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Mensagem do Presidente

“

O BALCÃO DE “CADASTRO PREDIAL RÚSTICO”
POSSIBILITA AOS CIDADÃOS
IDENTIFICAREM E REGISTAREM, GRATUITAMENTE ,
AS SUAS PARCELAS DE TERRENOS.
Mortágua é solo fértil e paisagem plena de boa oresta.
A oresta ocupa uma grande margem do território do Concelho e é fator de
sustento e equilíbrio nanceiro das famílias.
O circuito económico construído em torno da oresta, tem vindo a permitir
a Mortágua e aos mortaguenses, sobreviver e superar crises das mais diversas índoles.
No entanto, é cada vez mais necessário um maior conhecimento e plani cação da oresta, suas características e potencialidades. Por várias vezes
tenho referido que, se tratarmos bem da oresta, ela retribuirá com abundância e prosperidade.
Pelas diversas formas de sucessão e aquisição de terrenos, a nossa oresta
tornou-se numa manta de retalhos, por vezes difícil de interpretar.
Assim, com o propósito de atualizar e permitir a identi cação de propriedades, seus limites e respetivos proprietários, o Município de Mortágua ade-
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riu ao projeto de Cadastro Predial Rústico da Região de
Coimbra.

Apontamos como grande objetivo conseguir atingir 50 %
da área do concelho cadastrada nos próximos dois anos.

Trata-se de uma iniciativa que será implementada em
17 dos municípios da Comunidade Intermunicipal de
Coimbra, num investimento global superior a 3
milhões de euros, apoiado pelo Programa Operacional
Regional CENTRO 2020.

Mas são muitas as utilidades da nossa or esta, nomeadamente ao nível do desporto e lazer.

Com este programa será implementado, em cada município aderente, o balcão de “Cadastro Predial Rústico”
com o objetivo principal de possibilitar aos cidadãos
identicar em e registarem, gratuitamente, as parcelas
de terrenos rústicos e mistos de que são proprietários.
Conseguimos, nalmente, alcançar um objetivo há
muito desejado. A implementação do cadastro simplicado era uma vontade e prioridade do Município. A
estrutura fundiária muito dividida, com muitas micro
parcelas, cria diculdades na gestão do território. Muitas vezes não é possível identicar 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.
Trata-se, em suma, de 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 or esta.

Assim, foi com enorme satisfação que, ao m de 20
anos, Mortágua regressou ao mundial de Ralis.
Num troço de cerca de 18 quilómetros, foi possível
relembrar os tempos áureos em que Mortágua tinha
um lugar de destaque no Rallye de Portugal.
Num anteatr o natural de excelentes características,
os amantes do desporto puderam assistir e vibrar com a
histórica prova automobilística, relembrando os velhos
tempos em que se realizavam autênticas romarias ao
nosso Concelho.
A aposto foi ganha, mas queremos ainda mais. Queremos imprimir denitivamente o nome de Mortágua na
Rota de Ralis, enquanto palco de excelência, com troços
invejáveis e paisagens de cortar a respiração.
Bem Hajam!

PRESIDENTE DA CÂMARA

J osé Júlio N orte
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4 eventos

EXPOSIÇÃO

«PORTUGAL NO PERÍODO
DAS INVASÕES FRANCESAS:
DIMENSÕES MILITARES E
CIVIS»
22 MAIO a 20 JUNHO
CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO
CULTURAL DE MORTÁGUA
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

«SINFONIA DE CORES»

DE MANOELA PORTO
28 MAIO A 15 JUNHO

ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Pintura em acrílico ﬂuído
"É difícil mas emocionante. O único
material utilizado é a tinta (...)
Cada tela é como um novo ﬁlho
acabado de nascer." Manoela Porto
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«SONS DA TRADIÇÃO»
10 JUNHO - 16h00
16:00 | NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA MARMELEIRA

Ÿ Os Oliveirenses & Amigos - Grupo de Concertinas
Ÿ Açor Tambor - Trio de percussão tradicional da Serra do Açor
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

«CINEMA NA EIRA»
18, 19 E 20 JUNHO
CERDEIRA / MORTAZEL / VILA POUCA

Pretende-se dinamizar as praças e pequenos largos das aldeias e
proporcionar o acesso à cultura por parte de estratos da população
que normalmente estão mais afastados da sua fruição.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

«MORTÁGUA É NATUREZA,
MORTÁGUA É BIODIVERSIDADE»
5 a 30 JUNHO
BIBLIOTECA BRANQUINHO DA FONSECA

Exposição de trabalhos realizados no âmbito do Concurso
Concelhio de Fotografia de Natureza sob o tema "Mortágua é
Natureza, Mortágua é Biodiversidade".
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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sugestões biblioteca

INFANTIL / JUVENIL
DORLING KINDERSLEY

No fundo do mar
Encontra o Peixe-às-Riscas e os seus
amigos, que estão escondidos debaixo das
abas.

YOYO STUDIOS

O cão viaja mundo
“Quatro histórias surpreendentes para
capturarem a imaginação das crianças.
Garantidamente!”

ADULTOS
ERNEST HEMINGWAY

O velho e o mar
“O último romance de Hemingway a ser
publicado e, que lhe valeu o Prémio Nobel
um ano mais tarde.”

