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Mensagem do Presidente

“

AOS POUCOS, VAMOS REGRESSANDO
À NORMALIDADE E AOS DIAS LEVES.
TEMOS DE SEGUIR EM FRENTE
COM UM HORIZONTE DE ESPERANÇA!
Decorrido cerca de ano e meio desde que começámos a sentir o impacto da
pandemia COVID-19 na vida de todos nós, ainda pisamos chão muito incerto.
Criámos a expectativa de, por estes dias, termos já regressado ao “normal”,
esquecendo que a vida tem variantes e desvios que fogem aos nossos anseios.
Ainda assim, temos de saber aceitar e abraçar os desa os que nos vão surgindo nesta efémera passagem e encontrar soluções que nos ofereçam algo
mais do que apenas sobreviver.
Neste sentido, e porque as nossas crianças e jovens foram dos que mais
sofreram as agruras desta “privação” de liberdade, considerámos adequado proporcionar-lhes momentos de descontração e diversão, assegurandolhes que os dias alegres e descontraídos de verões passados, voltarão a ser
realidade.
Assim, as últimas semanas do mês de julho foram marcadas pelo regresso
das Férias Ativas, suspensas devido à pandemia.
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Com limite de inscrições e a adoção das devidas precauções, conseguiu-se proporcionar felizes momentos de
lazer, sempre com uma vertente pedagógica e de amor
ao desporto e atividade física.
A vida tem de seguir, numa versão revista, modi cada e,
esperemos, melhorada. É com este espírito que, novamente, os mortaguenses poderão experimentar um
mês agosto com uma vasta oferta cultural, adaptandose o período das tão queridas “Tasquinhas” a uma nova
realidade, que nos obriga a algum distanciamento, poucos abraços, máscaras no rosto e sorrisos nos olhos.
Assim, ao longo deste mês, tradicionalmente associado
às férias e ao reencontro, vamos poder desfrutar das
mais diversas atividades, muitas delas com o cunho
dos talentosos artistas de Mortágua.
O mês inicia-se com a gravação em direto do programa
“Somos Portugal”, na Praça do Município, elevando e
levando o nome de Mortágua além-fronteiras.
Seguem-se noites de teatro, fado e poesia, com a participação, entre outros, de Mickael Salgado, das promissoras Gabriela Rodrigues e Matilde Castanheira.
Naquela que seria a semana da Festa da Juventude,
vamos poder deliciar-nos com um festival de artes de
rua, fruir do talento da pintora Ivone Ramos e alegrar ao
som dos artistas musicais da terra, MUST, DANG!, DAY
TAY, CORDAS PARTIDAS e HOPUS BAND.

E como a vida deve ser vivida com leveza e alegria, nada
como soltar umas belas gargalhadas na presença da
dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.
O mês termina relembrando a felicidade pura e cristalina de épocas, já tão distantes, em que uma desfolhada,
era motivo de encontro, partilha, convívio, interajuda e
diversão.
Os tempos mudam e a vida ensina-nos que nada é absoluto. Todo o ciclo tem o seu término e , para o novo surgir, temos de nos libertar de roupas antigas, hábitos passados, projetos acabados. Mas todo o m, pressupõe
um recomeço e estes longos e estranhos meses que
temos vivido, também terminarão. O que aí vem, não
sabemos. Mas que no m, tudo cará bem… disso não
duvidamos!

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio N orte

3

4 Eventos

Exposição
«A UNIÃO EUROPEIA EM POUCAS
PALAVRAS»
2 A 31 AGO
BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA

É uma exposição coﬁnanciada pela União Europeia e pela CIMRegião de Coimbra, e pretende dar a conhecer a União Europeia
e incentivar os cidadãos europeus a debaterem os desaﬁos e as
prioridades da Europa.
ORG.:Biblioteca Municipal Branquinho da Fonseca

NOITE NO CENTRO INTERPRETATIVO

«MORTÁGUA NA BATALHA DO
BUSSACO»
6 AGO
21h30 | CENTRO INTERPRETATIVO
Centro de Interpretação abre as portas com atuação de
Mickael Salgado, um dos ﬁnalistas do concurso
convocatória aberta
INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt ou telm:910721325
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PRAÇAS COM VIDA

«SÓ QUERIA QUE ME SAÍSSE O DÃO»

7 E 8 DE AGOSTO
PRAÇA DO MUNICÍPIO | MUSICAL
INSCRIÇÕES: reservas@cm-mortagua.pt ou telm:910721325
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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«DESFOLHADA À MODA ANTIGA»
28 AGO | 21h30
FELGUEIRA

Com a participação dos Sons do Minho
ORG.:MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Exposição
«PINTURA DE IVONE RAMOS»
10 AGO (INAUGURAÇÃO) | 17h30
ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
ORG.:MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

MÚSICA NA PRAÇA
10 A 14 AGO | 21H30
PRAÇA DO MUNICÍPIO
Com a participação das Bandas
10 - MUST
11 - Dang!
12 - Day Tay
13 - Cordas Partidas
14 - Hopus Band
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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22:00 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

