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Mensagem do Presidente

“

AO INVESTIRMOS NA MODERNIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS E NAS NOVAS TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, QUEREMOS SERVIR MAIS E MELHOR
OS MUNICÍPES E QUEM NOS VISITA".

Num mundo fortemente in uenciado pelos uxos das novas tecnologias e
da revolução digital, torna-se cada vez mais necessária a adequação permanente e atenta dos diversos peões.
Os Municípios têm um papel fundamental no acesso dos cidadãos aos serviços e tecnologias de última referência, procurando oferecer aos seus
Munícipes serviços de proximidade, bem como maior conforto e comodidade na resolução de diversos assuntos.
Neste sentido, o Município de Mortágua encetou esforços visando a disponibilização de um conjunto de serviços que permitem e facilitem o acesso
dos cidadãos a serviços e informação, neste novo mundo digital.
Assim, em julho entrou em funcionamento o Espaço do Cidadão, que visa
colmatar uma grave lacuna sentida pelos mortaguenses, cidadãos e
empresas, no acesso a um serviço de proximidade onde pudessem, de
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forma célere e imediata, mediante um serviço digital
assistido, aceder a um extenso rol de serviços que, de
outra forma, suportariam um conjunto acrescido de
deslocações, custos e tempo de espera, causando
maior transtorno. Fica, assim, garantida a prestação de
apoio digital no acesso a serviços das mais diversas instituições, em concreto, ADSE, AMA, Segurança Social,
IHRU, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
Direção Geral de Administração da Justiça e SEF.
A par disso, o Município e está a proceder à disponibilização de rede WI-FI gratuita nos equipamentos municipais e
em espaços públicos previamente identi cados enquanto
zonas de maior uxo de residentes e/ou visitantes.
Trata-se de um projeto da maior importância para a
população e para quem nos visita, uma vez que a Internet é, nos nossos dias, uma ferramenta essencial na
vida de todos nós, quer por motivos pro ssionais, quer
por diversão e lazer. O mundo digital é a nova realidade
que temos de aceitar e abraçar, que nos permite encurtar distâncias e a rápida solução de qualquer questão
ou contrariedade, à distância de um “click”.
A primeira fase da instalação de acesso sem os à internet, está já terminada, estando este serviço disponível
em espaços como a Praça do Município, Biblioteca
Municipal, Parque das Nogueiras, Ninho de Empresas,
Parque Verde, entre outros.

Por m, e não menos importante, cumpre-nos informar que muito brevemente será lançada a aplicação
móvel “Mortágua Aqui”, que estará disponível para dispositivos móveis Android e IOS.
Esta é mais uma aposta do Executivo Municipal, que
visa a divulgação dos pontos de interesse turístico e
patrimonial, mas também pretende ser uma ferramenta que promova a proximidade entre a Câmara e
os seus cidadãos. Assim, aos Munícipes será disponibilizado um serviço onde poderão, de forma simples e
imediata, noti car os serviços municipais de ocorrências
que pretendam comunicar, nomeadamente no âmbito da
proteção civil, urbanização, vias municipais, entre outros…
Por sua vez, o Município poderá enviar noti cações e
alertas de informação, bem como publicitar eventos e
outras comunicações que considere relevantes.
Visa-se, desta forma, a oferta de um serviço público de qualidade, disponível e atento às necessidades daqueles que
merecem o melhor de nós a cada dia… Os Mortaguenses!

Bem hajam!

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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Tema: Dia Mundial dos Correios
É celebrado a 9 de outubro

INFANTIL / JUVENIL

CRISÓSTOMO ALBERTO

A república
A República explicada às crianças.

ANNA LLENAS

O monstro das cores
A personagem principal é um monstro
que muda de cor consoante o que está
a sentir... e não percebe o porquê!

AUGUSTO CURY

ADULTOS

Gestão da emoção
Ajudará o leitor a identiﬁcar o
mau uso da emoção e o gasto
desnecessário de energia, além
de sugerir ferramentas para
corrigir estes hábitos.

JUDITH MCNAUGHT

Prefeito
Uma história que nos faz pensar
no valor da conﬁança, no poder
do perdão e na força do amor.

A data internacional dos correios celebra-se nesta
data, devido a ter sido neste dia que, em 1874, aquando
da assinatura do Tratado de Berna, as administrações
postais uniram esforços e criaram a União Postal
Universal, começando a maior rede de distribuição
física do mundo. Portugal é um dos 22 países membros
fundadores da União Postal Universal (UPU).
Os envios de mensagens remontam aos fenícios e
cretenses, com envios aéreos por pombos e andorinhas,
mas os pioneiros do correio postal foram os chineses. Em
Portugal, a Carta de Correio Mor de 1520 é o mais antigo
documento dos correios públicos de que há existência.
Os correios continuam a ter uma importância vital na
sociedade, sendo extremamente úteis no envio de
informação e mercadoria entre cidades, países e
continentes. Eles são um canal de comunicação e de
contacto entre pessoas muito importante. São também
um elemento fulcral na economia, facilitando as trocas
comerciais. A título de exemplo, em Portugal, todos os
dias são entregues mais de 4,5 milhões de cartas.
E você, há quanto tempo não escreve uma carta?
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Passatempo Cultural
Tema: Ciência
Produziu as primeiras ondas de rádio que tornaram
possível outras invenções, como o telégrafo sem ﬁos,
a rádio e a televisão:

a)Thomas Edison
b)Alexander Bell
c)Heinrich Hertz
Médico e bacteriologista que descobriu, em 1929,
a fórmula da penicilina, o primeiro antibiótico
do mundo:

É considerado o inventor e primeiro a demonstrar a
aplicação de uma anestesia geral::

a)Alexander Fleming
b)Almoroth Wright
c)Paul Erlich

a)William Thomas Green Morton
a)Crawford Long
b) James Simpson

Teorizou o papel do inconsciente
no comportamento humano

Estudou as órbitas dos cometas e descobriu que tinham aparições periódicas:

a) Otto Rank
b) Carl Gustav Jung
c) Sigmund Freud

a)Edwin Hubble
b)Edmund Halley
c)Stephen Hawking

Criou no século XV o primeiro processo
de impressão em papel e a primeira
Bíblia impressa

