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Mensagem do Presidente

“

A VACINAÇÃO TORNA-SE IMPERATIVA
PARA SE CONSEGUIR CONTROLAR A PROPAGAÇÃO
DESTA NOVA VARIANTE
Decorrido mais de um ano desde o primeiro caso de COVID-19 registado em Portugal, ainda vivemos momentos de alguma instabilidade e
incerteza quanto ao futuro.
Se por um lado, os excelentes resultados que temos vindo a ter nos dão
algum conforto, a verdade é que, subitamente, a delta tem vindo a
impor-se no panorama nacional com tom ameaçador.
A vacinação torna-se, assim, ainda mais imperativa, para se conseguir
controlar a tão temida propagação desta nova variante.
Iniciado a 18 de janeiro, o programa de vacinação no concelho conta já
com mais de 9.500 doses administradas, sendo que o valor respeitante
à vacinação completa ultrapassa já os 4 mil cidadãos.
Temos de estar orgulhosos pela forma exemplar como tem decorrido todo o
processo de vacinação no nosso Concelho.
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Os excelentes resultados são conseguidos através de
um proveitoso trabalho de colaboração entre as autoridades de Saúde, Centro de Saúde, Bombeiros e Autarquia,
sendo este um excelente factor diferenciador, potenciador
de uma larga fatia da população já imunizada.
De referir, ainda, a existência de muitos emigrantes
que, estando inscritos no nosso Centro de Saúde,
optaram por tomar cá a vacina.
Não conseguimos de nir o futuro ou antever os dias
que se seguem, mas estamos cientes do honroso trabalho de equipa desenvolvido e de que, tudo tem
sido feito para evitar cenários de propagação do
vírus e respetiva infeção.
A pandemia pôs a nu as grandes fragilidades de um
mundo extremamente bipolarizado. A pobreza e o envelhecimento da população, de que resultam situações de
dependência e necessidade, entraram nas grandes
agendas políticas aos mais diversos níveis.
Por cá, defrontamo-nos com uma população envelhecida, por vezes desprovida de suporte familiar,
pelas mais diversas razões, e que se depara com os
constrangimentos próprios de um Município com
uma larga extensão territorial. Entre eles, destaca-se
a di culdades de deslocações entre as diversas povo-

ações e a sede do Concelho. Procurando colmatar
esta necessidade, o Município de Mortágua aderiu
ao projeto SIT Flexo, uma solução de mobilidade
desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, que garante o aumento da
cobertura da rede de transportes públicos de passageiros em zona com de ciente ou inexistente resposta a este nível e com preços muito acessíveis.
Estamos já a implementar este serviço no terreno,
sendo que, nesta fase piloto, que durará até ao nal do
ano, são asseguradas quatro rotas.
No nal será feita uma avaliação e, caso se veri que a
sua aceitação, poderá estudar-se a criação de novas
rotas, estendendo-se a margem de cobertura a
outras zonas do Concelho.
Pretende-se com este projeto garantir condições de
igualdade às populações mais isoladas e necessitadas
de uma alternativa de transporte.
Bem Hajam!
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio N orte
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4 Eventos

PRAÇAS COM VIDA

ESPETÁCULO DE GOSPEL
3 JUL
21h00 | PARQUE DAS NOGUEIRAS

Com a participação dos grupos:
Ÿ Coimbra Gospel Choir
Ÿ GoGospel
INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

«E AGORA»
16 e 17 JUL
21h00|PRAÇADOMUNICÍPIO

Espetáculo itinerante em que as comunidades locais são convidadas a
participar. O Espetáculo "serve à mesa" uma proposta de reﬂexão sobre o que
nos é legado,alimentado pelas memórias que transportamos connosco nas
múltiplas viagens que fazemos.
INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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PRAÇAS COM VIDA

PRAÇAS COM VIDA

TRIBUTO A ZECA AFONSO

EMB(U)SCADA NO PARQUE

23 JUL

31 JUL

21h00 | VILA MOINHOS

PARQUE DAS NOGUEIRAS

O trajecto do artista pela voz de Tó Almeida e guitarra de
Valdir Araújo.

Espetáculo com a Orquestra Ligeira do Exército.

INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PRAÇAS COM VIDA

DA MINHA VARANDA À TUA

24 JUL
21h00 | RUA DR.JOÃO L. DE MORAIS
As janelas da Rua do Dr. João Lopes de Morais são o palco
para diferentes momentos musicais.
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PIQUENIQUE DE VERÃO
ESPECIAL AVÓS & NETOS

26 JUL - DIA MUNDIAL DOS AVÓS
BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA
15h45 – Receção aos avós e netos
16h00 – Animação com a companhia de teatro “Marimbondo”
17h00 – Piquenique (todos trazem o seu lanche)
A ENTRADA É LIVRE, MAS COM INSCRIÇÃO PRÉVIA E LOTAÇÃO LIMITADA
INSCRIÇÕES: na Biblioteca ou através do nº 231 927 440
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt
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sugestões biblioteca
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TEMA: DIA MUNDIAL DOS AVÓS
Em Portugal, o Dia dos Avós celebra-se a 26 de julho.
A celebração do dia dos avós é feita através de eventos e de atividades
que prestam homenagem e que pretendem demonstrar carinho e apreço
a todos os avós.