7

8 Cultural

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Passatempo Cultural
TEMA: MÚSICA
Foi o nome dado ao primeiro álbum dos Beatles:

a) With Beatles
b) Please Please Me
c) A Hard Day`s Night
O tema “Walk like an Egyptian” foi um sucesso
desta banda feminina nos anos 80:

a) The Bangles
b) Hole
c) The Cranberries
O tema 'Deeper Underground” é uma referência
icónica na carreira deste cantor:

Chrissie Hynde foi vocalista desta banda de grande
sucesso nos anos 80:

a) Jamiroquai
b) Prince
c) Pharrel Williams

a) The Pretenders
b) Blondie
c) Heart

O movimento musical “Grunge”, surgido na década
de 80, teve nestas duas bandas
máximos representantes:

“Não sou o Único”, “Contentores” e “N`América”, são
temas de que álbum dos Xutos e Pontapés?

a) Guns n`Roses e Aerosmith
b) Blur e Oasis
c) Nirvana e Pearl Jam

a) Cerco
b) Circo de Feras
c) Mundo ao Contrário

Robbie Williams começou uma famosa carreira a solo Qual o nome do álbum da banda Pink Floyd,
depois de deixar qual banda em 1995?
onde a capa do álbum contém um arco-íris:

a) `NSYNC
b) Backstreet Boys
c) Take That

a) The Wall
b) Wish you were here
c) The Dark Side of the Moon

(Soluções na pág.38)

sugestões biblioteca

AGOSTO 2021

INFANTIL / JUVENIL
JAMES NEWMAN GRAY

Caracóis dourados
e os três ursos
Vive toda a magia deste
conto de fadas
e diverte-te a ler e a sonhar.

ADULTOS
MÓNICA BELLO

A vida extraordinária
do português que
conquistou a Patagónia
Esta é a história da vida de José Nogueira
e é quase toda verdadeira.
Atirou-se ao Atlântico para fugir à miséria
daqueles meados do século XIX que ainda
havia de sangrar muitas outras gerações.

RUI CERQUEIRA COELHO

A migração
das alforrecas
As alforrecas são animais marinhos.
Ou eram, até eu ter começado a vê-las
em sítios bem diferentes do que
seria de esperar.
Talvez fossem migratórias,
mas isso não explicava tudo...

RUBEN FONSECA

Agosto
Um empresário é assassinado, e na sede da
Presidência federal planeia-se mais um crime.
Uma história política com a perseguição
a Getúlio Vargas e o seu suicídio
como pano de fundo.

TEMA: 76º ANIVERSÁRIO DO LANÇAMENTO
DA BOMBA ATÓMICA SOBRE HIROSHIMA E
NAGASAKI
Segunda-feira, 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15 minutos (hora Japonesa),o Enola
Gaya, um bombardeiro B-29 norte-americano pilotado pelo coronel Paul W. Tibbets, lança
sobre Hiroshima a primeira bomba atómica de urânio, batizada de "Little Boy".
A explosão matou cerca de 100 mil pessoas, e deixou uma cidade praticamente destruída.
Três dias depois, a 9 de agosto, às 11 horas e 2 minutos, a segunda bomba atómica, de plutónio e com o nome de Fat man, cai sobre Nagasaki provocando cerca de 80 mil mortos.
Foi o segundo e, até hoje, o último uso de uma arma nuclear em combate.

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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Empreitadas adjudicadas

Relvado sintético do Centro Escolar
e Parque Radical
Município de Mortágua
adjudicou a construção
de dois novos espaços
promotores do desporto
e lazer da juventude.

Uma das empreitadas respeita à construção do campo
de relvado sintético para a prática desportiva (Futebol
de 7, Futsal, Andebol, Voleibol), que vai ser implantado
junto ao Centro Educativo.
Com a dimensão de 70m x 60m, esta infraestrutura servirá de apoio à atividade desportiva dos alunos (promoção da atividade físico-desportiva e da saúde em
contexto escolar), bem como dos clubes desportivos do
concelho. A empreitada foi adjudicada pelo valor de
118.459,24 euros.

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, refere
que a localização do campo de jogos com relvado sintético, contíguo ao Centro Educativo, insere-se no objetivo de oferecer aos alunos as melhores condições para o seu
desenvolvimento integral, em que se incluem as vertentes desportiva e de socialização. “Os nossos alunos
têm-nos dado muitas alegrias, como comprovam os
bons resultados obtidos no ranking das escolas, e merecem o melhor, proporcionando-lhes espaços e meios
onde possam crescer aprendendo e desenvolver plenamente as suas capacidades, de uma forma harmoniosa,
saudável e integrada”.
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Além desta obra foi adjudicada a construção do Parque
Radical/Skate Park, destinado aos jovens (e não só)
adeptos dos desportos radicais (skate, patins em linha,
entre outros). O equipamento, com a área de 27m x
26m, compreende várias zonas técnicas que simulam
diferentes elementos urbanos, como muretes, corrimões e rampas. Vai car localizado na zona da
Gandarada, onde antes existiram os primeiros campos
de ténis, entretanto relocalizados.
Desta forma, os jovens mortaguenses passam a dispor de um espaço alternativo para ocupação dos seus
tempos livres e convívio, onde podem fruir destas atividades desportivas radicais num ambiente aberto,
saudável e informal.