O cientista Felix Hoﬀman (1868-1946) ﬁcou célebre
por ter criado este fármaco:

a) Johannes Gutenberg
b) Galileu Galilei
c) Friedrich Koenig

a) Aspirina
b) Insulina
c) Morﬁna
Soluções na pág.38
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Abertura do novo ano letivo

Presidente da Câmara deixou palavras
de conﬁança e serenidade.
-Num misto de sentimentos de
ansiedade, receio e esperança, o
novo ano escolar arrancou no dia 17
de setembro para todos os níveis de
ensino (Pré-Escolar, 1º, 2.º 3º Ciclos e
Secundário)
Este é um ano escolar atípico marcado pelas medidas
de segurança impostas pela pandemia.
Após a breve experiência do ensino à distância, o novo
ano escolar retomou as aulas presenciais, para
satisfação de alunos, professores e comunidade
educativa em geral. É consensual que o ensino
presencial não só é imprescindível, como garante a
equidade e o apoio individualizado do aluno.

da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da
Educação, nas quais se incluem a reorganização dos
espaços e horários, a disponibilização de materiais
para higienização e equipamentos de proteção
individual ou a colocação de sinalética informativa.

Na Escola Básica de Mortágua (Pré-Escolar e 1º Ciclo),
o novo ano letivo foi minuciosamente preparado, em
articulação entre Município, Agrupamento de Escolas
e Autoridade de Saúde Local, no sentido de assegurar
as atividades letivas cumprindo todas as orientações

Foi elaborado e implementado um Plano de
Contingência e um “Plano de Limpeza e Desinfeção de
superfícies em ambiente escolar no contexto da
pandemia covid-19”, e realizados testes serológicos de
despiste à covid, abrangendo Professores, Educadoras
e Assistentes Operacionais.
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As turmas passaram a ter uma sala-base, os lugares são
xos e com distanciamento físico. Foram criados
circuitos próprios de circulação para evitar o
cruzamento de pessoas.
Os espaços e equipamentos são sujeitos a ações de
desinfeção diárias e periódicas. Os horários foram
reorganizados e os intervalos reduzidos e/ou
desfasados.
N o s re f e i t ó r i o s , o s e s p a ç o s f o ra m t a m b é m
reorganizados, tendo sido estabelecidos turnos
distintos para refeição, garantindo assim a higienização
e desinfeção do local e dos materiais. A atividade
desportiva passa a obedecer a regras especí cas.
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Os transportes escolares foram reajustados em termos de
circuitos e horários face à redução da lotação dos autocarros.
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“Temos todos de aprender a viver com
esta nova normalidade”
Presidente da Câmara – José Júlio Norte
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que o novo ano letivo foi preparado com o objetivo de
garantir que a escola é um espaço seguro para todos.
“O nosso Agrupamento de Escolas e o Município,
zeram o seu trabalho, podemos dizer "a Escola está
preparada", mas isso não é su ciente, temos que ser
todos a assumir a nossa quota-parte de
responsabilidade, com tolerância, mas ativos na
congregação de esforços para vencer esta fase. Vamos
fazer avaliação, dia a dia, caso a caso, como vai evoluir,
ajustando as medidas a tomar em consonância com as
regras de nidas pelo Ministério da Educação e em
ligação com a Delegada de Saúde”.
Segundo Júlio Norte, as escolas são o local mais seguro
onde as crianças e os alunos podem estar nesta altura.
“O risco está cá fora, na comunidade, na vida social, e
na possibilidade de contágio para o interior da escola”.
Apesar da ansiedade e receios, o presidente da Câmara
realça que é fundamental encarar o ano letivo com
serenidade e calma, por todos os agentes educativos,
incluindo famílias. “As escolas têm de funcionar, os
alunos têm de fazer a sua aprendizagem, de
preferência com aulas presenciais, e temos todos de
aprender a viver com esta nova “normalidade”,

adaptando práticas, comportamentos e rotinas a este
desa o de pandemia”.
Júlio Norte deixa uma mensagem de con ança na escola e
destaca a dedicação e o empenho dos seus dirigentes,
pessoal docente e não-docente, na preparação do
arranque do novo ano letivo com toda a segurança.
E formula votos de um bom ano letivo para todos os
alunos, deixando ainda uma mensagem de
tranquilidade para toda a comunidade educativa:
“Vamos ter esperança que tudo vai correr bem.
Responsabilidade é a palavra de ordem para
vencermos este desa o”■.
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Ano letivo 2019-2020

Câmara Municipal atribuiu
cerca de 44 mil euros
em Bolsas de Estudo
-Câmara Municipal deferiu um total
de 31 processos de candidatura,
totalizando um apoio no montante
global de 43.900 euros.
As Bolsas de Estudo são atribuídas durante dez meses,
sendo o valor da capitação mensal de nido em função
da situação socioeconómica do agregado familiar,
devidamente comprovada.
Quanto aos escalões do valor da bolsa, foram
atribuídas:
7 bolsas de 60,00€/mês; 3 bolsas de 80,00€/mês; 4
bolsas de 100,00€/mês; 1 bolsa de 120,00€/ mês; 1
bolsa de 140,00€/ mês;3 bolsas de 160,00€/ mês; 2
bolsas 180,00€/ mês; 4 bolsas de 200,00€/ mês e 4
bolsas de 250,00€/ mês, sendo esse valor calculado
com base nos rendimentos declarados e
documentados.

