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Mensagem do Presidente

“

VIVAS À “CASA LOBO” E ÀS SUAS GERAÇÕES
DE CIDADÃOS, ATIVISTAS E BENFEITORES.

De berço de histórias, constrói-se a memória de um povo.
No centro da Vila, surge bela e imponente, uma casa de arquitetura senhorial dos sécs. XIX e XX, imóvel centenário, mais conhecido por “Casa Lobo”.
Ora, a “Casa Lobo” encerra em si estórias que entrançam o rumo da nossa
história. Fala-nos de uma atividade comercial diversi cada e pujante, que
se estendeu além dos limites do Concelho e do Distrito. Lembra-nos da
dedicação e empenho daqueles augustos cidadãos que, cedo perceberam,
não se deve temer um povo culto e informado, antes cumpre alimentar a
sua sede de conhecimento e descoberta de novos mundos.
A família Lobo não se quedou na procura da satisfação dos seus interesses
comerciais e económicos, a ela se associa uma intensa atividade política e
participação cívica, baluarte da liberdade e fervorosa defensora dos ideais
republicanos e democráticos.
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À “Casa Lobo”, Mortágua deve toda uma série de iniciativa de índole cultural, desportiva, política e social.
Desvalorizar ou esquecer o seu legado, seria uma grande injustiça... Falamos da fundação do Teatro Club, do
Teatro Experimental de Mortágua, do ressurgimento
da Filarmónica de Mortágua, da dinamização e elevação do nome do Mortágua Futebol Clube, da mão rme
que auxiliou à criação do Coral Juvenil Sílvia Marques
de Mortágua, entre tantos outros.
Falamos, ainda, das apaixonadas aclamações à República e dos in amados gritos de “Vivas à Liberdade!”
As gerações mais novas nasceram já mais pobres,
tendo sido privadas de cruzar com tão valorosas personagens. Mas este desfortúnio pode ser compensado ao
assegurarmos que o seu legado jamais cairá no esquecimento ou será menosprezado.
A verdade é que a “Casa” não é mais de uma só família,
ela é parte integral de um povo, uma terra, um ideal...
Por isso, quanto à sua aquisição pela Câmara Municipal de Mortágua, nada mais apraz dizer senão um:
“Não podia ser de outra maneira!”. Este jamais poderia
ser o Lar de outra família, que não a Mortaguense.
Pelas histórias e memórias, pela partilha, dedicação,
elevação moral, cívica, política, pedagógica...

Pela entrega, pelo amor demonstrado a uma terra e às
suas gentes, pelo bem que se fez, não se olhando a
quem...
Foi considerado da mais elementar justiça e adequação, a aquisição do Imóvel Centenário, outrora também designado “Armazéns de Mortágua” e comumente conhecido como “Casa Lobo”.
Porque a gratidão se imprime na genética mortaguense, neste Maduro Maio resta-nos terminar com aguerridos Vivas à Democracia e Liberdade; Vivas à Cultura,
Desporto e Participação Cívica; Vivas a Mortágua e sua
gente; Vivas à memória e gratidão...

Bem Hajam
PRESIDENTE DA CÂMARA
José Júlio Norte
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DIA DO
MUNICÍPIO
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SESSÃO SOLENE

DO DIA DO MUNICÍPIO
16:00 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Dr. Acácio Fonseca Fernandes
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mortágua,
Eng. José Júlio Henriques Norte
Intervenção do Senhor Secretário de Estado das Florestas
e Ordenamento do Território, Eng. João Paulo Catarino
> Entrega de Medalhas de Bons Serviços a Funcionários do Município
> Entrega de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal a Associações do Concelho
> Entrega de Medalha de Ouro de Mérito Municipal a Empresas reconhecidas,
em 2020, com os Prémios PME Excelência e PME Líder

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

17:30 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTISTAS DE MORTÁGUA
18:00 | ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE AUTOCARAVANISMO

18:30 | JUNTO AO PARQUE VERDE

CONCERTO

CUCA ROSETA & CORDIS
20:30 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

eventos
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15:00

Conferência «Mortágua 1810... Memórias»
Conferencistas:
Coronel Luís Paulo Sodré de Albuquerque
Coronel José Paulo Ribeiro Berger
Doutor João Paulo de Almeida e Sousa
Moderadora:
Professora Doutora Maria Alegria Marques

16:30 Abertura de Exposição de Fardamentos Militares
16:45 Inauguração do 2º Mural das Invasões Francesas
na lateral do Centro de Animação Cultural
17:00 Apresentação do Documentário
«A Primeira Linha de Welligton»
de Paulo César Fajardo
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O NOSSO FADO
COM SARA TRAVASSOS E CLAUDIO DIAS
29"DE"MAIO"(SÁB)
20:30"|"PRAÇA"DO"MUNICÍPIO
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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Passatempo Cultural
TEMA: SÉTIMA ARTE
É a atriz que conquistou mais estatuetas do Óscar:

a) Elizabeth Taylor
b) Meryl Streep
c) Katharine Hepburn
“O Convento” e “Os Canibais “são dois ﬁlmes
realizados por:

a) João César Monteiro
b) Manuel de Oliveira
c) Joaquim Leitão
Leitão de Barros realizou estes 3 ﬁlmes:
O ﬁlme “Janela Indiscreta”, realizado
por Alfred Hitchcock, é protagonizado por:

a) Cary Grant
b) James Stewart
d) Robert Cummings
Este ﬁlme valeu o Óscar de Melhor Ator
a Leonardo DiCaprio:

