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Mensagem do Presidente

“

LUTAMOS, JUNTOS,
POR UM NOVO AMANHÃ.

Mortaguenses e Amigos(as), passados 10 meses, voltamos ao confinamento...
Este é um momento difícil e triste, em que nos vemos cercados por um inimigo que nos consome e agride sem piedade.
Quando, em momentos anteriores, as autoridades apelavam incessantemente à adoção de comportamentos preventivos e medidas de higiene sanitária, tornando cada um de nós, num agente de saúde pública, pretendia-se,
a todo o custo, evitar o cenário de calamidade que hoje enfrentamos.
Deparamo-nos, hoje, com o colapso do Sistema Nacional de Saúde, níveis
preocupantes das reservas de sangue, o esgotamento dos profissionais de
saúde, inúmeros casos de surto nos Lares de Terceira Idade e um assustador
número diário de óbitos... Portugal é já o País da União Europeia com mais
casos de infetados e o segundo a nível mundial!
A acrescer a tudo isto, surge o desespero de muitas famílias que se veem privadas dos seus rendimentos e lutam diariamente para conseguir manter os
níveis de sobrevivência.
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Estes são dias muito negros, de enorme gravidade e que
exigem o melhor de todos e cada um de nós.
Os tempos difíceis, não se vencem com facilitismos ou
negacionismo... Vencem-se com espírito de sacrifício,
resiliência, dedicação, consciência, solidariedade.
Diariamente, mais de uma centena de portugueses
perde o seu futuro, a oportunidade de se reunir com os
eus entes queridos, os seus sonhos, a sua vida.... Diariamente, centenas de famílias vêem partir aqueles que
mais amam, numa viagem definitiva e sem retorno, deixando um vazio que nada pode preencher. Lanço o
apelo extremo: de uma vez por todas, sejam conscientes, protejam-se e protejam quem amam. Só
assim, poderemos vencer!
Com os olhos postos no futuro, o Município de Mortágua
encetou esforços para incluir o regadio do Bloco de Macieira, no Plano Nacional de Regadios. Em pleno Dia de Reis,
recebemos a excelente notícia da homologação do Aproveitamento Hidroagrícola de Mortágua (Bloco de Macieira), com um investimento superior a 4,5 Milhões de euros.
O Bloco de Rega irá beneficiar cerca de 180 hectares,
abrangendo terrenos agrícolas das freguesias de Pala e
União de Freguesias (Macieira, Pala, Vale de Remígio,
Gândara, Moitinhal, Monte de Lobos, Póvoa).
Este é um momento marcante para o Concelho. O projeto vai permitir diversificar as culturas em uso e introduzir escala na produção das mesmas, melhorando os

rendimentos dos nossos agricultores. Além disso, pode
incentivar o associativismo agrícola e atrair jovens para
uma agricultura mais rentável e sustentável.
Esta é uma vitória, não só da Câmara Municipal, mas
também da Direção Regional de Agricultura do Centro, Junta de Agricultores, Proprietários e Ministério
da Agricultura. É com esta determinação e coragem,
apanágio dos Mortaguenses, que nós vamos continuar
a lutar pelo desenvolvimento do concelho e a combater
a desertificação do nosso interior.
Termino, dando nota de que já está disponível a aplicação
“Mortágua Aqui!”. Este é mais um instrumento ao serviço
do Munícipe e que visa, por um lado, a satisfação das suas
necessidades, facilitando a identificação e reporte de ocorrências à Autarquia, tais como roturas de água, quedas de
árvores, entre outras, de forma mais rápida e eficaz, mas
também possibilita um contacto mais direto e imediato
dos serviços municipais, com a notificação de eventos,
emissão de alertas da proteção civil, entre outros.
A par disto, é um excelente instrumento de dinamização e
informação turística do nosso Concelho, dando a conhecer a beleza, a história, pontos de referência e a gastronomia, que fazem de Mortágua, um local único e a descobrir.
Bem hajam!
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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INFANTIL / JUVENIL

DORLING KINDERSLEY

ORIANNE LALLEMAND

ANNA LLENAS

VÁRIOS AUTORES

Toca e sente do
Bebé - Hora de
dormir!

O lobo que não
gostava de ler

Diário das
emoções

Artes, lazer e
desportos

Sempre que tenta ler
rapidamente adormece. Começa
então uma aventura no País dos
Livros para recuperar dez livros
desaparecidos! Será que o Lobo
vai conseguir encontrar todos os
livros perdidos?

Durante toda a vida ensinaramnos a pensar, a andar, a decidir...
mas nunca nos ensinaram a
sentir!

O que é a arquitetura? Como
funciona uma orquestra
sinfónica? Quais as categorias
do atletismo? Vem descobrir
isto e muito mais neste
fabuloso compêndio.

De várias texturas para o bebé
descobrir e um incentivo à
aprendizagem.

ADULTOS

JEFF KINNEY

EDUARDO SÁ

RAUL MINH'ALMA

RICHARD ZIMLER

A promessa do
livreiro

Tudo o que o
amor não é

Ganhei uma vida
quando te perdi

O último cabalista
de Lisboa

Uma velha senhora pede algo
impossível a Janeway: recuperar
uma coleção de obras raras do
famoso explorador inglês Richard
Burton, que havia pertencido ao
avô dela e que fora roubada
oitenta anos antes…

O autor leva-nos a descobrir
aquilo que somos... ajuda-nos
sobretudo a (re)descobrir tudo
o que o amor pode ser. E isso é
mais que uma pista. É um
verdadeiro mapa do tesouro

Um romance arrebatador onde
nos explica como fazer de um
fim um novo começo e de uma
perda uma grande conquista