Com a atribuição das Bolsas de Estudo, pretende a
Câmara Municipal proporcionar a todos os jovens,
iguais condições de acesso ao ensino e ao sucesso
escolar, incentivando o empenho nos estudos e
apoiando os jovens que demonstram capacidades de
aproveitamento escolar.
No próximo mês de novembro vai abrir o período de
candidaturas para o ano letivo 2020-2021. ■
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Munícipes vão continuar
a pagar a taxa mais baixa de IMI
-Município de Mortágua decidíu
manter a taxa de IMI em 0,3%, que é
o valor mais baixo previsto na lei.
Os residentes no concelho vão continuar a pagar a taxa
mínima de 0,3% para os prédios urbanos, em 2021.
É o que resulta da proposta apresentada pelo
Executivo Municipal e sufragada pela Assembleia
Municipal.
A lei estabelece que a taxa de IMI pode variar entre
0,3% e 0,45% (máximo), sendo que o Município de
Mortágua tem xado, ano após ano, esse valor no
mínimo permitido, de modo a aliviar a pressão scal
sobre as famílias.

-Famílias com ﬁlhos a cargo
beneﬁciam de um desconto
adicional de IMI

A xação da taxa de IMI no mínimo legal para prédios
urbanos representa um esforço nanceiro signi cativo
para o Município, pois este imposto constitui uma das
principais fontes de receita municipal.

O Município decidiu ainda aplicar o chamado “IMI
familiar”, que se traduz numa redução do imposto para
as famílias com habitação própria e permanente e
dependentes a seu cargo. Trata-se de uma prerrogativa
concedida pelo nº1 do artº 112-A do CIMI, sendo a
veri cação dos pressupostos para a aplicação do
desconto feita, de forma automática, pela Autoridade
Tributária e Aduaneira.

A medida terá efeitos na liquidação que será feita em
2021.

Deste modo, as famílias com 1, 2, 3 ou mais lhos, vão
bene ciar de uma dedução xa de 20, 40 e 70 euros,
respetivamente, além da já referida taxa mínima de IMI.
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Devolução de 5%
do IRS
Os Municípios têm direito a uma participação variável
no IRS entre 0,0% e 5%, que constitui receita própria.
A semelhança de anos anteriores, o Município de
Mortágua xou essa participação em 0,0%, optando
pela não cobrança, o que se traduz num benefício para
o munícipe-contribuinte, sendo esse valor não
cobrado considerado como dedução à coleta.
Estas medidas inserem-se na estratégia municipal de
apoio às famílias, através do desagravamento scal,
visando especialmente a proteção das famílias com
dependentes, e portanto, mais encargos, e as famílias
com mais baixos rendimentos. O presidente da
Câmara refere que as famílias foram penalizadas pela
situação económica gerada pela covid e vivem um
clima de incerteza, sendo essencial que tenham um
referencial de estabilidade para o futuro.
E salienta que o objetivo estratégico de xar e atrair
população ao concelho “passa pela criação de mais
emprego, mais crescimento económico, e também por
estas políticas de proteção e valorização do papel das
famílias”.

No total, o Município de Mortágua devolve cerca de
600.000 euros aos munícipes, ao aplicar reduções e
isenções de taxas, apoiando as famílias e ao mesmo
tempo salvaguardando o equilíbrio nanceiro do
Município.

Pequenas empresas isentas de Derrama
As empresas cujo volume de negócios não ultrapasse
os 150.000 euros, não vão pagar taxa de derrama.
Sobre as que tenham uma faturação superior, incidirá
uma taxa reduzida de 1%. A taxa de derrama incide
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC
relativo ao exercício anterior.
A medida pretende bene ciar as micro e pequenas
empresas.■
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Serviços municipais com novas áreas
de atendimento ao público
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-Desde o dia 10 de setembro, alguns
serviços municipais como Secretaria e
Tesouraria passaram a funcionar,
provisoriamente, em novos espaços do
edifício.
Uma mudança que decorre da
empreitada de “Requaliﬁcação do
Edifício dos Paços do Concelho”, que
está em curso.
No mês de setembro tiveram início as obras no espaço
onde funcionava a Secretaria, resultando daí a
necessidade de mudança para um dos espaços (antigo
átrio) onde já foi concluída a remodelação. Os serviços
irão ser (re)instalados à medida que forem concluídas
as intervenções nos vários setores do edifício.
Na zona do antigo átrio irá surgir um “open space”,
uma zona ampla de atendimento geral dos munícipes,
que irá integrar a Recepção, zona de espera e uma área
de exposições temporárias.
Entretanto já foi concluída a remodelação da entrada
principal do edifício, que integra agora uma
antecâmera de nida por uma arcaria, seguida de
portas automáticas, permitindo mais entrada de luz
natural e uma melhoria do conforto térmico.
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Além da entrada principal pela Praça do Município,
passou a existir outra entrada pela Rua Dr. João Lopes
de Morais (lado sul) onde funciona o Espaço do
Cidadão (Piso1). Já foi instalada uma plataforma
elevatória que faz a ligação entre os Pisos 1 e 2, caso o
utente precise de tratar de assuntos diferenciados ou
possua mobilidade reduzida.
A requali cação do edifício dos Paços do Concelho tem
como objetivo a modernização dos espaços do edifício,
em termos funcionais e de conforto, a melhoria das
condições de atendimento dos munícipes, a melhoria
das condições de trabalho dos Funcionários, e a
introdução de novos serviços, de que é exemplo o
Espaço do Cidadão.
Além da reorganização de espaços e serviços, a
requali cação contempla ainda melhorias ao nível das
acessibilidades, segurança, e ciência energética e
conforto (colocação de tetos falsos, isolamento
térmico de paredes, substituição de caixilharias), bem
como a remodelação de instalações sanitárias.
A obra de requali cação dos Paços do Concelho foi
objeto de um contrato programa celebrado entre o
Município de Mortágua e a Direção-Geral das
Autarquias Locais (DGAL) no âmbito do Programa
BEM - Bene ciação de Equipamentos Municipais,
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tendo obtido uma comparticipação de 149.783,00
euros para um investimento total de 370.152,50 euros
(valor da adjudicação). O prazo de execução da
empreitada, em consequência do surgimento
inesperado da pandemia, foi prorrogado até 31 de
dezembro do corrente ano.■
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Município lança aplicação móvel
“Mortágua Aqui”
-Aplicação móvel gratuita (App) vai
estar disponível, ainda no corrente
mês, sendo mais uma ferramenta ao
serviço dos munícipes, dos visitantes e
do público em geral.
A aplicação “Mortágua Aqui” vai estar disponível para
dispositivos móveis Android e IOS. Esta APP permite a
consulta de informação turística do Município
(História, Gastronomia, Hotelaria, Alojamento e locais
a visitar); agenda de eventos promovidos pelo
Município de Mortágua, e contactos úteis, entre outras
informações.

