Comércio Local, Promova o seu
Concelho”, que visa estimular o consumo nos estabelecimentos comerciais e de serviços do concelho.

Aprovar a atribuição de um subsídio à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua,
no montante de 20.000,00 euros, para apoio a investimentos efetuados na transformação/adaptação d e 3
viaturas, duas delas para combate a incêndios.
ADMINISTRAÇÃO

Aprovar a proposta de adesão ao Acordo de Parceiros para
o Desenvolvimento conjunto do Projeto “CadaSTRu –
Cadastro Simpli cado do Território Rústico da Região de
Coimbra”, tendo em vista o seu co nanciamento pelo Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020)
Aprovar a celebração de acordo de entidades no âmbito da candidatura “Rede Temática das Invasões Francesas em Portugal”, submetida ao Programa Valorizar Linha de Apoio à Valorização Turistica do Interior, bem
como tomar conhecimento que a mesma foi objeto de
reprogramação temporal até 30/06/2021.

Tomar conhecimento das deliberações da Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária realizadanodia21dejulho.
Tomar conhecimento que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana aprovou a veri cação
da concordância da Estratégia Local de Habitação do Município de Mortágua.
Tomar conhecimento do protocolo de colaboração
referente ao projeto de Unidades Móveis de Saúde da
RegiãodeCoimbra.
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Aprovar manifestar interesse na adesão do Município
de Mortágua ao Centro de Serviços Partilhados da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
para a área da gestão de estacionamento.
Aprovar a adjudicação de nitiva dos lotes 12/13 e
14/15 do Loteamento Municipal da Área da antiga
Cerâmica de Mortágua, nos termos do artº 10º do
Regulamento da Hasta Pública.
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Loteamento da Quinta de S. Domingos, referente à uni cação dos lotes nº 34 e nº 35, e proceder ao aditamento ao
referidoalvará.
Aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento nº 1/99 –
referente a alteração da área de implantação e de construção do lote 1-2 do Loteamento do Pólo Industrial de Vale
de Borregão, e proceder ao aditamento ao referido alvará.

Aprovar o procedimento de concurso público através
de Hasta Pública para a cessão do direito de exploração
do Bar/Esplanada das Piscinas Municipais.

Noti car o titular do Procº de Obra nº 01/2019/18, de que
é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do ato de licenciamento, nos termos do artº 71º, nº2 do
RJUE, e conceder ao requerente o prazo legal para o exercício da audiência prévia, nos termos do CPA.

Aprovar celebrar protocolo de colaboração com a
AEPGA – Associação para o Estudo e Proteção do Gado
Asinino, que tem por objeto o empréstimo de dois
exemplares daquela raça, a integrar no projeto pedagógico, terapêutico e ambiental da Quinta Pedagógica
de Vale de Remígio.

Noti car o titular do Procº de Obra nº 01/2017/94, de que
é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do ato de licenciamento, nos termos do artº 71º, nº3, alínea d) do RJUE, e conceder ao requerente o prazo legal
para o exercício da audiência prévia, nos termos do CPA.

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Emitir informação prévia tecnicamente favorável, relativa
ao Procº nº 07/2020/3, de instalação de uma Central Fotovoltaica, requerida por Pellets Power, Lda., sita ao Freixo, e
informar o promotor que a operação urbanística encontrase sujeita a licenciamento municipal, nos termos do
artº4, nº2, do RJUE.
Aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento nº 2/92 –

Noti car o titular do Procº de Obra nº 01/2018/17, de que
é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade
do ato de licenciamento, nos termos do artº 71º, nº3, alínea d) do RJUE, e conceder ao requerente o prazo legal
para o exercício da audiência prévia, nos termos do CPA.
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do
licenciamnto referente ao Procº de Obra nº
01/2018/139, nos termos do artº 71º, nº2, do RJUE, com
o consequente arquivamento do processo.
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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

Soluções Passatempo Cultural
1c,2a,3b,4b,5a,6c,7b

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

mapa do concelho •notícias
índice ▌39

SETEMBRO 2020

Linhar
de Pala

Tojeira
Gavião

02 EDITORIAL

EN
4-1
33

Calvos
Eirigo

Laceiras

Palheiros
de Cima

Aveleira

Sernadas

Vila Pouca

Falgaroso
da Serra
Santa Cristina
Tarrastal

Soito

TREZÓI

Monte de
Lobos

TREZÓI
Barracão

EN

Vale de
Ovelha

4
23

Póvoa
Povoinha

Cruz de
Vila Nova

4
23
EN

Chão de
Vento

MORTÁGUA

Barril
Coval

Vale de Açores
Cortegaça

Vale de
Borregão
Lourinha
de Baixo
Alcordal

Lourinhal Vale das
Éguas

CERCOSA

EN 234

EN228

Pinheiro

Falgaroso
do Maio
Almacinha

MARMELEIRA

CERCOSA

Vale de
Paredes

22
8

Freixo

MARMELEIRA

Galhardo

EN

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

Caparrosinha
Benfeita
Caparrosa

Vale de
Linhaça

Ameal

Vila Nova

Gândara

8
22
EN

Cerdeirinha

33
41

Carapinhal

234
EN

Pereira

Lourinha
de Cima

Cerdeira

Vila Gosendo

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.

Ferradosa
Almaça
IP3

EN
22
8

Vale de
Ana Justa

0M

Moura

SOBRAL

Vila Meã

Moitinhal
EN

Vale de Remígio

Pomares

Castanheira Vale da Vide

EN234

Sula

Santuário de Nª Srª
do Chão de Calvos
PALA
Palinha

00
M

Meligioso

Chão Miúdo

Ribeira

Azival
Vale de Mouro

4-1
33
EN

Vila Boa

ESPINHO

Sobrosa

Vila Moinhos
SOBRAL
Macieira

30

ESPINHO
Quilho

37 INFORMAÇÕES ÚTEIS
39 MAPA DO CONCELHO

Riomilheiro

EN228

Sardoal

EN 22
8

4-1
33
EN

EN
22
8

PALA

EN334-1

Água Levada

Felgueira

Palheiros
de Baixo

Carvalhal

Vila Meã
da Serra

06 NOTÍCIAS
34 DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS

Póvoa do Sebo

Ortigosa

Vale de
Carneiro
Painçal

04 EVENTOS
05 SUGESTÕES DA BIBLIOTECA

Pêgo Longo
EN 2
28

Paredes

Truta de Baixo

Anceiro

N

Mortazel

Truta de Cima

EDIÇÃO C. M. Mortágua ▪ PERIODICIDADE Mensal ▪ TIRAGEM 1500 ▪ DISTRIBUIÇÃO Gratuita

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de selecionar a informação a incluir, de acordo com
os critérios editoriais. As eventuais alterações das iniciativas anunciadas são da responsabilidade dos seus promotores.

MORTÁGUA

PRECISA

DE SI

APOIE O

COMÉRCIO LOCAL
TODOS TEMOS A GANHAR!
mortagua
MUNICÍPIO

USE SEMPRE MÁSCARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA q231 927 460 ▪ m MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT ▪ w WWW.CM-MORTAGUA.PT