INFANTIL / JUVENIL
SHEL SILVERSTEIN

A árvore generosa
Uma comovente história entre um menino e
uma árvore

Netos e filhos presenteiam simbolicamente os seus avós, de forma a agradecer o apoio e dedicação destes à família e mostrar o quanto eles são
importantes para os seus familiares.
SABIA QUE O DIA DOS AVÓS TEM ORIGEM PORTUGUESA?
Foi uma senhora chamada Ana Elisa Couto (1926-2007), conhecida como
Dona Aninhas que reivindicou a instituição de uma data que valorizasse a
figura dos avós.
Natural de Penafiel e
avó de seis netos,
ela tentou durante
quase 20 anos que a
data comemorativa
fosse reconhecida,
sendo escolhida para
a sua celebração o
dia 26 de julho, por
este ser o dia de
Santa Ana e São
Joaquim, pais de
Maria e avós de
Jesus Cristo.

CAROLINE CARLSON

O grande jogo de detectives
Os dados estão lançados para um grande
desafio, mas quando o jogo se transforma
em realidade, todos podem ser culpados”

ADULTOS

PAUL THEROUX

A arte da viagem
Uma aprazível viagem pelos pelos trilhos
das almas dos mais distintos viajantes.

A data foi instituída
pela Assembleia da
República em 2003.
ROBERT FISHER

Quando nada acontece
Pequenas histórias que nos fazem pensar
nas coisas mais simples de forma tão
encantadora.

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: CIVILIZAÇÃO ROMANA
Foi o primeiro Imperador Romano:

A frase “Até tu, Brutus”, foi proferida por qual destes
imperadores quando foi assassinado?

a) Caio Octávio
b) Marco António
c) Tibério Cláudio

a) Vitélio
b) Júlio César
c) Cómodo

O primeiro triunvirato que governou
Roma no início da República:

A divisão do Império Romano em 4 regiões, cada uma
com o seu líder politico,foi uma medida tomada por :

a) Júlio César, Marco António e Lépido,
b) Júlio César, Caio Graco e Públio Clódio
c) Júlio César, Crasso e Pompeu

a) Trajano
b) Diocleciano
c) Adriano

A dinastia Julio-Claudiana engloba
estes 4 imperadores:

A Batalha de Áccio envolveu uma disputa do poder
entre estes dois líderes romanos:

a) Tibério, Calígula, Trajano e Cómodo
b) Tibério, Calígula, Cláudio e Nero
c) Tibério, Tito, Trajano e Marco Aurélio

a) Marco António e Caio Octaviano
b) Tito Flávio e Séptimo Severo
c) Galba e Aulo Vitério

Nome dado às maiores
unidades do exército romano:

a) Corpos
b) Batalhões
c) Legiõess
Era a eles que competia a administração da justiça?

a) Senadores
b) Questores
c) Pretores

(Soluções na pág.38)

8 exposições
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I CONCURSO CONCELHIO DE FOTOGRAFIA DA NATUREZA

Vencedor Geral

1º lugar - Mundo Fungi

1º lugar - Júnior

1º lugar - Fauna

exposições
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1º lugar - Flora

2º lugar - Fauna

2º lugar - Flora

1º lugar - Paisagem

2º lugar - Paisagem

2º lugar - Júnior

2º lugar Mundo Fungi
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Endiprev instala-se
no Parque Industrial de Mortágua

A Endiprev inaugurou no passado mês de Junho as suas instalações no Parque
Industrial de Mortágua. A empresa é uma referência nacional e internacional no
fornecimento de serviços especializados, comissionamento, manutenção
preventiva, corretiva e grandes corretivos, em parques eólicos onshore (terra) e
oﬀshore (mar).

JULHO 2021

Fundada em 2009, a Endiprev tem como sócios André
Pereira, Dário Antunes, Gil Mortágua, Fernando Silva e
André Ribeiro, todos com formação em Engenharia
Eletrotécnica.
A ambição era criar uma empresa de referência na
indústria eólica que se distinguisse do que existia no
mercado sobretudo na área da qualidade do serviço,
através da aposta na formação, segurança e inovação.
O esforço comercial junto dos maiores fabricantes de
turbinas eólicas foi facilitado fruto da experiência e
know-how que demonstravam.
Até à construção das instalações próprias, a empresa
esteve instalada no Ninho de Empresas do Município
de Mortágua, uma estrutura incubadora de apoio à iniciativa empresarial e a jovens empresários que querem
criar ou desenvolver os seus projetos.
A empresa, que começou com cinco pessoas, cresceu
exponencialmente em termos estruturais e número de
colaboradores. Atualmente a Endiprev Group tem 250
trabalhadores distribuídos pelo país e estrangeiro. A
empresa trabalha em estreita parceria com os principais fabricantes mundiais de aerogeradores e está presente em 16 países, nomeadamente França, EUA,
Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Suécia e
Países Baixos.
As instalações ocupam 1 hectare de área total e uma
área de construção de 1750m2, e foram concebidas
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com dois objetivos interligados: responder com mais
e ciência às necessidades dos seus clientes e ter um
espaço em que os funcionários pudessem chamar de
“segunda-casa”. Por isso, o conceito idealizado foi de
um espaço confortável e exível, equipado com as
mais recentes tecnologias, para melhorar as condições
de trabalho, e rodeado por uma grande zona verde,
numa harmonia perfeita com um dos objetivos da
Endiprev em se tornar uma das melhores empresas
para se trabalhar.

