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Mensagem do Presidente

“

ABRIL SEMPRE VENCERÁ!

Chegou leve e sorriu, o nosso destemido Abril!
O tempo, este tempo que se arrasta por intermináveis dias de solidão e distância, não cessa de se renovar e reinventar.
O tempo que nos fere e golpeia, o tempo que nos priva dos dias solarengos, do toque, do afeto, do olhar, é o mesmo tempo que nos ensina a
resistir, a aguentar um pouco mais, a desejar um pouco mais, a esperar
um pouco mais.
Esperamos e aguardamos, enquanto outra Mãe há-de parir Abril. Os
sonhos de Abril são gerados de vontade e coragem. Concebidos por anónimos destemidos que, na calada da noite, se amam, mexem e alinham, em
movimentos de rapina, lutando por um novo madrugar.
Abril das nossas memórias! Este Abril que nos corre nas veias, é o mesmo
Abril que tantos querem silenciar... Charlatões genu etidos, numa impostora prostração, apelidam de demónios os nossos anjos caídos, engendrando pecados antigos, que mais não são do que dolorosos naufragares.

editorial
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Mas Abril... Ai este Abril que não se cala, nem
domestica. Este Abril traz de novo a esperança de
rostos soltos, sorrisos desnudados, abraços apertados, cravos alinhados, o sonho que resiste!
Este Abril é arma em riste, espada de liberdade
que se desembainha, igualdade que se alastra
como erva daninha, fraternidade bem alicerçada... Democracia plena, sem senão!
Que seremos nós, além de parte de alguém? Que
podridão é esta que vamos semeando, quando
nos agarramos a essa ignóbil pretensa de superioridade face à fraqueza alheia... Podridão que tão
bem espelha a nossa própria mediocridade.
A cada amigo que esmorece, é o rosto da saudade
que surge, a derrota da humanidade que se tece.

Nunca Abril se compadecerá
pela diferença e segregação,
Nunca Abril aceitará a censura e
reclusão.
Nunca o medo,
Nunca o desespero,
Nunca o abismo e a solidão!

Calem essas vozes mesquinhas, baentas e rasteiras... Não há Bem nos homens que se outorgam mais do que alguém!

Abril de novo orescerá e a Primavera da Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade... Sempre Vencerá!

Mas Abril voltará, Camaradas! Abril chegará e
vencerá.

25 de Abril, Sempre!

Jamais se calarão os cantos de Abril! Jamais aceitaremos as mordaças e a servidão.

Bem hajam!
PRESIDENTE DA CÂMARA
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Passatempo Cultural
TEMA: CIDADES E CAPITAIS
É a cidade com mais arranha-céus do mundo
(prédios com 100 metros de altura ou mais):

As cidades de Arhus, Alborg e Odense pertencem a
um destes países:

a) Dubai
b) Hong Kong
d) Nova Iorque

a) Dinamarca
b) Holanda
c) Noruega

As cidades de Dacar, Cartum e Abuja, são capitais
destes países africanos, respetivamente:

É a capital de Marrocos:

a) Senegal, Mauritânia e Mali
b) Gana, Malawi e Somália
c) Senegal, Sudão do Norte e Nigéria

a) Marraquexe
b) Casablanca
c) Rabat

É a capital metrópole mais populosa do mundo:

As cidades de La Paz, Quito e Bogotá são capitais
destes países, respetivamente:

a) Tóquio
b) Cidade do México
c) São Paulo

a) Bolívia, Equador e Colômbia
b) Bolívia, Peru e Chile
c) Colômbia, Equador e Uruguai
Qual destas cidades é capital do Canadá:

a) Toronto
b) Ottawa
c) Montreal
As cidades de Doha, Abu Dhabi e Manama,
são capitais destes países árabes, respetivamente:

a) Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein
b) Qatar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein
c) Qatar, Omã e Arábia Saudita
(Soluções na pág.38)
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RENÉE MARINA

Ovolândia
Uma família feliz.
Clara, seu marido
Frango e os filhinhos
achocolatados.

OSCAR BRENIFIER

JOSÉ JORGE LETRIA

O que é a
liberdade?

Zeca Afonso o
andarilho da
voz de ouro

“são apresentadas várias
respostas para cada
pergunta. Algumas delas
poderão parecer evidentes,
outras misteriosas,
espantosas ou até
desconcertantes”

“é uma história poética
sobre um grande
músico-poeta, que pode
ser lida por crianças e
adultos, se possível com
as suas canções em
fundo.”
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ABRIL em Portugal, é
sempre Abril!..
A VIDA invade Abril.
As flores desabrocham.
As árvores ficam espantosamente lindas.
A natureza tem destas coisas!.. A LIBERDADE
de crescer...
Abrem-se portas e janelas!
O Sol dá-nos a alegria e a força de acreditar
que VENCEREMOS.

DAVID MACHADO

Deixem falar as
pedras
“um romance maduro e
fascinante sobre a transmissão
das memórias de geração em
geração, nunca isenta de cortes
e acrescentos que fazem da
verdade não o que aconteceu,
mas o que recordamos”

ANTÓNIO DE SOUSA
DUARTE

Salgueiro Maia
Um homem da liberdade

DALAI LAMA

Liberdade no
exilio
“Defensor incansável da
não violência, da
tolerância, do diálogo e
da preservação dos
recursos naturais do
planeta ”mais novo”