Berequias, sobrinho e discípulo
de Abraão Zarco - iluminador e
membro respeitado da célebre
escola cabalística de Lisboa ,
descobre cadáveres na cave que
servia de templo secreto desde
que a sinagoga fora encerrada
pelos cristãos-velhos.
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aniversário biblioteca
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17 Anos em prol da cultura
UM ANIVERSÁRIO DIFERENTE!
Em mês de aniversário,
e dadas as circunstâncias, pensámos que
seria uma boa forma de
comemorar a abertura
ao público da
Biblioteca Municipal
“Branquinho da
Fonseca”, recordando o
1º projeto de itinerância
de livros, desenvolvido
durante 9 anos. (de
2005 a 2013) “O báu de
histórias”

Os baús, carregados de livros, permaneciam durante três semanas em cada escola. O
projeto deu origem a diversas exposições, entre elas “Ler e reciclar… é só imaginar”
constituída por espantalhos e inaugurada no dia do Município, “Em cada casa um
livro, em cada livro um mundo…a descobrir”, “Caminhando pela banda desenhada” e
“As letras”, que esteve patente no Jardim Municipal. Realizámos um espetáculo
musical intitulado “Viva…a oresta en…cantada” apresentado nas “Noites de Verão”.
No ano letivo 2007/2008, contámos a história “Jaime e as bolotas”, solicitámos a ajuda
das crianças a criarem três histórias, uma tentativa bem sucedida de sensibilização da
leitura para escrita, tendo como tema a oresta e a preservação da Natureza. Resultou
num livro editado pelo Município e oferecido, no dia de reis, a todas as crianças. Os
livros viajaram...Hoje os livros fazem-nos viajar sem sair do lugar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ▪ RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 ▪ q 231 927 440 ▪ w HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT ▪ m BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT

5

notícias
cultural
6 ▌notícias

AGENDA MUNICIPALFEVEREIRO
DE MORTÁGUA
2021

Passatempo Cultural
TEMA: RIOS
É o rio mais longo de todo o continente europeu
com aproximadamente 2.800km:

No seu leito está construída a barragem do Alqueva,
que deu origem ao maior lago artiﬁcial da Europa:

a) Rio Volga
b) Rio Danúbio
c) Rio Dniepre

a) Rio Guadiana
b) Rio Tejo
c) Rio Zêzere

É o rio com maior volume de água
e bacia hidrográﬁca do mundo:

É o rio mais extenso da Península Ibérica,
estendendo-se ao longo de 1007 km:

a) Ganges
b) Nilo
c) Amazonas

a) Rio Guadalquivir
b) Rio Douro
c) Rio Tejo

O rio Yangtzé ou rio Azul banha este país:

a) Vietname
b) China
c) Nepal
É o maior rio dos Estados Unidos em extensão:

a) Ohio
b) Mississippi
c) Missouri
É o segundo maior rio de África e o sétimo do
mundo, com 4.370km:

a)Rio Níger
b)Rio Congo
c)Rio Zambeze

(Soluções na pág.38)
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Percurso Pedrestre

das Quedas

de Água

das Paredes
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O Percurso, que se encontra sinalizado e homologado,
acompanha a ribeira das Paredes (também conhecida
por ribeira dos Moinhos), numa zona de grande beleza
natural, rica em termos de ora e fauna autóctone. As
suas águas límpidas e algo frias são um reduto de
conservação de espécies (piscícolas, por exemplo) que
bene ciaram da ausência de ação humana com o
abandono dos campos.
Ao longo do percurso podemos observar inúmeros
vestígios do passado agrícola desta zona do concelho,
como ruínas de antigos moinhos de rodízio tocados a
água, que testemunham a importância que a cultura
dos cereais representava para a alimentação das
pessoas e do gado.
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Tem início junto à ponte das Laceiras, atravessa a aldeia das Paredes e tem como principal atrativo as Quedas
de Água: um conjunto de três cascatas que formam piscinas naturais e convidam a um banho refrescante nos
dias de verão. A maior tem cerca de 40 metros de altura. Este local é também utilizado para a prática de canyoning.
Na fase intermédia e nal do percurso existem parques
de merendas onde o caminhante pode descansar,
retemperar energias, almoçar ou lanchar.
O percurso está também associado a uma das principais guras ilustres do concelho - Tomás da Fonseca,
que fez alusão à ribeira dos Moinhos no seu livro “ A
lha de Labão”:
«Aos domingos, os rapazes, no regresso da missa, iam
ter à Ribeira dos Moinhos, onde, à sombra dos carvalhos, passavam horas esquecidas, conversando ou bailando com as suas namoradas».

Despertar os sentidos
Durante o percurso o caminhante é envolvido pela beleza, o perfume e a exuberância da vegetação nativa, que
despertam todos os sentidos e transmitem uma sensação de tranquilidade, apenas interrompida pelo sussurrar melodioso das águas livres, o canto dos pássaros, o coaxar de uma rã, ou o movimento esquivo de
uma truta.
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Flora
A paisagem é dominada pelas espécies características
da oresta mediterrânica caducifólia, como o carvalho
alvarinho (Quercus robur); o castanheiro (Castanea
sativa); o loureiro (Laurus nibillis); o sobreiro (Quercus
suber). Podem ainda ser encontradas espécies do
estrato subarbóreo como o medronheiro (Arbutus unedo); o amieiro negro (Frangula alnus atrocinerea), o salgueiro negro (Salix atrocinerea); e espécies do estrato
arbustivo como a urze (Erica arborea); a or branca e
or rosa (Erica cinerea), o pilriteiro (Crataegus
monogyna); o tojo (Ulex minor), a carqueja (Chamaespartium tridentatum), a murta (Myrtus communis), a
gilbardeira (Ruscus aculeatus) e o cadorno (Phillyrea
angustifolia).