12 notícias

Na cerimónia de inauguração o cial das instalações,
André Ribeiro, CEO da Endiprev, lembrou os primeiros
passos da empresa e enalteceu a coragem dos fundadores que, em plena crise nanceira, se propuserem
ao desa o de apresentarem ao mercado uma ideia de
negócio que passava por um produto cientí co inovador relacionado com a manutenção preditiva de
máquinas elétricas.
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Destacou o apoio do Município de Mortágua no arranque e desenvolvimento do projeto empresarial, englobando nesse agradecimento os Executivos Camarários
liderados por Afonso Abrantes e Júlio Norte. “A iniciativa que a Câmara Municipal de Mortágua teve ao disponibilizar, no ano de 2008, instalações para os empreendedores da região que se pretendessem ali instalar, foi
um fator essencial para o sucesso da Endiprev. Sem este

JULHO 2021
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apoio que existiu desde o primeiro dia até ao presente,
teria certamente sido muito mais difícil a nossa sobrevivência nos primeiros anos”, sublinhou.
Referindo-se ao signi cado do momento, a rmou: “Esta é
uma parte importante da “casa” que estamos a desenhar
para o nosso futuro nos próximos anos. O que vos apresentamos aqui hoje é o início do que esperamos ser uma
nova fase do desenvolvimento da Endiprev. Apesar de
ainda agora termos concluído mais esta etapa, podemos
dizer que está ainda TUDO por fazer. Queremos alcançar
vários objetivos para continuarmos a trajetória de sucesso
que temos vindo a perseguir”.
André Pereira, um dos fundadores e sócio-gerente da
empresa, referiu-se aos desa os que a Endiprev
enfrentou em março de 2020 com o surgimento da
pandemia e que obrigou à tomada de importantes
decisões. Nessa altura, a Administração tomou três
decisões, a primeira das quais foi garantir a segurança
dos colaboradores. Mas também que não seria feito
qualquer despedimento na Endiprev, mesmo não
sabendo quanto tempo estariam parados e com uma
alocação de projetos de 25%. E realçou “a união e solidariedade da equipa” durante as diversas semanas em
que não foi retomada a operação. Outro compromisso
assumido foi precisamente avançar com a assinatura
do contrato de construção do edifício em Mortágua,
mantendo o objetivo de o ter pronto em 2021.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, saudou o
carácter, a competência, a capacidade de inovação e o
arrojo dos 5 jovens, que criaram e implementaram este
projeto com uma visão dinâmica e de futuro. Destacou o
percurso da Endiprev, caraterizado por “um crescimento
muito rápido mas sempre de forma sustentável”.
“Sentimos naturalmente um grande orgulho por termos sediada em Mortágua uma empresa que está presente nos vários Continentes e que é uma referência
internacional no seu ramo de atividade. Só posso desejar que continuem a ter sucesso e que o futuro seja
cada vez mais promissor”, a rmou, deixando ainda
uma mensagem: “Que os nossos jovens aproveitem
este vosso exemplo de determinação para levarmos
Mortágua ainda mais longe”.■
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Espaço Cidadão
já prestou cerca de 850 serviços

No Espaço Cidadão de Mortágua, os
munícipes podem tratar de vários
assuntos relacionados com a
Administração Central, Local e outras
entidades, sem necessidade de se
deslocarem para fora do concelho.

Começou a funcionar no dia 6 de julho de 2020 e até à
data já realizou cerca de 850 serviços referentes a seis
entidades distintas. Esta valência foi criada no âmbito
de um protocolo celebrado entre a Agência para a
Modernização Administrativa (AMA) e a Autarquia.
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O Espaço Cidadão funciona como um balcão único que
presta um atendimento digital assistido ao cidadão na
relação com a Administração Pública, permitindo tratar
de vários assuntos num mesmo espaço, com ganhos de
tempo e de custos de deslocação.
O presidente da Câmara sublinha a importância da
abertura deste espaço em plena pandemia, servindo a
população quando a maior parte dos equipamentos
estavam fechados ou muito limitados (sujeitos a marcação do dia de atendimento) e as pessoas tinham receio de se deslocar aos serviços instalados nos grandes
centros urbanos, devido às las e elevada concentração
de pessoas. “É importante que os nossos munícipes saibam que têm este espaço em Mortágua à sua disposição, que podem tratar aqui vários assuntos sem terem
de se deslocar a Viseu, Coimbra, e com um atendimento
personalizado e de proximidade”, refere Júlio Norte.
“Mais de 300 pessoas já utilizaram o Espaço Cidadão
de Mortágua para revalidar a Carta de Condução, o que
demonstra claramente a utilidade e a comodidade
desta estrutura para os munícipes”, exemplica.
Júlio Norte lembra que as competências do Espaço
Cidadão são limitadas e manifesta a vontade de que “possam vir a ser aqui tratados mais assuntos futuramente”.■
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REVALIDAR A CARTA DE CONDUÇÃO
É UM DOS SERVIÇOS PRESTADOS
No Espaço Cidadão são prestados serviços relacionados com as seguintes entidades: ADSE,
Ministério da Saúde, SEF (Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras), DGAJ (Direcção -Geral da
Administração da Justiça) e IMT (Instituto da
Mobilidade e Transportes), Autoridade
Tributária e Aduaneira.
Os serviços com maior procura são os do IMT,
para revalidação da Carta de Condução, da ADSE
(envio de pedidos de reembolso), e do DGAJ, referente à emissão do Registo Criminal.
Entre a panóplia de serviços disponibilizados contam-se a renovação do Cartão de Cidadão; marcação de consultas no Centro de Saúde; renovação,
substituição ou 2ª via da Carta de Condução;
obtenção do Registo Criminal ; obtenção de documento para pagamento do IUC ou do IMI; criação
da Chave Móvel Digital. Mais recentemente passou também a ser assegurado o agendamento
para a vacinação contra a Covid.
O Espaço Cidadão de Mortágua está instalado no
rés-do-chão do edifício da Câmara Municipal (entrada lado sul), funcionando de segunda a sextafeira, no horário 9h00-12h30 e 14h00-16h30.
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Transporte Flexível a Pedido
já começou a funcionar em Mortágua
-O Transporte Flexível a Pedido é
assegurado pelo serviço de táxi e
com um preço equivalente ao
transporte público (autocarro).
O projeto SIT Flexi é uma solução de mobilidade que
garante o aumento da cobertura da rede de transporte público de passageiros em zonas com de ciente ou
inexistente resposta a este nível. O Município de
Mortágua aderiu a este projeto, desenvolvido pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(CIM-RC), estando entre os primeiros a implementar
este serviço no terreno.
Com este tipo de serviço de transporte, procura-se proporcionar melhor qualidade de vida às populações,
garantindo-lhes a possibilidade de se deslocaram à
sede de concelho, por exemplo, ao Centro de Saúde,
Farmácia, Feira quinzenal, Mercado, Banco, Correios,
entre outros, e pagando um custo de viagem semelhante ao valor pago no autocarro, sendo a restante parte do
custo assegurada pela CIM-RC.