Desenvencilhamo-nos do peso do inverno...
Desejamos abraços e passeios.
Desfolhamos malmequeres.
Desenrolamos memórias ao final da tarde.
Descobrimos o sabor da LIBERDADE.
Soletramos ABRIL de prazer amordaçado.
Vermelho é de ABRIL.
Cravos vermelhos são conquista,
são LIBERDADE.
É amor por quem partiu...
ABRIL em Portugal, é sempre Abril!...
Teresa Branquinho
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especial - percursos
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O Percurso Pedestre das Várzeas é um percurso circular
com início no Parque Verde da Ponte, na zona sul da Vila
de Mortágua. A maior parte do percurso é ladeado pela
ribeira e por campos agrícolas, havendo uma outra parte
de caraterísticas urbanas, com passagem pelo centro da
Vila até ao Barril, voltando aqui novamente ao contato
com a natureza, através da ligação aos passadiços da
ribeira da Fraga e ao Parque das Nogueiras.
O percurso acompanha sempre a ribeira de Mortágua,
até à ponte da Póvoa, onde inverte, pela margem
oposta. Junto à ponte forma-se um largo espelho de
água, que é muito procurado por jovens e famílias nos
dias quentes de verão. O local convida também a
descansar, a contemplar o curso de água que corre entre
salgueiros e a usufruir do parque de merendas.

das Quedas

No decorrer do percurso, que se desenvolve pelas duas
margens da ribeira, encontramos uma diversidade de
galeria ripícola, ainda em bom estado de conservação,
árvores cobertas de heras e tapetes de musgo. A or a
ribeirinha é abundante e nalguns pontos une as duas
margens, permitindo desfrutar da sombra do arvoredo
e da frescura das águas ribeirinhas. O som da água
corrente mistura-se com o canto das aves.
Ao calcorrear os carreiros somos ladeados pelos
campos agrícolas e as várzeas, que acompanham a
ribeira e dão nome ao percurso. Encontramos
ainda várias represas, uma das quais de grande
dimensão. A espaços, as margens alargam e
formam amplos espelhos de água.

de Água

das Paredes

Na chegada ao Parque Verde, o percurso segue em
direção ao centro de Mortágua, prosseguindo pela
Alameda da Igreja/Igreja Matriz de Mortágua (datada do
séc.XVI e devotada a Nossa Sra. da Assunção) e seguindo
em direção ao Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco”, pela antiga Estrada Nacional 234,
atualmente Rua Dr. João Lopes de Morais. Nesta rua
encontra-se o Pelourinho Manuelino, datado do século
XVI. Na Praça do Município, o percurso encaminha-se
para a aldeia do Barril, e na ponte, inverte pela margem
da Ribeira da Fraga, terminando novamente no Parque
Verde da Ponte.
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Flora

Fauna

Nos habitats presentes ao longo do percurso, as
espécies arbóreas e arbustivas mais representativas são
o freixo (Fraxinus augustifolia), o salgueiro (Salix
atrocinerea), o amieiro (Alnus glutinosa), o carvalho
alvarinho (Quercus róbur), os ulmeiros (Ulmus spp.), o
azevinho (Ilex aquifolium), o loureiro (Laurus nobilis),
o sanguinho bastardo (Frangula alnus), as aveleiras
bravas (Corylus avellana), o sabugueiro (Sambucus
nigra) e os azereiros (Prunus lusitânica).

As águas cristalinas são propícias à existência de espécies
piscícolas como a truta (Salmo trutta), a boga
(Iberochondrostoma lusitanicum), o barbo (Barbus
barbus) e o ruivaco (Rutilus macrolepidotus), entre outras.

.
LOCALIZAÇÃO: União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça
TIPO DE PERCURSO: Pequena Rota – Circular
ÂMBITO: Ambiental, Paisagístico e Cultural
EXTENSÃO: 9 km
TEMPO DE DURAÇÃO MÉDIO: 02h30m
NÍVEL DE DIFICULDADE: Fácil
PONTOS DE INTERESSE: Parque Verde, zona fluvial da Póvoa, Parque das Nogueiras, flora ribeirinha, Igreja Matriz de Mortágua, Pelourinho
Manuelino e Centro de Interpretação.

A lontra, o coelho bravo, o javali, e pequenos anfíbios,
são outras espécies de fauna que se podem observar no
leito ou margens da ribeira, além de uma grande
variedade de aves. Esporadicamente podem ser
observadas garças, corvos-marinhos e patos-bravos.
.

ÉPOCA ACONSELHADA:Todas as épocas do ano,
contudo chama-se a atenção para os dias de chuva
intensa que podem provocar um aumento do leito
das ribeiras e consequente inundação das margens,
tornando-as escorregadias ou mesmo intransitáveis.

FEVEREIRO
ABRIL
20212021
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15 empresas de Mortágua distinguidas
com o estatuto PME Líder 2020
-O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) distinguiu 15 empresas do concelho de
Mortágua com o Prémio “PME Líder
2020”.

O número de empresas “aumentou” comparativamente com o ano anterior (2019), passando de 13 para 15. A
maioria das empresas há vários anos consecutivos que
vê atribuído este estatuto de reconhecimento, o que evidencia um trajeto de solidez económico-nanc eira, gestão eciente e crescimento sustentado.

ABRIL 2021

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, felicita
as empresas distinguidas: “A atribuição do Estatuto
'PME Líder 2020' demonstra bem a capacidade e vitalidade das nossas empresas, a sua adaptabilidade e resiliência, mantendo postos de trabalho e, consequentemente, criando riqueza para o nosso concelho, mesmo
num ano difícil e de enormes desaos , em termos de
conjuntura económica no país e no mundo, como foi o
ano de 2020”, arma.
Júlio Norte deixa palavras de reconhecimento e apreço
a todo o tecido empresarial do concelho, “pela forma
como tem resistido e lutado, e sido resiliente e determinado em superar as di culdades geradas pela pandemia.
Por tudo o que têm feito, temos de sentir orgulho nas nossas empresas e na excelência dos nossos empresários ”.

notícias
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As PME (pequenas e médias empresas) são distinguidas, tendo por base as melhores notações de 'rating' e
indicadores económico-nanc eiros. O Estatuto PME
Líder é um selo de reputação criado pelo IAPMEI para
distinguir o mérito das pequenas e médias empresas
(PME) nacionais com desempenhos superiores. É atribuído em parceria com o Turismo de Portugal (no caso
das empresas do sector do Turismo), um conjunto de
bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua,
tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-nanc eiros.■
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Ministra da Coesão Territorial
inaugurou Parque Fotovoltaico
da Pellets Power
-Empresa reergueu-se após ter sido
destruída nos incêndios que
ocorreram em 2017 e construíu um
Parque Fotovoltaico que fornece
energia solar à empresa.