ROBERT FISHER

O cavaleiro da armadura
enferrujada
" é um daqueles livros raros com a
extraordinária capacidade de provocar
mudanças profundas na nossa vida” formas
de cozinhar.
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TEMA
A Segunda Guerra Mundial foi o con ito mais sangrento
da nossa história. Entre 1939 a 1945, milhões de pessoas
perderam a vida no campo de batalha. Pela memória do
mundo e pelo conhecimento, reavivamos uma ín ma
parte dos acontecimentos ocorridos.
1940 - A evacuação/retirada de Dunquerque, quase trezentos e quarenta mil soldados aliados foram evacuados, sob intenso bombardeio (26 de maio e 4 de junho)
para a cidade de inglesa de Dover.
1942 – Batalha de Midway desenrola-se no Oceano
Pacíc o, é uma batalha aeronaval, entre as forças dos
Estados Unidos e o Japão. Uma decisiva e crucial vitória
para os norte-americanos.
1944 – Desembarque da Normandia - Dia D. Um ataque
aéreo de 1 2.000 aviões prece-deu um desembarque anfíbio,
envolvendo mais de cinco mil embarcações. Uma invasão
bem sucedida na França ocupada pelos alemães.
1945 – Assinada, em S. Francisco, por 50 países a “Carta
das Nações Unidas”
“No amor descobrimos
quem queremos ser, na guerra descobrimos quem
somos”.
O livro que aconselhamos é
um romance de uma vida,
para todos.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ▪ RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8 ▪ q 231 927 440 ▪ w HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT ▪ m BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
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Passatempo Cultural
TEMA: ACONTECIMENTOS MUNDIAIS
Foi o primeiro país a ser anexado pela Alemanha na
2ª Guerra Mundial:

A “Guerra das Malvinas” foi um conﬂito militar
que opôs estes dois países:

a) Áustria
b) Polónia
c) Hungria

a) Grã-Bretanha e Argentina
b) Austrália e Indonésia
b) China e Filipinas

O processo “Watergate” envolveu um destes
presidentes norte-americanos:

“A Baía dos Porcos” é o local associado a uma
tentativa de invasão de um destes países:

a) Ronald Reagan
b) John Kennedy
c) Richard Nixon

a) Venezuela
b) Cuba
c) Nicarágua

O ﬁm da “Guerra da Indochina”, em 1975, levou à
independência de três novos países:

A “Guerra dos 6 dias”, entre Israel e países vizinhos,
ocorreu entre os dias:

a) Camboja, Vietname e Bangladesh
b) Camboja, Vietname e Laos
c) Camboja, Laos e Indonésia

a) 21 e 26 de Agosto de 1962
b) 15 e 20 de setembro de 1964
c) 5 e 10 de Junho de 1967
Nome dado ao avião que em 1945 lançou a
bomba atómica em Hiroshima?

a) Big Boy
b) Enola Gay
c) Blue Sky
Nome dado ao programa de reconstrução
da Europa após o ﬁm da 2ª Guerra Mundial:

a) Plano Marshall
b) Plano Dodge
c) Plano Colombo
(Soluções na pág.38)
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Mortágua celebrou
Dia do Município
-A Secretária de Estado da Inovação e da Modernização
Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, presidiu às
comemorações do Dia do Município, que se assinalou
no dia 13 de maio, Feriado Municipal.
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Como tem sido tradição, o programa das comemorações cou marcado pela Sessão Solene, que teve
intervenções do presidente da Assembleia Municipal, Acácio Fonseca, do presidente da Câmara Municipal, José Júlio Norte, do presidente da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, José Carlos
Alexandrino, e da Secretária de Estado, a nalizar.
Antes das intervenções houve um momento cultural,
com uma breve atuação de três jovens da Escola de
Música da Filarmónica de Mortágua.
Na cerimónia marcaram presença vários presidentes
de Câmara (da Região de Coimbra e da Região DãoLafões), representantes de Instituições e Associações
(Locais e Regionais), Comandante da GNR de Mortágua, além de muitos Mortaguenses que quiseram
associar-se ao ato público.
A Sessão foi o momento escolhido para agraciar Empresas do concelho, Associações Locais, e Funcionários do
Município que cumpriram mais de 20 anos de serviço.
As comemorações car am ainda assinaladas com uma
Exposição de Artistas de Mortágua, a Inauguração das
obras de requalicação dos Paços do Concelho e a abertura do Parque de Autocaravanismo.

notícias
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Os Mortaguenses mostraram,
“ mais
uma vez, que são fortes,
resilientes e determinados”
Presidente da Câmara - José Júlio Norte

Na sua intervenção, o presidente da Câmara sublinhou
a forma como os Mortaguenses enfrentaram a pandemia e souberam ultrapassar, com responsabilidade e
solidariedade, este desao às nossas vidas:
“Recuperados da primeira investida do covid-19, os
mortaguenses mostraram, mais uma vez, que são fortes, resilientes, responsáveis e determinados”, disse.
Deixou agradecimentos ao Gabinete de Crise que
geriu a situação covid no concelho (Gabinete de
Proteção Civil, Gabinete Social), à equipa do Centro de
Saúde, Delegada de Saúde, Funcionários do
Município, aos Bombeiros e Instituições de
Solidariedade Social do Concelho, nas ações de prevenção, testagem, vacinação, apoio social a pessoas
em isolamento pro lático ou vulnerabilidade.