A App promove também a proximidade entre a Câmara
Municipal e os Munícipes estabelecendo um meio de
comunicação bidirecional. Os munícipes receberão
noti cações e alertas de informação relevante
(informações meteorológicas, Proteção Civil, por
exemplo), e a Câmara Municipal receberá registos de
ocorrências que os Munícipes pretendam comunicar.

Os utilizadores da App“Mortágua Aqui” terão também
acesso a um mapa que lhe permitirá explorar o
concelho com diversos locais de interesse catalogados
e georreferenciados, podendo bene ciar também de
funcionalidades como a realidade aumentada e a
integração com Apps de navegação GPS como o Google
Maps ou similares desde que instalados no dispositivo
móvel do utilizador.

A criação e disponibilização desta ferramenta é mais
um passo na modernização dos serviços prestados
pelo Município, promovendo o acesso rápido a vários
conteúdos e serviços, e uma maior interação entre o
Município e os Munícipes.
Para aceder à aplicação é necessário ter um
smartphone, tablet ou computador com ligação à
internet e instalar a aplicação (gratuita).■
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Rede Wi-Fi gratuita em espaços públicos
e equipamentos municipais

-A partir do corrente mês o Município de Mortágua passou a
disponibilizar acesso à rede de Wi-Fi (Internet sem ﬁos), de forma
gratuita, em vários espaços públicos e equipamentos municipais.
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Vários espaços públicos e equipamentos municipais
passaram a estar equipados com esta tecnologia,
possibilitando uma ampla cobertura do centro da Vila
e zona adjacente com este novo serviço, de grande
utilidade para a população local e para os visitantes.

razões de trabalho ou de lazer, e a disponibilização da
rede wi- pretende responder a uma necessidade
concreta dos nossos dias, porque, como sabemos,
quase tudo passa hoje pela consulta ou utilização da
Internet”, explica.

Numa 1ª fase, o Município identi cou um conjunto de
espaços públicos, que correspondem a zonas de maior
circulação ou visitação de pessoas, como a Praça do
Município, Praça 5 de Outubro, Parque das Nogueiras,
Parque Verde, zona das Piscinas, zona envolvente ao
adro da Igreja, para cobertura com rede wi- .

Segundo Júlio Norte, a oferta deste novo serviço
representa mais um contributo para a rmar Mortágua
como um concelho moderno, atrativo e que oferece
boas condições para viver. Até porque, lembra, “uma
das coisas que os turistas mais perguntam quando
chegam a uma região, é se existe rede wi- . Isso diz
bem da importância que esse serviço representa em
termos de atração de visitantes e valorização turística
do nosso território”.

A rede abrange ainda equipamentos municipais, como
Centro de Animação Cultural, Biblioteca Municipal
“Branquinho da Fonseca”, Ninho de Empresas, que são
locais de grande uxo de pessoas. Numa 2ª fase está
previsto que o projeto se estenda a outros espaços e
equipamentos da área urbana.
Para aceder à rede wi- o utilizador terá de identi carse com Nome e endereço de e-mail, ou em alternativa
através de autenticação do Facebook ou Google.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
destaca a importância deste projeto para a população e
em especial para os visitantes/turistas. “A Internet é
uma ferramenta essencial na vida das pessoas, seja por

O projeto de implementação da rede wi- resultou de
uma candidatura efetuada pelo Município de
Mortágua ao Programa Valorizar – Linha de Apoio à
Disponibilização de Redes Wi-Fi, do Turismo de
Portugal, entidade que co nancia o investimento
municipal.■
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Tômbola do Comércio Local movimentou
mais de 1,5 milhões de euros
-Durante o mês de agosto
foram recolhidas cerca de 70
mil senhas, o que representa
um volume de negócios
estimado em mais de 1,5
milhões de euros.

Realizou-se no passado dia 2 de setembro o primeiro
sorteio da “Tômbola do Comércio Local”, uma
iniciativa da Câmara Municipal de Mortágua em
parceria com a Associação Comercial e Industrial da
Bairrada e Aguieira (ACIBA), que tem como objetivo
apoiar o nosso Comércio Local, ajudando a superar
esta crise económica gerada pela pandemia.
O Município de Mortágua fez um investimento de 24
mil euros na execução desta iniciativa, sendo mais
u m a m e d i d a a j u n t a r a o u t ra s j á t o m a d a s
anteriormente, as quais visam mitigar os efeitos
económicos da pandemia e promover a recuperação
do nosso tecido económico.

Neste primeiro sorteio da Tômbola foram atribuídos
101 prémios, sendo 1 de 500 euros e 100 de 50 euros. A
Tômbola decorre nos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro, perfazendo um total de 404
prémios, sendo 4 de 500 euros (um por mês) e 400 no
valor individual de 50 euros (100 por mês).
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
m a n i f e s t a u m a p a l a v ra d e a p re ç o p a ra o s
estabelecimentos comerciais do concelho, que
demonstraram interesse e empenho nesta iniciativa.
“A adesão dos estabelecimentos comerciais do
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concelho superou as melhores expetativas,
praticamente todos aderiram, e a população também
aceitou muito bem esta iniciativa, o que quer dizer que
está sensibilizada e percebe que um euro gasto no
concelho vale a dobrar”. E aponta o exemplo do próprio
Município: “uma das decisões que nós tomámos foi,
sempre que possível, dar preferência aos fornecedores
e prestadores locais na aquisição de bens e serviços”.
Júlio Norte ressalva a grande quantidade de prémios a
atribuir, que permite abranger um leque diversi cado
de pessoas, “algumas delas certamente com
di culdades na vida, e destaca “o valor já signi cativo
do primeiro prémio, de 500 euros”.
Por outro lado, salienta a cláusula prevista no
Regulamento que determina que os prémios terão de ser
posteriormente gastos em compras no comércio local.
“O comércio local ganha duas vezes, mas sobretudo é a
economia local no seu todo que ca a ganhar”.
E deixa o incentivo para que os Mortaguenses
continuem a apoiar esta causa, até porque, lembra, “a
iniciativa só irá terminar no nal de Novembro e há
ainda mais de 200 prémios para sortear”.
Parabéns aos premiados e um agradecimento aos
comerciantes e prestadores de serviços do concelho
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pela extraordinária adesão. E um agradecimento
especial aos Mortaguenses e a todos os clientes que
têm dado preferência ao nosso Comércio Local.
Mortágua precisa de todos para vencermos esta crise e
através do simples, mas valioso gesto, que é comprar
nos estabelecimentos comerciais do concelho,
estamos a dar um forte impulso para a recuperação, o
mais rápido possível, de um setor que é fundamental
para a nossa vida diária e para o nosso
desenvolvimento local. ■
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“Mortágua integra Projeto