ABRIL 2021

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o
presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte,
inauguraram, no passado dia 22, o parque fotovoltaico
da empresa Pellets Power, localizada no Pólo industrial
do Freixo.
Com uma capacidade instalada de 1 megawatt (MW),
representou um investimento na ordem de 1 milhão de
euros. O investimento permite satisfazer 1/4 das
necessidades energéticas, representando a 1ª fase do
projeto, que visa numa segunda fase atingir a
autossuciência energética da empresa.
Ana Abrunhosa deixou um agradecimento ao
Administrador da Pellets Power, Engº Lima Rebelo, que
viu a sua empresa car destruída nos incêndios de
outubro de 2017 e lançou-se na sua reconstrução sem
recurso a apoios públicos. “São estes empresários que
queremos apoiar e acarinhar, empresários que mesmo
em tempo de crise e diculdades , ganham força para
resolver os problemas, e é precisamente nas
diculdades que se erguem, que planeiam continuar a
investir”.
Segundo Ana Abrunhosa, a aposta nas energias
renováveis é um investimento fundamental para as
empresas reduzirem os custos de produção e se
manterem competitivas. Ana Abrunhosa referiu que
este é também um investimento importante em termos
de “marketing internacional”, na medida em que os

notícias
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clientes valorizam as empresas que recorrem a fontes
de energia limpa. “A empresa já em 2017 tinha planeado
executar este investimento, porque também já sentia
da parte do mercado esta exigência dos seus maiores
clientes. Daí ser também este tipo de projetos que
pretendemos apoiar no futuro, que reduzem os custos
de produção das empresas e aproveitam um recurso
abundante que temos no país, que é o sol”, armou.
Ana Abrunhosa deixou uma palavra de agradecimento
ao Município de Mortágua, e de um modo especial ao
seu Presidente, pelo apoio que dá às empresas do
concelho e por reivindicar para o seu território aquilo
que deve reivindicar, “como sejam condições para
valorizar o seu território, para atrair empresas”.
O presidente da Câmara, Júlio Norte, destacou o
exemplo de empreendedorismo, arrojo e determinação
do Engº. Lima Rebelo, que reconstruiu a empresa com
os seus próprios meios, lembrando o sentimento de
desolação que foi vivido pelo empresário e pelo próprio
no dia seguinte ao incêndio. ”O que este empresário fez
foi um verdadeiro milagre, só uma pessoa com uma
mentalidade forte e um espírito resiliente poderia
acreditar que era possível reerguer das cinzas uma
empresa desta dimensão. Hoje temos esta empresa
novamente a laborar e em pleno funcionamento”.
Sublinhou o facto de a empresa estar já a preparar uma
segunda fase do parque fotovoltaico, que irá permitir

14 notícias

ser autossuciente em termos de consumo energético.
Júlio Norte referiu que Mortágua é um concelho verde e
um bom exemplo a nível nacional do que é a utilização
das fontes de energia renovável, desde hídrica, eólica,
geotérmica, biomassa, fotovoltaica. “Temos de olhar
cada vez mais para este tipo de energia, até para
cumprir as diretrizes comunitárias relativas à
sustentabilidade”, disse.
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Júlio Norte aproveitou a presença da Ministra para
apelar ao apoio do Governo na concretização de um
grande objetivo do Município, referindo-se à execução
de uma “last mile” de ligação do IP3 à zona industrial,
que dê resposta ao crescimento do parque industrial.
“Temos mais cinco empresas em fase de instalação,
estamos já a avançar para uma segunda fase de
ampliação do Parque Industrial, e precisamos desta via
de ligação”. ■

ABRIL 2021
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COVID-19

Mais de 700 pessoas já receberam
as duas doses da vacina
-Até ao dia 25 de março, cerca de 760
pessoas do concelho, na sua grande
maioria idosas, tinham já recebido as
duas doses da vacina.
O processo de vacinação para a população em geral,
arrancou no dia 19 de fevereiro, no Centro Municipal de
Vacinação instalado no Polivalente dos Bombeiros.
Apenas com a primeira dose foram vacinadas cerca de
1000 pessoas, tendo por referência o acumulado dos
meses de fevereiro e março. Este número engloba Idosos,
Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Técnicos e Pessoal
dos Serviços de Apoio à Família, afetos ao Pré-Escolar e 1º
Ciclo do Centro Educativo de Mortágua, bem como elementos do Corpo Ativo dos Bombeiros e Forças de
Segurança (GNR).
A campanha de vacinação nas escolas do ensino público do concelho (Pré-Escolar e 1º Ciclo) arrancou no dia
27 de março, envolvendo um total de 80 pessoas. No
mês de abril está prevista a vacinação dos Docentes e

Funcionários dos 2º, 3º Ciclos e Secundário. O processo
de vacinação está a decorrer em articulação entre
Centro de Saúde local, Município e Bombeiros. ■
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Município recebeu
Unidade Móvel de Saúde
-Viatura vai apoiar a população na saúde ao domicílio,
em particular a população mais idosa e com mobilidade reduzida.