a) Diamante de Sangue
b) O Lobo de Wall Street
c) O Regresso
“O Gigante” e a “Leste do Paraíso”, são dois ﬁlmes
protagonizados por:

a) James Dean
b) Marlon Brando
c) Paul Newman

a) “Camões”, “A Severa”, “Maria do Mar”
b) “Capas Negras”, “Inês de Castro” “Nazaré”
c) “Amor de Perdição”, “Cantiga da Rua”,
“A Vizinha do Lado”
Foi a primeira mulher a ganhar um Óscar, em 2010,
como realizadora:

a) Kathryn Ann Bigelow
b) Sofia Coppola
c) Jane Campion
“Laranja Mecânica” e “De Olhos Bem Fechados”
são duas obras-primas de :

a) Ridley Scott
b) Stanley Kubrick
c) Martin Scorsese
(Soluções na pág.38)
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sugestões biblioteca

INFANTIL / JUVENIL

JOANA M. LOPES

Corações aos milhões
Corações a pilhas, corações de poetas,
corações-cofre, corações de manteiga e
corações de pedra. No mundo inteiro há
corações aos milhões, milhões de corações
diferentes.
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ADULTOS
LÍDIA JORGE

Em todos os sentidos
Crónicas que encaram de frente a fúria do
mundo contemporâneo, interpretando os
seus desafios, perigos e simulacros com um
olhar crítico acutilante.

MILU LOUREIRO

SOFIA PAIXÃO

As aventuras do pinguim
Joaquim

Sem glúten com paixão

Uma história de coragem, de entreajuda, de
cooperação em grupo, de cooperação
conjugal. Por outro lado, um alerta para o
aquecimento global.

Receitas deliciosas e saudáveis, ideais para
pessoas com doença celíaca, alergia,
intolerância ou sensibilidade ao glúten, ou
simplesmente para quem queira
experimentar novos ingredientes e novas
formas de cozinhar.

PEDRO SEROMENHO

JOSÉ LUÍS PEIXOTO

A cidade que queria viver
no campo

Almoço de Domingo

Ela nasceu casinha. E sempre que a
primavera a visitava, o seu regaço florescia.
Mas quando as pessoas chegaram, a saia
verde que ela vestia começou a transformarse.

Uma reflexão sobre a idade, a fortuna e o
amor profundo de uma família reunida em
torno do patriarca e das suas recordações.

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

MAIO 2021

sugestões biblioteca

Meu caro amigo Branquinho,

BRANQUINHO DA FONSECA

(N. 04-05-1905 | F. 16-05-1974)
Patrono da nossa Biblioteca Municipal

Obrigado pela carta:
Amizade é como vinho,
O bom é bebê-lo à farta.
Quer-me Torga em Trás-os-Montes,
Quer-me você em Mortágua:
Só serras nos horizontes
De um nascido à beira d'água.
Se o melhor do seu instinto
Vem de mais de um avô morto,
De todos os que eu mais sinto
São do Funchal e do Porto.
Madeira, ó ﬂor do oceano!
E ó ﬂor do chão luso: Minho!
Terras do trabalho insano,
Suando um sangue que é vinho!
No meu arcabouço, à vista
Muito há de ilhéu e minhoto;
Mas, brasileiro e santista
É o seu.
Poema de Rui Ribeiro Couto, de 23
de Novembro de 1944, dedicado a
Branquinho da Fonseca

LÍNGUA PORTUGUESA

a primeira no mundo a ter uma
data oficial reconhecida pela ONU

O Dia Mundial da Língua Portuguesa é celebrado no
dia 5 de maio. A data foi criada como Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura pela Comunidade de Países de
Língua Portuguesa a 20 de julho de 2009 e posteriormente, em 25 de novembro de 2019, a data foi instituída pela UNESCO como Dia Mundial.

A NOSSA LÍNGUA TEM DIA MUNDIAL - 5 DE MAIO

Numa mensagem especial, o secretário-geral da ONU,
António Guterres, considera que a proclamação deste
dia é um justo reconhecimento da “relevância global”
da língua portuguesa que constitui “ela própria uma
a rmação de diversidade.”
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Mortágua celebrou
Liberdade de Abril
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Mortágua assinalou o 47º aniversário
do 25 de Abril com um concerto pela
Brigada Victor Jara, grupo fundado
em 1975 e intimamente ligado na sua
génese à chamada música de
intervenção.

MAIO

2021
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O Concerto foi promovido pelo Município de
Mortágua, no âmbito do ciclo “Coimbra Região de
Cultura”, tendo sido transmitido em direto, via streaming, na página de Facebook do Município.
E foram muitos os que assistiram ao concerto a partir de
casa. Só durante o direto, o concerto atingiu as 13.300
visualizações. No nal contabilizaram-se centenas de
partilhas e gostos, além de muitos comentários a felicitar a iniciativa e a qualidade do espetáculo. “Fantástico
concerto”; “Grande espetáculo. Viva Abril!”; “Maravilhoso, muito obrigado pela iniciativa”; “Lindo espetáculo, um muito obrigado”, “Obrigada, Brigada. Viva a
liberdade!”, foram alguns dos comentários feitos na
página de Facebook do Município, no nal do concerto.
O espetáculo iniciou com a leitura de excertos do
poema “As Portas que Abril Abriu”, de José Carlos Ary
dos Santos. De seguida, o presidente da Câmara
Municipal, José Júlio Norte, começou por saudar a CIM
por esta e outras iniciativas que vão acontecer nos próximos meses em prol da cultura da nossa região.
Deixou palavras de agradecimento e homenagem à
Brigada Victor Jara, aos seus fundadores e atuais continuadores, a rmando que o Grupo marcou a sua juventude e toda uma geração que viu nascer o 25 de Abril.
“Vocês são “ lhos da Revolução” e ao longo destes 47
anos souberam ser a voz da liberdade”.
Júlio Norte referiu que o 25 de Abril permitiu que as pes-