serviço é uma mais valia para as
“ Este
populações abrangidas, que passam a ter
acesso a um transporte público que hoje
não têm e a preços muito acessíveis. É
uma solução de mobilidade que vai beneﬁciar sobretudo as pessoas idosas que
precisam do transporte público para se
deslocar à sede do concelho para tratar
dos mais diversos assuntos”.
Presidente da Câmara - José Júlio Norte
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Nesta fase piloto do projeto, que vai estender-se até ao nal
do corrente ano, vão ser asseguradas quatro rotas, a saber:
Ÿ

Rota 1: Castanheira-Barracão-Mortágua (destino)

Ÿ

Rota 2: Caparrosa-Mortágua (destino)

Ÿ

Rota 3: Vale de Paredes-Mortágua (destino)

Ÿ

Rota 4: Azival-Soito-Mortágua (destino)

À semelhança do transporte coletivo regular, o serviço
tem circuitos, horários e paragens denidos , sendo que
as deslocações apenas podem ser efetuadas dentro da
área do concelho e entre os pontos de partida e chegada
que estão estabelecidos. No entanto, este serviço pressupõe que seja o cliente a desencadear a viagem, con-
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tactando previamente a central de reservas. Deste
modo, as viaturas só efetuam os percursos se, antecipadamente, o serviço tiver sido solicitado, e só vão às paragens que tiverem reservas. As paragens serão assinaladas através de placas colocadas nos respetivos pontos
de encontro dos locais abrangidos.
O serviço funciona dois dias por semana, às segundasfeiras e quintas-feiras, mediante marcação prévia feita até
às 15 horas do dia anterior ao dia da viagem, através de uma
chamada para o nº de telefone 800 200 201 (chamada gratuita). A central de reservas está disponível de segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Os bilhetes são adquiridos a bordo e cada bilhete custa por
viagem entre 1,45 euros e 2,25 euros, consoante o percurso. ■
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Arrancou o programa “Praças comVida”

Um espetáculo de Fado na Praça
do Município marcou o arranque
do programa “Praças comVida”,
que engloba eventos de cariz
itinerante e ao ar livre.

O programa de cultura em rede (envolve os municipios
de Mealhada, Mortágua e Penacova), arrancou no dia
29 de maio com o espetáculo “O Nosso Fado”, e as vozes
de Sara Travassos e Cláudio Dias.
No dia 12 foi a vez do Núcleo Museológico da
Marmeleira receber um espetáculo de música tradicional, com a atuação de um grupo de Concertinas e de um
trio de percussão.
O programa vai ter continuidade dia 3 de julho, com
um espetáculo de gospel, no Parque das Nogueiras.
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“VALORIZAR O PATRIMÓNIO
NATURAL E CULTURAL”
Os três Municípios uniram-se com o objetivo de promover um produto turístico diferenciador, com base
no património cultural, na herança histórica comum e
nas vivências das suas populações. De niram áreas de
interesse comum e criaram uma programação cultural
em rede, com eventos itinerantes nos três concelhos,
que se aglutinam à volta de dois grandes projetosâncora: “Noites de Verão - Praças Com Vida: Cultura,
Património e Animação; e “Marcos Históricos:
Invasões Francesas - A encruzilhada do Bussaco”.
O primeiro pretende fomentar a fruição e vivência das
praças, parques, jardins e centros históricos, enquanto
locais de encontro e partilha da população local, e de atração de visitantes, convertendo-os em autênticos palcos
vivos de realização de eventos culturais multifacetados
(música, teatro, cinema, artes de rua, entre outros).
O segundo está centrado no acontecimento histórico
comum aos três concelhos, a Batalha do Bussaco ocorrida em 1810. Os dias que antecederam a batalha, o combate no campo de batalha e a retiradas das tropas, constituem o mote deste programa cultural, o qual associa a
Marina
História, a Cultura e o Património.

O ponto alto das atividades será a “Semana
Napoleónica”, a decorrer de 18 a 27 de setembro, prevendo a realização de espetáculo, recriações históricas,
concertos, entre outras iniciativas.
Com esta programação cultural em rede, as três autarquias prosseguem o caminho que têm vindo a desenvolver, de reforço da cooperação intermunicipal, com o
objetivo de valorizar e promover as marcas turísticas
deste território, o mesmo é dizer, a sua história, o seu
património (material e imaterial), as suas belezas natuMontebelo
rais, a sua cultura e tradições.■
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Mortágua, Cantanhede
e Oliveira do Hospital
com projeto cultural em rede

Projeto cultural “Tradição da Serra ao
Mar” arrancou no passado dia 19 de
junho e prevê a realização de
espetáculos descentralizados em
cada um dos três municípios.