notícias

A construção do Parque Radical, por sua vez, permitirá
diversicar a oferta lúdico-desportiva, dando uma resposta aos jovens que são adeptos de modalidades
menos convencionais, como os chamados desportos
radicais, e proporcionando-lhes um espaço próprio e
adequado à sua aprendizagem e prática. Este ano, pela
primeira vez, o skate será modalidade competitiva nos
Jogos Olímpicos de Tóquio.
A instalação deste equipamento permitirá ainda aproveitar, requalicar e dar vida a um espaç o municipal
que estava devoluto e situado numa zona urbana.■
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Praça do Município
recebeu concerto gospel
Mortágua assistiu à fantástica atuação dos grupos Go Gospel e
Coimbra Gospel Choir.
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Realizado no passado dia 3, o espetáculo inseriu-se no
programa cultural em rede “Noites de Verão: Praças com
Vida: Cultura, Património e Animação”. Este programa
sociocultural, de cariz itinerante e em rede, une os municípios de Mortágua (Entidade Líder), Mealhada e
Penacova (Entidades Parceiras), convidando ao usufruto
de praças, parques e jardins enquanto locais de encontro
e partilha, convertidos em autênticos palcos vivos de
múltiplos eventos culturais, em diferentes áreas.
Os dois grupos proporcionaram um maravilhoso
momento cultural e de convívio, uma verdadeira festa
da música, transmitindo a mensagem e a alma dos espirituais negros e do gospel, em que sobressaem os valores da paz, amor e fraternidade.
O “Coimbra Gospel Choir” iniciou a sua atividade em
dezembro de 2012. Desde essa data, realizou mais de
400 concertos só em Portugal, a maior parte dos quais
em "nome próprio", mas também com artistas e grupos
como Amor Electro, Aurea, Anjos, entre outros.
O GoGospel, sediado em Vila Nova de Gaia, interpreta
sobretudo repertório Pop e Gospel, com arranjos musicais
impactantes, atuando em eventos públicos e privados.
O espetáculo terminou com os dois grupos juntos a cantarem um dos temas icónicos do gospel, “Happy Day”.
Antes deste epílogo, o presidente da Câmara Municipal
dirigiu algumas palavras, desde logo para saudar a presença dos dois grupos e agradecer o maravilhoso

notícias
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momento de cultura proporcionado ao público. Dirigiu uma
palavra especial à mortaguense Rafaela Monteiro (a jovem
soprano integra o grupo GoGospel), para agradecer o contributo que tem dado na divulgação do nome de Mortágua em
vários palcos nacionais, incluindo na Televisão.
Júlio Norte referiu a emoção de voltarmos a ter as nossas
praças com vida, com público. “Ficou aqui bem demonstrado o quanto importante é este regresso da cultura, dos
espetáculos, para o público e para vós, porque nós também sentimos a vossa alegria a passar para este lado”. E
deixou palavras de alento, força e esperança no futuro:
“Vamos ter esperança que dias melhores virão e que possamos em breve voltar a encontrarmo-nos nesta e noutras praças já sem estas regras sanitárias”.
Este espetáculo, à semelhança de todos os outros que
constam da programação cultural em rede, obedeceu às
regras da DGS, nomeadamente lotação limitada do espaço, lugares sentados e uso obrigatório de máscara.■
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Espetáculo teatral “E Agora ?
inspirou-se nas identidades locais

O património material e imaterial dos territórios de Mortágua, Mealhada e Penacova
foram a fonte de inspiração para a criação deste espetáculo, apresentado nos dias 16
e 17 de julho, na Praça do Município.

AGOSTO 2021
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Tratou-se de mais um espetáculo integrado no ciclo de
programação cultural em rede “Praças com Vida”, que
envolve os Municipios de Mortágua, Mealhada e
Penacova. O espetáculo foi criado de raiz pela Agência
para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas
Medievais do Mondego, com coordenação artística de
Pedro Gama e Rui Almeida.
O espetáculo “serve à mesa” uma proposta de re exão
sobre o que nos é legado, alimentado pelas memórias
que transportamos connosco nas múltiplas viagens que
fazemos e regado com uma boa dose de criatividade nas
várias horas do “e agora?” que vamos todos vivendo…
É nesta itinerância que um grupo de amigos desenha
em palco uma viagem pelo tempo, salta entre cronologias de acontecimentos, num universo psicológico e de
emoções em que as suas raízes e escolhas são reveladas.
O espetáculo inspirou-se no património histórico e cultural dos territórios da Mealhada, de Mortágua e de
Penacova, evocando a gastronomia (a Lampantana, o
Leitão e a Lampreia) as lendas (Juiz de Fora), as memórias (o oleiro, o pescador de rio) e as gur as marcantes
(Tomás da Fonseca), entre outras referências identitárias de cada território.
O envolvimento das comunidades locais (Grupos,
Associações, Pessoas) é também um dos objetivos da
programação cultural em rede. Este espetáculo em

Mortágua contou com a participação de cinco conterrâneos: Sílvia Santos, José Carlos Gomes, Francisco
Vicente, Mafalda Sousa e Joana Durães.
O espetáculo percorreu, em itinerância, três palcos ao ar
livre: o Pátio do Mosteiro de Lorvão, em Penacova, o
Parque da Cidade, na Mealhada, e a Praça do Município,
em Mortágua.
Como os anteriores já realizados, o espetáculo cumpriu
as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde.■
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Entre 10 a 14 de Agosto

Mortágua acolhe
Festival de Artes de Rua
O centro da vila de Mortágua vai ser
palco de vários eventos de animação de
rua, envolvendo diferentes áreas
artísticas.