soas pudessem sonhar, rasgar horizontes, e construir os
seus projetos de vida, mas lembrou as “nuvens negras”
que pairam hoje sobre a democracia, com o surgimento
de partidos e discursos xenófobos, radicais, populistas,
que ameaçam pôr em causa os valores e ideais de Abril.
“Lutámos muito para termos hoje o Portugal que
temos, livre, democrático e tolerante, e não podemos
deixar que outros venham atraiçoar e destruir todo esse
legado. Temos de voltar a gritar por Abril!”, disse.
No repertório escolhido não podia faltar Zeca Afonso,
com duas canções, “Cantigas de Maio” e “Grândola, Vila
Morena”, tema que se tornou num hino da Revolução.
Foi esta canção emblemática que encerrou o espetáculo,
ao ritmo dos passos da marcha dos militares. ■
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Mortágua avança
com Cadastro Simpliﬁcado
-Mortágua é um dos municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra que vai dispor de
um Balcão Único de Cadastro Simpliﬁcado
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Foi apresentado no passado dia 29 de abril, em Mortágua,
o projeto de Cadastro Predial Rústico da Região de
Coimbra, numa cerimónia que contou com a presença da
Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso.
O balcão de “Cadastro Predial Rústico” (Balcão Único
do Prédio - BUPi) vai ser implementado em 17 municípios da CIM-Região de Coimbra, Mortágua incluído,
com o objetivo principal de possibilitar aos cidadãos
identi carem e registarem, gratuitamente, as parcelas
de terrenos rústicos e mistos de que são proprietários.
O Presidente da Câmara Municipal referiu na ocasião
que a implementação do cadastro simpli cado era
uma vontade e prioridade do Município, salientando
que a estrutura fundiária muito dividida, com muitas
micro parcelas, cria di culdades na gestão do território. “Muitas vezes não é possível identi car os proprietários do terreno, ou está dividido por muitos herdeiros, ou não se conhece os limites com rigor, e assim torna-se mais difícil planear ou executar”.
Segundo Júlio Norte, o cadastro simpli cado é um instrumento fundamental que vai incentivar ao registo da
propriedade, e além disso, permitir uma melhor gestão
e planeamento do território, nomeadamente em termos do ordenamento, gestão e defesa da oresta. “É
um desa o muito grande que vamos ter pela frente nos
próximos 4 anos. O objetivo é conseguirmos atingir
50% da área do concelho cadastrada nos próximos
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dois anos, mas vamos fazer um esforço para ultrapassar essa fasquia”. No concelho de Mortágua existem
40.733 matrizes rústicas, pelo que nestes dois anos
espera-se ter identi cadas e registadas, pelo menos,
20.367 matrizes.
Sobre o Balcão Único do Prédio de Mortágua
O Balcão Único do Prédio de Mortágua foi criado no
âmbito de uma candidatura que o Município apresentou ao Programa Informação Cadastral Simpli cada.
Este Balcão de atendimento vai car instalado no edifício da Câmara Municipal (rés-do-chão) e inicia o seu
funcionamento no dia 17 de maio.
Aqui os munícipes poderão identi car as localizações e
os limites das suas propriedades, mesmo nos casos de
prédios omissos, através da representação grá ca georreferenciada (R.G.G.). Com o apoio de um técnico habilitado, é feita a georreferenciação do terreno, podendo
a partir daí proceder ao registo (também gratuito) na
Conservatória do Registo Predial, garantindo a proteção da sua titularidade.
Está ainda prevista a realização de ações descentralizadas de sensibilização e de atendimento móvel, a
nível de freguesias, de forma a informar os munícipes
das vantagens do registo e a poderem efetuar esse
registo no momento.■

16 notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Câmara Municipal adquiriu
a centenária “Casa Lobo”

A Câmara Municipal de Mortágua
adquiriu o emblemático imóvel da
Casa Lobo, um edifício de valor
arquitetónico que marcou a vida
económica, social cultural e política do
concelho durante mais de um século
(1883 – 2017)

A “Casa Lobo” é dos mais singulares e bonitos exemplares existentes no concelho da chamada “arquitetura senhorial” do século XIX e XX.
A Câmara pretende agora apresentar uma candidatura
para reabilitação do edifício, no âmbito do PARUPrograma de Ação de Reabilitação Urbana, tendo em
vista a sua reconversão para ns de interesse público. A
traça arquitetónica será preservada na sua integridade.

MAIO 2021
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UM EDIFÍCIO CARREGADO DE
HISTÓRIA E MEMÓRIAS

Clube, e mais tarde o renascimento da Banda
Filarmónica, (também ela centenária).

Fundada em 1883, a “Casa Lobo” marcou o desenvolvimento e prosperidade da Vila, e o quotidiano da comunidade mortaguense, entre dois séculos e entre duas
Grandes Guerras. O epíteto “Grandes Armazéns de
Mortágua” traduzia a grandeza e o prestígio desta casa
comercial, no concelho e no distrito.