O projeto foi apresentado no passado dia 15 de junho,
com a presença dos presidentes dos municípios da CIM
da Região de Coimbra que integram o projeto: José
Carlos Alexandrino (Oliveira do Hospital), Helena
Teodósio (Cantanhede) e Júlio Norte (Mortágua).
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A programação cultural envolve numa parceria estratégia e em rede os três municipios, sendo que Oliveira do
Hospital lidera a candidatura conjunta que foi contemplada com um nanciamento de 300 mil euros no âmbito do Centro 2020.
Com a duração de um ano, o programa prevê a realização de 30 ações culturais abrangendo variadas áreas,
que têm uma forte preocupação de evidenciar a identidade do povo, as raízes e tradições locais. Pretende-se
que as ações sejam decentralizadas e se realizem também fora da sede de cada município, e além disso,
tenham a participação de associações e grupos locais,
com deslocações entre os três concelhos envolvidos.
Estão também previstos espetáculos com a participação de associações/grupos dos três concelhos no
mesmo momento.
O projeto tem como principal objetivo fomentar o
investimento na conservação, proteção, promoção e
desenvolvimento do Património Cultural dos territórios dos três concelhos. A iniciativa resulta de uma candidatura ao “Centro 2020 – Programação Cultural em
Rede – Armar a Sustentabilidade dos Territórios” e
está assente numa programação cultural focada na
Tradição e no património local e regional.
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Através deste programa cultural pretende-se a
implementação de um conjunto diversicado de atividades, promover e divulgar as tradições ancestrais
associadas à vida das populações dos municípios
promotores, contribuindo também, dessa forma,
para a preservação e valorização do seu património
material e imaterial existente, e a criação de novas
abordagens e dinâmicas colaborativas.
Sendo a tradição constituída por “pedaços” de história e costumes das nossas comunidades, transmitidos de geração em geração, contribuindo para a criação de um território único e apelativo, o projeto “Tradição da Serra ao Mar” assume-se como um inovador programa que irá dinamizar a cultura, aliando a
tradição e a modernidade, incentivando a Cultura
em rede e a participação de agentes e grupos/associações locais.
Esta programação, para além de contribuir para a
mitigação das diculdades associadas à situação
atual como resultado da crise pandémica que assolou o país, com ree xos visíveis no setor cultural, será
essencial para projetar a imagem dos territórios dos
diferentes municípios, através da realização de eventos associados ao património, à Cultura e a bens culturais identitários, facto que se traduzirá, naturalmente, numa maior captação de ux os turísticos
internos e externos relevantes.■
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Rede de Bibliotecas de Mortágua
comemorou Dia Mundial da Criança

”

JULHO 2021
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No âmbito das comemorações do
Dia Mundial da Criança, a Biblioteca
Municipal Branquinho da Fonseca
promoveu uma atividade lúdicodidática sobre a importância das
abelhas para a existência de vida na
Terra, dirigida às crianças do PréEscolar e 1º Ciclo.
Qual a importância das abelhas na nossa vida? Foi este
o mote e ponto de partida para sensibilizar as crianças
para o papel fundamental que as abelhas desempenham na vida humana e equilíbrio do nosso Planeta,
como agentes fundamentais na polinização, na conservação da or a e na biodiversidade, além da produção
do mel, usado na alimentação e em ns terapêuticos,
cosméticos, entre outros.
É conhecida a célebre frase de Albert Einstein: “Se as
a b el ha s desa pa recerem da f a ce da Ter ra , a
Humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há
reprodução da ora, sem ora não há animais, sem
animais não haverá raça humana”.

e responder a perguntas dos mais pequenos. As crianças puderam conhecer o sistema social das abelhas, as
suas tarefas e funções especializadas, com o apoio de
fotograas e vídeos , e observar uma colmeia ao vivo. E
descobrir que o mel, que utilizam no seu pequenoalmoço ou lanche, é anal produzido pelas abelhas.

As sessões lúdico-didáticas envolveram as crianças do
Pré-Escolar (Centro Educativo e Jardim-Escola João de
Deus) e 1º Ciclo. O apicultor e escritor Paulo Santos,
autor das obras “Cuscas: olá” e “Cuscas no Castelo de
Guimarães”, foi convidado a explicar a vida das abelhas

Além do objetivo de sensibilização ambiental, a atividade promoveu ainda o livro e a leitura. Cada Turma
recebeu um dos livros do autor, integrados na coleção
“As Aventuras da Cuscas”.■
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ENTREGUES DIPLOMAS AOS PREMIADOS

Concurso de Fotograﬁa da
Natureza de Mortágua
-O Dia Mundial do Ambiente, assinalado
no dia 5 de junho, foi o momento
escolhido para fazer a entrega dos
diplomas aos vencedores do Concurso
Concelhio de Fotograﬁa da Natureza,
promovido pelo Município de
Mortágua/Gabinete Técnico-Florestal.