Fauna
As águas límpidas e algo frias são propícias à existência de espécies piscolas como o barbo, a boga, a truta. A
lontra, a cobra ribeirinha, o coelho bravo, o javali, a
raposa, são outras espécies de fauna que se podem
observar, no leito ou margens da ribeira, além de uma
grande variedade de aves. ■

 LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Pala
 TIPO DE PERCURSO: Pequena Rota - Linear
 ÂMBITO: Ecológico e Paisagístico
 EXTENSÃO: 7,1km (ida e volta)
 TEMPO DE DURAÇÃO MÉDIO: +/-3 horas
 NÍVEL DE DIFICULDADE: Médio/Elevado
 PONTOS DE INTERESSE: Quedas de Água das Pare-

des, vestígios de antigos moinhos de rodizio, parque
de merendas, flora abundante e autóctone
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Aprovado regadio
do Bloco de Macieira

Candidatura apresentada pelo Município
foi homologada. Investimento superior a
4,5 milhões de euros, integrado no Plano
Nacional de Regadios.
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O novo ano trouxe para Mortágua a prenda que ambicionava há dezenas de anos, pela mão da Ministra da
Agricultura, Maria do Céu Antunes, dando cumprimento à promessa feita pelo Primeiro-Ministro: a
homologação do Aproveitamento Hidroagrícola de
Mortágua (Bloco de Macieira), com um investimento
de 4.537.656,00 euros.

O BLOCO DE REGA IRÁ BENEFICIAR UMA
ÁREA BRUTA DE CERCA DE 180 HECTARES,
ABRANGENDO TERRENOS AGRÍCOLAS
DAS FREGUESIAS DE PALA E UNIÃO DE
FREGUESIAS (MACIEIRA, PALA, MONTE DE
LOBOS, VALE DE REMÍGIO, PÓVOA,
MOITINHAL, GÂNDARA).
No passado dia 6 o Governo aprovou quatro projetos
de regadio, incluindo o Bloco de Rega de Macieira, integrados no Programa Nacional de Regadios, num valor
global de 50 milhões de euros.
O projeto de regadio do Bloco de Macieira teve por base
um protocolo de parceria celebrado entre o Município
de Mortágua e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), para a elaboração da candidatura e execução da obra. O projeto contempla construção das redes de rega, rede viária e drenagem.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
este é um momento marcante para o desenvolvimento
económico do concelho e para os agricultores morta-
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guenses, “fazendo-nos acreditar que o futuro da agricultura em Mortágua poderá ser risonho e dar um enorme
salto qualitativo, em termos de produtividade e rendimento”. A construção do regadio, refere, “vai permitir
diversi car as culturas em uso e introduzir escala na produção das mesmas, e desta forma, melhorar os rendimentos dos nossos agricultores”. Além disso, pode incentivar o associativismo agrícola e atrair jovens para uma
agricultura mais rentável e sustentável.
Júlio Norte partilha “esta vitória” entre Câmara Municipal,
Direção Regional de Agricultura do Centro, Junta de Agricultores, Proprietários e Ministério da Agricultura.
Júlio Norte lembra que acompanhou todo este processo ao
longo dos últimos 30 anos. “É um dia de grande regozijo
para o concelho de Mortágua, para os Mortaguenses, mas
também em termos pessoais. Acreditámos e lutámos
muito para ver chegado este momento”.
E conclui: “É com esta determinação e coragem, apanágio dos Mortaguenses, que nós vamos continuar a
lutar pelo desenvolvimento do concelho e a combater a
deserti cação do nosso interior”.
A Ministra da Agricultura referiu que "o regadio é absolutamente fundamental, pois, para além de ser um fator de
resiliência face às alterações climáticas, contribui para a
valorização dos territórios e da atividade agrícola, tornando-a mais produtiva e mais competitiva." ■

FEVEREIRO 2021

notícias
notícias ▌13

14 notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

TRABALHOS JÁ INICIARAM
NA ÁREA DO CONCELHO DE MORTÁGUA

Ecovia do Mondego

No troço de Mortágua, a Ecovia desenvolve-se ao
longo da albufeira da Aguieira, desde a Lagoa Azul, passando junto à marina do Montebelo e ligando à Barragem, tendo uma extensão de cerca de 4,25 km.

Percorre maioritariamente trilhos de terra já existentes, que estão a ser bene ciados, além de dois pequenos troços de tapete betuminoso que vão ser integrados na Ecovia. A vista para a paisagem e o lago da albufeira é a grande mais-valia deste troço, que acompanha

notícias
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o caminhante e cicloturista do início ao m. Nalguns
pontos do trajeto a vista é esmagadora, oferecendo
uma ampla perspetiva da beleza e vastidão do plano de
água, e das suas enseadas e oresta envolvente.
Nesta fase inicial estão a ser realizados trabalhos de
limpeza/desmatação e de drenagem. O objetivo é criar
uma via turistica, com per l ciclável e pedonal, devidamente sinalizada, que preserve as caraterísticas naturais do percurso nas zonas de terra.
ECOVIA VAI LIGAR OS CONCELHOS DE SANTA
COMBA DÃO, MORTÁGUA, PENACOVA E
POIARES
Com uma extensão aproximada de 40 km, a Ecovia do
Mondego faz o Prolongamento da Ecopista do Dão,
desde o nal da Ecopista do Dão em Santa Comba Dão
até aos limites do concelho de Penacova, atravessando
assim os concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua,
Penacova e Vila Nova de Poiares.
O projeto da Ecovia do Mondego foi alvo de candidatura ao Programa Valorizar, sob a liderança da CIM
Região de Coimbra, em parceria com a CIM Viseu Dão
Lafões e os quatro municipios envolvidos. A empreitada tem o valor de 1. 439.790,00 € e um prazo de execução de 18 meses.