Como “Casa da democracia” que era, lá nasceram os
movimentos de apoio a Norton de Matos e mais tarde a
Humberto Delgado (1958), sendo Mortágua um dos 10
concelhos do país onde a Oposição ganhou a Salazar.

Além de espaço comercial (onde era possível adquirir
praticamente tudo o que as pessoas precisavam), foi
uma escola de formação cívica, cultural e de cidadania
para a generalidade dos Mortaguenses (à época) e também para as Instituições do Concelho.
Foi ali que foi içada, no dia 5 de outubro de 1910, a bandeira nacional; gritaram-se “Vivas” à República e festejou-se a nova era política assente nos ideais de
Liberdade, Igualdade e Justiça.
Daqui partiu a ideia da fundação da “Escola Livre” em
11 de março de 1919, pela mão da família Lobo. Também
foi ali o refúgio dos livros e documentos da “Escola
Livre” que o Estado Novo mandou destruir.
Por ali passaram guras como Tomás da Fonseca, Zeca
Afonso, Lopes de Oliveira e outros. Foi nesta “casa da
cultura e da democracia” que nasceu o Centro Cultural,
(que veio substituir a “Escola Livre”), o Teatro
Experimental de Mortágua, o Mortágua Marina
Futebol

Era também uma fonte de cultura, pois foi nesta “Casa” que a
maioria dos estudantes compraram os seus livros no século
passado; era aqui que se vendiam os jornais e onde os mais
pobres tinham a possibilidade de os ler “à borla”.
Foi também nesta “Casa” que ao longo de muitos anos
se falou de Política (sem ltro) e onde se faziam as
Tertúlias culturais, desportivas e políticas.
Com a presente aquisição é preservada a história, o
património e o legado de um edifício cheio de memórias, que acompanhou a vida quotidiana de várias gerações de Mortaguenses.
Desta forma, a “Casa Lobo” continuará a ser uma referência da memória coletiva dos Mortaguenses e a servir
a comunidade, tornando-se num espaço público de promoção e valorização de Mortágua, do ponto de vista cultural e turístico. Uma justa homenagem à “Família
Lobo”, que ao longo de mais de um século, foi um exemplo de dedicação à causa pública, à Cultura, ao
Montebelo
Associativismo e ao Desenvolvimento de Mortágua.■
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20 ANOS DEPOIS

Mortágua está de regresso
ao Mundial de Ralis

Mortágua vai receber no dia
21 de maio a sétima classiﬁcativa do Rali de Portugal, a
contar para o Campeonato
do Mundo de Ralis (WRC).
A etapa portuguesa do Mundial de
Ralis realiza-se entre 20 e 23 de
maio e envolve 14 municípios. O
regresso da prova a Mortágua, mar-

cado para o dia 21 de maio, é uma
das novidades da edição deste ano.
O Município de Mortágua aceitou o
desa o de integrar a Região Centro
neste grande evento desportivo de
nível mundial, juntando-se a
Coimbra, Lousã, Arganil e Góis. A
Câmara Municipal já tinha manifestado a vontade de receber a prova

desde que esta voltou à Região
Centro, em 2019. A prova chegou a
estar marcada para 2020, mas a pandemia obrigou ao seu cancelamento e adiamento para este ano, mantendo o mesmo gurino.
O Presidente da Câmara, Júlio
Norte, saúda o regresso da principal
prova mundial de ralis a Mortágua e
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lembra que “Mortágua tem um historial e uma tradição
de ralis, e durante os anos 90 foi um dos palcos míticos
do Rali de Portugal”. Aponta ainda o Rali de Mortágua,
com cerca de 90 km de classi cativas, e que já vai em 14
edições, estando novamente no calendário para 2021.

A CLASSIFICATIVA DE MORTÁGUA
O Rali de Portugal arranca no dia 20 com um
Shakedown de Paredes / Baltar. À noite, pelas 20h30,
tem lugar a cerimónia o cial de partida da prova em
Coimbra, junto à Porta Férrea da Universidade.

Ter o melhor rali do Mundo de regresso a
“ Mortágua
é concretizar um sonho e anseio

No dia 21 os pilotos e máquinas rumam até Lousã, Góis
e Arganil, com dupla passagem (manhã e início da tarpessoal, que partilho com os Mortaguenses, de). Daqui partem em direção a Mortágua, para dispuque sempre demonstraram enorme paixão tarem a sétima classi cativa, com partida às 15h58, e a
e entusiasmo por este desporto”.
culminar a passagem pela Região Centro. A classi cativa de Mortágua, com uma extensão de 18,16 km, será
Presidente"da"Câmara"-"José"Júlio"Norte
disputada num troço da Aguieira que no passado fez
parte do Mundial de Ralis.
E vinca que a decisão de trazer o rali para Mortágua mereceu o consenso de todo o elenco camarário. “ApresentáO início é o mesmo do passado, mas quando chega perto
mos a proposta e todos os Vereadores concordaram que
do Rio Criz, ao invés de seguir a linha de água da barraera uma mais valia trazer o rali para o nosso concelho, con- gem vira para oeste, e entronca na versão antiga em sensiderando a promoção e o prestígio que representa recetido contrário. Depois percorre em sentido inverso o
ber um evento desta dimensão mundial”. Júlio Norte
mesmo percurso, e termina muito perto do local onde
sublinha que as equipas começam a instalar-se e a fazer
no passado a especial do Rali de Portugal 'tocava' no
testes no terreno semanas antes da prova, havendo um
asfalto da EN234. Passa, como sucedia antes, no gancho
claro retorno económico para o concelho e a região.
de Vale de Paredes, mas em sentido contrário.