No mesmo dia procedeu-se à abertura da Exposição,
patente na Biblioteca Municipal Branquinho da
Fonseca, que reúne os trabalhos premiados, bem como
os distinguidos com Menções Honrosas.
A iniciativa, sob o lema “Mortágua é Natureza, Mortágua
é Biodiversidade”, contou com a participação de 33 concorrentes, do concelho e outros pontos do país.
O júri do concurso, constituído por João Gaspar (fotojornalista), Rute Gonzalez (Artista Plástica), e Luís
Filipe Rodrigues (Técnico do Gabinete Técnico-

Florestal do Município) apreciou os trabalhos enviados
nas 5 categorias propostas: Fauna, Flora, Paisagem,
Mundo Fungi, Júnior (menores de 16 anos).
Os premiados (vencedor geral e 1º e 2º lugar por categoria) vão receber prémios que terão de ser gastos na área
do concelho, em qualquer estabelecimento comercial,
unidade turística, mediante a apresentação do respetivo talão/recibo.
Antes da entrega dos diplomas, o presidente da Câmara
Municipal agradeceu a participação de todos e felicitou
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os premiados, não só pelas belas fotogra as que
captaram mas acima de tudo pela sensibilidade
que demonstraram face à temática proposta, a
natureza e a biodiversidade.
“Durante muito tempo andámos todos distraídos das
questões do Ambiente, da sustentabilidade do Planeta.
Felizmente as coisas estão a mudar, há uma maior consciencialização de que temos de alterar comportamentos
e hábitos, e que as alterações climáticas comprometem a
nossa qualidade de vida”, a rmou Júlio Norte.
“Todos são vencedores só por terem participado neste
concurso, porque mostraram que sentem e se preocupam verdadeiramente com o Ambiente. Esta exposição
serve para transmitir às pessoas que temos estas belezas
naturais, esta biodiversidade, mas acima de tudo, temos
a responsabilidade de proteger, cuidar e preservar este
património natural do nosso concelho”, acrescentou.

para os participantes mais novos (categoria Júnior).
“Estamos perante uma exposição muito digna, com trabalhos muito interessantes. Acho que se podem orgulhar do vosso trabalho”. “Continuem a gostar tanto de
fotograa como eu”, incentivou.
O concurso decorreu entre os meses de outubro 2020 e
abril 2021, aberto a fotógrafos amadores e pro ssionais,
residentes ou não residentes no concelho. Teve como
principal objetivo a divulgação e promoção do concelho
ao nível das belezas naturais, património natural e imaterial, e atividades ligadas ao turismo de natureza.
E concomitantemente, estimular o gosto e a criatividade no âmbito da fotograa da natureza, tendo como
referência as paisagens do concelho.■

João Gaspar, fotojornalista, presidiu ao júri do concurso. Ao
longo da sua carreira trabalhou para vários jornais e revistas, como “A Capital”, “O Primeiro de Janeiro”,“A Bola”, “TV
Guia”, “Notícias Magazine”. É autor de várias exposições e
livros, e desenvolveu também trabalho como formador em
cursos nesta área.
Dirigiu palavras de felicitação a todos os participantes e
deixou uma palavra especial de “grande admiração”

Marina Montebelo
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Estabelecimentos de Ensino e Lares
juntaram-se para celebrar
o Dia Mundial do Ambiente
-A Praça do Município “vestiu-se” de cores para celebrar o Dia Mundial do Ambiente,
assinalado no passado dia 5 de junho.
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Parece um cenário de fantasia ou saído da nossa imaginação. Árvores vestidas de cores e arte, trabalhos feitos
em tricot, crochet, e com recurso à reciclagem e reutilização de materiais muito diversos. Há também esculturas
sonoras, como os tradicionais espanta-espíritos, tudo
feito com uma mensagem clara: temos de proteger, cuidar e preservar o nosso Planeta e os seus recursos.
A iniciativa inseriu-se no projeto “Ocupar as Mãos distraindo a Mente”, dinamizado pelo Departamento de
Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas de
Mortágua, com a colaboração do 1º Ciclo da Escola
Básica, Jardim-Escola João de Deus, e Lares de 3ª Idade
do concelho (Santa Casa da Misericórdia, Centro
Balmar e Lar da Cruz). Os Pais e Encarregados de
Educação das crianças e alunos, bem como o
Município, também se juntaram à iniciativa.
O objetivo principal é sensibilizar para a importância
do equilíbrio homem/ natureza através de uma forma
criativa e transversal, promovendo a reciclagem e a
saúde mental, pelo que foi desenvolvido em parceria
com o Projeto Eco-Escolas e com o Projeto de Promoção
e Educação para a Saúde.
Estão de parabéns todos os intervenientes pela dedicação e o maravilhoso trabalho realizado, que associa ao
efeito visual uma mensagem de consciencialização e
responsabilidade para um mundo mais saudável e sustentável em termos ambientais.■

noticias

29

30 noticias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Câmara Municipal e Morpatudos
celebraram protocolo para utilização do
Centro de Bem-Estar Animal de Mortágua
-Nos termos do protocolo, a Câmara
Municipal compromete-se a ceder à
Morpatudos a utilização de uma ala do
Centro de Bem-Estar Animal de
Mortágua, situado nos Estaleiros
Municipais.
À Morpatudos caberá a responsabilidade de gestão e
conservação da parte do imóvel cedido e espaço envolvente para o prosseguimento dos ns estatutários que
desenvolve, que estão centrados na melhoria da qualidade de vida dos animais e na defesa e proteção dos animais errantes, em situação de risco e/ou abandono.
A cedência é a título gratuito e tem a duração de dois
anos, renovando-se automática e sucessivamente.
O Centro de Bem-Estar Animal de Mortágua, gerido
pelo Município, destina-se ao alojamento temporário
de animais errantes (cães e gatos), tendo como nalidade a sua posterior adoção.