ABRIL 2021
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Esta viatura faz parte de um conjunto de viaturas
adquiridas pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, no âmbito do projeto ““Unidades
Móveis de Saúde na Região de Coimbra”, e conta com o
apoio do Programa Operacional Regional do Centro
2 0 2 0, P o r t u g a l 2 0 2 0 e F u n d o E u r o p e u d e
Desenvolvimento Regional (FEDER).
Trata-se de uma viatura 100% elétrica e adaptada à
prestação de cuidados de saúde primários ao domicílio,
constituindo um serviço de proximidade à população,
especialmente às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis, através da presença de equipas
multidisciplinares nas áreas de cuidados de saúde e
apoio psicológico e social.
A sua utilização será articulada e protocolada com as
autoridades de saúde locais, por forma a dar resposta às
necessidades de apoio à população na área da
assistência de saúde ao domicílio, quer em termos
preventivos quer curativos, podendo servir também de
apoio a nível de realização de testes e vacinação à covid.

hospitalares do Grupo III; 1 dispensador de solução
antisséptica e respetivo suporte; 1 nebulizador
ultrassónico; 1 aspirador de secreções; 1 monitor
ambulatório de pressão arterial e oxímetro e respetiva
mala de transporte.

E s ta v i a t u ra e s tá a p e t re ch a d a co m d i ve rs o
equipamento, que inclui bancada de trabalho; 1
contentor de acondicionamento e transporte de
resíduos hospitalares do Grupo IV; 2 Contentores de
acondicionamento e transporte de resíduos

A entrega desta viatura constitui uma mais-valia na
resposta aos desaos que têm surgido no âmbito da
pandemia COVID-19, tendo em conta o connamento
social, a necessidade de proteger as populações e de
prevenir cadeias de contágio.■
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Município alargou rede de pontos
com cobertura Wi-Fi
-Rede pública de internet sem ﬁos já assegura a
cobertura de 16 pontos de acesso (hotspots).

notícias
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O projeto de instalação da rede wi- que disponibiliza o
acesso gratuito à Internet sem os, em espaços e
equipamentos municipais, desenvolveu-se em duas
fases. Numa primeira fase, que arrancou em dezembro,
foram abrangidos a Praça do Município, Largo 5 de
Outubro, Parque das Nogueiras, Parque Verde, Ninho
de Empresas, Piscinas Municipais, Biblioteca
Municipal, Centro de Animação Cultural e zona do
Adro da Igreja. O nome de conexão à rede é
“MortaguaFreeWiFi”.
Esta fase teve por base 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 comparticipou
nanc eiramente a sua execução.
Nesta segunda fase, que iniciou em março, a rede wipassou também a abranger os seguintes locais: Largo
da Feira de Vale de Açores, Centro de Saúde, Campo de
Jogos da Gandarada, Campo Juiz de Fora, Mercado
Municipal, Pavilhão Municipal (interior e exterior) e
Escola Básica 2.3.
A implementação desta segunda fase contou com o
apoio do programa WIFI4EU, da União Europeia. O nome
de conexão à rede é “WiFi4EU”. Quando se ligam, os
utilizadores são redirecionados para um portal com os

logótipos do Município de Mortágua e do WiFi4EU. Aí,
devem ler e con rmar que concordam com o regulamento
europeu, não sendo pedidos nenhuns dados pessoais.
A iniciativa WiFi4EU é um programa da Comissão
Europeia que tem como objetivo a promoção da
conectividade sem os (Wi-Fi) gratuita nos espaços
públicos em comunidades locais, em todo o território
europeu.
A rede wireless (sem os) cobre locais de maior aux o
de pessoas e visitantes, espaços públicos (Praças e
Parques) e equipamentos municipais, permitindo um
acesso rápido, gratuito e facilitado à Internet.
Esta iniciativa constitui mais um passo na armação de
Mortágua como um município cada vez mais moderno
e com uma atenção pró-ativa, quer acompanhando o
desenvolvimento da sociedade quer respondendo às
necessidades e atuais exigências dos seus munícipes e
visitantes/turistas. A disponibilização dos serviços
digitais é hoje considerado um indicador de qualidade
de vida e desenvolvimento.
O Município passa assim a disponibilizar, em
espaços públicos, duas redes de WiFi - acesso à
Internet sem os, gratuito. ■

Marina Montebelo
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Final Municipal da 14ª edição
do Concurso Nacional de Leitura
O Concurso Nacional de Leitura tem como objetivo central estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar
a compreensão leitora. A iniciativa, promovida pelo
Plano Nacional da Leitura, em colaboração com a Rede
de Bibliotecas Escolares (RBE) e a Direção-Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) tem
como destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º Ciclos do
Ensino Básico e alunos do Ensino Secundário.

-Decorreu no passado dia 25 de fevereiro
a Fase Municipal do Concurso Nacional
da Leitura (2020-2021).

O concurso teve duas fases: a escolar, da responsabilidade do Agrupamento de Escolas, constituída por uma
prova escrita de escolha múltipla sobre as obras lidas; e
a fase municipal, que se traduziu na realização de provas de leitura organizadas pela Biblioteca Municipal e
dirigidas aos alunos vencedores do momento anterior.
A prova de leitura incidiu sobre livros e autores portugueses: “O Alfabeto das Cidades” de José Jorge Letria;
“O Andarilho da Voz de Ouro”, de José Jorge Letria, “Diários de Wuppertal”, de Manuela Ribeiro; “O Mágico de
Auschwitz”, de José Rodrigues dos Santos. Face ao
COVID-19, esta fase ocorreu à distância, em formato
online, de forma síncrona.
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APURADOS PARA A FASE
INTERMUNICIPAL:
1º CICLO
 Eva Fernandes dos Santos
 Gabriela da Silva Rodrigues
 Maria Miguel Alves Dias

2º CICLO
 Sandra Eloisa Fonseca Silva
 Matilde Rodrigues Castanheira
 Joana Maria Pereira Rocha

3º CICLO
 Mara Dias Mateus
 Rita Maria Carvalho Borges
 Maria Marques Lourenço Afonso Costa

SECUNDÁRIO
 Gabriel Martins
 Joana Martins
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O júri constituído por três elementos, Teresa
Branquinho (Biblioteca Municipal), Profª Helena
Azenha (Professora do Agrupamento de Escolas de
Mortágua) e Paulo Costa (Autor), avaliou as prestações
dos alunos de acordo com critérios como expressividade, pontuação, ritmo, clareza/dicção. Os alunos tiveram
ainda que responder a três questões sobre o livro que
leram na fase escolar.
Após a avaliação, foram selecionados 11 alunos (3 de
cada um dos Ciclos e 2 do Secundário) que vão representar Mortágua na fase intermunicipal que irá realizar-se nos meses de Março/Abril, na Mealhada. Esta
fase congrega os vencedores selecionados em cada um
dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal.■
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“Abraços com história”
-Projeto apoiado pelo Município permite
o reencontro de utentes de Lares e
familiares, com toda a segurança.