Recordou quatro momentos dramáticos que viveu
desde que assumiu a presidência da Câmara. A morte
dos peregrinos a caminho de Fátima no dia 3 de maio de
2015, a crise económica que assolou o país e a Europa e
culminou com a vinda da troika, os incêndios de outubro de 2017, e por m a pandemia que surgiu em 2020.
Apesar destas adversidades, enalteceu o espírito de
coragem, determinação e solidariedade dos
Mortaguenses. “Enquanto mantivermos este espírito,
continuaremos a vencer todos os desaos que nos aparecerem pela frente”, armou.
Aproveitando a presença de um membro do Governo,
enumerou dois importantes investimentos nas vias de
comunicação com impacto no concelho e na região, a
começar pela beneciação do IP3 no troço PenacovaMortágua, para armar: “Embora não sendo a solução
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ideal (autoestrada), pelo menos aumentou signicativamente a segurança da via”. Referiu ainda a execução,
já garantida, das faixas de aceleração e desaceleração
dos Nós de Mortágua e a sua iluminação pública, como
duas conquistas do Executivo Municipal.
O outro investimento que destacou foi a requalicação
da Linha da Beira Alta, a decorrer atualmente, com
reformulação de apeadeiros e da Estação de Mortágua.
O cais de carga, adiantou, também vai ser dotado de
duas novas linhas de carregamento, o que potencia o
transporte dos produtos or estais pela ferrovia, entre
outros. Adiantou que o Município vai também melhorar a acessibilidade à Estação de Mortágua.
Referiu depois vários projetos municipais que vão avançar, como a requalicação do Mercado Municipal (candidatura já foi aprovada), a reabilitação e reconversão
da “Casa Lobo” no âmbito do PARU-Programa de Ação
de Reabilitação Urbana, a construção do Parque
Radical, a construção do campo sintético junto ao
Centro Educativo, e outros em fase de conclusão, como
o novo Canil Municipal e ampliação do existente.
Referiu depois a aposta no binómio turismo e ambiente, dando como exemplos a Ecovia do Mondego (em
fase de conclusão), os vários passeios/trilhos pedestres
e rotas temáticas que foram criados, o parque de caravanismo (inaugurado neste dia), além da ampliação do
empreendimento Montebelo Aguieira (já iniciada), que contribuem para atrair mais visitantes ao concelho.

notícias
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O presidente da Câmara destacou, por outro lado, a
dinâmica de crescimento e o bom desempenho das
empresas instaladas no concelho, o que permite ter,
hoje, uma das taxas mais baixas de desemprego da
região e do país, e xar um número signicativo de
jovens, ao contrário do que aconteceu no passado. E
avançou que vai ser executada mais uma ampliação do
Parque Industrial para dar resposta a quem quer investir e optar por Mortágua.
Júlio Norte sublinhou que “Mortágua é um dos concelhos
do país que mais contribui para a retenção de carbono,
sendo um exemplo nas chamadas energias verdes e renováveis, e sustentou que o Estado deve apoiar os municípios que estão a lutar pela sustentabilidade ambiental,
como é o caso de Mortágua. Manifestou ainda a sua expetativa de que em breve seja lançada a primeira pedra da
nova Central Termoelétrica, cujo investimento é de cerca
de 50 milhões de euros.
Destacou, por outro lado, o investimento na utilização
das novas tecnologias na defesa e valorização da or esta, tendo já sido instalada uma estação meteorológica
de apoio à proteção civil e estando em fase de instalação câmaras de videovigilância para monitorização da
or esta e deteção precoce de incêndios.
Júlio Norte deixou palavras de esperança aos
Mortaguenses e terminou a sua intervenção com uma
citação do Papa Francisco: “Tenham coragem. Não
tenham medo de sonhar coisas grandes”.
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RECONHECIMENTO

Mérito Municipal
A Sessão Solene do Dia do Município foi o momento
escolhido para agraciar três empresas do concelho
com a Medalha de Ouro de Mérito Municipal: LWCMetal, S.A.; Sociedade Agrícola Boas Quintas, Lda;
Abílio Fernando Alves, Lda. Foi também homenageado o Associativismo Local, com a entrega da
Medalha de Ouro de Mérito Municipal ao Rancho
Folclórico “Os Camponeses do Freixo”. Foram ainda
agraciados 10 Trabalhadores Municipais que cumpriram mais de 20 anos de serviço, com a Medalha de
Ouro de Bons Serviços. ■
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RECONHECIMENTO

Bons Serviços
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Inaugurada obra de requaliﬁcação
do edifício dos Paços do Concelho

A obra de Requaliﬁcação do Edifício dos Paços do Concelho teve por
ﬁnalidade a modernização das instalações, a melhoria dos serviços
prestados aos munícipes, bem como a melhoria das condições de
trabalho dos Funcionários.
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A obra de requalicação do Edifício foi objeto de um contrato-programa celebrado entre o Município de
Mortágua e a Direção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL) no âmbito do Programa BEM - Beneciação de
Equipamentos Municipais.
O presidente da Câmara referiu que o edifício, construído nos anos 60, carecia de obras de conservação e
bene ciação, e estava desatualizado face “às novas
realidades e necessidades” dos tempos modernos. A
intervenção foi realizada sobretudo ao nível da estrutura física interior, promovendo a adaptação e reorganização de espaços, melhorias em termos de funcionalidade e conforto (isolamento térmico e substituição de caixilharia). A e ciência energética, a segurança e as acessibilidades para pessoas com mobilidade
reduzida (rampas, elevador interior, casas de banho
adaptadas), e a instalação do Espaço do Cidadão (já a
funcionar), foram outras áreas contempladas na
intervenção. A zona do átrio passou a ter uma imagem
moderna e acolhedora, um “open space” que alberga a
Receção, Tesouraria, novas áreas de estar e um espaço
de exposições temporárias.
A traça exterior do edifício foi mantida, apenas
sendo criada uma antecâmara de entrada, através
do envidraçamento da arcada existente, proporcionando um melhor equilíbrio térmico do interior de
todo o edifício. ■
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Área de Serviço
para Autocaravanas
já está a funcionar
-O dia 13 de maio marcou a abertura
oﬁcial da Área de Serviço de
Autocaravanas, situada junto ao
Parque Verde, em Vale de Açores.
Esta infraestrutura reforça a aposta do Município no
desenvolvimento turístico do concelho, promovendo
novas dinâmicas e uma maior diversicação na oferta
turística. A partir de agora os autocaravanistas têm
mais e melhores condições para fazerem uma estadia
no nosso concelho e desfrutarem das nossas rotas e trilhos, da nossa gastronomia e património.
O Parque está localizado num ponto estratégico e central para onde convergem os principais trilhos pedestres, e a poucos metros do Centro de BTT, podendo constituir o ponto de partida para os visitantes que se deslocam de autocaravanas e querem conhecer mais do concelho, nomeadamente as suas belezas naturais.
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A Área de Serviço é destinada ao estacionamento e
pernoita de autocaravanas por um período não
superior a 72 horas.
O espaço está dotado de infraestruturas e equipamentos
necessários à permanência de autocaravanistas, possuindo eletricidade, abastecimento de água, drenagem de
águas residuais (caixa de descarga) e pluviais.
Possui também uma ilha ecológica (separação de
resíduos sólidos urbanos), uma unidade de lavagem das viaturas, uma zona de estadia (mobiliário
de mesas e bancos), rede WI-FI. A utilização do
espaço e respetivos serviços, é gratuita.
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A obra permitiu ainda, paralelamente, executar uma
intervenção urbanística mais abrangente naquela
zona, em termos de organização do espaço, acessos,
ordenamento do estacionamento, promovendo a sua
integração harmoniosa na paisagem envolvente. ■
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Exposição de Artistas de Mortágua