O programa coincide com a semana em que habitualmente se realiza a festa das “Tasquinhas”, que, este ano,
mais uma vez, não será possível realizar devido às
regras e limitações ainda decorrentes da situação covid.
À semelhança do que já aconteceu o ano passado, a
Câmara Municipal não quer deixar de marcar esta semana festiva, e delineou um programa alternativo com o
objetivo de apoiar e animar o comércio local, e respeitando as regras de segurança vigentes.
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A aposta é num programa abrangente e diversicado ,
destacando-se o Festival de Artes de Rua. Além da presença das Estátuas Vivas, que zer am enorme sucesso
em 2020, o evento contará ainda com músicos, malabaristas, caricaturistas, entre outras surpresas. O festival
decorrerá diariamente entre as 15h00 e as 19h00, e os
artistas irão circular rotativamente pelas ruas da Vila,
animando o comércio local.
O programa inclui outros eventos, como uma
Exposição de Pintura da mortaguense Ivone Ramos,
que estará patente no espaço-galeria da Câmara
Municipal, e “Música na Praça”, com a atuação de
Bandas locais em cada um dos dias.
Este ano, os vários eventos surgem integrados no programa cultural em rede “Praças com Vida”, que promove a cultura, o património e a valorização turística nos
territórios de Mortágua, Mealhada e Penacova.
Apoiar o Comércio Local
As iniciativas culturais programadas visam apoiar o
Comércio Local nos meses de Verão, atraindo público e
visitantes, contribuindo assim para a retoma económica pós-connamento . Animar a população e proporcionar uma oferta cultural diferente e inovadora, são
outros objetivos do programa de animação.
A semana festiva culmina no dia 14 com um espetáculo
de stand up comedy, protagonizado pela dupla humorista Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.■
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Voltaram as Férias Ativas!
Programa Municipal “Ferias Ativas” proporcionou
atividades lúdico-desportivas a crianças e jovens, e
foi dinamizado de acordo com as normas de
segurança vigentes.
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O programa decorreu entre 19 e 30 de Julho, envolvendo
77 participantes, com idades entre os e os 6 e os 12 anos.
Após um ano de interregno, as Férias Ativas foram retomadas, com observância de regras especiais decorrentes do contexto covid.
As atividades privilegiaram os espaços ao ar livre, como
Piscinas (exteriores), Campos de Ténis, Percursos
Pedestres, campo relvado da Gandarada, campos polidesportivos exteriores do Centro Educativo.

As “Férias Ativas” é um programa de ocupação dos tempos livres, promovido pelo Município de Mortágua, que
visa a ocupação das crianças e jovens durante o período
de interrupção letiva de verão, apoiando os Pais e
Encarregados de Educação na conciliação da vida prossional e familiar. O programa oferece atividades
recreativas, desportivas, culturais e ambientais, sendo
acompanhadas por técnicos de Educação Física e
outros monitores do Município. ■

Este ano a oferta de atividades em termos de modalidades foi condicionada pelo contexto da pandemia, tendo
sido necessário reestruturar o programa, de forma a
garantir a realização das atividades em segurança e
com o cumprimento de todas as normas e recomendações da DGS.
Entre os procedimentos cautelares contaram-se a medição da temperatura e o uso de máscara nos espaços de
acesso e circulação, sendo apenas retirada para a realização das atividades.
Por outro lado, o prolongamento do calendário letivo,
também devido à situação pandémica, fez com que o
programa das Férias Ativas se iniciasse mais tarde e
visse reduzida a sua duração de 4 para 2 semanas,
havendo no entanto a compensação de uma hora
suplementar face a anos anteriores.

Marina Montebelo
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Alunos mostram trabalhos realizados
no âmbito do programa Eco-Escolas

No espaço-galeria do edifício da Câmara Municipal está patente
uma exposição de trabalhos realizados por alunos do
Agrupamento de Escolas de Mortágua, no âmbito de vários
projetos lançados pelo programa de sensibilização ambiental
Eco-Escolas.

notícias
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“O mar começa aqui”
Um dos desaos do programa Eco-Escolas em que os
alunos estiveram envolvidos intitulou-se “O mar começa aqui”. Os alunos procederam à pintura de sargetas no
centro da Vila, com desenhos alusivos ao mar. A iniciativa serviu para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos e
sensibilizar a população que a poluição marinha começa nas nossas ruas!■

Os trabalhos expostos resultam de vários desa os lançados pelo programa Eco-Escolas e foram realizados no
âmbito das disciplinas de Ciências Naturais, Educação
Visual e Tecnológica e do Clube Eco-Escolas.
De uma forma criativa, abordam temas como a proteção da biodiversidade dos ecossistemas, a reciclagem e
a reutilização de recursos e materiais.
Entre os trabalhos está um painel representativo da biodiversidade existente no concelho de Mortágua, tendo
os alunos percorrido o Percurso Pedestre das Várzeas e
registado as espécies naturais e animais que foram
encontrando ao longo da sua extensão (5km).
Estas ações ajudam a despertar e a incutir a consciencialização e responsabilidade ambiental nos alunos, promovendo o seu envolvimento, a sua participação e cidadania ativa, numa área que diz respeito ao seu futuro.
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Ivone Ramos
com exposição no Palácio do Gelo

O Palácio do Gelo, em Viseu, acolheu
entre 12 e 16 de julho, uma exposição
de trabalhos da autoria da artista
mortaguense Ivone Ramos.