À data desta edição, ainda não era sabido se a prova teria
ou não público. “Esperamos que haja possibilidade de o
público assistir, ainda que sob determinadas regras,
como é compreensível neste contexto de pandemia.
Mas se a decisão for diferente, devemos todos acatar e
respeitar essa decisão”.

Este troço, ou partes dele, é também muitas vezes utilizado no Rali de Mortágua. ■
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Ecovia do Mondego
avança no terreno

Após os trabalhos de desmatação
seletiva das margens, começa a
ganhar forma a futura Ecovia do
Mondego no troço que atravessa o
concelho de Mortágua.

MAIO 2021

A Ecovia do Mondego vai ligar os concelhos de Santa
Comba São, Mortágua, Penacova e Vila Nova de
Poiares, numa extensão total de 40 km, constituindo
um prolongamento da Ecopista do Dão.
O troço respeitante ao concelho de Mortágua, é compreendido entre a zona da Lagoa Azul/ponte do IP3 e a
Barragem da Aguieira.
A paisagem é o grande cartão de visita e principal
atrativo deste percurso. Praticamente todo o trajeto
tem vista para a albufeira, contornando as margens
e proporcionando aos caminhantes e ciclistas o contato próximo com o plano de água e a fruição da paisagem envolvente. ■
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XI Fim de Semana da Lampantana
superou as expetativas

O evento decorreu num formato
diferente (take away), devido às
limitações impostas aos restaurantes
no âmbito do Estado de Emergência.
Realizado entre os dias 25 e 28 de março, o evento constituiu um êxito em termos de adesão de clientes, tendo
sido vendidas um total de 1610 doses.
Neste regime take away as pessoas podiam levar todo o
menu já confecionado, ou em alternativa, levar a caçoila de Lampantana confecionada e a batata fardada e os

grelos para cozinhar em casa. Alguns restaurantes dinamizaram o serviço ao domicílio, recorrendo a meios
próprios ou à parceria com uma empresa local especializada neste tipo de serviço.
A Câmara Municipal disponibilizou caixas personalizadas e adequadas ao transporte das refeições, que
foram distribuídas pelos restaurantes, sendo também
uma forma de apoiar e dinamizar o serviço de take
away. Como é tradição, fez ainda a oferta de uma garrafa de vinho por dose, de produção local e com o rótulo especial da Lampantana, promovendo dois produtos de excelência do concelho.

MAIO 2021
2021

RESTAURANTES GANHARAM APOSTA

A adesão das pessoas superou as expetativas,
estando os números nais (doses vendidas) muito
próximos dos que se registaram em 2019 e anos anteriores, o que atesta bem o êxito da iniciativa, partilhado entre o Município (entidade promotora) e os
11 restaurantes aderentes.
O presidente da Câmara, Júlio Norte, felicita os restaurantes aderentes por terem assegurado a continuidade
do evento cumprindo todas as normas de segurança.
Segundo Júlio Norte, a iniciativa foi um pequeno balão
de oxigénio para o setor da Restauração e uma aposta
ganha, considerando o contexto especial em que
decorreu e a boa adesão das pessoas, que surpreendeu
pela positiva.
E manifesta o desejo de que a próxima edição, prevista para o último trimestre do ano, já possa decorrer à mesa dos restaurantes. “Esperamos que nessa
altura esta crise pandémica já esteja ultrapassada e
os mortaguenses e todos aqueles que nos visitam se
possam juntar e saborear a Lampantana à mesa, em
ambiente de convívio. Acho que todos nós sentimos
saudade desses momentos”.■
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Mortágua associou-se
à campanha do “Laço Azul”
-A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mortágua (CPCJ),
associou-se ao Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância e à
Campanha do Laço Azul, que se assinala anualmente no mês de abril.

MAIO 2021

Agitar consciências e contribuir para a prevenção dos
maus-tratos na Infância é o objetivo da iniciativa promovida pela Comissão Nacional de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR). Este ano a campanha foi subordinada ao mote “Serei o que me
deres…Que seja amor”.
A CPCJ de Mortágua dinamizou um conjunto de atividades de sensibilização que envolveram a comunidade
em geral e a comunidade escolar em especial (Agrupamento de Escolas e Jardim-Escola João de Deus), com o
apoio do Município de Mortágua e do Destacamento
Territorial da GNR.
Durante o mês de abril, edifícios municipais, educativos, associativos, Juntas de Freguesia, Instituições, e
estabelecimentos comerciais, ostentaram o Laço Azul,
que é o símbolo da campanha a nível internacional.
A elaboração dos laços azuis teve a colaboração das
Instituições de Solidariedade Social (Santa Casa da
Misericórdia e Centro Balmar) e Lar da Cruz.
A fachada do edifício da Câmara Municipal esteve iluminada de azul, dando visibilidade à divulgação do
Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância e à
Campanha do Laço Azul.■
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APOIO À POPULAÇÃO IDOSA

CLDS-4G de Mortágua
recebeu duas viaturas
-O projeto Contrato Local de
Desenvolvimento Social de Mortágua,
designado CLDS - 4G Mortágua,
recebeu duas viaturas que vão apoiar a
dinamização das atividades junto da
população, em especial a idosa.
A entrega das viaturas (em regime de aluguer operacional)teve lugar no passado dia 23 de abril e contou com
a presença do Presidente da Câmara Municipal, José
Júlio Norte, do Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Mortágua, Vítor Fernandes, entre outros responsáveis e Técnicas da Instituição, e da Coordenadora do
Projeto, Sandy Pinto.
Até a esta data, a equipa tinha de deslocar-se para as
suas atividades com viaturas cedidas pela Santa Casa
da Misericórdia de Mortágua. Com a receção das duas
viaturas (de 5 e 9 lugares, respetivamente), será possível prestar um serviço de maior proximidade junto da
população-alvo (idosos).

