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Mensagem do Presidente

“

A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR APRESENTAMOS
AS NOSSAS MAIS SINCERAS FELICITAÇÕES E VOTOS
DE UM ÓTIMO ANO LETIVO.
A identidade de uma terra, constrói-se pelas suas gentes.
É a sua população, num todo, independentemente de estatutos, classes, géneros, crenças ou orientações, que cria e sela o modo de ser de toda uma localidade, que a individualiza e se funde num modo de ser único e irrepetível.
Se é verdade que todos contam, não é menos correto a rmar que há indivíduos que, pelo seu caráter, dedicação, entrega, arte ou ofício, acabam por se
elevar um pouco mais, distinguir dos demais.
Dissemos adeus, no passado mês, a duas guras que escreveram, a tinta de
ouro, o seu nome na história de Mortágua.
O Pedro Silva, brilhante desportista, treinador, dirigente e Ser Humano de
excelência. A sua morte tão precoce, foi um duro golpe para todos os que
acompanharam o seu percurso pro ssional e conheceram a sua obra.
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editorial

O Pedro levou o nome de Mortágua muito além das nossas fronteiras. Soube verdadeiramente vestir a “nossa”
camisola, honrou e orgulhou esta Terra, vezes e vezes
sem conta. Todas as expressões de gratidão serão insucientes face à entrega e espírito de sacrifício deste
Homem, Amigo, Ser tão especial, com quem tivemos a
honra de privar.

ca, são sobejamente por todos reconhecidos. Mas era na
qualidade de Professor, Pedagogo, apaixonado pela educação, que o seu peito se enchia de orgulho e alegria. Os
alunos, crianças e jovens, eram a sua grande preocupação. Procurou oferecer condições de paridade e excelência a toda a comunidade escolar, sendo o grande obreiro e
responsável pela edi cação do Centro Educativo.

Ainda mal recuperados do desgosto de ver partir o
Pedro, fomos súbita e abruptamente confrontados com
o inesperado falecimento de Afonso Sequeira Abrantes.

Vergamo-nos humildemente face à memória destas
duas ilustres gur as que marcaram tão profundamente
a nossa terra.

Já muito se disse acerca do Dr. Afonso Abrantes, antigo
Deputado na Assembleia da República, ex-Presidente
de Câmara, função que exerceu durante 24 anos, exPresidente da Assembleia Municipal, entre muitos
outros cargos que ocupou na sociedade civil.

Aproxima-se mais um início de ano letivo, e Mortágua,
terra de memória, soube reconhecer o esforço de quem
deu tanto de si. Congratulamo-nos de concluir que,
mais uma vez, Mortágua teve resultados excelentes no
ranking das Escolas, “subindo ao pódio no Distrito de
Viseu” e tendo-se destacado, a nível nacional, em várias
disciplinas, nomeadamente nas de Português e Matemática do 12.º ano.

Seria preciso recuar cerca de 30 anos para se ter uma
verdadeira noção do impacto do seu trabalho, e da sua
equipa, enquanto autarca no nosso Concelho. O grande salto qualitativo e dinamismo que os mortaguenses puderam testemunhar, em muito se deve a este
Homem, que veio das distantes e frias terras do Concelho da Guarda, mas que cedo soube abraçar e amar
Mortágua como sendo sua.
Homem rme e de pulso forte, o seu percurso político,
as duras batalhas que pelejou e a tenacidade com que
defendia as suas convicções, o interesse e a causa públi-

A fasquia está alta, mas sabemos que os(as) nossos(as)
meninos(as) vão continuar a dar o melhor de si.
A toda a comunidade escolar apresentamos as nossas mais
sinceras felicitações, acrescidas dos votos de um ótimo ano
letivo e continuação do brilhante trabalho realizado.
PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio N orte
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4 Eventos

SUNSET WIND FESTIVAL

FESTIVAL DO VENTO
03 SET
17:30 | MOINHO DE SULA

ŸDJs Residentes RFM: Rich & Mendes
ŸDJ Diaz Stravaganza
ŸDJ Tiago Silva
ŸDJ Pavão
ENTRADA GRATUITA. NECESSÁRIO EFETUAR RESERVA:
m reservas@cm-mortagua.pt // q910 721 325
ORG.:MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
PROGRAMA: Praças com Vida
PARCERIA: Mealhada - Mortágua - Penacova

ENCRUZILHADA DO BUSSACO

ESPETÁCULO DE TEATRO
11 SET
21:30 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

Produção: Associação Partículas Soltas
Classiﬁcação: M/12
ENTRADA GRATUITA. NECESSÁRIO EFETUAR RESERVA:

m reservas@cm-mortagua.pt // q910 721 325
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
PROGRAMA: Encruzilhada do Bussaco
PARCERIA: Mealhada - Mortágua - Penacova
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ENCRUZILHADA DO BUSSACO

SONS DO POVO
NA ENCRUZILHADA DO BUSSACO
18 SET
21:30 | PARQUE DE FESTAS DE VILA MEÃ

Música: Baluarte, com Sara Travassos e Cláudio Dias
ENTRADA GRATUITA. NECESSÁRIO EFETUAR RESERVA:
m reservas@cm-mortagua.pt // q910 721 325
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
PROGRAMA: Encruzilhada do Bussaco
PARCERIA: Mealhada - Mortágua - Penacova

ENCRUZILHADA DO BUSSACO

PASSEIO NOCTURNO ENCENADO
BARRIL - PARQUE VERDE
24 SET
21:00 | CONCENTRAÇÃO JUNTO AO MURAL DO BARRIL

Encenações e Música: Almanach
INSCRIÇÕES:
m reservas@cm-mortagua.pt // q910 721 325
ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
PROGRAMA: Encruzilhada do Bussaco
PARCERIA: Mealhada - Mortágua - Penacova
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6 Cultural

Foi a primeira forma de escrita
criada há cerca de 6500 anos:

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Passatempo Cultural

a) Cuneiforme
b) Hieróglifos
c) Mnemónica

TEMA: MISCELÂNEA

Conﬂito que opôs duas famílias dinásticas pela
disputa do trono da Grã-Bretanha, no séc. XV:

a) Guerra do Trono
b) Guerra das Rosas
c) Guerra dos 100 anos
Estes três ﬁlósofos foram destacados
impulsionadores do Iluminismo:

a) Rousseau, Locke e Diderot
b) Bacon, Spinoza e Leibniz
c) Hegel, Kant, Nietzsche
Descobriu a ação do oxigénio na combustão
e a composição da molécula da água:

a) Marie Curie
b) Joseph Priestley
c) Antoine Lavoisier
Foi o último rei de Portugal:

a) D. Pedro V
b) D. Manuel II
c) D. Carlos
É a montanha mais alta da Europa:

a) Monte Rosa (Suiça)
b) Monte Elbrús (Cáucaso)
c) Monte Branco (França)

O Satyagraha era um princípio defendido
por Mahatma Gandhi que consistia em:

a) Desobediência civil e resistência pacífica
b) Uso da força e das armas
c) Não pagamento de impostos
O navio Titanic quando naufragou em 1912
fazia a viagem inaugural entre:

a) Marselha e Nova Iorque
b) Génova e Nova Iorque
c) Southampton e Nova Iorque
(Soluções na pág.38)

sugestões biblioteca
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ADULTOS

INFANTIL / JUVENIL

SOFIA MAGALHÃES

Da raíz à rama
“Mostra como fácil (e mais sustentável)
aproveitar integralmente todos os alimentos. ”

ZOE WARING

JLIZ PICHON

HARRIET TYCE

O cão Camilo

Guerra dos sapatos

As tuas mentiras

“Diverte-te numa fantástica
aventura pela casa.
O que se irá encontrar?”

“Vem conhecer a Vila Sapato!”

“No recreio, reina a lei do mais forte.
Mas ao portão da escola não há regra alguma”

TEMA: ELEIÇÕES
Em mês de eleições autárquicas livres, pensamos que será o momento de recordarmos as eleições presidenciais de 1958, que pôs em causa o Estado Novo. A voz do povo português fez-se ouvir acima do discurso formal do poder.
Hoje, somos livres de votar, de crescer e de saber dizer NÃO.
“Todos nós, cidadãos pacíficos (...) de uma candidatura pacífica, queremos pacificamente conquistar a
paz. Mas os esbirros do governo, como têm visto, andam a chamar-nos subversivos nos jornais e a tratar-nos na via pública por malfeitores. Ninguém sabe, portanto, (...) onde isto pode ir ter. Há uma coisa,
que quero jurar aqui.
Eu estou pronto a morrer pela liberdade!
HUMBERTO DELGADO,
DISCURSO DE CHAVES, 22 DE MAIO DE 1958

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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Mortágua unida
no último adeus
a Afonso Abrantes
Os mortaguenses
despediram-se com
emoção e aplausos, de um
distinto Autarca e Cidadão.

Foi com profundo pesar e consternação que os Mortaguenses receberam a notícia do falecimento de
Afonso Sequeira Abrantes, ocorrida
no passado dia 5 de agosto, aos 76
anos de idade.
A Câmara Municipal emitiu uma
Nota de Pesar onde destacou a
“Figura ímpar do nosso concelho,
Pedagogo de excelência, mestre da
oratória, brilhante estratega e político de pulso”, e que “deixou uma
marca inegável para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida dos mortaguenses”.

“O seu percurso foi irrepreensível, enquanto Professor, Deputado à
Assembleia da República, Vereador, Presidente da Câmara Municipal, cargo
que exerceu de 1989 a 2013 e, mais recentemente, Presidente da Assembleia
Municipal”, podia ler-se na Nota de Pesar emitida pelo Município, que lembrou ainda o papel importante que teve no associativismo, enquanto fundador, membro e dinamizador de diversas associações culturais, desportivas,
de ensino, IPSS, entre outras.
“A melhor homenagem que se poderá prestar, será através do reconhecimento do seu esforço e visão de progresso, será relembrando os quilómetros de estradas municipais que abriu, facilitando a comunicação e deslocação entre as localidades do Concelho; observando os diversos equipamentos municipais erguidos, potenciando o acesso ao saber, cultura e lazer, tão
essenciais a uma sociedade bem provida de conhecimento e espírito crítico.

notícias
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Será relembrando as políticas de índole social e a preocupação com os mais carenciados, procurando que não
houvesse uma única boca sem pão. Será recordando o
esforço para abastecer todo o concelho com água potável e a resolução da sua escassez durante os meses de
verão, a capacitação de diversas localidades com
Saneamento Básico e tratamento de águas residuais.
Será recordando os inúmeros espetáculos de índole cultural. O lançamento das primeiras pedras do Parque
Industrial. A dedicação apaixonada às matérias da
Educação e Juventude. Tanta coisa haveria a dizer de
um Homem tão peculiar.

Nestes momentos, as palavras são vãs, resta-nos honrar e recordar as memórias e lições que nos legou”,
escreveu o presidente da Câmara, Júlio Norte, na sua
página pessoal. ■

(…) Em tão derradeira hora, apenas resta-nos a expressão
da nossa mais profunda Gratidão”, podia ler-se ainda.

Natural de Videmonte (Guarda), foi em Mortágua
que viveu grande parte da sua vida e exerceu a sua
atividade pro ssional e cívica, primeiro como
Professor e depois como Autarca. Exerceu ainda
diversos cargos em Associações do Concelho,
dando o seu contributo para a sua dinamização.
Atualmente era presidente da Assembleia Geral
dos Bombeiros Voluntários de Mortágua.

O Município de Mortágua decretou três dias de Luto
Municipal (dias 5, 6 e 7 de agosto), ostentando a bandeira a meia haste no edifício dos Paços do Concelho.
“Tive o privilégio de partilhar com ele grande parte da
minha vida como autarca e recordo o homem de rmeza, de convicções, o político astuto e determinado, que
lutava intransigente pelos interesses do concelho. Foi
uma honra privar com tão astuto político e fazer parte
da sua equipa, na luta pelo progresso desta terra que,
tão carinhosamente, nos acolheu.