Este projeto leva a felicidade, o amor, a emoção do reencontro físico, que é muito importante para o bem-estar
dos idosos. São momentos únicos e inesquecíveis que
ajudam a atenuar a distância e a angústia imposta pela
pandemia, e a aproximar daqueles que amamos.
Gestos que aliviam a saudade de quem dá e de quem
recebe.■

”

O projeto “Abraços com história” chegou às instituições
de acolhimento a idosos do concelho, Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua, Centro Balmar e Lar da
Cruz. O Município “abraçou esta ideia” desenvolvida
pela InterAGE e SIC, que permite que utentes e familiares se possam ver, tocar, abraçar, conversar, com todas
as condições de segurança, recorrendo a uma técnica
que utiliza material plástico transparente e macio.
Depois, as emoções ganham vida!

ABRIL 2021
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À CONVERSA COM…

Milene Simões
DIRETORA TÉCNICA
DA ESTRUTURA RESIDENCI AL
PARA PESSOAS IDOSAS
DO CENTRO BALMAR

QUAL O SIGNIFICADO DO PROJETO «ABRAÇOS COM
HISTÓRIA», PARA OS IDOSOS E PARA OS FAMILIARES?
O projeto «Abraços com História» signica muito par a
os nossos idosos e respectivos familiares.
De facto, poder abraçar o seu familiar, estar com ele
de uma forma mais próxima, podendo receber o seu
toque, o seu carinho, o seu amor, e também retribuir
da mesma forma, faz com que os nossos utentes, e
também as suas famílias, se sintam mais felizes,
mais realizados e mais vivos.

COMO FORAM AS REAÇÕES VIVIDAS NO MOMENTO?
No momento do abraço, houve sem dúvida um misto de
emoções positivas, de grandes alegrias demonstradas
através dos sorrisos rasgados, das risadas, dos olhares, dos
choros e das lágrimas de felicidade por ser possível fazer
algo de tão valioso e de tão desejado há tanto tempo.
Também foi notório, a cumplicidade dos utentes com
os seus familiares e o ambiente intimista que foi criado
no momento de cada um dos abraços. Era como se apenas existisse o idoso e o seu familiar naquele momento,
estando ambos num mundo à parte, num mundo só
deles. Foi simplesmente mágico e maravilhoso.
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EXISTIU ALGUM PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA OS
FAMILIARES?
Obviamente que o momento proporcionado aos utentes
e respetivos familiares teve que ser realizado com toda a
segurança possível. Assim sendo, o local disponibilizado
para os «Abraços», possibilitou a entrada dos familiares
por uma porta externa e especí ca para o efeito, impedindo assim a circulação ou movimentação dos mesmos
no interior das instalações do Centro Balmar.
A entrada do familiar era vigiada de forma a ser cumprida a distância mínima de segurança, bem como o uso
de máscara e a desinfeção das mãos.
Entre cada abraço, toda a estrutura criada para o efeito
era limpa e desinfetada tanto do lado do idoso como do
lado da família.
COMO ERA O CONTACTO ANTES DESTE PROJETO?
Antes deste projeto, o contacto das famílias com o seu
idoso era feito via telefone, por videochamada e também através da plataforma digital Sioslife.
Também foi possível, de acordo com as orientações da
Direção Geral de Saúde (e em tempos permitidos) providenciar visitas aos utentes, sendo elas feitas na receção do Centro Balmar. O utente permanecia do lado de
dentro das instalações e o seu familiar do lado de fora,
num espaço criado para o efeito proporcionando-lhe
mais conforto.