APOSTA NO TURISMO DE NATUREZA
(ROTAS E TRILHOS)
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que “as pessoas procuram e valorizam cada vez mais a
mobilidade sustentável, o contato com a natureza, a atividade desportiva ao ar livre, e projetos como o da Ecovia do Mondego enquadram-se nesse tipo de procura
turística, mais personalizada e menos massi cada”.
Júlio Norte salienta também a aposta do Município nos
percursos pedestres e adianta que está a decorrer o processo de homologação de um terceiro percurso denominado “Percurso Pedestre das Várzeas”, que abrange
as várzeas das ribeiras da Fraga e de Mortágua.
Segundo Júlio Norte, projetos como a Ecovia do Mondego, as rotas temáticas (Grande Rota do Bussaco, Rota
da EN2, Rota do Mondego, Rota da Espiritualidade), os
percursos pedestres, os trilhos de BTT, contribuem
para a rmar o concelho e a região como destino turístico sustentável e atrativo, e a alavancar a atividade económica ligada ao setor do turismo, como a Restauração, a Hotelaria e o Alojamento Local. Júlio Norte sublinha que o Turismo tem sido um dos grandes fatores
impulsionadores do emprego e do crescimento económico do país e das suas regiões. A pandemia veio interromper esse ciclo, mas Júlio Norte manifesta a esperança que no início do verão o turismo volte ao que era
em 2019. ■

Traçado da Ecovia do Mondego

Marina Montebelo
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Todos os Lares do Concelho
já receberam a vacina contra a Covid
-Utentes e Colaboradores da Santa Casa
da Misericórdia de Mortágua, Centro
Balmar e Lar da Cruz, já receberam a 1ª
dose da vacina. No mês de fevereiro
será administrada a 2º dose,
garantindo, assim, uma resposta
imunológica elevada.

No dia 22 a vacinação decorreu no Centro Balmar (Marmeleira) e envolveu 141 pessoas, entre Utentes e Colaboradores. No dia 23 seguiu-se o Lar da Cruz, envolvendo
um total de 58 pessoas, entre Utentes e Colaboradores.
A administração da vacina esteve a cargo de pessoal de
enfermagem do Centro de Saúde de Mortágua, com o
apoio das Instituições.

”

A vacinação teve início no passado dia 21, na Santa
Casa da Misericórdia de Mortágua, abrangendo Utentes e Colaboradores. No total foram administradas 252
vacinas, abrangendo Utentes e Colaboradores das várias valências da Instituição: Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas (Lar de Idosos) e Lar Residencial.

notícias
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Estando os Lares integrados no grupo prioritário para a
vacinação, as Instituições Particulares de Solidariedade
Social foram incluídas na programação levada a efeito
pelo ACES do Baixo Mondego e no âmbito da política de
vacinar todos os Lares até ao dia 24 de janeiro.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que o início da vacinação representa um momento
muito esperado pelas Instituições e familiares dos
Utentes, lembrando que os Lares têm sido o principal
foco de preocupação pelo maior risco a que está exposta a população aí residente.
“As Instituições de Solidariedade Social do nosso concelho, os seus responsáveis e todos os pro ssionais que
lá trabalham, têm sido incansáveis, demonstrando uma

dedicação, um empenho e esforço notáveis no sentido
de proteger os idosos e evitar cadeias de contágio. Têm
sido uns verdadeiros heróis, dando o seu melhor, com
grande sentido de responsabilidade, cientes que
desempenham um papel fundamental na primeira
linha de combate a esta pandemia”.
Nesta fase, a vacinação abrange ainda uma percentagem reduzida da população e os chamados grupos prioritários. “Ainda vai demorar alguns meses até que a
vacina chegue à restante população e possamos voltar
a sentir alguma normalidade no nosso quotidiano”.
Por ora, diz, “abre-se uma janela de esperança no combate a esta doença, começamos a ver a luz a brilhar
entre a sombra tenebrosa que tem sido esta malfadada
pandemia”. ■
.
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App “Mortágua Aqui”
já está disponível ao público
-O Município de Mortágua já dispõe de
uma aplicação para dispositivos móveis
(sistemas Android e IOS), sendo mais
uma ferramenta ao serviço dos
munícipes, dos visitantes e do público
em geral.

Para quem pretende visitar o concelho, a aplicação disponibiliza informação turística do concelho, como
Património, Gastronomia, onde Comer, onde Dormir e
o que Visitar, além de contactos úteis que podem ajudar numa visita.

”