A Exposição reuniu trabalhos em aguarela e óleo em
tela que retratam locais emblemáticos da cidade de
Viriato, como o Rossio, o Adro da Sé, a Ribeira, a Igreja
dos Terceiros, entre outros, pintados numa perspetiva
muito pessoal.
Estes trabalhos já estiveram expostos, no ano passado, nas
montras do comércio de Viseu e no Palácio dos Peixotos.
Mais recentemente a artista tem explorado a técnica da
aguarela, armando que é um mundo que lhe abre muitas possibilidades criativas.■
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Iúri Leitão conquista “prata”
na Taça das Nações de Pista
O ciclista da equipa TAVFER - MEASINDOT- MORTÁGUA
participou na Taça das Nações de Pista, em São
Petersburgo (Rússia), ao serviço da Seleção Nacional,
onde obteve duas medalhas de prata.

O corredor da equipa mortaguense teve um desempenho brilhante na Taça das Nações, ao serviço da Seleção
Nacional, e conrmou que é um dos melhores atletas
nacionais e internacionais na vertente de pista.
Fazendo dupla com João Matias, conquistou a medalha
de prata na prova de 50 km madison, e voltou a subir ao
pódio na prova de ominium, tendo liderado a competição à entrada da corrida por pontos, que perdeu para o
bielorrusso Yauheni Karaliok.
Em 2020, o ciclista vianense, de 23 anos, já tinha conquistado três medalhas nos Europeus de Pista, nomeadamente, a de Ouro em scratch, a de Prata em eliminação e a de Bronze em omnium.
Cumpre felicitar Iúri Leitão por mais esta conquista no
seu ainda jovem palmarés, bem como o Velo Clube do
Centro, clube que representa, sediado em Mortágua.■
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Apresentação do projeto
“Carta Gastronómica da Região”

-A ADICES é a entidade promotora deste projeto que visa a valorização da
gastronomia enquanto ativo único de autenticidade e diferenciação, e o aumento
da visibilidade territorial e o fomento das dinâmicas económicas locais.

AGOSTO 2021

Realizou-se no passado dia 22, em Mortágua, a Sessão
Pública de Apresentação do Projeto “Carta Gastronómica
da Região”. A sessão pretendeu dar a conhecer os objetivos
e as metodologias de investigação que vão ser desenvolvidas, em articulação com um vasto conjunto de entidades e
a colaboração das comunidades locais.
Na sessão marcaram presença o Coordenador da
ADICES, João Carlos Figueiredo, o presidente da
Câmara Municipal, Júlio Norte, a presidente da
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas,
Olga Cavaleiro, bem como presidentes de Junta de
Freguesia e o presidente da Confraria da Lampantana.
O projeto resultou de uma candidatura à CCDRC Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (Autoridade de Gestão Centro
2020), enquadrada no Aviso de Concurso “Valorização
do património identitário dos territórios no âmbito do
desenvolvimento local de base comunitária”.
Este projeto, para além de se suportar na parceria estabelecida com os Municípios de Águeda, Carregal do Sal,
Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, pretende
envolver também, de forma participativa e colaborativa, as freguesias, confrarias gastronómicas, associações de produtores e estabelecimentos de ensino com
formação na área da cozinha. Este projeto deseja, também, ver associados estabelecimentos de restauração e
cidadãos anónimos que se disponibilizem para partilhar saberes e receitas tradicionais.
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A Carta Gastronómica da Região pretender ser um “instrumento de valorização do território” e uma “ferramenta determinante para a sua promoção”, contribuindo para a recuperação e preservação das receitas e tradições patrimoniais, culturais, religiosas e históricas
associadas à gastronomia local. A criação deste documento será ainda fundamental para memória futura,
estando aberto à participação e ao contributo de todos
os agentes locais.
A elaboração desta “Carta” assenta em três eixos fundamentais: a recuperação e repositório através da criação
de inventário das receitas tradicionais, ao mesmo tempo
que identi ca, cataloga e caracteriza os produtos tradicionais, levando à elaboração de chas de identi cação
das receitas tradicionais; a capacitação e divulgação das
chas de identi cação do receituário junto de estabelecimentos de ensino e restaurantes a par da capacitação de
recursos humanos na hotelaria, restauração e animação
turística; e o terceiro que se refere à criação de identidade
grá ca e edição da carta gastronómica.
A concretização desta “Carta Gastronómica” constituir-se-á, também, como elemento agregador destes 5
municípios ao mesmo tempo que contribui para a planicação da estratégia turística do território.■
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“Aldeias de Portugal”

Processo de classiﬁcação
da Marmeleira em curso

A ADICES – Associação de
Desenvolvimento Local, em parceria
com os 5 municípios do seu território de
intervenção, deu início ao processo de
classiﬁcação a 5 aldeias para integrarem
a rede de “Aldeias de Portugal”, projeto
que tem amplitude nacional.
A aldeia da Marmeleira foi a selecionada
no concelho de Mortágua.