PROFESSOR, DEPUTADO, AUTARCA
Afonso Abrantes foi deputado da Assembleia da
República (eleito pelo Círculo de Viseu) entre
1987-1990, presidente da Câmara entre 1989 e
2013 e presidente da Assembleia Municipal entre
2013 e 2017.

O seu nome e a sua marca pessoal estão indelevelmente ligados ao desenvolvimento de Mortágua
ao longo de mais de duas décadas. Pela sua determinação na defesa dos interesses da região soube
granjear o respeito, a estima e o reconhecimento
dos seus colegas autarcas.
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Obrigado Campeão.
Até sempre Pedro Silva!

Foi com enorme consternação, tristeza e
choque que a comunidade mortaguense
recebeu a notícia do falecimento do Pedro
Silva, ocorrida no passado dia 31 de julho,
após uma dura batalha contra uma doença
oncológica.

A notícia foi brutal e inesperada, apesar de muitos
conhecerem o seu estado de saúde, que se tinha agravado nos últimos tempos.
Depois de uma vida a vencer etapas, a superar limites,
Pedro Silva não resistiu à maior prova, a da vida, e deixou-nos aos 54 anos de idade, precocemente, e quando
tinha ainda tanto para dar ao ciclismo, sonhos e conquistas para realizar.

SETEMBRO 2021

Mortágua viu partir um dos seus melhores, um desportista e um cidadão exemplar, que ao longo de uma carreira deu muitas alegrias aos mortaguenses e encheunos de orgulho. A garra, paixão e determinação com que
se entregava ao ciclismo, aliada à sua humildade de
carácter, generosidade e autenticidade, zeram de
Pedro Silva um líder, uma referência, para gerações de
jovens ciclistas que formou e transformou em ciclistas
de topo e em campeões.
Com a sua partida, Mortágua c ou mais pobre, assim
como o desporto e o ciclismo nacional.
O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, lamentou a perda de um ilustre lho da terra e de um amigo:
“O Pedro desta vez não conseguiu GANHAR, como fez
tantas vezes para nosso Orgulho e Felicidade”.
Júlio Norte lembrou o “Grande Pro ssional, Desportista,
Treinador e Dirigente de Eleição”, que foi Pedro Silva, que
formou vários Campeões Nacionais e Grandes Ciclistas,
“mas que também formava Homens”.
A Câmara Municipal aprovou um Voto de Pesar, lamentando a perda de um lho ilustre da terra que digni cou e
prestigiou o nome de Mortágua no país e no estrangeiro.
O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo,
Delmino Pereira, destacou “o grande ciclista, lutador
empreendedor, que construiu uma excelente carreira a
pulso”. “Foi esse mesmo espírito que o levou a construir

notícias

o projeto desportivo do Velo Clube do Centro e a concretizar o sonho de ter uma equipa Continental".
Pedro Silva teve uma carreira de 13 anos como ciclista prossional (1986-1998) ao serviço das maiores equipas
Nacionais (Sangalhos-Recer, Lousa-Vigor, LouletanoVale do Lobo, Recer-Boavista, Sicasal-Acral, LA
Alumínios-Pecol), e foi um dos ciclistas portugueses com
maior palmarés, num total de 105 vitórias, 12 das quais
em Etapas da Volta a Portugal. Foi um dos melhores
ciclistas portugueses das décadas de 1980 e 1990, sendo
um dos sprinters de referência do ciclismo nacional.
Depois de terminada a carreira de ciclista, Pedro Silva
manteve uma intensa ligação à modalidade, com especial dedicação às camadas jovens. Fundou primeiro o
Mortágua Clube Duas Rodas e mais tarde o Velo Clube
do Centro, ambos sedeados em Mortágua, organizou
várias provas de estrada e de BTT, como o Grande
Prémio de Ciclismo de Mortágua e a Maratona BTT de
Mortágua. Em 2018 alcançou um dos seus maiores objetivos pessoais de levar a sua equipa ao escalão
Continental, a elite do ciclismo em Portugal.
Pedro Silva era uma referência do concelho de Mortágua
e do ciclismo em Portugal, e será para sempre recordado
como um grande Pro ssional, Desportista e Cidadão. ■

Obrigado Pedro Silva. Até Sempr e!
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85% da população do concelho
já tem vacinação completa
De acordo com os últimos dados disponíveis
fornecidos pela ARS Centro, com referência ao ﬁnal do
mês de agosto, mais de 85% da população do
concelho já tinha a vacinação completa, sendo a taxa
mais alta da Região.

SETEMBRO 2021
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A percentagem tem já em conta os dados do Censos da
População de 2021 e corresponde a mais de 7.500 pessoas com vacinação completa, seja a toma de duas
doses (Pzer /BioNTech, Moderna e AstraZeneca) ou
dose única (Janssen).
Os números locais já superam nesta altura a meta nacional
estabelecida para o nal do mês de setembro, que é atingir
85% da população totalmente vacinada.
No passado dia 21 de agosto teve início a campanha de
vacinação para as crianças e jovens com idade a partir
dos 12 anos. Atualmente a vacinação incide maioritariamente nos escalões jovens, estando toda a população
idosa já vacinada com as duas doses da vacina.
Lembramos que qualquer pessoa que não tenha sido
vacinada na altura da chamada/convocatória (por
ausência ou outro motivo) pode dirigir-se ao Centro de
Vacinação, com ou sem agendamento prévio.
Tendo em consideração a elevada taxa da população já
vacinada, o Centro de Vacinação só funciona atualmente às sextas e sábados (das 9h00 às 12h00), uma vez que
a grande maioria das pessoas vem para a 2ª dose da vacina, sendo residual o número de pessoas para a toma da
primeira dose..■
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Câmara aprova elaboração do
Plano de Pormenor para 2ª Ampliação
do Parque Industrial
Projeto prevê uma nova expansão
com uma área de cerca de 20 hectares.
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A Câmara Municipal de Mortágua aprovou, no passado
dia 21 de julho, dar início ao procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da 2ª Ampliação do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira. Com esta nova
expansão pretende-se criar um novo instrumento que
permita servir de alavanca para a manutenção da captação de investimento, e desde logo, a manutenção da
atratividade do concelho ao nível empresarial.
Aproveitando a oportunidade de estar a decorrer a
revisão do Plano Diretor Municipal, que contempla a
reclassi cação de solos (de rústico para urbano) na
área contígua ao atual Parque Industrial, pretende-se
criar uma nova expansão com uma área de cerca de 20
hectares, balizada a sul com a localidade do Freixo, a
nascente pela EN228, a norte e a poente por áreas orestais. Além dos lotes destinados a acolher as empre-
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sas, o Plano de Pormenor irá prever as infraestruturas
necessárias, incluindo a melhoria do acesso à localidade do Freixo e a inserção de uma rotunda sobre a EN228,
que permitirão aumentar a segurança e a melhoria do
acesso à nova ampliação do Parque Industrial.
A elaboração do Plano de Pormenor estará sujeita a
Avaliação Ambiental Estratégica e a um período de
Discussão Pública, bem como ao acompanhamento pela
CCDRC e outras entidades nos termos previstos no Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
O prazo para elaboração da proposta do Plano de
Pormenor da 2ª Ampliação do Parque Industrial é de 12
meses, contado a partir da data de publicação da deliberação no Diário da República.■
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BUPi de Mortágua já efetuou
mais de 600 processos de identiﬁcação
de terrenos (rústicos e mistos)
Desde o início do seu funcionamento, em ﬁnais de maio, o BUPI de Mortágua já
efetuou mais de 600 processos de georreferenciação de terrenos. Procedimento
permite aos proprietários identiﬁcar os terrenos e de seguida proceder ao seu
registo na Conservatória do Registo Predial, de forma gratuita.