Com esta ferramenta, os munícipes passam a contar
com um conjunto de serviços e funcionalidades que os
aproximam do Município. Com um “click” podem consultar a agenda, notícias, farmácias de serviço e contactos úteis, receber noti cações de eventos, informações
meteorológicas e da Proteção Civil, ao mesmo tempo
que podem reportar ocorrências à Autarquia, como roturas de água, quedas de árvores, entre outras, de forma
mais rápida, ou até mesmo o envio de sugestões.
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O QUE PODE ENCONTRAR
NA APP “AQUI MORTÁGUA:
Ÿ Mensagem do Presidente
Ÿ História do Município (resenha histórica)
Ÿ Descobrir Mortágua (Percursos Pedestres e de BTT, Museus,
Património, Parques, Miradouros, Natureza e Enoturismo)
Ÿ Onde comer (indicação de Restaurantes e Hotéis disponíveis)
Ÿ Onde dormir (indicação de unidades de Alojamento disponíveis)
Ÿ Lista de Freguesias (dias e horários de atendimento e contatos)
Ÿ Contatos úteis (Proteção Civil Municipal, Bombeiros, Centro de
Saúde, GNR, Táxis, entre outros)
Ÿ Farmácias de Serviço
Ÿ Links úteis
Ÿ Eventos anuais (indicação dos principais eventos, de caráter
regular, que se realizam no concelho)
Ÿ Gastronomia e vinhos (indicação de Pratos e Doces tradicionais e
produtos locais)
Ÿ No menu Explorar, é possível fazer a geolocalização dos pontos
de interesse e a visitar.
Ÿ Mensagens pushs, envio de lembretes de eventos, alertas da
Proteção Civil, entre outros.
Ÿ No menu Novidades, acesso a notícias e à agenda de eventos
do Município.
Ÿ No menu Ocorrências, o munícipe pode comunicar eventuais
ocorrências, com possibilidade de anexar fotos.
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Os utilizadores da APP “Mortágua
Aqui” têm também acesso a um
mapa que lhes permite 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, ao mesmo tempo que
aproxima e facilita a ligação entre a
população e o Município.
A aplicação “Mortágua Aqui” pode
ser descarregada, desde já, por todos
os interessados, estando disponível
nas plataformas habituais, Google
Play e Apple Store. O descarregamento (download) e a utilização são
gratuitos, e assim, poderá usufruir
de todos os serviços. ■
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Mortágua já dispõe de
um posto de carregamento
para carros elétricos
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O posto de carregamento de acesso
público para veículos elétricos já está
ao serviço e encontra-se localizado no
parque de estacionamento junto à
Capela de São Domingos, a poucos
metros da Praça do Município.
Trata-se de um novo serviço disponibilizado pela
Câmara Municipal e integrado na rede pública de carregamento de Veículos Elétricos.
Este posto permite o carregamento simultâneo de dois
veículos, com dois pontos (tomadas) de 22 kW de carregamento semirrápido. Funciona todos os dias da
semana, 24h por dia.
Para utilizar o posto, os utilizadores terão de se registar
no site da Mobi.E., recebendo depois um cartão com
um código que lhes permite fazer os carregamentos.
Este novo serviço vem dar resposta ao crescente número de carros elétricos ou híbridos em circulação, proporcionando condições de acessibilidade a todos os
que utilizam ou pretendem vir a utilizar veículos elétricos, não limitando, assim, esta tecnologia, aos grandes
centros urbanos.
“Somos um Município comprometido com a sustentabilidade ambiental e um concelho modelo na produção de energias limpas e renováveis, seja de fonte
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hidroelétrica, biomassa orestal, eólica. O incentivo à
mobilidade elétrica é mais um contributo que o Município está a dar no sentido da redução das emissões de
CO2”, a rma o presidente da Câmara.
Júlio Norte refere que “é importante que exista esta
alternativa, seja para os residentes, seja para quem
nos visita”.
Com a instalação deste posto, o Município de Mortágua passa a integrar a Rede Nacional de Mobilidade Elétrica, ligado à rede MOBI.E. ■
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Corrida Virtual S. Silvestre
promoveu atividade física
e estilo de vida saudável
-A Câmara Municipal promoveu, de 28
de Dezembro a 3 de Janeiro, a Corrida
Virtual São Silvestre, com o objetivo de
motivar e promover a atividade física e
um estilo de vida saudável em tempo
de pandemia.
O desa o virtual foi lançado aos mortaguenses e a
todos os que quisessem participar, independentemente do local do país ou do estrangeiro. A participação
podia ser individual ou em família. No total, 188 pessoas aceitaram este desa o, sendo a maioria residentes
do concelho.
Para os adultos foram propostas duas modalidades,
Caminhada ou Corrida, de 5 ou 10 km de extensão.
Foi também lançado o desa o aos mais novos, a Kids
Race, dividida em dois escalões etários e extensões:
escalão A (6 a 8 anos) - 1 km e escalão B (9 aos 12 anos) 2 kms, incentivando à participação em família.
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A inscrição era feita mediante registo online. Todos os participantes receberam um diploma personalizado.
Mais um desa o superado, conciliando segurança,
bem-estar, saúde e contato com a natureza.
Este foi o segundo desa o virtual promovido pelo
Município de Mortágua, através do seu Setor do Desporto, tendo sido pensado para este tempo de restrições à circulação (automóvel) e de con namento.
O primeiro ocorreu no mês de julho, designado “Mortágua Desa o Virtual”, e contou com a participação de
cerca de 200 inscritos. ■
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O árbitro de Mortágua
que chegou a internacional
-Donato Duarte Ramos foi
árbitro de futebol da
primeira categoria
nacional (atual 1ª Liga)
desde a época 1989/90
até à época 1994/95.

Natural de Mortágua, Donato Ramos arbitrou um total
de 137 jogos nas competições o ciais, dos quais 46 na 1ª
Divisão Nacional (atual 1ª Liga).
Antes de ingressar na arbitragem, foi Guarda-Redes
do Mortágua Futebol Clube, nos escalões de Júniores
e Séniores.
Iniciou-se na arbitragem na época de 1979/1980 na
Associação de Futebol de Viseu. Passou pela 3ª Divisão
e 2ª Divisão antes de se estrear na 1ª Divisão Nacional
na época 1989/1990, no jogo F.C.Porto / Tirsense.