As Aldeias de Portugal são um novo conceito – da forma
de abordar o Turismo Rural – que se diferencia da restante oferta por proporcionar aos seus visitantes a
“Experiência da Ruralidade”, através de um produto
único e inimitável, mais personalizado, que valoriza a
hospitalidade, o lazer, os usos e costumes.
Apesar destes espaços rurais se distinguirem pela sua
presença remota na história, conservam legados de
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grande valor patrimonial e cultural. Cada vez é mais
reconhecido às “Aldeias de Portugal” um passado de
tradições expresso pelas suas gentes, cultura, usos e
costumes, uma tradição que não morreu com o
tempo e que tem deixado cada vez menos gente indiferente.
Com o intuito de melhor potenciar a divulgação dos
nossos territórios, a ADICES apresentou uma candidatura ao PDR (Plano de Desenvolvimento Rural), no
âmbito da medida da cooperação, em conjunto com
mais 16 Associações de Desenvolvimento do país.
Aprovada no nal do ano de 2019, os seus objetivos passam por promover a capacidade e animação do nosso
território através da classi cação de uma aldeia em
cada um dos cincos municípios da área de intervenção
da ADICES (Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa
Comba Dão e Tondela). Esta classi cação e posterior
dinamização das atividades associadas será concretizada em estreita articulação com os respetivos
Municípios.
Pretende-se classi car estas 5 aldeias enquanto zonas
rurais com elevado potencial turístico, com forte atividade no setor primário, e que mantém uma vivência
quotidiana pautada pela presença de pessoas e atividades permanentes na aldeia e áreas envolventes.
Este processo de classicação passa pela contratação
da ATA – Associação de Turismo de Aldeia, que avalia
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os requisitos de cada aldeia, mas envolve também
outras dinâmicas e que se caraterizam pela promoção
da aldeia com base na sua identidade, a promoção e preservação das práticas e tradições culturais, a valorização dos recursos locais (património, artesanato, gastronomia, animação), reforçando o sentimento de pertença junto destas pequenas comunidades.
No caso de Mortágua, foi contemplada a localidade de
Marmeleira, (resultado do trabalho conjunto dos técnicos do Município na elaboração da primeira fase da candidatura), tendo já sido iniciado o processo de criação do
grupo de trabalho em ordem à criação do Plano de
Desenvolvimento da Aldeia onde vão ser integradas as
atividades a realizar nos próximos 18 meses, nomeadamente:levantamento de toda a informação que potencie
a classi cação da Marmeleira, como Aldeia de Portugal;
calendarização das atividades/ locais de visita.
A aldeia da Marmeleira é rica em património arquitetónico, histórico, cultural e rural. A Igreja Matriz (datada de
1797), o Santuário da Nossa Senhora da Ribeira, o Moinho
de Água (restaurado e em pleno funcionamento), as
Ruinas da Nossa Senhora do Carmo, o Espaço
Museológico “Raízes e Memórias”, o casario e as tradições
rurais ainda bem preservadas, são marcas de uma aldeia
que soube aliar tradição e progresso ao longo do tempo.■
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Instalado marco da
EN2 no centro da Vila
-Marco que assinala o km225 da Rota da
Nacional 2 está colocado no Largo 5 de
Outubro, em frente ao Posto de Turismo.
O marco encontra-se estrategicamente colocado em
frente ao Posto de Turismo, um dos locais onde os viajantes podem carimbar o passaporte ocial da Rota da
EN2. A estrutura foi concebida para que as pessoas se
possam sentar e registar em fotograa a sua passagem
neste marco quilométrico da Rota.
O casal António e Paula Ferreira, naturais de
Gondomar, foram os primeiros viajantes a registar a
sua passagem junto ao marco simbólico que assinala o
km 225 da Rota da Nacional 2. Partiram de Chaves com
destino a Faro, numa viagem programada para quatro
dias. “O ano passado zemos os Picos da Europa e este
ano decidimos percorrer a Nacional 2, e estamos a adorar”, contou António Ferreira. O passeio desperta os
sentidos e a descoberta: “ao longo do trajeto aproveitamos para visitar locais, centros históricos, monumentos, e provar a gastronomia local”.

Além deste marco fotográc o, está prevista a instalação
de outros marcos e sinalética da EN2 no âmbito de uma
candidatura dinamizada pela Associação de
Municipios da Rota da Nacional 2.
Desde a sua criação, a Rota da Nacional 2 tem sido um
fator de dinamização do turismo e da economia dos concelhos que são atravessados por esta estrada (conhecida como a Route 66 portuguesa), beneciando setores
como a Hotelaria, a Restauração e o Comércio Local.■
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Baloiço panorâmico é nova atração
no Cabeço do Senhor do Mundo
Há mais um motivo para visitar o Santuário do Cabeço do Senhor do Mundo.
Recentemente foi ali instalado um baloiço panorâmico que permite ao visitante
apreciar a bonita paisagem que se oferece deste miradouro natural.
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Concurso aberto para Pequenos investimentos
nas Explorações Agrícolas
A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local,
entidade que gere o programa de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (DLBC), informa que se
encontra aberta o 7.º CONCURSO para a Operação
10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas Explorações
Agrícolas.
A área geográca par a apresentação de candidaturas
corresponde ao território de intervenção da ADICES:
concelhos de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua,
Santa Comba Dão e Tondela.