notícias
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DEVE TRAZER CONSIGO:
Ÿ Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade

e Contribuinte;

Ÿ Caderneta Pr edial com o número das matri-

zes da propriedade a georreferenciar;

O BUPi (Balcão Único do Prédio) é uma plataforma eletrónica desenvolvida para os cidadãos que, aliada a
uma rede de balcões de proximidade, permite a identicação das propriedades rústicas e mistas, através do
procedimento de Representação Grá ca
Georreferenciada (RGG).
O registo das propriedades e respetiva localização georreferenciada na plataforma visa garantir a devida proteção dos direitos dos proprietários. A caderneta predial, só por si, não garante a propriedade, sendo necessário o registo na Conservatória (por exemplo, quando se
pretende comprar ou vender um terreno).
Após o agendamento prévio (Telef. 231 927 460), o munícipe dirige-se ao balcão de atendimento BUPi instalado
na Câmara Municipal. A localização das propriedades
(os seus limites) é assegurada no balcão com a ajuda de
um técnico habilitado, de acordo com a informação do
proprietário ou seu representante legal.

No caso de não ser o proprietário, deve fazer-se
acompanhar de document o que compr ove a
legitimidade enquant o promot or para dar
início ao procedimento (exemplo: procuração).
Na altura de fazer o registo na Conservatória
deve levar consigo um document o que comprove que o terr eno é seu , que pode ser uma
escritura de compra e venda ou uma habilitação
de herdeiros ou uma decisão judicial.
Se não dispõe de qualquer documento, poderá
registar o seu prédio mediante justicação .
Todo o procedimento, a elaboração da RGG da
propriedade no balcão BUPi e o posterior registo, é gratuito. ■
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Revisão do PDM contempla a criação
de duas Zonas Balneares

FALGAROSO DO MAIO

notícias
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A proposta de revisão do Plano Diretor
Municipal contempla a deﬁnição de
duas zonas balneares banhadas pela
albufeira da Aguieira. Tratam-se das
zonas do Valongo e Falgaroso do Maio.
O processo de licenciamento para a construção destas
praias uviais implica o cumprimento de vários procedimentos determinados pelo caderno de encargos da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Assim, está a
decorrer durante a época balnear de 2021, de junho a
setembro, a colheita de um conjunto de amostras previamente calendarizadas e em curso, no cumprimento do
recomendado pela APA, cujos resultados determinarão o
licenciamento e a construção de praias uviais em 2022.
O processo visa a classicação destas duas zonas como
praias uviais e a consequente criação de infraestruturas e condições que permitam valorizar e aproveitar
melhor este extenso plano de água, em termos turísticos e de lazer.
Este é um processo que não depende só do Município, porque há critérios que têm de estar cumpridos, como a qualidade da água, para ter a classi cação de praia uvial.
Há mais de 20 anos que se fala na criação destas duas
zonas balneares, sendo agora dado um primeiro passo
para a concretização desse objetivo. ■

VALONGO
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ENTREVISTA

Júlio Norte,
na hora da despedida
Após ter cumprido dois mandatos como presidente da
Câmara, José Júlio Norte, deixa o cargo para regressar à vida
familiar e proﬁssional. Foram mais de 30 anos de dedicação
ao Município, primeiro como Vereador e depois como
presidente da Câmara, vividos com intensidade, paixão e
abnegação ao serviço da comunidade mortaguense e do
desenvolvimento do concelho.
Que balanço é que faz destes 8 anos de mandato autárquico?
Olhando para todo o meu percurso político, que é indissociável destes últimos 8 anos, terei de fazer um balanço francamente positivo.
Estes 8 anos são o culminar de uma caminhada que iniciei muito cedo,
ainda enquanto estudante, que me marcou e me moldou profundamente.
Nasci em tempos que, para muitos, são impossíveis de imaginar. A repressão e falta de liberdade que a ditadura do Estado Novo impôs, só é passível
de ser verdadeiramente recordada por quem a viveu.
Tive uma infância feliz. Fui estudar para Viseu com 10 anos sem conhecer
ninguém. Tive que sobreviver, criar as minhas defesas. Fui estudante e desportista, z-me homem. No entanto, pude observar o que se passava à
minha volta. A fome a que estavam sujeitas muitas famílias, as diculdades
e injustiça social, a partida (muitas vezes sem retorno) de muitos jovens
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para a Guerra Colonial, as fugas de “assalto”, um
Portugal retrógrado, estagnado e amordaçado, que ia
sendo engolido por políticas absolutistas, silenciado
pela censura e impedido de progredir.
Esta fase (que coincidiu com a minha ida para Coimbra,
em 1974, ano da Revolução) foi de muito frenesi político,
muito complexa, onde surgiram muitos heróis anónimos
que, na calada da noite, abdicaram do seu bem-estar, da
sua família, da sua vida inclusivamente, para lutar pelo
que acreditavam. Foram tempos em que as pessoas, o cidadão comum, debatiam-se por bens tão preciosos e insubstituíveis, como a liberdade e a dignidade humana e que,
infelizmente, nos últimos tempos, têm sido alvo de manifestas formas de desrespeito e desvalorização.
Ora, todo este contexto, fez de mim o homem e o político que sou hoje e que fui neste percurso de mais de três
décadas de funções executivas, quer enquanto
Vereador, quer como Presidente de Câmara.
Considero-me um Homem prático, facilitador, persistente, decidido, abnegado e que nunca desiste. Como
alguém me disse muitas vezes, sou um “otimista militante”, a quem custa muito aceitar um “não” como resposta, especialmente quando está em causa a persecução do interesse público.