“Rota Equestre Histórico-Militar
entre Almeida e Bussaco
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-O projeto visa a criação,
desenvolvimento e implementação
da primeira e mais longa Rota
Equestre jamais criada em Portugal,
numa perspetiva histórico-militar.
É mais um inovador projeto centrado na temática das
Invasões Francesas e que reforça a aposta no turismo
militar como vetor de atração de visitantes e turistas à
região. A denominada “Rota Equestre Histórico-Militar
entre Almeida e Bussaco” está associada à reconstituição
do percurso de retirada das tropas francesas no ano de 1810,
após o termo do Cerco de Almeida.
O projeto é uma parceria institucional que envolve,
entre outras entidades, a Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra (CIM-RC), e os Municípios de
Almeida, Mealhada, Mortágua e Penacova.
Nos dias 4,5 e 6 de setembro realizaram-se as
lmagens do vídeo promocional da rota nos concelhos
de Mealhada, Mortágua e Penacova. Na recriação
histórica participaram o GRHMA - Grupo de
Reconstituição Histórica do Município de Almeida,
Grupo de cavalaria do Demétrio e da Associação para a
Memória da Batalha do Vimeiro (AMBV), integrando
destacamentos de infantaria, artilharia, cavalaria e civis.

As lmagens no concelho de Mortágua decorreram
junto ao Moinho de Sula (quartel do General
Crawford), ao Moinho da Moura (quartel do General
Massena) e do Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco”.
No exterior do Centro de Interpretação foi apresentada
uma mostra gastronómica de produtos típicos locais,
onde não podia faltar a Lampantana, o pão cozido em
forno de lenha, o Bolo de Cornos, o arroz doce, os
vinhos da Sociedade Agrícola Boas Quintas, entre
outros.

notícias
22 ▌notícias

A organização das atividades, no que concerne ao
concelho de Mortágua, estiveram a cargo do Município
de Mortágua, contando com a colaboração da
Confraria da Lampantana, do Núcleo Museológico
“Raízes e Memórias” e dos Bombeiros Voluntários de
Mortágua.
Através da CIM-Região de Coimbra, o Município de
Mortágua está também a participar no projeto
transfronteiriço NAPOCTEP que tem por objetivo
promover, preservar e valorizar os valores históricos e
culturais das rotas napoleónicas existentes entre
Portugal e Espanha, em especial na região Centro de
Portugal e nas regiões espanholas de Castilla e León.
O projeto está focado em realçar o património cultural
da época Napoleónica, gerando um produto turístico
diferenciado, de qualidade e sustentável que seja
atrativo e que permita gerar atividade económica e
emprego nesta região transfronteiriça. A integração
deste itinerário ibérico das “Invasões” na rota cultural
europeia "Destination Napoleon” do Conselho da
Europa, é outro dos objetivos. ■
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Balanço até ao mês de Setembro
Mais de 5 mil visitantes da Rota da EN2
passaram por Mortágua
O km 225 que marca Mortágua na Rota da EN2 tem
sido um ponto de visita de nacionais e estrangeiros que
estão a percorrer a mítica estrada, que atravessa
Portugal de lés-a-lés. Com a situação da pandemia, a
maioria dos portugueses optou por fazer férias cá
dentro e partir à descoberta do Interior do nosso país, e
a Rota da EN2 foi uma das escolhas.
Num ano de crise no turismo a nível mundial, a Rota da
EN2 foi um balão de oxigénio para o turismo nacional e
para as regiões do Interior do país. No concelho de
Mortágua foi bem visível o impacto positivo da Rota da
EN2 na Restauração, no Alojamento e no Comércio Local.
■
Portugueses

Estrangeiros

389

0

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
(dados provisórios

Totais

538

7

3278

67

958

31

5163

105

Registo de Turistas da Rota da EN2
(Dados recolhidos são provisórios, não incluindo
a totalidade do mês de setembro)

-Entre os meses de junho e setembro,
Mortágua recebeu mais de 5 mil
visitantes/turistas que estavam a
percorrer a Rota da Nacional 2.
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Dirigida à população idosa

CLDS-4G de Mortágua
promove atividade física regular
-O programa “Viva+Mexa-se”
foi alargado a todo o
concelho. Atividades de
ginástica decorrem nas
Associações Locais.

O projeto CLDS-4G do concelho de Mortágua começou a
desenvolver a sua atividade no mês de junho e desde essa data
já levou a efeito um conjunto de ações que se enquadram nos
seus objetivos de promoção do envelhecimento ativo e
qualidadedevidadapopulaçãosénior.
Uma das vertentes do projeto está orientada para a
promoção da atividade física regular na população sénior,
enfatizando os benefícios para a saúde e o bem-estar.
No âmbito do Eixo 3 - “Promoção do envelhecimento
ativo e apoio à população idosa”, o CLDS-4G deu início
no passado mês de Setembro ao programa de exercício
físico “Viva+Mexa-se”, agora alargado a todo o
concelho.