O protocolo foi celebrado no passado dia 23 entre o
Município de Mortágua, representado pelo presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, e a
Morpatudos - Associação de Resgaste, Cuidado e
Acolhimento de Animais, representada pela
Presidente da Direção, Patrícia Silva.
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O espaço inicial (Canil) foi objeto de ampliação e
requali cação, e foi construído um novo pavilhão.
Possui 17 celas para canídeos e 2 celas para gatídeos,
além de duas celas de quarentena para isolamento de
animais por suspeita de raiva. Possui ainda uma cela de
maternidade e uma cela de enfermaria (recobro), gabinete de atendimento ao público, gabinete médicoveterinário que assegura os cuidados de vacinação,
armazém de ração, entre outros.
O espaço disponibiliza todas as condições que asseguram o bem-estar animal. Os edifícios têm cobertura
com isolamento térmico e ventilação dinâmica (além
da ventilação natural), as celas possuem bebedouros
automáticos e ligação a uma zona exterior de recreio.
A capacidade máxima de alojamento varia entre 36 e 51
animais, para os canídeos, sendo de 10 para os gatídeos,
em função do tamanho e temperamento individual dos
animais. Atualmente encontram-se ali alojados 28 animais, de todas as idades.
Lembramos que a entrega dos animais para adoção,
é gratuita. Após um processo de avaliação, registo e
assinatura de Termo de Responsabilidade, o animal
é entregue com as vacinas em dia e a identi cação
eletrónica (chip).
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O presidente da Câmara enaltece o excelente trabalho
que tem sido desenvolvido pela Morpatudos, que em
perfeita parceria com os serviços do Município têm
vindo a resolver as situações que ocorrem de animas
errantes, e que já conduziu à adoção de algumas dezenas de animais que, doutra forma, estariam entregues
ao abandono, à fome e às doenças.
Júlio Norte salienta que o abandono dos animais, além
de um ato desumano e condenável, representa um problema de saúde e segurança pública, e que as pessoas
que abandonam os animais não têm consciência do
mal que estão a fazer, desde logo aos animais, e dos riscos deste gesto para a comunidade. “Adotar um animal
abandonado é um gesto de grande dignidade e bondade por parte de quem o pratica”, arma.
A Morpatudos foi o cialmente constituída no dia 7
de Março de 2018. É uma associação sem ns lucrativos, dinamizada por voluntários, com a missão de
proporcionar condições condignas a todos os animais
que sejam alvo de abandono e maus-tratos, e de promover a sua adoção por parte de famílias de acolhimento que se comprometam a dar-lhes uma nova
vida, garantindo a proteção e os cuidados devidos e
consagrados na lei.■
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 Construção das EEAR (Estações Elevatórias de Águas

Residuais) do Barril e Marmeleira: obra concluída.

 Remodelação da ETAR de Vila Meã: Obra pratica-

mente concluída, estando já a ser feita a anação
do novo equipamento eletromecânico.
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 Recuperação da Escola Primária de V. Remígio e

adaptação a Centro de Artes, Ofícios e Tradiçõesempreitada em execução.

 Reposição de pavimentos em arruamentos inter-

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

 Execução da rede de saneamento de Sula –

obra em execução;

 Recuperação/beneciação de passeios na A venida

do Reguengo – obra em execução;

 Bene ciação da Rua de S. João – Gândara –

empreitadas de execução de passeios e de reposição de pavimentos e drenagem de águas pluviais aguardam pela mudança de postes pela EDP.

 Beneciação da Pr aça 5 de Outubro – empreitada

 Bene ciação da Rua do Alto da Gandarada –

obra adjudicada.

 Construção de Parque Radical/skates de Mortágua

– obra adjudicada.

 Construção de relvado sintético para a prática despor-

tiva junto do Centro Escolar – obra adjudicada.

 Ampliação e Requaliçação do Centr o de Recolha

Ocial de Animais de Companhia - obr a concluída.

em execução.



Rua Alto da Gandarada - Prolongamento de passeio
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias realizadas
nos dias 2 e 18 de Junho tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Raticar os processos de candidatura nº 14, 15, 16 e 17
/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio
às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento.
Deferir 37 processos de candidatura de Bolsas de
Estudo que deram entrada nos serviços do Município e
alterar o valor global inicialmente xado de 40.000, 00
euros para 56.100,00 euros, atendendo ao número de
processos aprovados. Mais deliberou alterar o valor da
capitação mensal de estudante economicamente
carenciado, xando o valor em 526, 01 euros.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Apoio ao Associativismo/Atividades
Aprovar atribuir à Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa de Sula o subsídio no valor de 30.000,00
euros, para apoio à conclusão da obra de construção do
edifício-sede, mediante a celebração de protocolo.
Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube o subsídio
n o v a l o r d e 3 . 5 0 0,0 0 e u ro s p a ra a p o i o a o
desenvolvimento da atividade desportiva da Secção de
Karaté Shukokai
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AÇÃO SOCIAL
REDE SOCIAL

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de
Mortágua a comparticipação nanceir a no valor de
18.286,23 euros para Apoio ao Programa de Ajuda
Alimentar, mediante a celebração de protocolo.
Raticar a carta de compromisso referente ao projeto de
Inovação Social “Estou CãoTigo”, que prevê a
comparticipação do Município na implementação do
mesmo, de iniciativa da Associação Beira Aguieira de
Apoio ao Deciente Visual.
Aprovar a concessão de apoio económico de caráter
pontual único, no valor de 1.270,74 euros, a agregado
familiar em situação de comprovada carência
económica, referente ao Proc. nº 8/2021 de candidatura
ao apoio social previsto no Regulamento “Município
Presente”, e com base no Relatório elaborado pelos
Serviços Sociais do Município.
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar o pedido de rescisão de contrato de arrendamento
referente ao apartamento T2, lote 9, r/c esqº, Fração B, do
Bairro de Habitação Social da Gandarada.
COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
Tomar conhecimento que se encontra a decorrer o
processo de Consulta Pública do projeto “IP3-Nó de
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Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação /
Requalicação ”.
Tomar conhecimento que a Infraestruturas de Portugal
consignou a empreitada “IP3- Km 63,650 –
Estabilização de Talude de Escavação e Reabilitação da
Plataforma,” no concelho de Penacova, tendo um prazo
de execução de 135 dias.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar alterar a data da realização da prova do Rali de
Mortágua para o mês de novembro ou dezembro.
Aprovar adquirir o moinho de vento com terreno
circundante existente na Serra do Ovelheiro, na
localidade de Meligioso, freguesia de Trezoi,
considerando o seu valor histórico e cultural.
Aprovar a cedência de espaço no Ninho de Empresas de
Mortágua para utilização do IEBA – Centro de Iniciativas
Empresariais e Sociais, considerando a relevância da sua
atividade no concelho, nomeadamente ao nível da
formação, consultoria e apoio às empresas.
Deliberar submeter à Assembleia Municipal de Mortágua
o Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao
abrigo dos contratos interadministrativos de delegação
de competências dos municípios enquanto autoridades
de transportes celebrado com a Comunidade
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Intermunicipal da Região de Coimbra, e Financiamento
do serviço intermunicipal e inter-regional.