jogar com 17 anos. Lutei, desde a primeira hora, pela
oferta das melhores condições de vida às suas gentes e
pelo seu progresso. Fi-lo enquanto Vice-Presidente e
Provedor da Santa Casa da Misericórdia e, mais ainda,
nestes últimos 8 anos, enquanto Presidente de Câmara.
Neste sentido, posso a rmar que os últimos anos foram
feitos de muito trabalho, muitos altos e baixos, muito debate, troca de ideias, discordância e concordância e, acima de
tudo, muito entrega e dedicação a esta terra e às suas gentes, sempre numa perspetiva de melhoria e de progresso.
Nem sempre foi fácil, fomos, muitas vezes incompreendidos, ou não nos quiseram compreender, mas tudo é uma
aprendizagem e não é qualquer obstáculo que nos trava.
De resto, termino este mandato com o sentimento de dever
cumprido, orgulhoso do trabalho feito e consciente de que
deixamos Mortágua melhor do que a encontrámos.
Mas nada está terminado, a nossa inquietação pelo futuro desta terra e das suas gentes, mantém-se e vamos continuar sempre atentos, ativos e participativos, mantendo
a consciência de dever e o espírito de servir. Mortágua
continua a ser um projeto em construção, merece o
melhor e haverá sempre espaço para quem quiser dar o
melhor de si por esta localidade tão bonita e tão peculiar.

Apesar de não ser natural de Mortágua, decidi abraçar e Difícil é não amar Mortágua!
amar esta terra como sendo minha. Sou sócio,Marina
há mais Montebelo
de 50 anos, do Mortágua Futebol Clube, para onde vim
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Quais os momentos ou marcos mais importantes que
destacaria deste percurso?
Desde logo, e obviamente, a eleição, o sufrágio do povo
à nossa equipa e ao nosso projeto.
Quando, em 2013, abracei, juntamente com a minha equipa, o desa o de concorrer às eleições autárquicas, -lo
consciente das di culdades que se nos levantavam.
Estávamos a concorrer contra o “Partido do Poder” (apesar de o Dr. Afonso Abrantes ter atingido o limite de mandatos) além de entrar na corrida contra o Partido que
representei por mais duas décadas e onde militei 40 anos.
Em resumo, todo o contexto era-nos desfavorável. No
entanto, não desistimos e fomos conseguindo apoios
dos mais variados quadrantes, quer ao nível político,
empresarial, da sociedade civil.
Foi engraçado perceber toda a movimentação e todo o entusiasmo que se gerou em torno da minha candidatura e que
culminou com uma vitória difícil, mas inquestionável…
Depois foi todo um processo de avanços e recuos, com
alguns contratempos, mas sempre com respeito e elevação.
Outro grande motivo de orgulho, foi o equilíbrio da situação nanc eira, que hoje é a melhor dos últimos 35
anos. Quando começámos a trabalhar, a Câmara tinha
uma dívida superior a 3,8 milhões de euros. Atualmente
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a dívida ronda o 1,1 Milhões de euros, prova de uma
gestão ponderada, eciente, sem nunca descurar a
prossecução do Interesse Público. Poderia, num ato
político, pagar já amanhã a totalidade da dívida,
uma vez que o saldo é superior a 5 Milhões de euros.
No entanto, não o faço porque, para mim, mais
importante do que qualquer “folhetim”, é a futura
gestão do Município.
A par disso, e logo no primeiro momento, indicámos
como a nossa principal bandeira o Parque
Industrial, a sua revitalização e ampliação. Esse foi
um objetivo indiscutivelmente atingido. Hoje
temos o Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira pulsante e dinâmico, com grandes empresas, que realizaram já um investimento de cerca de
150 Milhões de euros e promoveram a criação de
1100 postos de trabalho.
Mas a vitalidade empresarial de Mortágua não se
ca apenas pelo Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira, neste momento temos empresas
que se distinguem em diversas áreas, dispersas
pelos mais variados pontos do Concelho.
E isto c ou bem claro nas duas grandes crises que
atravessámos no decorrer destes dois mandatos.
Mortágua conseguiu sobreviver e manter os bons
índices de emprego, quer aquando da crise nanc eira, com a entrada da TROIKA, quer durante a pandemia, graças a um tecido empresarial e industrial
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forte e pujante. Terei, obrigatoriamente, de destacar o
arrojo e determinação dos nossos empresários que,
mesmo num contexto adverso, souberam adaptar-se,
criar oportunidades e apostar na nossa terra e nas nossas gentes. Souberam criar valor, apetrechar-se de excelentes recursos humanos, respirar fundo e enfrentar de
frente este “Golias” que ameaçava derrotar-nos.
Outro momento importante foi o lançamento da
ExpoMortágua, um projeto que teve muito tempo “em
papel”, mas que tivemos o arrojo de lançar, e bem…
Esta foi uma aposta ganha, a elevação da leir a or estal
mortaguense a um nível superior. O sucesso foi garantido desde a sua primeira edição e facilmente se distinguiu como a melhor feira or estal a nível nacional e
com projeção internacional.
A nível turístico e cultural destacamos a adesão à Rota
da Nacional 2, que se tem revelado um verdadeiro
sucesso. Também a inscrição denitiva de Mortágua na
Rota das Invasões Francesas e a criação do Centro de
Interpretação dedicado a esta temática são um motivo
de orgulho. Empenhámo-nos em valorizar um evento
histórico com forte impacto à época na realidade mortaguense, mas que curiosamente tem sido esquecido,
deixando-nos à margem de uma efeméride que tem
vindo a ser alvo de grande curiosidade, com a ascensão
do interesse pelo Turismo Histórico-Militar. Um povo
que não conhece a sua história, terá grandes diculdades em construir o seu futuro.