No átrio da Câmara Municipal esteve
patente uma Exposição de Artistas
de Mortágua, constituída por uma
mostra de trabalhos de Rute
Gonzalez (Desenho), ZGARP (design
de Jóias) e Carlos Rodrigues (construção de motos personalizadas). ■

notícias
notícias ▌19

JUNHO 2021

“Coimbra Região de Cultura”

Cuca Roseta e Cordis
atuaram em Mortágua
-O Centro de Animação Cultural recebeu no
passado dia 15 um espetáculo com a fadista
Cuca Roseta, acompanhada pelos seus
músicos e com a participação especial do
grupo Cordis
Envergando a tradicional capa negra dos estudantes, a
artista interpretou várias canções emblemáticas e homenageou a canção de Coimbra e os seus autores consagrados, como António Menano, Fernando Machado Soares,
Zeca Afonso. Do alinhamento zeram ainda parte alguns
temas do cancioneiro popular, mais ritmados.
A fadista encantou com a sua voz, simpatia e simplicidade, e no nal foi surpreendida em palco com a entrega de um autorretrato, desenhado pela artista plástica
mortaguense Rute Gonzalez.
O espetáculo fez parte do programa “Coimbra Região
de Cultura”, promovido pela CIM-Região de Coimbra,
que vai prolongar-se até outubro, envolvendo um total
de 29 espetáculos e 19 visitas performativas, pelos 19
Marina
municípios da CIM-RC,Mortágua incluído.
■

Montebelo
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Mundial de Ralis regressou a Mortágua

”
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A inclusão de Mortágua no Rallye de Portugal, prova do
Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) foi uma das novidades da edição portuguesa deste ano. A última vez que a
prova passou por Mortágua, lembramos, foi há 20 anos!
Este ano, por causa da pandemia, o evento obedeceu a
regras rigorosas, em termos sanitários e de segurança.
De uma forma geral, as pessoas cumpriram as regras da
DGS e as indicações da Organização e das Forças de
Segurança, contribuindo, assim, para o êxito da prova.
Foram criadas duas zonas espetáculo destinadas ao
público, situadas na Felgueira e na proximidade do
Chão Miúdo (zona dos baldios). Com uma extensão de
18,16 km, a classicativa de Mortágua percorreu estradões junto às localidades de Riomilheiro (partida),
Felgueira, Chão Miúdo e Vale de Paredes (nal junto à
ponte do rio Criz).
Foi um dia em que Mortágua reviveu imagens do passado, a animação das gentes e aldeias, as roulottes, a presença de milhares de pessoas, as “romarias” até às
zonas espetáculo. Isto sem esquecer o retorno económico do evento, havendo muitos hotéis da nossa região
que tiveram lotação esgotada ou bastante elevada nos
dias próximos da prova.
Além da vertente desportiva, do convívio, da animação económica, a presença da prova constituiu ainda uma grande
jornada de promoção de Mortágua, no país e no mundo.■
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Escola Secundária
obteve o 1º lugar,
no distrito de Viseu,
na média global
dos exames

Além destes resultados cimeiros, a Escola Secundária
ocupa o 16º lugar, a nível nacional, no Ranking das Escolas
Públicas. Está posicionada em 72º lugar, a nível nacional,
no Ranking de todas as escolas (635, no total).
Destaque ainda para a 20ª posição, a nível nacional, no
Ranking dos Percursos Diretos de Sucesso. Este indicador refere-se ao número de alunos que, por referência
ao 9º ano e comparando com a situação nacional, completou o Ensino Secundário sem retenções e sem notas
negativas nos exames.

O diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada da
Costa, destaca os resultados alcançados “num ano marcado pelas circunstâncias difíceis que todos conhecemos e que exigiram ainda mais de todos nós, pela exigência da implementação do ensino à distância e pela
responsabilidade de garantir que aos nossos alunos
nada faltava, mesmo quando regressaram ao ensino
presencial a 18 de maio de 2020”.