As aulas de ginástica, gratuitas, decorrem nas
instalações das Associações Locais.
Esta atividade descentralizada visa mobilizar a maior
percentagem da população sénior para a prática da
atividade física regular, contribuindo para uma
melhor qualidade de vida.
Outra das vertentes do projeto é a animação
sociocultural e a socialização. Nos dias 8 e 10 de
Setembro realizaram-se duas sessões de cinema
Sénior, com a exibição dos lmes “Gaiola Dourada” e
“O Pátio das Cantigas”, na Biblioteca Municipal. No
mesmo âmbito decorreram ateliês de animação da
leitura nos Lares de 3ª Idade do Concelho,
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dinamizados pela Biblioteca Municipal “Branquinho
da Fonseca”. Ouviram-se histórias empolgantes e
"provérbios ao contrário".
Ao longo do mês de setembro foram ainda realizadas
ações de sensibilização com o objetivo de alertar a
população idosa sobre os cuidados a ter face à atual
pandemia do Covid-19.
Estas ações inseridas no tema “Sensibilização sobre
temas de interesse da população”, foram dinamizadas
com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de
Mortágua. A prevenção e a promoção da saúde na 3ª
Idade é uma das áreas relevantes do projeto.
Deve-se referir que todas as atividades foram realizadas
com distanciamento físico, de acordo com as
recomendações da Direção-Geral da Saúde.
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No dia 11 realizou-se ainda uma visita a idosos do
concelho que vivem sozinhos. Esta ação insere-se num
dos objetivos especí cos do Eixo 3 do projeto, que é o
combate ao isolamento e solidão dos idosos, e contou
com a colaboração do Destacamento Territorial da
GNR de Santa Comba Dão.
Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Pessoa
com Doença de Alzheimer, que é celebrado
anualmente a 21 de setembro, o projeto CLDS-4G
Mortágua promoveu de 21 a 25 de setembro, a “Semana
das Vivências”.
Para alertar que a doença é a forma mais comum de
demência, constituindo cerca de 50% a 70% de todos
os casos e que a consciencialização e o carinho são os
primeiros passos para manter vivas as lembranças!■
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Especial Vindimas

-Em plena campanha das vindimas na
Sociedade Agrícola Boas Quintas,
estivemos à conversa com o Engº.
Nuno Cancela de Abreu, conceituado
Enólogo e Sócio-Gerente desta

empresa do setor vinícola sedeada em
Mortágua.
Nesta entrevista ﬁcamos a saber que
há todo um trabalho, conhecimento e
monitorização que antecede a vindima
a ﬁm de obter os melhores resultados.
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Quando é que iniciaram a vindima e quantos dias se
prevê durar a campanha?
Iniciámos a vindima a 7 de setembro, com a casta
branca Encruzado. Planeamos terminar perto do dia 2
de outubro com a casta mais tardia, a Touriga
Nacional.
De que área de vinha estamos a falar?
Na Gandarada, a área de vinha própria é de 7,5ha, mas
recebemos uva de 78ha dos nossos fornecedores
selecionados, dos quais cerca de 6ha são do Concelho
de Mortágua.
E que tipos de castas?
Nas castas brancas, pontua a Encruzado, a Arinto e
acessoriamente a Malvasia e a Cerceal. Nas tintas, a
Touriga Nacional, a Alfrocheiro, a Tinta Roriz e
acessoriamente a Jaen.
Este ano a vindima foi feita mais cedo ou mais tarde em
relação ao ano transato?
A época de vindima coincide com a época do ano passado e
uma semana depois da data da vindima de 2018, que foi
das mais temporãs de que temos memória.

Engº. Nuno Cancela de Abreu, Sócio-Gerente
da Sociedade Agricola Boas Quintas

Que fatores in uenciam o estado de maturação das
uvas?
A temperatura, a água no solo e o estado vegetativo das
parras são os principais fatores que in uenciam a
maturação das uvas.
Quanto à temperatura, é importante termos dias
quentes, com temperaturas na ordem do 26 a 30º, sendo
que acima destes valores a planta fecha os estomas e não
produz açúcar nem ácidos e a evolução pára.
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As noites querem-se frias para a síntese de Ácidos
muito importantes para o equilíbrio dos vinhos.
Sem água ao nível das raízes, as plantas bloqueiam a
fotossíntese, o que também provoca a paragem da
maturação, pelo que é necessária alguma humidade
no solo.
É imprescindível ter as folhas verdes e sãs. As parras
são o laboratório das videiras, ou seja, é nas folhas que
se fabricam os aromas, os açúcares, os ácidos, a cor e os
taninos das uvas tintas e uma in nidade de elementos
que fazem parte da matriz complexa de um vinho.
Como é determinada a época ideal para fazer a
vindima?
O controlo da maturação é muito apertado. A partir da
3ª semana de agosto, começamos a colher amostras
semanais, por casta e por vinha, por forma a construir
uma informação sólida sobre o estado das uvas. Nessas
amostras, são analisados parâmetros químicos como o
açúcar (que irá transformar-se em álcool), a acidez
total que nos dá a noção do equilíbrio dos vinhos e o pH
que representa a sua frescura. São ainda apreciados os
parâmetros gustativos, trincando a pele e as grainhas
da uva para sentirmos o estado de maturação dos
aromas e sabores e avaliarmos se precisam de mais
tempo para amadurecer.
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Após 2 ou 3 semanas, conseguimos construir um
grá co da maturação e projetar o dia ideal para a
vindima, aquele em que será atingido o máximo
potencial das uvas em todos os capítulos.
Quantas pessoas estão envolvidas nos vários
trabalhos associados à campanha da vindima, entre
xos e contratados?
Para os trabalhos de adega, na Boas Quintas,
privilegiamos os trabalhadores com formação
especí ca na área da enologia. Neste momento,
contamos com um corpo técnico de 8 trabalhadores
com diferentes graus de especialização, desde a
enologia pura às análises laboratoriais, ao controlo de
qualidade.
No apoio de campo à vindima, contamos com 4
trabalhadores xos, para o transporte, descarga e
apoio às limpezas e cerca de 20 contratados para o
corte de uvas.
Quais são as previsões para este ano em termos de
produção?
As nossas previsões para a vindima de 2020 passam
pela vini cação de cerca de 100ton de uva branca e
400ton de uva tinta.
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Em 2019, cámos pelas 80ton de brancas e 350ton de
tintas, um pouco abaixo deste ano.
Na Boas Quintas, temos vindo a investir em
equipamentos e novas cubas, numa ótica de crescimento
da produção, acompanhando o aumento da procura dos
mercados internacionais dos nossos vinhos.
Como é que a Sociedade Boas Quintas tem procurado
enfrentar esta situação de crise gerada pela pandemia?
O canal de vendas das Boas Quintas está na
restauração, garrafeiras e lojas da especialidade. As
vendas às grandes cadeias de supermercados não é o
nosso foco. Por esta razão, o impacto do encerramento
dos restaurantes e garrafeiras nos países de destino foi
enorme, com quebras signi cativas nas vendas.
A estratégia para ultrapassar esta crise baseia-se, por
um lado, no reforço da capacidade de armazenagem,
para acomodar os stocks que não foram vendidos. Por
outro lado, fazer um esforço comercial suplementar na
procura de novos clientes para diversi carmos
mercados, como é o caso de um contrato com uma
empresa na Austrália para o ano de 2021. Não cabe na
nossa opção baixar preços para nos tornarmos
enganadoramente mais competitivos, diminuirmos as
margens de comercialização e, como último recurso,
vendermos os vinhos abaixo do custo. Para além de ser
considerado dumping, é um suicídio nanceiro.■
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SANEAMENTO BÁSICO
Ÿ Concluídas as Estações Elevatórias de Águas