No seu palmarés conta-se ainda três presenças em jogos da
Taça de Portugal nas épocas 1992/93,1993/94 e 1994/95.
Na época 1994/95 foi o árbitro nomeado para a nal da
Supertaça Cândido de Oliveira, entre o F.C.Porto e o
S.L. Ben ca, num jogo polémico que acabou por marcar a sua saída da arbitragem.
Foi ainda árbitro auxiliar internacional no jogo a contar
para a Taça dos Vencedores das Taças na época de
1990/1991, entre o Montpelier de França e o Latvia de
Bucareste, e em 1995 arbitrou o jogo de preparação entre
as Selecções de Portugal e Islândia (Futebol Feminino).

desporto
notícias ▌27

FEVEREIRO 2021

Recebeu o Prémio de equipa de Arbitragem, Gameiro
Pereira, instituído pelo Jornal Gazeta dos Desportos,
que premiou a melhor equipa de arbitragem da época
de 1990/1991.
Em 2014 a Câmara Municipal de Mortágua prestoulhe uma reconhecida homenagem, por ocasião da Gala
do Desporto, tendo sido distinguido com o Prémio de
Carreira Desportiva.
Faleceu no dia 30 de dezembro, aos 70 anos de idade. ■

Jogo da Supertaça (1994)
Estádio das Antas
Árbitro: Donato Duarte Ramos (ao centro);
Assistentes: Horácio Rodrigues (à esqª) e
José Manuel Quadros, todos da AF.Viseu

28 entrevista

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Rute Gonzalez
ARTISTA PLÁSTICA

“

DESENHO SEMPRE
AO SOM DE MÚSICA”

Em tempo de pandemia, a artista não esteve
parada. O desenho dos rostos de duas guras
públicas bem conhecidas do público, Nuno
Markl e Bruno Nogueira, estiveram entre os
vários trabalhos executados em 2020. Com o
seu traço quis homenagear os dois radialistas
que animaram os serões dos portugueses quando o país estava todo em con namento. O atual
Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, foi outra das guras retratadas.

Natural de Mortágua, Rute Gonzalez é
uma artista plástica multifacetada que
nutre paixão por tudo o que é Cultura e
Artes, nas suas múltiplas formas de
expressão.
Este tema serviu de mote para uma conversa
sobre outras facetas da sua intervenção artística,
mas também cívica, como a defesa dos animais.
Rute Gonzalez licenciou-se em Pintura pela
ARCA – Coimbra e conta no seu percurso artístico, com inúmeras exposições de Pintura e
Desenho, quer individuais, quer coletivas, por
diversas localidades de norte a sul de Portugal.
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ESTE TEMPO DE PANDEMIA E COM LONGOS PERÍODOS
DE CONFINAMENTO PROPICIOU UMA MAIOR CRIAÇÃO
ARTÍSTICA OU TEVE O EFEITO INVERSO?
Este período de reclusão levou a uma natural
intensi cação do número de horas passadas a
desenhar. Acredito no trabalho contínuo e, como tal,
aproveitei o tempo para dar o meu melhor a esse nível.
COMO É QUE SURGIU A IDEIA DE DESENHAR FIGURAS
DO NOSSO MEIO ARTÍSTICO NACIONAL?
Costumo dizer que esses desenhos são “ lhos da
Covid”. Nesse período, em que muitas das horas são
passadas a desenhar, essas guras públicas foram-nos
entrando em casa, a partir dos diversos meios digitais e
muitas delas tornaram mais fácil o con namento.
Foram essas mesmas pessoas que acabaram, assim,
por se tornar “vítimas” das minhas criações artísticas.
Para além disso, simpatizo bastante com essas guras
que para muitos portugueses se tornaram família.
ENTRETANTO A LISTA DE NOMES TEM VINDO A
AUMENTAR. QUE OUTRAS FIGURAS PÚBLICAS JÁ
CONSTAM DESSA GALERIA?
Algumas guras públicas, tais como o Ruy de Carvalho
e a Rita Redshoes, entre outros, tiveram a delicadeza e
simpatia de colaborar num livro sobre a terceira idade
onde se encontrava uma compilação de 30 obras de
arte da minha autoria. Acabei por retribuir essa
simpatia a algumas dessas guras.

QUAL VAI SER O DESTINO DESSES QUADROS?
Alguns desenhos já foram entregues a essas guras
públicas e os outros espero entregar após este período
mais conturbado.
UM TEMA RECORRENTE NOS TEUS TRABALHOS É A
TERCEIRA IDADE, OS IDOSOS, OS AVÓS. PORQUÊ A
ESCOLHA DESSE TEMA?
Aprendi a rir, a sonhar e a contar histórias com as
minhas avós. Foi determinante para o meu trabalho
passar tantos serões a rir, a ouvir as suas histórias e os
seus incentivos às artes e à vida, acompanhada pela
chicória morna e o pão torrado com manteiga. Adoro
gente que faz do riso um modo de vida. Felizmente,
tenho a sorte de ter na minha vida pessoas assim.
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TENS COLABORADO NA ILUSTRAÇÃO DE LIVROS. COMO
VÊS ESSA VERSATILIDADE DO TEU TRABALHO E
INTERAÇÃO COM OUTRAS FORMAS DE EXPRESSÃO?
Sim, já ilustrei cinco livros e estou a trabalhar no sexto.
Como em tudo na vida, a versatilidade no mundo das
artes é importantíssima para a sobrevivência do artista
que rema sempre contra uma maré fortíssima.
UMA DAS TUAS EXPERIÊNCIAS FOI PINTAR AO VIVO O
AMBIENTE DE UM CASINO E ACOMPANHADA DE SONS
DE VIOLINO. COMO VIVESTES ESSA EXPERIÊNCIA?
Desenho sempre ao som de música. Se um dia a música
deixasse de existir, as minhas criações também
terminariam. A música tem a capacidade de moldar os
meus traços dando-lhes vontade própria, como o
violino da Francisca Freitas fez. Tornou aquele
momento íntimo em algo muito especial e tão
maravilhoso que quase me hipnotizou.
FOSTE UMA DAS FUNDADORAS DO COLETIVO
ARTÍSTICO MAE - MOVIMENTO ARTE EXPERIÊNCIA.
ESSE PROJETO PRETENDIA FAZER ALGO DE
DIFERENTE, ALGUM TIPO DE RUTURA?
Estamos muito orgulhosas dos nossos projetos e com o
que alcançámos, mas as situações pessoais alteraramse, as distâncias são enormes e o panorama atual das
artes é assustador.