Deste modo, as visitas eram realizadas à moda antiga,
ou seja, à janela com a devida distância de segurança, o
uso de máscaras e desinfeção das mãos e do espaço
após utilização.
Para melhor organização e de forma a evitar algum aglomerado de pessoas, as referidas visitas eram feitas por
marcação e com um número mínimo de visitantes.
O PROJETO VAI TER CONTINUIDADE?
O projeto «Abraços com História» é sem dúvida muito
importante para os nossos utentes e respetivos familiares. Através do mesmo, é possível aumentar a felicidade
deles e, consequentemente, o seu bem-estar e a sua qualidade de vida numa fase mais complicada devido a variadíssimas causas, sendo a pandemia uma delas.
Graças ao humanismo e à responsabilização e consciencialização desta necessidade por parte do Município
de Mortágua, vai ser possível dar continuidade a este
projeto, possibilitando assim dar mais abraços, dar
mais amor, porque para os nossos idosos é o mais
importante. É o amor, o afeto, o carinho, o ABRAÇO
daqueles que amam que lhes dá mais vida… O amor é e
será sempre o melhor remédio.
Vamos continuar a multiplicar felicidade…
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Praça 5 de Outubro
e zona envolvente
-Projeto de requaliﬁcação encontra-se integrado no Plano
de Ação de Regeneração Urbana de Mortágua (PARU).
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A Candidatura apresentada pelo Município de
Mortágua para a “Requalicação da Praça 5 de Outubro
e zona envolvente” foi aprovada pelo Programa Centro
2020 através do Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Regional (FEDER), atribuindo um
nanciamento de 210.877,25 euros para um investimento total de 229.096,34 euros.
O projeto de requalicação está inserido no Plano de
Ação de Regeneração Urbana de Mortágua (PARU), que
inclui um conjunto de intervenções urbanísticas com o
objetivo de valorizar e conferir maior atratividade ao
espaço urbano, nomeadamente à zona antiga da Vila.
A operação em concreto visa requali car a Praça 5
de Outubro, de forma articulada e integrada, com a
zona envolvente, por forma a sinalizar percursos
físicos e visuais criando novos espaços dinâmicos
em desenho urbano e também em funcionalidade, e
contempla três áreas de intervenção integradas no
conjunto de artérias de nidas:
1. Bene ciação da interligação da Rua de Aveiro com a
Rua Dr. João Lopes de Morais e Carreira do Rio. A intervenção consiste em sobrelevar a cota do pavimento criando um desenho semelhante à plataforma existente no
espaço da fonte e Praça 5 de Outubro, utilizando os mesmos materiais e criando uma uniformidade estética.
2. Remodelação do atual parque de estacionamento
situado nas traseiras do edifício dos Paços do Concelho,
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permitido o aumento de lugares e disciplinando o
seu uso. A remodelação dos sanitários públicos e a
instalação do novo Quiosque Municipal, são outras
duas intervenções (já executadas), que integram
esta área de intervenção.
3. Criação de uma área de recreio e lazer permitindo a circulação pedonal entre a Avª Assis e Santos e a Rua Dr.
João Lopes de Morais. O desenho urbano permitirá
dotar este espaço de uma imagem inovadora e atrativa.
A intervenção integrada consiste ainda na substituição
das lâmpadas dos candeeiros de iluminação pública existentes, por lâmpadas de iluminação LED, aumentando a
e ciência energética, a instalação de mobiliário urbano
(bancos e papeleiras) e arborização, promoção de acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, salienta
a visão integrada e harmoniosa do conjunto de intervenções planeadas para esta zona central da Vila, promovendo condições mais atrativas para os mortaguenses e
para os turistas que nos visitam, e contribuindo ainda
para revitalizar o comércio, incentivar a reabilitação urbana e xar pessoas. No âmbito do PARU estão previstas
outras intervenções, destacando-se por exemplo a
requali cação da zona da Alameda da Igreja Matriz e a
requali cação do espaço da Feira de Vale de Açores.■
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Câmara prolonga medidas
de apoio ao Comércio Local
-A Câmara Municipal decidiu prolongar as medidas de apoio
ao Comércio Local até ao ﬁnal de 2021.
Perante os prejuízos acumulados ao longo do tempo da
pandemia e o cenário de incerteza que vive o comércio
local, a Câmara Municipal decidiu prolongar as medidas de apoio que vigoraram no ano passado, aplicando-se a todo o ano de 2021 e com efeitos retroativos ao
mês de janeiro.
Esse pacote de medidas inclui a isenção do pagamento
de taxas relativas à instalação ou ampliação de esplanadas, e de licenças de publicidade (toldos); Isenção
do pagamento de taxas relativas à utilização do espaço
da Feira quinzenal de Vale de Açores; Isenção do pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais/ serviços de edifícios propriedade do Município; e Isenção
do pagamento de taxas relativas à utilização do
Mercado Municipal (Bancas e Lojas).
Este conjunto de apoios representa uma perda de receitas do Município na ordem dos 65 mil euros, no entanto
o presidente da Câmara refere que “vivemos tempos

extraordinários que exigem medidas também extraordinárias e a prioridade neste momento é apoiar as pessoas, as famílias e as empresas que estão com di culdades”. Além das medidas agora aprovadas, a Câmara
Municipal tem apoiado o setor da Restauração em particular, tendo criado uma página de facebook onde
divulga o serviço de take away disponibilizado pelos
restaurantes aderentes.
Júlio Norte lembra que o comércio local teve uma quebra
constante e signi cativa de volume de negócio e que há
estabelecimentos que continuam a ter despesas e
encargos a suportar, apesar de estarem encerrados.
“O que queremos é que o Comércio e as Empresas recuperem o tão breve quanto possível e voltem a ser o que
eram antes da pandemia, e estas medidas são um contributo para esse objetivo, na medida em que permitem pelo menos aliviar a situação nanceira das
empresas”, sublinha. ■
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Pastel de Lampantana em destaque
na Praça da Alegria (RTP)
-Joana Martins (Restaurante Porta 22) é a mentora
deste novo produto que alia tradição e inovação
O pastel de Lampantana é uma novidade e uma criação do Restaurante
Porta 22, que faz jus ao seu lema “reinventamos tradições”.
Mesmo sendo uma marca registada, a Porta 22 decidiu divulgar a receita e
possibilitar que outros estabelecimentos possam também confecionar e
apresentar este produto. O selo de autenticidade do produto será disponibilizado, gratuitamente, aos restaurantes que estiverem interessados, após

avaliação para certi car que o pastel
segue as normas de confeção que
são exigidas para ser um produto de
excelência criado em Mortágua.
Esta foi a forma criativa que a Porta 22
encontrou para levar os sabores da
Lampantana até ao estrangeiro e aos
nossos emigrantes. Joana Martins
disse que acabou por criar um pastel
com história, por se apresentar em
forma de envelope, simbolizando a
saudade.
Os contactos para quem estiver interessado em reproduzir no seu espaço esta iguaria, podem ser feitas através das redes sociais, Facebook e
Instagram, do Restaurante Porta 22.
Esta é mais uma iguaria que vem
valorizar o produto turístico “Lampantana” e um bom exemplo de que
a pandemia também serviu para estimular e desa ar a criatividade.. ■
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Município assinalou
Dia Mundial da Árvore
e da Floresta
-O Município de Mortágua, através do seu Gabinete
Técnico-Florestal, iniciou a colocação de placas de
identiﬁcação nas árvores situadas nos espaços públicos.
A iniciativa quis assinalar o Dia
Mundial da Árvore e da Floresta, que
se comemora anualmente a 21 de
março. O Município não quis deixar
passar uma data tão expressiva e iniciou a colocação de placas de identicação das espécies da ora existentes nos espaços do município. A colocação das placas identi cativas
abrange espaços como Jardim
Municipal, Parque Verde, Parque das
Nogueiras, além dos percursos
pedestres existentes e demarcados.
Em cada placa consta o nome
comum, o nome cientíc o e o nome
de família da árvore, possuindo