O CLDS - 4G Mortágua atua em dois eixos principais de
intervenção: a promoção do envelhecimento ativo da
população e apoio à população idosa; auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e
desenvolvimento comunitários.
Promover a inclusão social; fomentar a participação
cívica e social; reforçar a autoestima, a con ança e a
segurança; promover a adoção de estilos de vida saudáveis, por parte da população idosa, são algumas das
ações desenvolvidas no âmbito do Projeto, que tem
como entidade coordenadora a Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua e como entidade promotora
a Câmara Municipal. O Projeto arrancou em junho de
2020 e tem uma vigência de 36 meses. ■
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Alunos descobrem a ciência
“de forma divertida”
-Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo
tiveram a surpresa da visita da equipa
da Ciência Divertida (Fun Science).
A iniciativa foi promovida pelo Programa Municipal
“Da Escola, Agarra a Vida”, no âmbito do seu Plano
Anual de Atividades, e teve como destinatários as crianças do último ano do Pré-Escolar e os alunos do 1º
Ciclo do Centro Educativo.
Com estas atividades pretende-se “despertar” a curiosidade e o interesse das crianças pelo mundo da ciência, mas fazendo-o de uma forma simples e prática,
“brincando” à ciência e “descomplicando”, e promovendo a sua interação nas experiências, cumprindo as
atuais normas de segurança (uso de máscara).
Os vírus, as bactérias, o sistema solar, as radiações solares e os seus perigos, foram alguns dos temas abordados e objeto de demonstrações ou simulações.
Ao longo das várias atividades foi notório o interesse e
o entusiasmo das crianças, ora fazendo perguntas ora
levantando a mão quando eram desa adas a participar

nas experiências. No nal das atividades as crianças
levaram para casa uma lembrança relacionada com
uma das experiências realizadas, para que este dia
que na sua memória. ■
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Alunas do Agrupamento de Escolas
na ﬁnal do Concurso Nacional de Leitura
-Gabriela Rodrigues (1°CEB) e Matilde
Castanheira (2° CEB),do Agrupamento
de Escolas de Mortágua, foram
selecionadas para a Fase Final do
Concurso Nacional de Leitura que terá
lugar no dia 5 de junho, em Oeiras.

Para chegarem à nal, as duas alunas tiveram de superar as duas fases anteriores, a municipal, com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas, e a fase
intermunicipal, em que estiveram representados dezanove municípios da CIM – Região de Coimbra, cada um
com três concorrentes (que haviam sido apurados na
fase municipal), de cada nível de ensino.

A Gabriela e a Matilde consideram que chegar até aqui
já constituiu uma experiência única e que estar na nal
é como viver um sonho. A nal fazem parte do lote de 8
alunos que vão representar a Região de Coimbra na
nal nacional. Seja qual for o resultado, prometem
fazer o seu melhor e deixar uma boa imagem do
Agrupamento e do Município que representam.

Na fase intermunicipal tiveram de superar três provas: a
escrita, que incidiu sobre as obras literárias a concurso “Inês, a inventora de Pro ssões”, de Pedro Seromenho,
“E não te afastes”, de David Machado, para o 1º e 2º
Ciclo, respetivamente; a prova de Leitura Expressiva,
baseada num texto de Sophia de Mello Breyner
Andressen; e a prova de argumentação, consistindo
numa breve apresentação de uma das obras a concurso.

O Concurso Nacional de Leitura é o maior evento de
promoção de leitura dirigido a alunos do 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico, e do Secundário. Visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa, organizada pelo Plano
Nacional de Leitura, conta com a colaboração das
Redes de Bibliotecas (Escolares e Municipais).■
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FAÇA O REGISTO GRATUITO
DA SUA PROPRIEDADE

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO
ABRE A 17 DE MAIO EM MORTÁGUA
Vai entrar em funcionamento, no concelho de
Mortágua, a partir do dia 17 de maio, o Balcão
Único do Prédio (BUPi), no âmbito de um
projeto da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM – RC), que tem como
objetivo possibilitar aos cidadãos
identiﬁcarem e registarem, gratuitamente, as
parcelas de terrenos rústicos e mistos de que
são proprietários.

O QUE DIZ A LEI
Em Portugal, a falta de conheciment o dos limites e titularidade
das propriedades reduz a e ciência no planeament o e gestão do
território no combate aos incêndios rurais e na criação de valor
económico a partir dos nossos recursos naturais.
Assim, a Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto, que determina a
expansão do cadastro simpli. cado a todo o país, vem sublinhar o
contributo imprescindível do cadastro simpli cado no aumento
rápido e signi cativo da localização, delimitação e titularidade
dos prédios existentes em Portugal. Através da necessária
articulação entre o registo predial, a matriz predial, o cadastro
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predial e a informação gráca georreferenciada, o BUPi é a
plataforma única nacional de registo e cadastro do território.

registo na Conservatória do Registo Predial, que será gratuito ao
apresentar a localização da sua propriedade, obtida através do
BUPi.