A TUA LIGAÇÃO ÀS ARTES VAI ALÉM DO DESENHO E DA
PINTURA, AINDA QUE SEJAM OS DOMÍNIOS QUE AS
PESSOAS MAIS CONHECEM DO TEU TRABALHO...
Desde os cinco anos de idade, altura em que me foi
oferecida a minha primeira máquina fotográ ca cor de
rosa, que fotografo compulsivamente. É através da
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pequena câmara, agora do telemóvel, que absorvo o
mundo, o mastigo e depois através da minha visão o
transformo. Uma boa fotogra a é um quadro criado
num pequeno instante que não se volta a repetir. É um
desa o muito especial.
Para além disso, fui também convidada a publicar
algumas histórias de escrita criativa. Sou fã da
criatividade, quer nos traços, quer nas palavras.
QUAIS SÃO AS TUAS REFERÊNCIAS NO DESENHO E NA
PINTURA?
Sou apaixonada pelos pintores espanhóis, mas é um
arquiteto português que me deslumbra mais com os
seus desenhos. Siza Vieira, para mim, é o expoente
máximo também no desenho. É das maiores joias que
Portugal tem e que o Mundo já conheceu.
NOUTRO QUADRANTE, A PROTEÇÃO E O BEM-ESTAR
DOS ANIMAIS É UM ASSUNTO QUE TE DIZ MUITO. ALIÁS
TENS TRABALHOS ARTÍSTICOS NESSA ÁREA...
Todos os dias, a par com outras pessoas da Associação
Morpatudos, e com a sensibilidade e equilíbrio que
este tema exige, tentamos contrariar a tendência que
se mantém há séculos de um costume primitivo que
são os maus tratos aos animais de companhia e não só.
Os animais são abandonados, atirados para caixotes
do lixo, espancados, privados de água e sombras em
dias com 40 graus, privados de comida durante
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semanas, dormem em mantas congeladas ou em cima
de ferro, cimento, lama e excrementos. Por vezes, pelo
facto de terem correntes demasiado curtas, não se
conseguem deitar. Depois de usarem todas as suas
forças para sobreviver a um destino tão cruel, acabam
por não aguentar e morrem em agonia, famintos,
desidratados, feridos e doentes tão perto e ao mesmo
tempo longe de nós. Infelizmente, no dia seguinte,
esses abusadores vão buscar outro animal e o cenário
vai-se repetindo por décadas. Estas são as mãos que
todos deveríamos temer. Denunciem os maus tratos.
Ajudem as autoridades a agir.
Como artista que sou e apaixonada por animais, vou
dando forma, cor e dignidade a estas vítimas que
tiveram /têm uma vida tão horrível.
QUANTO A NOVOS PROJETOS, O QUE GOSTARIAS DE
FAZER?
Neste momento, encontro-me a tirar um curso de
Técnico/a Especialista em Conservação e Restauro de
Madeira (Escultura e Talha) que me está a preencher,
tal como as Artes Plásticas o fazem. No futuro, espero
salvar peças de uma morte quase certa e dar-lhes o
tratamento que necessitam e, ao mesmo tempo,
continuar com as minhas criações artísticas. ■
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APOIO NO COMBATE À COVID

Câmara aprova apoios ﬁnanceiros
a IPSS`s e Associações do Concelho
-A Câmara Municipal aprovou a
atribuição de subsídios a quatro
Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Concelho
(Santa Casa da Misericórdia de
Mortágua, Centro Balmar, JardimEscola João de Deus e Associação Beira
Aguieira de Apoio ao Deﬁciente Visual).
Os subsídios, que totalizam o montante de 87.600,00
euros, destinam-se a apoiar investimentos ou o
funcionamento regular das Instituições, num contexto
marcado por investimentos e despesas acrescidas,
nomeadamente com a aquisição de equipamentos e
materiais de proteção individual.
As IPSS têm atravessado tempos difíceis e uma grande
pressão, e têm estado na linha da frente da intervenção
junto das faixas da população que mais sofreram com o
impacto da pandemia - a população idosa. Desta
forma, o Município pretende apoiar o esforço
suplementar que estas Instituições estão a fazer, quer a

nível de prevenção covid quer a nível das várias
respostas sociais que já desenvolvem.
O mesmo se aplica às Associações que estão na 1ª linha,
daí que a Câmara Municipal tenha também aprovado a
atribuição de um subsídio à Associação Humanitária
dos Bombeiros, no valor de 15.000,00 euros, para
apoio a investimentos no âmbito da covid-19.
O Município prossegue, assim, o apoio a estas
entidades que têm tido um papel preponderante no
combate ao contágio por COVID-19 no concelho. ■

obras / empreitadas
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Requaliﬁcação Urbana
da zona central da Vila
-Entre as intervenções a
executar destaca-se a
nova ligação, de perﬁl
pedonal, entre a Avª Assis
e Santos e a Rua Dr. João
Lopes de Morais.

¬

¬
As várias intervenções de requalicação urbana estão inseridas no
Plano de Ação de Regeneração
Urbana (PARU) do Município de
Mortágua, e visam conferir uma
imagem mais moderna e atrativa
ao espaço central da Vila. Uma
dessas intervenções consiste na
criação de uma nova ligação,
pedonal, entre a Avª. Assis e Santos (zona da praça dos táxis) e a
Rua Dr. João Lopes de Morais
(zona do Chafariz).