”

A Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais obteve o
1º lugar, no distrito de Viseu, na média global dos exames (14,21 valores) e o 1º lugar, a nível nacional, na disciplina de MACS – Matemática Aplicada às Ciências
Sociais, com a média de 16,48 valores.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, a rma que estes resultados são “motivo de orgulho”
para toda a comunidade escolar e para o concelho.
“Estão de parabéns os Alunos, Professores,
Funcionários, Encarregados de Educação, bem como
o Agrupamento de Escolas e o Município, que têm
investido muito na Educação”. ■
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Conferência
“Mortágua 1810... Memórias”
O auditório do Centro de Animação Cultural acolheu, no
passado dia 22, a Conferência intitulada “Mortágua 1810...
Memórias”, promovida pelo Município de Mortágua e inserida
no projeto de cultura em rede “Marcos Históricos: Invasões
Francesas – A Encruzilhada do Bussaco”.
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Este projeto engloba um conjunto de atividades sobre a
temática das Invasões Francesas a desenvolver nos
municipios de Mortágua, Mealhada e Penacova. O programa arrancou neste dia, em simultâneo, nos três concelhos, tendo sido Mortágua palco desta conferência
que teve como oradores o Coronel Luís Albuquerque, o
Coronel José Paulo Berger e o Dr. João Paulo de Almeida
e Sousa, e como Moderadora a Professora Doutora
Maria Alegria Marques.
A Professora Doutora Maria Alegria Marques e o Dr.
João Paulo Almeida e Sousa, têm-se debruçado, em
especial, sobre a passagem das Invasões no território de
Mortágua, sendo autores dos livros “Gentes de Paz em
tempos de Guerra” e “Andaram por aqui os
Franceses…”,respetivamente. O Exército Português tem
sido um parceiro fundamental em várias iniciativas relacionadas com esta temática, nomeadamente através da
colaboração e disponibilidade do Coronel Luís
Albuquerque. O presidente da Câmara, na abertura da
conferência, deixou público agradecimento aos conferencistas, à Professora Doutora Maria Alegria Marques,
e ao Exército, realçando o seu trabalho de pesquisa, o
seu interesse e a sua colaboração no estudo e aprofundamento de um tema que está historicamente ligado à
memória coletiva dos Mortaguenses.
A Dra. Maria Alegria Marques, Professora Catedrática
Jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra e membro da Academia Portuguesa de
História, referiu-se à Batalha do Bussaco, para assinalar
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que no túmulo de Napoleão, situado em Paris, nos
Invalides, encontram-se as bandeiras de muitos países
que Napoleão conquistou ou ocupou, mas não a bandeira portuguesa. “Podemos e devemo-nos orgulhar disso. E as gentes de Mortágua devem orgulhar-se sumamente, porque com o seu amor à terra, o seu amor à
liberdade, ajudaram a travar as tropas de Napoleão
aqui na nossa região”, disse.
O Coronel Luís Albuquerque, na sua intervenção,
debruçou-se sobre a invasão de Portugal após o Cerco
de Almeida, descrevendo as operações, as movimentações, mas também o papel dos aspetos humanos no
desenrolar da guerra, em que sobressaem as personalidades de Massena e de Wellington.
“1810 – Defender Portugal - da fronteira da Beira às
Linhas de Defesa de Lisboa”, foi o título dado pelo
Coronel José Paulo Berger à sua intervenção, em que
destacou a estratégia militar e a tática de “terra queimada” seguida por Wellington, até à construção em
segredo das linhas de defesa de Lisboa, que permitiram rechaçar os invasores.
O Dr. João Paulo de Almeida e Sousa abordou a questão
das “Invasões Francesas” numa perspetiva pragmática,
como designou, dando à sua preleção o título: “Compreender a história, valorizar os territórios”.
O conferencista lembrou que a região é rica de memórias,
histórias, episódios, ligados às Invasões, que merecem

JUNHO 2021

ser assinalados e divulgados, desde logo para preservar o
“valor da memória”, mas salientou que é também preciso
valorizar esses factos históricos enquanto produtos culturais e turísticos, “e transformar aquilo que foi uma ameaça no passado numa oportunidade de hoje em tempo
de paz”.
No nal da conferência houve lugar à exibição do lme-documentário “A Primeira Linha de Wellington”,
realizado por Paulo César Farjado. O programa teve
ainda continuidade com a abertura da Exposição:
“Portugal no tempo das Invasões Francesas: dimensões militares e civis” e a inauguração do 2º Mural
das Invasões, pintado na parede nascente do Centro
de Animação Cultural. ■
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Mealhada, Mortágua e Penacova
promovem cultura em rede