Por último, um tema que me é particularmente querido,
e que é o retomar das ligações com a nossa população
emigrante, em particular com a radicada no
Luxemburgo, através do reforço e recuperação da geminação com Wormeldange.
Toda a comunidade mortaguense radicada no estrangeiro merece o nosso maior respeito e admiração.
Foram Homens e Mulheres que se viram obrigados a
abandonar as suas casas e as suas famílias, na procura
de melhores condições de vida, mas que levaram sempre Mortágua no coração e que, sempre que possível ou
que disso há necessidade, se unem, organizam e apoiam de todas as formas a nossa terra, suas instituições,
associações, IPSS e, também, consequentemente, os
mortaguenses.
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De resto, haveria muito mais a destacar, desde a criação
da Academia Saber +, que foi uma verdadeira lufada de
ar fresco para uma geração já reformada, mas ainda ativa, o regresso do Rally de Portugal, a manutenção do
Rally de Mortágua, o IP3. A nível de infraestruturas, a
própria requalicação das Pontes do Criz I e II e da
Linha da Beira Alta, a ponte da Lagoa Azul-IP3, as apostas no comércio local, o Parque das Nogueiras… Tanta
coisa, que daria para um ensaio de desenvolvimento e
prossecução do interesse público.
E quais foram os momentos mais difíceis que teve de
enfrentar?
Houve momentos particularmente difíceis. Desde logo,
as medidas de austeridade da Troika, o trágico acidente
dos Peregrinos, com o falecimento de 5 pessoas muito
queridas, os incêndios de 2017 e, mais recentemente, a
pandemia COVID-19.
Foram momentos particularmente duros e que nos colocaram à prova enquanto equipa, políticos, decisores…
enquanto “gente”.
Durante estes 8 anos vi partir muitas pessoas, amigos(as), que me eram muito caros(as).
Pessoalmente ainda fui confrontado com o falecimento
da minha Mãe, em simultâneo com a tragédia dos peregrinos e, mais recentemente, com o adeus ao Pedro
Silva e ao meu companheiro de jornada durante 24
anos, Dr. Afonso Abrantes
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Dr. Afonso Abrantes, que partiu no dia do meu aniversário.
Foram períodos que nos zeram crescer e amadurecer… Será
essa a grande lição dos obstáculos com que nos deparamos.
Tudo o que se inicia, terminará um dia e tudo o que
nasce terá, necessariamente de morrer. Cumpre-nos
aprender e estar preparados para os diversos desaos
que a vida nos impõe, sabendo arregaçar as mangas,
erguer a cabeça, respirar fundo e seguir em frente.
Arrepende-se de alguma(s) decisão (ões) que tenha
tomado?
Não. Como em tudo na vida, os erros são passíveis de
surgir. Mas também eles têm uma função importante,
de nos fazer focar e aprender.
Tudo o que z teve um objetivo e foi tendo em vista o serviço à causa pública e a correta gestão do bem comum.
São lições que cam e que devem ser apreendidas, por
mim e por quem vem a seguir.
Como se sente na “hora da despedida”?
Feliz, com a sensação de dever cumprido.
Fui, sou e serei sempre um Político, que se assume e não
tem medo de o negar.
A Política é a mais nobre e elevada função que se pode
exercer. A procura abnegada da melhoria das condições
de vida e a defesa de interesses que não são de um ou
dois indivíduos, mas de toda uma comunidade.
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A Política faz-se de pessoas, por pessoas e para pessoas
e aí reside a beleza da nossa atividade. Uma jornada que
se faz, muitas vezes sem pausas, nem descanso. Mas, no
m, não há nada melhor do que sentir que zemos algo
por esta terra, pelas suas gentes.
Na sua perspetiva quais são os grandes desafios que o
Concelho tem pela frente?
Mortágua vive o drama dos Municípios do Interior, em
concreto, envelhecimento populacional, a falta de alojamento e, também, acesso aos cuidados de saúde decitários, que nem sempre correspondem às necessidades dos seus utentes.
Também a falta de vias de comunicação condignas, uma
IP3, porta de entrada da Europa, que ca aquém das
necessidades da Região e uma linha ferroviária que só
agora é alvo de remodelação, “atiram” o nosso Concelho
para o fosso do desinvestimento no Interior, aumentando a sua clivagem face às localidades do Litoral.
São desa os com que os próximos Executivos e
Comunidade Intermunicipal se irão deparar e nos
quais terão de investir muito do seu tempo e das suas
energias na procura de uma solução adequada e que
faça face às necessidades de toda uma região.
E o9bviamente, as alterações climáticas com as consequências que já se estão a sentir.
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Que mensagem gostaria de deixar aos munícipes.
Não desistam de Mortágua. Envolvam-se, façam-se ouvir
nos locais adequados, deem força e voz à sociedade civil,
interessem-se e tenham uma participação ativa na política.
Não se quedem na máxima de que “são todos iguais”.
Não somos todos iguais!... E ainda que fossemos, cada
um de nós tem o poder, a liberdade e a possibilidade de,
pelo menos, tentar fazer mais e melhor, por esta terra,
região e suas gentes.
É esta a grande herança que Abril nos legou e de que não
podemos abrir mão.
Complete esta frase: ser presidente de Câmara foi
para mim...
Um privilégio, uma lição, o culminar de um percurso de
vida político.■
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Mortágua assistiu ao Teatro Musical
“Só queria que me saísse…Dão”
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Mortágua assistiu à apresentação do
Teatro Musical “Só queria que me
saísse…Dão”, uma grande produção
inspirada nos clássicos do cinema
português.
O espetáculo, produzido pelo Contracanto, tem texto original de Sandra Leal e encenação de António Leal. Em
palco estiveram cerca de 30 personagens, entre atores,
cantores e músicos. Mortágua faz-se representar neste
musical pela jovem Rafaela Monteiro, que interpreta o
papel de Amália, e já participou noutros musicais da
Contracanto, como “Miss Saigão”.
A história acontece em plena Lisboa, no Pátio do
Carrascão e transporta-nos para o imaginário dos clássicos do cinema português dos anos 30 /40, como O Pátio
das Cantigas ou A Canção de Lisboa. A vida nos pátios alfacinhas, com as suas relações de vizinhança, as tabernas,
as festas populares, servem de cenário e ambiente ao
desenrolar das histórias, condimentadas com o fado, a
canção popular, a que se juntam os temas da Broadway.