O que é:
O sistema de apoios para pequenos investimentos nas
explorações agrícolas destina-se a melhorar o desempenho
das explorações agrícolas através da realização de investimentos pontuais e materiais de pequena dimensão.

O que apoia:
O presente sistema de incentivos pretende apoiar os
seguintes investimentos físicos tangíveis de pequena
dimensão necessários ao desenvolvimento da atividade produtiva agrícola, nomeadamente:
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Preparação de terrenos;

Tipo de Apoio:

Edifícios e outras construções diretamente ligados
às atividades a desenvolver;

O valor a investir pelos candidatos a este apoio deve ser
superior ou igual a 1.000 € e inferior ou igual a 40.000 €.

Adaptação de instalações existentes relacionadas
com o investimento;

Os apoios a conceder são sob a forma de subsídios não
reembolsáveis até ao limite de 25.000,00 euros por
beneciário . O nível de apoio a conceder no âmbito da
apresentação de candidaturas é de 50% do custo total
elegível apurado em sede de análise dos investimentos
propostos na candidatura.

Máquinas e equipamentos;
Pequenas plantações plurianuais;
Sistemas de rega;
Equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas, e as caixas e paletes com duração
de vida superior a um ano;
Equipamentos visando a valorização dos subprodutos e resíduos da atividade;
Apoio a equipamentos de prevenção contra roubos.

Despesas gerais nomeadamente no domínio da eciência energética e energia renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projetos de arquitetura,
engenharia associados aos investimentos, até 5% do
custo elegível aprovado das restantes despesas.

O período de apresentação das candidaturas decorre
até 16 de agosto de 2021 (16h:55m:59s)
A presente informação não dispensa a consulta do
Aviso de Concurso. Mais informação no site da ADICES
em www.adices.pt, no portal do Portugal 2020 em
www.portugal2020.pt e no portal do PDR2020 em
www.pdr-2020.pt.
Podem ainda ser obtidos esclarecimentos junto dos
Técnicos da ADICES através do endereço:
adices@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.
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 Execução da rede de saneamento da povoação de

 Reposição de pavimentos em arruamentos inter-

 Remodelação da ETAR de Vila Meã: obra pratica-

 subterrâneas (Pomares, Vila Nova e outros) –

Sula – obra em execução;

mente concluída, estando já a ser feita a anação
do novo equipamento eletromecânico.

 Recuperação/beneciação de passeios na A venida

do Reguengo – obra em execução;

 Substituição do equipamento eletromecânico dos

lagos do Jardim Municipal - empreitada iniciada;

 Beneciação da R ua de S. João na Gândara –

Concluída a construção de muros. A execução de
passeios e reposição de pavimentos e drenagem de
águas pluviais aguardam pela mudança de postes
pela EDP;

 Prolongamento de passeio na Rua da Gandarada –

empreitada em execução;

 Beneciação da R ua Sr. do Mundo no Freixo –

águas pluviais – obra concluída;

 Recuperação da Escola Primária de V. Remígio e

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

vencionados pela execução de infraestruturas

empreitada em conclusão;

 Beneciação da R ua do Alto da Gandarada –

empreitada iniciada.

 Construção de Parque Radical/Skate Park de

Mortágua – empreitada adjudicada;

 Construção de relvado sintético junto do Centro

Escolar – empreitada adjudicada;

AGOSTO 2021

A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões O rdinárias
realizadas nos dias 7 e 21 de Julho
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar a atribuição de Bolsa de Estudo no valor de
120,00 euros, referente ao Proc. de candidatura nº 43,
com base na reapreciação do processo e fundamentação apresentada pelo requerente.

deliberações municipais

Deliberar alterar a alínea f) do artº 4 do Regulamento de
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família.
Raticar os processos de candidatura nº 19, 20 e 24
/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio
às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento.
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Apoio ao Associativismo/Atividades
Tomar conhecimento do Relatório de Atividades e Contas
de 2020 da associação Casa de Ben ca de Mortágua.
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Aprovar atribuir à Morpatudos – Associação de Resgate
Cuidado e Acolhimento, o subsídio no valor de
5.000,00 euros para apoio ao funcionamento e desenvolvimento da atividade, a transferir mediante a celebração de protocolo.
Aprovar atribuir ao Núcleo de Mortágua do Sporting
Clube de Portugal, o subsídio no valor de 11.000,00
euros, para apoio à sua atividade e à manutenção dos
percursos BTT, a transferir mediante a celebração de
protocolo.
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Aprovar atribuir à Casa de Benca de Mortágua o subsídio no valor de 7.500,00 euros para apoio complementar à época desportiva 2020/2021, a transferir mediante
a celebração de protocolo.
Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográc o “Os
Irmânicos” da Marmeleira, o subsídio no valor de
1.462,80 euros para apoio à reedição do livro “Memórias das Estradas da Região de Irmânia”, a transferir mediante a celebração de protocolo.
APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Aprovar atribuir à Associação Desportiva, Recreativa e
Cultural de Anceiro, o subsídio no valor de 10.000,00
euros para apoio à construção de uma nova garagem
para o equipamento de combate a incêndios, e a transferir mediante a celebração de protocolo.
Deliberar proceder ao pagamento dos prémios do “I
Concurso de Fotograa da Natur eza de Mortágua “, no
valor total de 2.200,00 euros, e que terão de ser gastos
em qualquer estabelecimento comercial do concelho.
Aprovar atribuir ao Centro Social, Cultural, Recreativo e
Desportivo de Mortazel, o subsídio no valor de 5.000,00
euros para apoio à construção de abrigo para Kit de incêndio, a transferir mediante a celebração de protocolo.