-“Noites de Verão – Praças com Vida: cultura, património e animação” e “Marcos
Históricos: Invasões Francesas – a encruzilhada do Bussaco” são os dois projetos
de programação cultural em rede que os municípios de Penacova, Mealhada e
Mortágua vão desenvolver em conjunto. Ao todo são 60 espetáculos e atividades
que terão lugar nos três concelhos.
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A apresentação da programação cultural em rede
decorreu no passado dia 19, junto aos moinhos da
Portela de Oliveira (Penacova), com a presença de
autarcas das três câmaras e ainda de Jorge Brito,
Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal
Região de Coimbra(CIM).
Os programas vão desenrolar-se ao longo de 12 meses,
com diversas atividades culturais, itinerantes, que vão
dar vida aos três municípios, no âmbito da candidatura
ao Programa Cultural em Rede, cujo nanciamento
ronda os 544 mil euros.
O programa “Noites de Verão – Praças com Vida:
Cultura, Património e Animação”, com um investimento de 288.381,08 euros, promete dar vida às praças das
aldeias, jardins e centros históricos com artes de rua,
cinema, música, teatro, folclore, marionetas.
Já o programa “Marcos Históricos: Invasões Francesas –
A encruzilhada do Bussaco” tira partido desse património comum, o Bussaco e a sua história, nomeadamente
no que à terceira Invasão Francesa diz respeito. O programa, que ascende a 255 mil euros, inclui um conjunto
de ações que remetem para os dias que antecederam a
Batalha do Bussaco, a 27 de setembro de 1810, para o
campo de batalha e para a retirada das tropas, atravessando os municípios. O ponto alto desta iniciativa
desenrola-se em setembro, nomeadamente com a
Semana Napoleónica, que inclui recriações, passeios
encenados e espetáculos.
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Segundo Nuno Canilho, vereador da Câmara Municipal
da Mealhada, o projeto, “que mereceu a aprovação de
entidades nanciadoras nacionais e europeias nos
máximos permitidos, foi pensado numa vertente de itinerância e de continuidade de forma a gerar a permanência, a pernoita no território, para que se possa, verdadeiramente, falar de turismo”.
Humberto Oliveira, presidente da Câmara Municipal
de Penacova, sublinhou “a intermunicipalidade que
tem permitido valorizar e aprofundar a riqueza do território e da história partilhadas em torno do Bussaco”.
Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de
Mortágua, referiu o trabalho que foi feito, de raíz, com o
objetivo de valorizar um acontecimento que até há uns
anos atrás passou ao lado destes territórios. “Tínhamos
este evento histórico nesta região, tínhamos os locais
associados à batalha, mas havia toda uma história que
estava por contar, apesar do sangue ter sido derramado
nas nossas encostas. O que aqui zemos , fruto do trabalho, amizade e partilha entre os municipios, foi agarrar estas potencialidades do território e dar corpo a
estes projetos, associando-lhe também a gastronomia,
a natureza”. Júlio Norte destacou ainda o facto da
Região de Coimbra ser Capital Europeia da
Gastronomia 2021/2022, sendo mais um fator que complementa estes projetos.■
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Planalto Beirão distribui
miniecopontos pela população
-A Associação de Municipios do
Planalto Beirão está a implementar o
projeto denominado ”Ideia com Futuro
– Reciclar no Planalto Beirão”, que
pretende incentivar a boa prática da
separação e reciclagem dos resíduos
sólidos urbanos.

O projeto chegou a Mortágua no passado dia 4 de Maio,
com a entrega simbólica de um miniecoponto na
Câmara Municipal, assinalando o seu início no concelho de Mortágua.
A principal ação do projeto consiste na distribuição,
porta a porta, de miniecopontos (sacos ecológicos)
para a separação doméstica dos resíduos recicláveis de
papel/cartão, plástico/metal e vidro, abrangendo as
populações dos 19 municípios da AMPB. A entrega é gratuita.
A reciclagem na região do Planalto Beirão, em 2020,
cresceu 22%!. Cada habitante do Planalto Beirão separou um total de 39 kg de resíduos recicláveis de

papel/cartão, plástico/metal e vidro. Este valor representa um aumento de 7 kg por habitante, por comparação com o ano anterior. A fração de plástico/metal foi a
que registou um crescimento mais vincado, com uma
subida de 30,5% face a 2019, o vidro aumentou 16,5% e o
papel/cartão cresceu 21%. O Planalto Beirão apresenta
um desempenho extremamente positivo, relativamente aos valores nacionais, em que a taxa de crescimento
se c ou pelos 13%.
O investimento realizado pela Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) na
requalicação da rede de ecopontos permitiu aumentar
a capacidade de recolha de resíduos recicláveis e tornála acessível a um maior número de pessoas.
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Viatura de sensibilização itinerante
Além destes miniecopontos, uma viatura de sensibilização itinerante, munida de diversas plataformas multimédia e conteúdos interativos sobre a Economia
Circular, está a percorrer os 19 municípios do Planalto
Beirão, ao longo de 18 meses, promovendo a adoção de
boas práticas de separação seletiva, através da dinamização de um conjunto de iniciativas lúdicopedagógicas.
No passado dia 24 a viatura esteve estacionada em
Mortágua, aberta à visita da comunidade em geral, e
percorreu ainda as escolas.
O presidente do Conselho Diretivo da Associação de
Municipios do Planalto Beirão, Mário Loureiro, deniu
a aposta da Associação na recolha seletiva como “um
projeto ambicioso que está a produzir resultados”.
“Estes resultados dependem sobretudo dos nossos
munícipes, daquilo que é feito no dia-a-dia”, vincou. A
recolha seletiva, lembrou, permite reduzir a deposição
de resíduos em aterro, e que o passivo ambiental deixe
de ser um problema e passe a ser um ativo, promovendo
o reaproveitamento e reutilização dos resíduos. Mário
Loureiro destacou o desempenho de excelência a nível
ambiental do concelho de Mortágua, que apresenta
indicadores que o colocam no topo dos que mais fazem
recolha seletiva. ■
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O presidente da Câmara Municipal de Mortágua felicitou
o extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela AMPB com o objetivo de incrementar a recolha seletiva. Destacou nomeadamente o investimento que foi realizado com a colocação de mais ecopontos (mais 60 nos
últimos dois anos) e a instalação de ilhas ecológicas (são 7
atualmente), no concelho.
Mas também o investimento na sensibilização da população e especialmente da população escolar, dos mais
novos, de que é exemplo esta ação itinerante: “Temos
de começar nas escolas, nas crianças e jovens, indicando-lhes o caminho que temos de seguir para um planeta mais sustentável”, armou. ■
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CANDIDATURA APROVADA

Mercado Municipal
vai ser requaliﬁcado

Intervenção vai permitir melhorar as condições de utilização, para
produtores/comerciantes e consumidores, e aumentar a atratividade do espaço.