espetáculo extraordinário, e que é pouco habitual
de se ver no Interior do país: “No passado tínhamos
de ir a Lisboa, a um grande centro urbano, para
assistir a um espetáculo desta natureza e qualidade,
e hoje felizmente temos a possibilidade de ter aqui
um musical, que é também uma grande homenagem à nossa região do Dão e às gentes beirãs”.

A Contracanto é uma associação cultural sedeada na
Lapa do Lobo (concelho de Nelas), que tem como m promover atividades artísticas, performativas e culturais.

Júlio Norte referiu-se às contingências que a pandemia causou na vida social e cultural, e que gradualmente vão sendo levantadas: “Já sentíamos alguma
nostalgia destes momentos, acho que estávamos a
precisar de algo deste género para nos alimentar a
alma”. “Nós precisamos dos atores, dos músicos,
dos artistas, e vocês também precisam de nós, do
público. A cultura é fundamental para uma sociedade saudável”, armou.

O presidente da Câmara, Júlio Norte, agradeceu à
Contracanto e aos atores por terem proporcionado um

O espetáculo integrou a programação cultural em
rede “Tradição da Serra ao Mar”. ■
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Mortágua acolheu Festival de Artes de Rua
As ruas comerciais da Vila de Mortágua receberam
vários eventos de animação envolvendo diferentes
performances e áreas artísticas.
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A animação de rua decorreu entre os dias 10 e 14 de agosto,
na mesma semana em que teria lugar a tradicional festa
das “Tasquinhas”. O Festival de Artes de Rua foi uma das
principais atrações do programa, com Estátuas Vivas
(2ª edição), músicos de rua, malabaristas, caricaturistas,
que circularam pelas ruas centrais da Vila.
Além do Festival, o programa dinamizado pelo
Município incluiu outros eventos (“Música na Praça” e
espetáculo de Stand Up Comedy), com o objetivo de
apoiar o Comércio Local, bem assim animar a população no mês de agosto, que é por excelência, o mês do
reencontro da nossa diáspora.
Este ano, os vários eventos surgiram integrados no programa cultural em rede “Praças com Vida”, que junta os
Municipios de Mortágua, Mealhada e Penacova. ■
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“Música na Praça”
contou com Bandas Locais
O evento “Música na Praça”
contou com a atuação de Bandas Locais
nas noites de 10 a 14 de agosto

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

SETEMBRO 2021

Os concertos inseriram-se na programação cultural em
rede “Praças com Vida”, juntamente com o Festival de
Artes de Rua.
O público teve oportunidade de apreciar Bandas de diferentes géneros musicais, desde Rock, Alternativo,
Ligeiro/Popular, abrangendo diversos gostos e faixas
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etárias. Três Bandas interpretaram covers e outras duas
interpretaram temas originais.
Este evento, que decorreu em estrito cumprimento das
normas da DGS, marcou também o regresso das
Bandas aos concertos após mais de um ano de paragem devido à pandemia. ■
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Exposição de Pintura de Ivone Ramos
Exposição de Pintura, da autoria da mortaguense Ivone Ramos,
está patente no átrio da Câmara Municipal.
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A Exposição reúne trabalhos de pintura a óleo sobre tela
e de aguarela sobre papel, que ilustram paisagens de
Mortágua e da região, e diversos temas, como a maternidade, as memórias de infância. A água é um elemento
dominante nos trabalhos em aguarela, uma técnica que
a artista começou a desenvolver mais recentemente,
sendo que o óleo continua ser o seu ponto de referência,
onde volta sempre.
A artista condenciou que o tempo da pandemia c oincidiu com uma intensa atividade criativa: “aproveitei
ao máximo esse contexto, até por estar mais tempo em
casa, para pesquisar, explorar materiais, procurar e
melhorar técnicas, como a aguarela”.
“Desejo que cada pintura seja como uma viagem para quem
a observa, onde o que é importante é a forma como cada um
entende o momento que ofereço”, refere a artista, que alimenta o gosto de desenhar desde criança. “Cada dia que
passa sinto o mesmo prazer e interesse que tinha quando
era criança…entro no meu mundo e tudo é possível”.
[ Ivone Ramos é Licenciada em Design de Equipamento
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa. Frequentou o Curso de Pintura da Sociedade
Nacional de Belas Artes. É natural de Mortágua, onde
viveu a maior parte da sua vida, e atualmente reside e
trabalha em Viseu onde é professora de Artes Visuais.]

O presidente da Câmara Municipal, que marcou presença no evento inaugural, deu os parabéns à artista “lha da terra” pela exposição e a oportunidade de dar a
conhecer aos mortaguenses e ao público em geral o seu
trabalho e o seu talento.
“Acho que Mortágua te deve agradecer e reconhecer
não só pela grande artista que és, mas também pela
pessoa humana, pelo teu carácter e exemplo”, referiu
Júlio Norte.■
A Exposição pode ser visitada até ao dia 15 de setembro.
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A Câmara Municipal de Mortágua,
nas suas Reuniões Ordinárias
realizadas nos dias 4 e 18 de Junho
tomou conhecimento e deliberou:
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Aprovar que o Município comparticipe a totalidade das
Fichas de Atividades dos manuais escolares adotados
pelo Agrupamento de Escolas, para todas as crianças
do 1ºCEB, até ao limite de: 1º ano – 29,20 euros; 2º ano –
29,97 euros; 3º ano – 44,50 euros; 4º ano - 47,70 euros.
Mais deliberou um auxílio para aquisição de material escolar, no valor de: 30 euros para as crianças que bene ciam
do 1º escalão do abono; 25 euros para as crianças que beneciam do 2º escalão do abono; 20 euros para as restantes
crianças que se encontrem nas outras situações.
E que o prazo para apresentação do requerimento acompanhado de cópia da faturas das c has e material escolar, emitidas pelos estabelecimentos comerciais do concelho, seja até 30 de outubro.
Aprovar a proposta de celebração de protocolo com a
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação do Serviço de Apoio à Família no Pré-Escolar (Fornecimento de Refeições e Prolongamento de Horário)
no ano letivo 2021/2022, abrangendo 145 crianças.