em que está envolvido o Conselho de Municipios e
Regiões da Europa e a Associação Nacional de
Municípios Portugueses.

Aprovar aceitar o convite para a adesão do Município,
como membro efetivo, à Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas.

ADMINISTRAÇÃO

Raticar a declaração comprovativa da cedência de
terreno, sito no Parque Industrial e com a área de
100m2, pela empresa Vidraria de Mortágua, tendo a
referida área sido integrada na instalação de Posto de
Transformação e respetivas infraestruturas.

Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública
para venda de lotes que constituem o Loteamento
Urbano Municipal do antigo Bairro dos Retornados.
Mais deliberou aprovar o respetivo Regulamento da
Hasta Pública, a avaliação dos imóveis e a constituição
da Comissão da Hasta Pública.

PROTEÇÃO CIVIL
Aprovar submeter à Assembleia Municipal de
Mortágua o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios 2021-2030, para aprovação.
Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Mortágua o subsídio no
valor de 15,000,00 euros, para apoio às despesas
inerentes à reparação nas viaturas de socorro,
nomeadamente ambulâncias e viaturas VDTD (Veículo
Dedicado ao Transporte de Doentes).
Tomar conhecimento da Diretiva de Vigilância e
Deteção de Incêndios Rurais para o ano de 2021.
AMBIENTE
Aprovar a adesão do Município à iniciativa Acordo
Cidade Verde, promovida pela Comissão Europeia, e

Aprovar a abertura de procedimento de Hasta Pública
para concessão do direito de exploração do
Bar/Esplanadas das Piscinas Municipais.
Aprovar a Reformulação do protocolo a celebrar com a
MORPATUDOS, Associação de Resgate, Cuidado de
Acolhimento e Animais, para cedência da utilização do
Centro de Recolha de Animais de Companhia de Mortágua.
Aprovar os Documentos de Prestação de Contas
relativos ao ano de 2020 e remeter os mesmos à
Assembleia Municipal de Mortágua na sua sessão
ordinária de Junho, para aprovação.
Aprovar o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações
Patrimoniais do Município e submeter o mesmo à
Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de
Junho, para aprovação.
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Concordar com a 2ª Alteração Modi cativa ao
Orçamento Municipal e submeter o assunto para
aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão
ordinária de Junho.
Concordar com a 2ª Alteração Modicativa às Grandes
Opções do Plano de 2021 e submeter o assunto para
aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão
ordinária de Junho.
Aprovar o documento de Consolidação de Contas de
2020 do Município de Mortágua e remeter o mesmo
para apreciação da Assembleia Municipal na sua sessão
ordinária de Junho.
Aprovar o Relatório de Execução do Plano de Prevenção
de Riscos de Gestão de 2020, incluindo os de Corrupção
e Infrações Conexas, no estrito cumprimento da
Recomendação do CPC de 1/07/2009, e remeter o
mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento.
Raticar o protocolo entre a MOBI.E, SA e o Município
de Mortágua, referente à instalação e funcionamento
de posto de carregamento normal para veículos
elétricos, sem custos para o Município.
Raticar o aditamento ao Contrato de Objetivos do
Gabinete de Inserção Prossional de Mortágua.
Rati car protocolo entre o Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra e o Município de Mortágua
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para realização de estágio no âmbito da Licenciatura
em Gestão Sustentável das Cidades.
Autorizar a cessão de posição contratual referente ao
contrato de fornecimento de combustíveis rodoviários,
celebrado entre o Município e a BP Portugal, desta
empresa para a B2 Mobility, GMBH, com efeitos
reportados a 1 de julho de 2021.
LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
Aprovar por unanimidade a alteração à operação de
Loteamento Urbano Municipal denominado de Área da
Cerâmica de Mortágua, sito na Gândara, com o Alvará
de loteamento nº1/2010, relativa ao lote 8/9.
Noticar o titular do Proc. nº 01/2019/28 - ampliação de
moradia, de que é intenção da Câmara Municipal
declarar a caducidade do licenciamento, nos termos do
artº 72º, d), do RJUE.
Deferir o pedido da ON TOWER PORTUGAL, SA, referente
à regularização da infraestrutura de radiocomunicações
sita no Cabeço do Senhor do Mundo, Coval.
Aprovar emitir certidão em nome da PK-Unipessoal,
Lda, para efeitos de transferência de localização de
farmácia, nos termos legais e do Parecer Técnico dos
serviços municipais.
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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
1a,2c,3b,4c,5c,6b,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

mapa do concelho •notícias
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