notícias

▌notícias
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A candidatura foi submetida à ADICES, entidade gestora do PDR 2020, no âmbito da Operação 10.2.1.4 –
Cadeias Curtas e Mercados Locais, tendo sido atribuído
um apoio no montante de 82.753,21 euros, equivalente
a cerca de 50% do investimento total previsto
(161.174,98 euros). A intervenção visa a requalicação e
modernização, otimização do espaço do Mercado
Municipal, tornando-o mais adequado, funcional, acolhedor e atrativo.
Com esta intervenção, pretende-se, por um lado, promover a boa conservação de um espaço que já tem
quase três décadas de existência e apresenta sinais evidentes de degradação; e por outro, melhorar e reforçar
as condições de utilização quer para clientes quer para
comerciantes, e adaptar o espaço às exigências atuais,
através da melhoria da estrutura física, captação de
novos produtores/comerciantes e produtos, e uma
estratégia de promoção e dinamização do espaço.
A zona de bancas – que tem uma taxa de ocupação
média de 17% à semana e 37% ao sábado – vai ser reestruturada, para a tornar mais bem equipada, atrativa e
funcional para os expositores. Esta remodelação vai
redimensionar o número de bancas atuais de 38 lugares
para 20 lugares, que se traduzem em 8 bancas simples e
6 duplas. Esta redução do número de bancas irá permitir aumentar o número de lojas e redimensionar a área
útil das existentes, e ao mesmo tempo, disponibilizar
melhores condições de circulação e distanciar a exposi-
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ção dos produtos nas bancas. Está prevista a remodelação
das condições térmicas, higieno-sanitárias, e dos equipamentos (bancas, vitrines, expositores).
Uma das ações mais relevantes do projeto de intervenção
consiste na melhoria das condições de armazenamento
de frio dos produtos, suprindo uma clara lacuna. Para o
efeito, vão ser adquiridas câmaras de refrigeração, equipamentos que não existem atualmente, com o objetivo
de melhorar a conservação dos produtos hortícolas.
Desta forma, será possível encurtar a cadeia de distribuição, favorecendo as garantias de qualidade e frescura.
Com a renovação do espaço, intenta-se aumentar a
média da auência de diária de clientes; aumentar a
taxa de ocupação permanente das bancas, nomeadamente atraindo novos produtores locais e comerciantes
que possam adicionar e diversicar a oferta de produtos
agroalimentares e introduzir outros produtos (incluindo artesanais); promover uma maior proximidade da
comunidade com o espaço; valorizar e promover a economia dos produtos endógenos (locais).
A fachada do edifício irá manter-se, sendo-lhe apenas
acrescentado um painel em azulejo identicativo do
Mercado Municipal, que será executado por uma
empresa local.
O concurso para execução da obra deverá ser
lançado em breve. ■

divulgação
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Exposição de Pintura
Manoela Porto
-Está patente ao público, no átrio da
Câmara Municipal, uma Exposição de
Pintura da autoria de Maria Manoela
Ferreira de Oliveira Porto.

“Sinfonia de Cores”, foi o nome que a artista nascida em
Mortágua deu a esta Exposição, a primeira que realiza a
título individual, em nome próprio, embora já tenha
participado em algumas exposições coletivas, nomeadamente na Festa da Juventude / Feira das Associações.
Empregada bancária de prossão , foi após a reforma
que começou a interessar-se pela pintura. Começou por
pintar em tecido num atelier que frequentava em Viseu.
Algum tempo depois teve conhecimento que na sua terra, Mortágua, a professora Izilda Martins, licenciada em
Belas Artes, recém-chegada ao país proporcionava
às/aos interessadas/os, aulas de pintura. Foi aí que
começou a pintar a óleo s/tela.

Há dois anos a curiosidade levou-a à pintura em acrílico
uído , após deparar-se numa pesquisa com essa técnica. É difícil mas emocionante. O único material utilizado é a tinta. Não há pincéis ou espátula ou outro qualquer material. Cada tela é única, cada derrame é especial e expectante. “Neste tipo de trabalho nunca sabemos
qual vai ser o resultado nal. E daí eu gostar tanto de
usar esta técnica”, conta.
A presente Exposição está instalada no novo espaço
dedicado às artes criado no âmbito da requalicação do
edifício dos Paços do Concelho e que se destina sobretudo a acolher artistas mortaguenses.
A Exposição pode ser visitada até ao dia 15 de junho.

obras/empreitadas
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 Beneficiação de passeios e criação de zona de esta-

cionamento no cruzamento Rua Tomás da
Fonseca/Rua Padre Moderno - obra concluída

 Beneficiação de passeios na Avª do Reguengo – em

execução ( na foto ).

 Beneficiação de passeios na Avª Assis e Santos

–em execução

 Recuperação e Adaptação da Escola de Vale de

Remígio - em execução

 Execução de passeios na Rua de São João, na

Gândara - obra adjudicada e a iniciar brevemente

 Substituição do equipamento eletromecânico dos

lagos do Jardim Municipal – obra adjudicada.

Concursos
de obras a lançar:
 Beneficiação/pavimentação da Rua do Alto da

Gandarada

 Construção de muros na Rua do Alto da

Gandarada

 Beneficiação de pavimento na Rua Principal de

Monte de Lobos

 Beneficiação de arruamentos em diversas povoa-

ções do Concelho

 Remodelação da ETAR da Felgueira
 Conclusão do Sistema de Drenagem de Águas

Residuais de Vila Pouca e Beneficiação da E.M. Vila
Pouca-Macieira (EN334-1).

 Construção do relvado sintético junto ao Centro

Educativo

 Reabilitação da Escola da Gândara
 Construção do Parque Radical/Skate de Mortágua
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 5 e 19 de Maio tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

AÇÃO SOCIAL

Raticar os processos de candidatura nº 6, 10, 11 e
13/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Famílias, nos termos do respetivo
Regulamento.

Aprovar a concessão de apoio económico de caráter
pontual único, no valor de 1.200,00 euros, a agregado
familiar monoparental em comprovada situação de carência
económica, referente ao Proc. nº 4/2021, e com base no
Relatório elaborado pelos Serviços Sociais do Município.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Deliberar proceder ao pagamento do IMI referente ao
edifício do Centro de Animação Cultural, em virtude do
contrato de cedência de utilização e exploração
(comodato) celebrado entre a Associação Teatro Clube
e o Município de Mortágua.