O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ADERIU AO BUPI?
Sim. O Município de Mortágua foi um dos 17 municípios da
Região de Coimbra que aderiu ao sistema do cadastro
s i m p l i c a d o e o n d e o s m u n í c i p e s p o d e rã o o b t e r a
representação grá ca georreferenciada (RGG) das suas
propriedades (rústicas ou mistas), caso se situem na área do
concelho.
COMO POSSO IDENTIFICAR AS MINHAS
PROPRIEDADES?
Tem duas opções: Poderá fazer a georreferenciação do seu
terreno através da plataforma BUPi (online) ou, em alternativa,
dirigir-se presencialment e ao balcão BUPi do Município , onde
um técnico habilitado prestará o apoio. Deve depois dirigir-se à
Conservatória do Registo Predial e levar consigo os document os
necessários. Deste modo, poderá usufruir da isenção de taxas
associadas ao registo, se o zer até 8 de Janeiro de 2025.

Porque o registo na Conservatória é obrigatório quando se
pretende comprar ou vender um terreno.
Para ajudar na gestão do território rural português, contribuindo
para a prevenção de incêndios no nosso país.
Porque pode fazê-lo de forma gratuita, se apresentar a
representação gr áca georr eferenciada obtida atr avés do BUPi,
pelo período de 4 anos a contar da data de adesão do município
ao BUPi.
--

Balcão BUPi MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais
3450-153 MORTÁGUA
Telefone 231 927469
E-mail bupi@cm-mortagua.pt

ONDE VAI FUNCIONAR O BALCÃO DO CADASTRO
SIMPLIFICADO DO CONCELHO DE MORTÁGUA?
O Balcão BUPi do concelho de Mortágua vai funcionar no
edifício da Câmara Municipal (rés-do-chão), contíguo ao
Espaço do Cidadão. Aconselha-se que faça prévia marcação do
agendament o (através do número de telefone 231 927 460 ou
pelo e-mail: bupi@cm-mortagua.pt .)
PORQUE DEVE REGISTAR?
Para garantir os seus direitos de propriedade. A inscrição dos
terrenos nas Finanças não é sucient e para garantir a proteção
dos seus direitos de propriedade. Para isso precisa de fazer o

PROTEJA AS SUAS RAÍZES
E VALORIZE O SEU LEGADO.
PROCEDA AO REGISTO DAS SUAS PROPRIEDADES
E APROVEITE A GRATUITIDADE DO PROCESSO
NESTES 4 ANOS.
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 Remodelação de passeios na Rua Luís de Camões –

obra concluída.
 Bene ciação de passeios na Rua Tomás da Fonseca

- obra concluída.
 Bene ciação de passeios na Avª do Reguengo –

obra em execução.
 Requali cação da Rua Dr. João Lopes de Morais /

ligação à Avª Assis e Santos – obra em execução.
 Remodelação da ETAR de Vila Meã – em fase de

conclusão, faltando apenas a montagem do equipamento eletromecânico.
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 Parque de estacionamento ligeiros e autocarava-

nas, em Vale de Açores – obra concluída.
 Requali cação do edifício dos Paços do Concelho –

obra concluída.
 Recuperação e Adaptação da Escola de Vale de

Remígio - obra em execução.
 Execução de passeios na Rua de São João, na

Gândara - obra adjudicada, tendo já sido concluída
a empreitada na parte respeitante à construção de
muros e alargamento do arruamento.
 Pavimentação/Calcetamento da Travessa Amadeu

Morais, em Mortazel - obra concluída.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 7 e 21 de Abril, tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Rati car os processos de candidatura nº49/2020 e
4,5,7 e 8/2021 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio às Famílias, nos termos do
respetivo Regulamento.
Aprovar transferir para o Agrupamento de Escolas de
Mortágua a comparticipação nanceira no montante
de 5.000,00 euros, para apoio às despesas de
funcionamento do 1º Ciclo do Ensino Básico e Ensino
Pré-Escolar.

Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de
Mortágua um subsídio no montante de 5.000,00
euros, para apoio nanceiro à execução do seu Plano de
Atividades Extra-Curriculares (EB 2.3 e Secundário).
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
APOIO AO ASSOCIATIVISMO/ATIVIDADES

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores,
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor
de 8.253,38 euros, como apoio nanceiro às despesas
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de funcionamento e manutenção do seu campo de
jogos relvado no ano de 2020.
Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o
subsídio no valor de 29.275,56 euros, para apoio ao
funcionamento da sua atividade desportiva até ao . nal
da presente época, mediante a celebração de protocolo,
considerando que o anteriormente celebrado só previa o
nanciamento das atividades até ao nal do ano transato.
AÇÃO SOCIAL
REDE SOCIAL