Residuais) do Barril e Marmeleira. A sua entrada em
funcionamento está apenas dependente da
execução do ramal de alimentação de energia por
parte da EDP.
Ÿ Remodelação da ETAR de Vila Meã: empreitada em

concurso.
Ÿ Remodelação da ETAR de Cortegaça: elaborado

projeto de execução. Prevê-se lançamento do
concurso no mês de outubro;
Ÿ Execução da rede de Saneamento Básico da

povoação de Sula. Início dos trabalhos previsto para
o mês de outubro.
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URBANIZAÇÃO
E VIAS RODOVIÁRIAS
Ÿ Recuperação da Ponte do Riomilheiro: empreitada

concluída;
Ÿ Prolongamento de passeios na Rua da Gandarada –

em execução
Ÿ Bene ciação da Rua das Eiras em Pomares e Rua

das Casas Novas na Ribeira – empreitada concluída;
Ÿ Requali cação Urbana da Praça 5 de Outubro/Rua

Dr. João Lopes de Morais - em lançamento do
concurso;
Ÿ Parque de estacionamento ligeiros e autocaravanas

(contíguo ao Parque Verde) – em lançamento de
concurso;
Ÿ Recuperação da Escola Primária de V. Remígio e

adaptação a museu de artes, ofícios e tradições - em
lançamento de concurso;
Ÿ Arranjos exteriores da Escola Primária da

Felgueira- em fase de adjudicação;
Ÿ Reposição de pavimentos em arruamentos

intervencionados pela execução de infraestruturas
subterrâneas (Pomares, Vila Nova e outros) –
empreitada em concurso.

notícias
notícias ▌31

OUTUBRO 2020

Empreitada em execução
BENEFICIAÇÃO DA RUA DE S. JOÃO – GÂNDARA

................................................................
RUA DA GANDARADA
PROLONGAMENTO DE PASSEIOS

Recuperação e readaptação funcional da antiga Escola Primária
de Vale de Remígio-Empreitada em lançamento de concurso.
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Espaço do Cidadão de Mortágua

O que é o Espaço do Cidadão?
É mais um serviço prestado pelo Município de
Mortágua e representa mais um passo no sentido da
modernização dos serviços municipais em benefício
dos cidadãos/munícipes.
O Espaço do Cidadão de Mortágua funciona como um
balcão único integrado que agrega vários serviços de

diversas Instituições, onde o cidadão bene cía de um
atendimento digital assistido, que lhe permite resolver
vários assuntos numa lógica de proximidade entre os
poderes da Administração Pública e o cidadão.
A sua criação resultou da assinatura de um Protocolo
entre a AMA - Agência para a Modernização
Administrativa e o Município de Mortágua.

divulgação
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Quais as vantagens para os munícipes?

Onde funciona?

O Espaço Cidadão permite servir melhor o
municípe/cidadão, de forma mais rápida e próxima,
promovendo a literacia digital, por via do apoio
assistido, na prestação dos serviços disponibilizados.
Para além de proporcionar um maior conforto e
comodidade aos utilizadores, que passam a tratar de
vários assuntos localmente, evitando, assim,
deslocações desnecessárias, com os inerentes custos e
tempo de espera.

O Espaço do Cidadão está instalado no edifício da
Câmara Municipal (Piso térreo), com acesso pela Rua
Dr. João Lopes de Morais.

Que entidades da Administração Central estão
abrangidas?
São disponibilizados serviços de várias entidades da
Administração Central, tais como:
Ÿ ADSE
Ÿ Agência de Modernização Administrativa (AMA)
Ÿ Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Ÿ Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana
Ÿ Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
Ÿ Direção Geral de Administração da Justiça
Ÿ SEF (agendamento de serviços).