Aprovar a proposta de celebração de protocolo com a
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação do serviço de Fornecimento de Refeições aos alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2021/2022,
que abrange 232 crianças.
Aprovar a proposta de celebração de protocolo com a
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a prestação do serviço de Transporte de crianças que irão frequentar o 1º CEB e o Ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário no ano letivo de 2021/2022.
Deliberar alterar a alínea f) do artº 4 do Regulamento de
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família.
JUVENTUDE
Raticar os processos de candidatura nº 18, 22 e 23
/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio
às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento
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CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
APOIO AO ASSOCIATIVISMO/ATIVIDADES

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográc o “Os
Irmânicos” da Marmeleira, mediante a celebração de
protocolo, o subsídio no valor de 10.000,00 euros, para
apoio a investimentos no Núcleo Museológico “Raízes e
Memórias”.
Tomar conhecimento do Relatório e Contas de Gerência
de 2020 da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua.
APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Mortágua, o subsídio no valor de 10.000,00 euros para apoio à
reconstrução da Casa de Esmolas do Santuário do
Senhor do Mundo, a transferir mediante a celebração
de protocolo.
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Aprovar a abertura de procedimento de concurso público
para adjudicação da Empreitada de Pavimentação de Arruamentos no Concelho de Mortágua, nomeadamente nas
freguesias de Sobral e União de Freguesias, e xar o preço
base do concurso em 232,846,88, acrescido de IVA, e o
prazo de execução de 120 dias.
Tomar conhecimento da decisão de aprovação, pelo Programa Operacional Centro 2020, da candidatura “Re-
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qualicação da Alameda da Igreja e Avª Dr. José Assis e
Santos”, e mandatar o Senhor Presidente da Câmara a
assinar o Termo de Aceitação.
SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Aprovar a abertura de procedimento de concurso público para adjudicação da “Empreitada de Execução do Sistema de Tratamento de Águas Residuais Domésticas de
Vila Pouca e Repavimentação de Vias Rodoviárias Intervencionadas”, e xar o preço base do concurso em
237.007,53 euros, acrescido de IVA, e o prazo de execução de 120 dias.

JULHO

Aprovar o pagamento de indemnização a proprietário,
no valor de 1.000,00 euros, pela ocupação de faixa de
terreno e abate de eucaliptos, no âmbito da remodelação e beneciação da ETAR do Parque Industrial.
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Aprovar o pagamento de indemnização a proprietário,
no valor de 250,00 euros, pela ocupação de terreno no
âmbito da beneciação da E.M.Caparrosinha/Pinheiro.
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aprovar reti car a ata da reunião de Câmara de
18/06/2021 relativa à aquisição do Moinho de Meligioso, na parte respeitante à área total do prédio urbano,
que é de 6.000m2 (área correta).
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PROTEÇÃO CIVIL

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

Aprovar desencadear a consulta pública, pelo período de
30 dias úteis após a aprovação pela Câmara Municipal,
do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil,
para que as pessoas se possam constituir como interessados e apresentar contributos ao documento.

Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de
669,80 euros, relativa ao Proc.01/2021/43 - alteração em
todo o edifício de escritórios, da Endiprev Group, SA, sito
no lote 10, Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,
ao abrigo do artigo 29º, nº1, b) do Regulamento Municipal da Urbanização, Edi cação e Taxas.

ADMINISTRAÇÃO
Aprovar Nota de Pesar pelo falecimento do ex-ciclista e
dirigente do Velo Clube do Centro, Pedro Silva
Raticar o Voto de Pesar e o Despacho do Senhor Presidente da Câmara que decretou 3 dias de Luto Municipal
pelo falecimento do ex-presidente da Câmara Municipal, Afonso Sequeira Abrantes.
Aprovar a proposta de abertura de concurso público
para adjudicação do fornecimento contínuo de combustíveis, pelo período de três anos, e o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos. Mais deliberou submeter a proposta à Assembleia Municipal
para efeitos de autorização do respetivo compromisso
plurianual.

Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de
974,40 euros, relativa ao Proc.01/2021/11 - Construção
Nova -Habitação Familiar, sita em Cercosa, ao abrigo
do artigo 29º,nº 1,e) do Regulamento Municipal da
Urbanização, Edicação e Taxas.
Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de
83,10 euros, relativa ao Proc.01/2018/54 - Construção
Nova -Habitação Familiar, sita em Cortegaça, ao abrigo
do artigo 29º,nº 1,e) do Regulamento Municipal da
Urbanização, Edicação e Taxas.
Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de
57,25 euros, relativa ao Proc.01/2021/81 – Alteração de
moradia, sita em Cortegaça, ao abrigo do artigo 29º,nº1,
e) do Regulamento Municipal da Urbanização, Edicação e Taxas.
Deferir a pretensão relativa à instalação de Infraestrutura de Suporte de Estação de Telecomunicações,
requerida pela MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, e a localizar em Vale de Carneiro, Espinho.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240
Linha Azul: 808 200 219

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

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

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

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

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

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

POSTO DE TURISMO

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

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

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

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

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

Farmácias de Serviço
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Restaurantes

Bares

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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

ORLANDO
Sula
q231 929 001

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua
q231 921 291

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

A MÓ
Barracão
q231 923 612

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

A RODA
Mortágua
q918 623 050

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

SKYSCRAPER
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900
CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

Soluções Passatempo Cultural
1a,2b,3a,4c,5b,6b,7a,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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