ainda um QR Code (tipo um código
de barras) que permite aceder através do telemóvel a mais informação
detalhada de cada árvore, nomeadamente origem, características,
distribuição geográca, propriedades e curiosidades. Basta apontar o
telemóvel para o símbolo, que poderá dar logo a informação direta ou
fazer a ligação a um link, e obter
assim a informação complementar.
Desta forma, as visitas pelos espaços naturais passam a ser mais interativas e enriquecedoras, sendo
também um meio de sensibilizar a
população para a importância das

árvores, da sua conservação e proteção, do ponto de vista ambiental,
ecológico e paisagístico, e para a
nossa qualidade de vida. ■
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ARRANCA NO DIA
5 DE ABRIL

É neste mês de abril que começa o Censos 2021, operação do INE que tem como objetivo contabilizar todos os
cidadãos e famílias residentes no território nacional,
bem como todos os alojamentos e edifícios destinados
à habitação. Lembramos que a resposta ao questionário é obrigatória e serve apenas para efeitos estatísticos.
A partir do dia 5 de abril todos os alojamentos vão receber uma carta com códigos para acesso a resposta por
Internet e com instruções sobre o preenchimento.
No Censos 2021 a recolha de dados será feita preferencialmente através do autopreenchimento de questionários

pela Internet. A atual situação pandémica aconselha que
esse seja o meio preferencial de resposta ao Censos (e não
o presencial), por razões de segurança, de modo a acautelar riscos para recenseadores e cidadãos.
As respostas deverão ser dadas por via digital (por computador, tablet ou smartphone com ligação à internet),
em https://censos2021.ine.pt/, a partir do dia 19 de abril
e até dia 3 de maio de 2021 (preferencialmente).
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COMO CONFIRMO A IDENTIDADE DO
RECENSEADOR?
 Cada Recenseador terá um cartão de identicação

O INE SUGERE A QUEM NÃO TENHA CONDIÇÕES
PARA RESPONDER PELA INTERNET PARA:
 Solicitar apoio a familiares ou amigos para resposta
ao inquérito online;
 Telefonar para a Linha de Apoio 210 54 20 21
 Dirigir-se à Junta de Freguesia da sua área de residência (levando consigo a carta do INE)

com o nome e a foto, o logotipo do INE e a referência
ao Censos 2021.

 A identicação do Recenseador poderá também ser

conrmada na Junta de Freguesia da sua área de residência ou na GNR .

Passe a palavra sobre esta operação estatística junto
da sua família, amigos e vizinhos.
A colaboração de todos na recolha de dados é
imprescindível para o sucesso do Censos 2021.

 Aguardar pela visita do recenseador

COMO RESPONDER PELA INTERNET?
 Aceda a https://censos2021.ine.pt
 Digite o Código e a Password indicados no envelope
entregue pelo INE;
 Preencha os questionários e selecione “ENTREGAR”;
o sistema irá devolver-lhe uma mensagem comprovando a entrega, que deve guardar.

O CENSOS é um instrumento da maior importância
para o planeamento do país e a de nição de políticas públicas para o futuro, em áreas como a
Educação, Saúde, Habitação e o Emprego, entre
outras.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 3 e 17 de Março tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Rati car o Processo de candidatura nº3/2021 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 Velo Clube do Centro, mediante a
celebração de protocolo, o subsidio no valor de
45.000,00, para apoio à atividade desportiva e
investimentos na época 2021.

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor
de 5.500,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da
atividade regular da sua Secção de Ténis, no corrente ano.
Aprovar prorrogar até ao dia 30 de abril a data limite de
apresentação de trabalhos no âmbito do I Concurso
Nacional de Fotograa da Natureza de Mortágua –
“Mortágua é Natureza, Mortágua é Biodiversidade”.
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AÇÃO SOCIAL
Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio extraordinário
no valor de 10.000,00 euros, para apoio às despesas
extraordinárias (correntes e de investimentos em equipamentos) realizadas nos meses de novembro e dezembro, inerentes à execução das medidas decorrentes da
implementação do Plano de Emergência Covid 19.
Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, mediante a celebração de protocolo, a comparticipação nanc eira no valor de 8.633,81 euros, referente
aos custos suportados pela Instituição com a implementação do Programa de Ajuda Alimentar dirigido a
agregados familiares e /ou famílias que foram afetados
pela crise gerada pela pandemia.
Aprovar a proposta de atribuição de apoio social de caráter pontual, no valor de 1.700, 00 euros, a agregado familiar em situação de comprovada carência económica, ao
abrigo do Programa “Município Presente”.
Tomar conhecimento que a Central Termoelétrica de
Mortágua doou 10 computadores ao Município de Mortágua para utilização do Agrupamento de Escolas no
apoio aos alunos no ensino à distância.
Tomar conhecimento que a empresa “Borgstena” localizada em Nelas, disponibiliza 24 mil máscaras cirúrgicas
IIR, devidamente certi cadas, ao Município de Mortágua,
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para distribuir pela população e instituições ligadas ao
combate à pandemia Covid.
URBANIZAÇÃO
Tomar conhecimento da aprovação da candidatura
“Requali cação da Praça 5 de Outubro”, através do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) e mandatar o Senhor Presidente da Câmara a
assinar o Termo de Aceitação.
Prorrogar o prazo de revisão do Plano Diretor Municipal de
Mortágua, por um período máximo igual ao previamente
estabelecido (3 anos) e conceder e cácia retroativa à decisão com efeitos a partir de 30 de dezembro de 2018.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar o caderno de encargos e programa de concurso da empreitada de “Requali cação Ambiental
da Ribeira de Mortágua – Percurso Pedestre”, tendo
como preço base o montante de 346.356,91 euros e o
prazo de execução de 180 dias.
Aprovar as normas de procedimento e realização
do XI Fim de Semana da Lampantana, a realizar
nos dias 25 a 28 de março, aberto à participação
dos estabelecimentos de Restauração do concelho.
Rati car o protocolo de cooperação, celebrado entre
o Município de Mortágua e o Instituto Politécnico
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de Coimbra, para implementação do Gabinete de
Inovação Regional - @GIR