Este arruamento será adjacente
ao loteamento urbano, já aprovado, constituído por habitações,
comércio/serviços, que irá surgir
neste local.
No âmbito do PARU já foram concluídas algumas intervenções,
como a requali cação do Largo 5

¬

de outubro. O Plano abrange a execução de outras intervenções,
como a bene ciação da interligação entre a Rua de Aveiro e a Rua Dr.
João Lopes de Morais, e a remodelação do parque de estacionamento situado nas traseiras do edifício
dos Paços do Concelho. ■
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 6 e 20 janeiro, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Ratificar os Processos de candidatura nº 42, 43, 44,
45, 46, 47 e 48/2020 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Apoio ao Associativismo/Atividades
Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, mediante a celebração de protocolo, o subsídio global no montante de 45.475,00 euros, para apoio financeiro ao
desenvolvimento da sua atividade desportiva na res-

tante época de 2020/2021, envolvendo as suas equipas
de Seniores, Juniores, Sub 15, Sub 13, Sub 10, Traquinas, num total de cerca de 200 atletas.
AÇÃO SOCIAL
Rede Social
Aprovar a proposta de atribuição de um Fogo (Tipologia T2) para realojamento de agregado familiar no Bairro de Habitação Social, bem como o desenvolvimento
do processo de aquisição de equipamento básico para a
sua habitabilidade, e tendo em consideração a informação dos Serviços Sociais do Município e a verificação
dos pressupostos legais.
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Aprovar a proposta de atribuição de um Fogo (Tipologia T3) para realojamento de agregado familiar no Bairro de Habitação Social, e tendo em consideração a
informação dos Serviços Sociais do Município e a verificação dos pressupostos legais.
Aprovar o pedido de alteração de titularidade do contrato de arrendamento referente ao Fogo T2, Lote 5, 1º
C, do Bairro de Habitação Social da Gandarada.
Aprovar a isenção do pagamento de taxa, no valor de
234,39 euros, referente a ligação da rede de Saneamento Básico a habitação, sita em Mortazel, sendo o pedido
justificado pela requerente com a sua situação de insuficiência económica.
Aprovar o pagamento em prestações de taxa no valor
de 234,39 euros, referente a ligação da rede de Saneamento Básico a habitação, sita em Mortazel, sendo o
pedido justificado pelo requerente com a sua situação
de insuficiência económica.
AMBIENTE
Aprovar o projeto de execução da “Requalificação
Ambiental da Ribeira de Mortágua – Percurso Pedestre”, elaborado pelo Gabinete “planlab – Estudos e Projetos Unip, Lda.

PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar a proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Mortágua (PMDFCI), para o
período de 2021-2030, e submeter a mesma à apreciação
da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
ADMINISTRAÇÃO
Tomou conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária realizada no dia 18 de dezembro.
Tomou conhecimento do ofício da Infraestruturas de
Portugal, informando do início da empreitada de “Modernização da Linha da Beira Alta – troço Pampilhosa –
Santa Comba Dão e construção da Concordância da
Mealhada”.
Ratificar o Acordo de Colaboração Interinstitucional
celebrado entre a Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM-RC) e os Municipios que a
integram, e que tem por objeto a operacionalização do
regime previsto no Dec. Lei nº 65/2020, de 23 de agosto – Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado e do Balcão Único do Prédio, no âmbito de candidatura apresentada pela CIM-RC.
Deliberar não manifestar interesse na celebração de
protocolo com a Ordem dos Solicitadores e dos Agen-
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tes de Execução, relativo ao Balcão Único do Prédio,
considerando que a CIM-RC encontra-se a desenvolver esse processo com os municipios que a integram
Aprovar a proposta de fixação de preços relativa à disponibilização ao público dos passaportes e materiais de merchandising da Rota da Estrada Nacional 2, com os seguintes valores: passaporte -1,00€; íman - 2,00€, pin - 1,00€.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de
emissão de autorização de utilização, no valor de
102,35 euros, referente ao Procº. de Obra nº
01/2018/129 – reconstrução de edifício de apoio agrícola que foi totalmente destruído pelos incêndios ocorridos a 15 e 16 de outubro de 2017.
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de alvará
de licenciamento, no valor de 560,59 euros, referente ao
Procº. de Obra nº 01/2020/50 – Construção
nova/Habitação familiar, ao abrigo do artº 29º, nº1, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de
alvará de licenciamento, no valor de 1.089,95 euros,
referente ao Procº. de Obra nº 01/2020/46 – Construção nova/Habitação familiar, ao abrigo do artº 29º, nº1, do
Regulamento Municipal de urbanização, Edificação e Taxas.
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Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 1.106,30 euros, referente ao
Procº de Obra nº 01/2020/119 – Construção nova /
Habitação familiar, ao abrigo do artº 29º, nº1, do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
Taxas.
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas, no
valor de 5.314,25 euros, referente ao Procº. de Obra nº
01/2013/287 – alteração de unidade industrial, sita no
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, nos termos previstos no artº 29º, nº1, b) do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas.
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Declarar, a título de decisão final, a caducidade do ato
de licenciamento referente ao Procº. de Obra nº
01/2018/19 – demolição, reconstrução e ampliação de
edifício destinado a habitação, sita no Falgaroso do
Maio, com o consequente arquivamento do processo.
Declarar, a título de decisão final, a caducidade do ato
de licenciamento referente ao Procº. de Obra nº
01/2019/62– alteração de moradia, sita em Cercosa,
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

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

Mortágua na Batalha do Bussaco
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
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

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

Farmácias de Serviço
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Restaurantes

Bares

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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

ORLANDO
Sula
q231 929 001

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A MÓ
Barracão
q231 923 612

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

A RODA
Mortágua
q918 623 050

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918 875 294

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

VILLAS BAR
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

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

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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MORTÁGUA
Take away - Mortágua

Consulte as ementas semanais dos restaurantes com serviço de take away

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