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio no valor
de 9.841,20 euros, para fazer face às despesas
extraordinárias (correntes e investimentos em
equipamentos) realizadas nos meses de janeiro, fevereiro
e março, com a implementação do Plano de Emergência
COVID – 19.
Aprovar a concessão de apoio económico de caráter pontual
único, no valor de 2.800,00 euros, a agregado familiar
monoparental em comprovada situação de carência
económica, no âmbito de candidatura ao apoio social
previsto no Regulamento “Município Presente”, e com base
no Relatório elaborado pelos Serviços Sociais do Município.
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HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Tomar conhecimento que foi publicado o Dec.Lei nº
25/2021, de 29 de março, que vem prorrogar o prazo de
integração das regras de quali cação e classi cação dos
solos nos PDM (Planos Diretores Municipais) até 31 de
dezembro de 2022.
Aprovar a prorrogação do prazo inicialmente xado para
o procedimento de elaboração da alteração ao Plano de
Pormenor do Crafuncho, por mais dois anos, com efeitos
a partir de fevereiro de 2020 (até fevereiro de 2022).
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de
permanência no Ninho de Empesas de Mortágua,
solicitado pela empresa SETRIF, Lda.
Aprovar a celebração de protocolo entre o Município de
Mortágua e o Clube Automóvel do Centro, tendo como
objetivo a organização do Rali de Mortágua 2021, e mediante
a comparticipação nanceira no montante de 45.000,00
euros, que inclui despesas já efetuadas em 2020 antes da
decisão de suspender o evento devido à pandemia.
ADMINISTRAÇÃO
Aprovar Voto de Pesar pelo falecimento do presidente da
Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques.
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Aprovar a proposta de atribuição de Medalhas de Ouro de
Mérito Municipal às empresas Sociedade Agrícola Boas
Quintas, Lda; LWC Metal, SA; Abílio Fernando Alves, Lda,
galardoadas com os Prémios Líder / Excelência 2019 e
2020, atribuídos pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas). Mais deliberou submetêla à aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão
ordinária de Abril.
Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Ouro de
Mérito Municipal ao Rancho Folclórico “Os Camponeses”
do Freixo. Mais deliberou submetê-la à aprovação da
Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de Abril.
Aprovar a proposta de atribuição de Medalhas de Ouro de
Bons Serviços a Trabalhadores do Município com mais de
20 anos de serviço.
Aprovar celebrar protocolo com a Morpatudos Associação de Resgate, Cuidado e Acolhimento de
Animais, para cedência da utilização do Centro de
Recolha O cial de Animais de Companhia, do Município
de Mortágua, situado nos Estaleiros Municipais.
Aprovar a proposta de aquisição do imóvel denominado
“Casa Lobo”.
Aprovar o projeto de execução da obra de requali cação da
“Casa Lobo” – futuro Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco”, bem como o Programa de Concurso e o
Caderno de Encargos do procedimento público a lançar.
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Aprovar a proposta de abertura da Feira Quinzenal de
Vale de Açores, com total cumprimento das orientações
da DGS e do Plano de Contingência em vigor.
Aprovar a adjudicação de nitiva do imóvel da antiga
Escola Primária de Mortazel, na sequência da Hasta
Pública realizada em 31/03/2021.
Rati car o protocolo celebrado com ALAMEDAS O cce –
Consultoria e Formação de Recursos Humanos, para
realização de estágio em contexto real de trabalho no
âmbito de curso de Coordenador de Segurança em Obra.
Tomar conhecimento que o Programa Centro 2020
aprovou a candidatura apresentada pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra referente ao
Cadastro Simpli cada dos Municipios da CIM-RC,
prevendo um montante total elegível de 3.226.434,14
euros para os 19 municipios que a constituem, cabendo ao
Município de Mortágua a verba de 150.000 euros.
Aprovar a proposta de não aceitação da transferência de
competências da Administração Central para o
Município no domínio da Ação Social, para o ano de 2021,
considerando que não estão reunidas as condições
nanceiras e humanas para aceitar tais competências e
em tempo útil.
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LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxas de
licenciamento, no valor de 3.306.70€, referente ao Procº
d e O b r a n º 0 1/ 2 0 2 0/ 1 2 6 – c o n s t r u ç ã o d e
Comércio/Serviços, sito no Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira, Lote 4, Parcela 48 A e 48B, e nos termos
previstos no artº 29º, nº1, b) do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxa de
emissão da autorização de utilização, no valor de
3.530.60€, referente ao Procº nº 01/2019/38 – referente a
Construção Nova – Diversos, sita no Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, nos termos previstos no artº
29º, nº1, b) do Regulamento Municipal de Urbanização,
Edi cação e Taxas.
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxa de
emissão da autorização de utilização, no valor de 178,10
euros, referente ao Procº. de Obra nº 01/2020/99 –
Construção Nova/Habitação familiar, nos termos
previstos no artº 29º, nº1, e) do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edi cação e Taxas.
Aprovar a redução de 50% das taxas de licenciamento
referente ao Proc.de Obra nº 01/2020/78, por o edifício a
reconstruir, sito em Vale de Açores, estar inserido na Área
de Reabilitação Urbana (ARU) e abrangido pelo Quadro e
Apoios e Incentivos do PERU (Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana).
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Aprovar conceder isenção de taxa referente a emissão de
licença especial de ruído, no valor de 993,90 euros, a
pedido da COMSA, Corporacion, e respeitante a execução
da Empreitada de Modernização da Linha da Beira Alta
(Troço Pampilhosa- Santa Comba Dão)
Declarar, a título de decisão nal, a caducidade do Procº.
de Obra nº 01/2019/110 – construção de muros de
vedação, sitos na Sobrosa, com o consequente
arquivamento do processo.
Aprovar conceder licença para montagem e instalação de
reservatório de gases de petróleo liquefeitos (GPL), da
Classe A2, a pedido da Repsol Gás Portugal, destinado a
consumo próprio de empresa instalada no Pólo Industrial
do Vale de Borregão
Aprovar conceder licença para aumento de capacidade de
instalação de armazém de GPL , da Classe A1, destinado a
consumo próprio da empresa Labialfarma, sita na
Felgueira.
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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

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

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

SKYSCRAPER
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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,4c,5b,6a,7a,8b

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

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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