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Mortágua, o subsídio no valor de 2.380,00 euros para apoio à
instalação de equipamento panorâmico no Santuário
do Senhor do Mundo, a transferir mediante a celebração de protocolo
AÇÃO SOCIAL
Rede Social
Aprovar atribuir à Associação Beira Aguieira de Apoio
ao Deciente Visual- Escola de Cães-Guia para Cegos
de Mortágua, o subsídio no valor de 10.000,00 euros
para apoio a investimentos, a transferir mediante a celebração de protocolo.
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Aprovar atribuir apoio social de caráter pontual único, no
valor de 800,00 euros, referente ao processo de candidatura nº9/2021, no âmbito do Regulamento Município Presente, e considerando a situação de comprovada carência económica doa agregado familiar.
Aprovar atribuir apoio social de caráter pontual único,
no valor de 1.081,00 euros, referente ao processo de candidatura nº10 /2021, no âmbito do Regulamento Município Presente, e considerando a situação de comprovada carência económica do agregado familiar.

deliberações municipais
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HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar o início do procedimento de Elaboração do
Plano de Pormenor da 2ª Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira e xar o prazo de 12
meses para a sua elaboração.
Aprovar a adjudicação denitiva do lote 4 que integra o
Loteamento Urbano Municipal do antigo Bairro dos
Retornados, nos termos do Regulamento da Hasta
Pública.

Aprovar atribuir apoio social de caráter pontual único,
no valor de 650,00 euros, referente ao processo de candidatura nº11 /2021, no âmbito do Regulamento Município Presente, e considerando a situação de comprovada carência económica do agregado familiar.

Aprovar promover a alteração ao loteamento municipal
do antigo Bairro dos Retornados, tendo em vista a unicação dos lotes 2 e 3.

Aprovar atribuir apoio social de carater pontual único,
no valor de 1.600,00 euros, referente ao processo de candidatura nº12/2021, no âmbito do Regulamento Município Presente, e considerando a situação de comprovada carência económica do agregado familiar.

Tomar conhecimento do Relatório de Atividades e Contas de 2020 da Associação de Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2.

Aprovar a transferência de agregado familiar de fogo T3
para fogo T2, no Bairro de Habitação Social, devido à
alteração da composição do agregado familiar.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Tomar conhecimento da denúncia de contrato de permanência da ENDIPREV no Ninho de empresas de Mortágua, com efeitos a 31 de Março, em consequência da
sua transição para as suas novas instalações localizadas no Parque Manuel Lourenço Ferreira.

JULHO

deliberações municipais
36 ▌notícias

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ADMINISTRAÇÃO

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de junho.

Deliberar indicar a Veterinária Municipal e o Chefe de
Divisão de Planeamento e Administração do Território
como representantes da Câmara na vistoria às condições
de implantação e exploração de atividade pecuária, sita
no Freixo, nos termos do DL nº 81/2013, de 14 de junho.

Tomar conhecimento do Relatório de Atividades e Contas de 2020 da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Deliberar dar início ao procedimento pré-contratual
tendente à revogação, por mútuo consentimento, do
Acordo/Protocolo entre o Município de Mortágua e a
Rodoviária da Beira Litoral, S.A., tendo em vista a celebração de um novo contrato de atribuição de compensação por obrigações de serviço público à Rodoviária da
Beira Litoral, S.A.
Aprovar a adjudicação de nitiva do imóvel, lote nº4, integrado no loteamento urbano municipal denominado
Bairro dos Retornados, sito na povoação da Gândara,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, pelo valor de 8.556,00 euros.

Aprovar a isenção de pagamento da taxa de comunicação prévia, no valor de 2.645,50 euros, referente ao
Procº 01/2021/69 – construção nova – indústria transformadora da Coplusa, nos termos previstos no
artº29º, nº1, alínea b, do Regulamento Municipal da
Urbanização, Edicação e Taxas.
Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de
76,80 euros, referente ao Proc.01/2018/231 - alteração e
ampliação do edifício-sede da Associação de Caça e
Pesca de Mortágua, nos termos previstos no artigo 29º,
nº1, alínea d), do Regulamento Municipal da Urbanização, Edicação 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
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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,2a,3a,4c,5c,6a,7b,8c

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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