Aprovar a concessão de apoio económico de caráter
pontual único, no valor de 1.270,74 euros, a agregado
familiar monoparental em comprovada situação de
carência económica, referente ao Procº nº 5/2021 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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Aprovar a concessão de apoio económico de caráter
pontual único, no valor de 600,00 euros, a agregado
familiar monoparental em comprovada situação de
carência económica, referente ao Procº nº 7/2021 de
candidatura ao apoio social previsto no Regulamento
“Município Presente”, e com base no Relatório
elaborado pelos Serviços Sociais do Município.

Tomar conhecimento que no âmbito da empreitada de
Modernização da Linha da Beira Alta, estão a decorrer
vistorias ao edi cado, vias rodoviárias e outras
estruturas adjacentes à via férrea, abrangendo as
freguesias atravessadas por esta infraestrutura.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

Tomar conhecimento que a execução do Plano de Ação de
Reabilitação Urbana do Município de Mortágua (PARU)
obteve avaliação global positiva por parte do Programa
Operacional Centro 2020, decorrendo desse facto um
reforço (prémio) no valor de cerca de 56.000, 00 euros.
Aprovar a alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal de Mortágua, para transposição do Plano de
Ordenamento da Albufeira da Aguieira, e dar
conhecimento do procedimento à Assembleia
Municipal e à CCDRC.
Tomar conhecimento do Relatório da Consulta Pública
referente à alteração do Plano de Pormenor do Crafuncho,
não tendo sido registada qualquer participação, sugestão
ou informação no processo de consulta pública que
decorreu de 26/03/2021 a 16/04/2021.
VIAS DE COMUNICAÇÃO
Tomar conhecimento que a empreitada de reabilitação
do troço do IP3 - Nó de Penacova/Nó da Lagoa Azul

(Mortágua), cou concluída no passado dia 15 de março.

Aprovar a proposta de solução para a remodelação do
Sistema de Tratamento de Águas Residuais da
povoação de Cortegaça.
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Tomar conhecimento que a Associação de Municipios do
Planalto Beirão celebrou contrato para a manutenção do
serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos
urbanos, com a empresa Ferrovial Serviços. S.A., pelo
período de 4 meses, considerando que o contrato anterior
terminou em 01/04/2021 e o novo procedimento
concursal encontra-se em fase de conclusão.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Rati car o protocolo celebrado entre os municipios de
Coimbra, Arganil, Lousã, Góis e Mortágua, e a Região de
Turismo do Centro e o Automóvel Clube de Portugal, que
de ne as condições de realização do WRC Vodafone
Rallye de Portugal na Região Centro, e a respetiva
comparticipação nanceira de cada município.
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Raticar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara
que designou o júri do I Concurso de Fotograa da
Natureza de Mortágua.
Tomar conhecimento da decisão de aprovação da
candidatura apresentada pela CIM-Região de Coimbra
para implementação do Cadastro Simpli cado nos
municipios daquela CIM, sendo Mortágua um dos
municipios nanciados no âmbito do referido projeto.
Aprovar o pagamento de compensação, no valor de
6.000, 00 euros, a proprietário de terreno sito no
Parque Industrial, e inserido na área de Ampliação,
considerando que uma parte do terreno veio a
posterior, por necessidade de correção de lotes, a ser
ocupado com infraestruturas públicas de apoio ao
Parque.
PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar o Relatório da Consulta Pública do Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Mortágua (PMDFCI), e o seu envio às entidades com
assento na Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
ADMINISTRAÇÃO
Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária
realizada no dia 30 de abril de 2021.
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Aprovar o programa de comemoração do Dia do Município.
Aprovar a proposta de revisão de preços referente à
empreitada “Requalicação do Edifício dos Paços do
concelho”.
Aprovar a denúncia do contrato do direito de ocupação
das lojas 5, 6 e 7 do Mercado Municipal, requerido pela
empresa Virtuousbalance, Lda.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar conceder isenção do pagamento de taxa de
licenciamento, no valor de 153,60, 00€, referente ao
Procº de Obra nº 01/2018/133 – reconstrução de
habitação parcialmente destruída pelos incêndios de
outubro de 2017, por se encontrar abrangido pelo
Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação
Permanente ( Dec. Lei nº 142/2017, de 14 de novembro e
Portaria nº 366/2017, de 7 de dezembro).
Aprovar conceder isenção do pagamento da taxa de
comunicação prévia, no valor de 3.854,17 euros, referente
ao Proc.º nº 01/2021/30 - alteração e ampliação de
Pavilhão/Escritórios, sito no Parque Industrial, nos
termos previstos no artº29º, nº 1, b) do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edi cação e Taxas.
.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240
Linha Azul: 808 200 219

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
Rua da Gandarada,
3450-133 Mortágua
q231 927 560

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique
Vale de Açores
q231 923 352 / 231 920 191

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q231 920 005

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários,
3450-122 Mortágua
q231 920 122

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q933 093 789
} TER A SÁB
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 547

POSTO DE TURISMO

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 185

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro,
3450-152 Mortágua
q231 927 360

Mortágua na Batalha do Bussaco
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua
q231 927 464/460

m turismo@cm-mortagua.pt
CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais,
3450-153 Mortágua
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt
m mortagua@cm-mortagua.pt

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

Farmácias de Serviço
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Restaurantes

Bares

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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

ORLANDO
Sula
q231 929 001

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A MÓ
Barracão
q231 923 612

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

A RODA
Mortágua
q918 623 050

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
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,3b,4a,5b,6c,7b,8a

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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