priedade do Município), integrada no condomínio
do Bloco 1, nº79, da Avª Assis e Santos.

Aprovar alteração ao alvará de loteamento da 2ª fase do
Plano de Pormenor de Ampliação do Parque industrial,
requerida pela TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos,
S.A. consistindo na alteração das especi cações do Lote 1/2.

Aprovar o início do procedimento de elaboração do
Regulamento de Funcionamento do Canil Municipal,
e xar o prazo de 15 dias a contar da data da publicitação do início do procedimento para apresentação de
contributos por parte de interessados.

Aprovar a venda de terreno com área de 19.972m2, à
TRIA - Serviços, Materiais e Equipamentos. SA., que irá
ser anexado ao Lote 1/2 de que é já proprietária.
Aprovar a proposta de Regulamento Interno de Funcionamento do Lagar de Varas de Vale de Mouro.
PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar a proposta do Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios e submeter a mesma a consulta pública, pelo período de 15 dias sequenciais,
encontrando-se disponível na página eletrónica de
Internet do Município de Mortágua.
ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações da Assembleia
Municipal referentes à Sessão Extraordinária realizada
no dia 26 de fevereiro.
Aprovar a comparticipação do Município na substituição do revestimento da cobertura da fração (pro-

Aprovar o início do procedimento de elaboração da alteração do Regulamento do Ninho de Empresas do Município de Mortágua, e xar o prazo de 15 dias a contar da
data da publicitação do início do procedimento para
apresentação de contributos por parte de interessados.
Aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do Comércio a Retalho não sedentário, exercido por Feirantes e Vendedores Ambulantes no
concelho de Mortágua, e xar o prazo de 15 dias a contar
da data da publicitação do início do procedimento para
apresentação de contributos por parte de interessados.
Aprovar o início do procedimento de elaboração do
Regulamento do Parque de Autocaravanas de Mortágua e xar o prazo de 15 dias seguidos, a contar da data
da publicitação do procedimento, para os munícipes
que queiram apresentar contributos.
Aprovar o projeto de execução da “Requalicação do
Mercado Municipal de Mortágua”, elaborado pela
empresa Arquitetura e Urbanismo, Lda.
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Rati car a adenda ao protocolo de Formação em Contexto de Trabalho celebrado entre o Município e o Instituto
Politécnico de Viseu – Escola Superior de Educação.
Aprovar autorizar a abertura de conta bancária com a
denominação Mortágua-Censos 2021, especíca para
as despesas inerentes à operação Censos, efetuadas em
nome do Instituto Nacional de Estatística, I.P.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar a receção denitiva das obras de urbanização
tituladas pelo Alvará de loteamento nº 03/2004.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 2.046,48 euros, e taxa municipal urbanística no valor de 554,90 euros, referente ao
P r o c . n º 0 1/ 2 0 2 0/ 1 0 1 – C o n s t r u ç ã o n o v a habitação/Anexo, Piscina e Muros, ao abrigo do artº
29º,nº1, e) do Regulamento Municipal da Urbanização,
Edicação e Taxas (RJUE).
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 328,99 euros, referente ao
Proc. nº 01/2021/6 – alteração de habitação familiar, ao
abrigo do artº 29º,nº1, e) do RJUE.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 1.509,42 euros, referente ao
Proc. nº 01/2020/117 – alteração de Habitação familiar,
ao abrigo do artº 29º,nº1, e) do RJUE.
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Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 537,70 euros, e taxa municipal urbanística no valor de 170,70 euros, referente ao
Proc. nº 01/2020/110 – Construção nova-Habitação
Familiar, ao abrigo do artº 29º,nº1, e) do RJUE.
Aprovar conceder isenção de pagamento da taxa de
admissão de comunicação prévia, no valor de
13.867,62 euros, referente ao Proc. nº 01/2017/45 –
ampliação de unidade industrial, ao abrigo do artº
29º,nº1, b) do RJUE.
Aprovar conceder isenção de pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 361,46 euros e taxa municipal urbanística no valor de 284,69 euros, referente ao
Proc. nº 01/2019/127 – Construção nova /Habitação
familiar, ao abrigo do artº 29º,nº1, e) do RJUE.
Aprovar a redução em 50% das taxas municipais de
licenciamento, referente ao Proc. de Obra nº
01/2020/124 – considerando que a operação de reabilitação está localizada na Área de Reabilitação Urbana
(ARU) de Mortágua e Vale de Açores, e o disposto no
Quadro de Apoios e Incentivos previstos no PERU (Programa Estratégico de Reabilitação Urbana).
Noti car o requerente titular do Proc. de Obra nº
01/2019/110, de que é intenção da Câmara declarar a
caducidade do mesmo, sem prejuízo do exercício da
audiência prévia e da possibilidade de requerer a
renovação da licença.
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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
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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

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

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
1b,2c,3a,4a,5c,6a,7b,8b

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314
TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

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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