Que serviços são disponibilizados?
Neste balcão pode-se, a título de exemplo, tratar da
renovação/substituição da Carta de Condução;
apresentar documentos de despesas junto da ADSE;
colocar pedido de isenção de taxas moderadoras;
solicitar auxílio na obtenção do Registo Criminal;
marcar renovação da autorização de residência
(estrangeiros); fazer marcação online de consultas de
saúde; solicitar a Chave Móvel Digital; submeter
candidaturas ao Arrendamento Jovem, entre outros
assuntos.
Os serviços são pagos ou gratuitos?
A maioria dos serviços é gratuita para o cidadão.
Qual o horário de funcionamento?
O Espaço do Cidadão de Mortágua funciona de
segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 12h30 e
das 14h00 às 16h30. ■
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas
suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 2 e 16 de setembro, tomou
conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Tomar conhecimento que foi apresentada candidatura
a DGESTE para o nanciamento do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico na área do município de Mortágua, e que
contempla aulas de Expressão Musical, Atividade Física e Desportiva e Ensino do Inglês.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação de Serviços de

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (fornecimento
de refeições e prolongamento de horário), abrangendo
um total de 134 crianças.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação de Serviços de Apoio
à Família no 1º Ciclo do Ensino Básico (fornecimento de
refeições), abrangendo um total de 230 crianças.
Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação de serviços de
transporte para o Centro Educativo de Mortágua de 15
crianças de várias povoações das freguesias de Espinho e Sobral, que frequentam o Ensino Pré-Primário, o
1º Ciclo de Ensino Básico e o 2º Ciclo do Ensino Básico.

OUTUBRO 2020

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Solicitar à Assembleia Municipal a designação do seu
representante para integrar a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Mortágua, nos termos
do artº 7º, nº1, d) da Portaria nº 27/2015, de 10 de setembro.
SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar a execução, por administração direta, da obra
da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
da povoação de Sula.
Aprovar a revisão de preços provisória relativa à execução
da empreitada de “Construção das ETAR`s de Mortazel e
Vila Pouca”, e noti car o empreiteiro adjudicatário.
ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento que o Município deve comunicar
à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), até ao
dia 31/12/2020, mediante deliberação da Assembleia
Municipal, se pretende aceitar ou não a transferência
de competências nas áreas da Educação, Saúde, e Ação
Social, nos termos previstos no Dec.-Lei nº 21/2019, de
30 de janeiro, Dec.- Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro, e
Dec.-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, respetivamente.
Aprovar a proposta de xação da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) em 0,3%, sendo este o valor mínimo permitido por lei. Mais deliberou remeter a referida
proposta à Assembleia Municipal, nos termos legais.
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Aprovar a proposta de redução da taxa de IMI prevista
no artº 112º -A do CIMI, atendendo ao número de
dependentes que compõem o agregado familiar, estabelecendo uma dedução xa de 20, 40 e 70 euros, consoante tenham um, dois, três ou mais dependentes a
seu cargo, respetivamente.
Aprovar a proposta de xar em 0,0% a percentagem de
participação do Município no IRS dos sujeitos passivos
com domicílio scal no concelho, abdicando dessa receita que será considerada como dedução à coleta do IRS a
favor do sujeito passivo. Mais deliberou remeter a referida proposta à Assembleia Municipal, nos termos legais.
Aprovar a proposta da taxa da derrama a aplicar no ano
económico de 2020, xando a taxa de 0,0% (isenção)
para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no
ano anterior não exceda os 150.000,00 euros e a taxa
de 1% sobre os sujeitos passivos cujo volume de negócios exceda aquele montante, e remeter a referida proposta à Assembleia Municipal, nos termos legais.
Aprovar a proposta de xar em 0,25% a Taxa Municipal
dos Direitos de Passagem (TMDP), a aplicar às empresas que fornecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local xo. Mais deliberou remeter a proposta à Assembleia Municipal, nos
termos legais.
Aprovar propor à Assembleia Municipal a nomeação
do Revisor O cial de Contas, responsável pela certi -
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cação legal de contas do Município de Mortágua, para
os anos económicos de 2020, 2021 e 2022.
Autorizar o recrutamento, por recurso à reserva de
recrutamento interno constituída no seguimento de
procedimento concursal comum (Aviso nº 1242/2018,
Diário da República, 2ª Série, nº 166, de 29 de agosto),
para a ocupação de 3 postos de trabalho na carreira e
categoria de Assistente Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais, a afetar aos setores da Educação e Espaços Desportivos Municipais.
Aprovar a abertura de procedimentos concursais para
a ocupação de postos de trabalho previstos no Mapa de
Pessoal de 2020, em regime de constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado,
para um Assistente Técnico, para Serviço Municipal de
Proteção Civil; um Técnico Superior, na área de Geogra a, especialização em Ordenamento de Território e
Desenvolvimento, para o SIG; um Assistente Operacional, na área de atividade de auxiliar administrativo,
para a Divisão de Administração Geral e Finanças;
dezassete (17) Assistentes Operacionais (2 calceteiros;
3 cantoneiros de limpeza; 1 condutor de máquinas; 1
motorista de pesados; 2 jardineiros; 1 operador de equipamentos de limpeza urbana; 3 pedreiros; 3 serventes;
1 assistente operacional não adjetivado, para a Divisão
de Conservação de Território e Serviços Urbanos.
Aprovar a abertura de procedimento concursal para
ocupação de postos de trabalho previstos no Mapa de

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Pessoal de 2020, em regime de constituição de vínculo
de emprego público por tempo determinado resolutivo certo, de um (1) Assistente Técnico, na área de Eletromecânica, para a Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Noti car o titular do Procº de Obra nº 01/2018/17- construção de armazém e anexos, sito ao Parque Industrial,
de que é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade do ato de licenciamento, nos termos do artº 71º,
nº2 do Regime Jurídico da Urbanização e Edi cação
(RJUE), e conceder ao requerente o prazo legal para o
exercício da audiência prévia, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo (CPA).
Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de
263,94 euros, referente ao Proc.º de Obra nº
01/2018/2016, reconstrução de habitação familiar destruída pelo incêndio ocorrido em outubro de 2017,
encontrando-se abrangido pelo Programa de Apoio à
Reconstrução de Habitação Permanente (Dec. Lei nº
142/2017, de 14 de novembro/Portaria nº 366/2017, de 7
de dezembro.
Aprovar o licenciamento da operação urbanística para
instalação dos equipamentos logísticos do Parque
Aventura do Bussaco Park, localizado no Baldio de Sula
e Moura, na localidade de Sula, freguesia de Trezoi.
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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
1a,2c,3a,4c,5a,6b,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
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