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Caros Mortaguenses,

Entramos num novo ano de grandes expetativas e 
vontade de fazer mais e melhor pelos Mortaguenses, 
e, como tal, começo este editorial por deixar a todos 
o meu compromisso de que esta equipa vai continu-
ar como até aqui, a seguir um caminho baseado em 
objetivos amplamente divulgados, com uma estra-
tégia clara, com o propósito de melhorar a vida de 
todos os Mortaguenses e de tornar o nosso Concelho 
cada vez mais atrativo para todos os outros, desde os 
visitantes aos investidores, desde a economia local 
até aos potenciais residentes.

Esta expetativa, esta vontade e compromisso não sur-
gem agora, como é sabido, e ainda recentemente, na 
Assembleia Municipal do passado dia 23 de dezem-
bro, �cou bem patente que há um caminho a percorrer 
e objetivos a perseguir dos quais não abdicamos.

2022 foi um ano de muitos e grandes desa�os, como 
tem sido referido de forma recorrente, o que obrigou 
a um esforço superior e a um foco ainda maior no 
essencial.

Muitas mudanças, modernizações, obras e melhorias 
foram iniciadas e �nalizadas, e falo tanto do capítulo 
material, com os recursos físicos e técnicos e obras 
em infraestruturas e equipamentos do Município, 
por exemplo, mas também do intangível, desde a 
dinamização cultural à criação duma abordagem 
estruturada para a promoção do nosso território, tor-
nando-nos mais atrativos fora de Mortágua.
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Mortágua fez muito neste último ano de 2022, 
um ano carregado de obstáculos, e, olhando 
em retrospetiva, o trabalho invisível da formiga
que sabe onde quer chegar não deixa dúvidas. 
Mortágua avançou, Mortágua melhorou.

Um exemplo disso é o novo website do Município 
com a drástica modernização que apresenta e que 
será ainda mais reforçada nos próximos tempos (pas-
sando pela parte visual, pela organização dos conte-
údos, pelo enfoque na informação de promoção do 
território, pelas formas de acesso aos serviços e à 
informação, pela forma como a sua navegação está 
alinhada com os objetivos de�nidos nas Grandes 
Opções do Plano, ou pelas caraterísticas que o tor-
nam um site inclusivo).

Outro exemplo de obra intangível relevante é a nova 
identidade grá�ca do Município também recente-
mente lançada. Num mundo em que a comunicação 
tem um peso cada vez mais signi�cativo, ter uma 
imagem organizada, com signi�cado, verdadeira, 
esteticamente apelativa, e que possibilite uma 
melhor identi�cação com o que somos e temos para 
partilhar, é fundamental para chegarmos mais 
longe e com um maior apelo às pessoas e organiza-
ções de fora de Mortágua.

Basta ver, aliás, as reações unânimes e os números 
que envolvem a recente partilha do novo vídeo pro-
mocional de Mortágua para perceber o quão impor-
tante é comunicar bem.

Na recente Assembleia Municipal tive oportunidade 
de apresentar um longo rol de realizações do último 
ano. É importante que, em dados momentos, olhe-
mos para trás para que possamos perceber o quanto 
foi feito e o impacto do que foi feito.

Mortágua fez muito neste último ano de 2022, um 
ano carregado de obstáculos, e, olhando em retros-
petiva, o trabalho invisível da formiga que sabe onde 
quer chegar não deixa dúvidas. Mortágua avançou, 
Mortágua melhorou.

Não porque um Executivo tem poderes mágicos e 
tudo muda dum dia para o outro, mas porque toda a 
Comunidade, incluindo os funcionários do 
Município, assim soube posicionar-se, focando-se 
no essencial, e construindo a mudança, a melhoria.

Estamos todos de parabéns, e eu agradeço a todos 
por isso.

Um excelente ano de 2023 para todos.

Eu e esta equipa aqui estaremos para, convosco, o tor-
narmos melhor que 2022!

  PRESIDENTE DA CÂMARA
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O Orçamento Municipal apre-
senta um montante de cerca 
de 13,5 milhões de euros, 
mas com a incorporação do 
saldo de gerência, a apurar 
após a aprovação das Contas 
finais de 2022, prevê-se que 
o Orçamento atingirá a dota-
ção global de cerca de 18 
milhões de euros. 

O Orçamento agora aprovado dá continuidade ao compromisso assu-
mido pelo projeto “Melhor Mortágua” para o quadriénio 2021-2025 e 
que está focado nas Pessoas, na melhoria das suas condições de vida, 
na promoção do seu bem-estar, na sua valorização, bem como na res-
posta às suas necessidades.

“Todos nós sabemos que os tempos não são fáceis, há um contexto de 
grande incerteza internacional devido à guerra na Ucrânia, à escalada de 
preços na energia, nos bens essenciais, nos materiais e equipamentos, e 
isso reflete-se na gestão dos orçamentos familiares mas também na 

gestão do Município. Elaborar e sobretudo executar 
um Orçamento num contexto desta natureza é um 
grande desafio, mas temos de estar preparados para o 
melhor e para o pior cenário. Temos de ser muito raci-
onais, exigentes e prudentes em termos de equilíbrio 
entre recursos e objetivos. Temos de gerir bem, estu-
dar, avaliar, reduzir custos onde for possível, e esco-
lher as soluções adequadas. E temos de aproveitar ao 
máximo os fundos comunitários disponíveis, quer do 
Portugal 2030 quer do Plano de Recuperação e 
Resiliência, potenciando a nossa capacidade de exe-
cução de projetos e investimentos”, refere o 
Presidente da Câmara, Ricardo Pardal. 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2023, 
sublinha, estão alinhados com a estratégia de assegu-
rar o desenvolvimento sustentável do Concelho e um 
melhor futuro para Mortágua e para os Mortaguenses. 

“Trabalhamos para um futuro sustentável e não 
para o resultado imediato que rapidamente se perde 
sem deixar nada de sólido para o futuro. O que faze-
mos obedece a uma visão estratégica, a um caminho 
estruturado a partir do diagnóstico da realidade, 
para que se tomem as melhores decisões. Essa estra-
tégia visa desenvolver e projetar, de forma pensada, 
estruturada e sustentável, o futuro de Mortágua e cons-
truir um melhor futuro para todos os Mortaguenses e 
para todos os que aqui residem, independentemente 
da sua naturalidade ou nacionalidade”.

INVESTIMENTOS DAS GOP 

Do conjunto de projetos inscritos nas Grandes 
Opções do Plano há a destacar alguns investimen-
tos, nomeadamente: a remodelação dos Sistemas de 
Tratamento de Águas Residuais, tendo já sido inicia-
do o estudo para as ETAR da Felgueira, Parque 
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Vila Meã, 
Mortágua e Crafuncho, a 2.ª ampliação do Parque 
Industrial, a criação da Bolsa de Terras (agrícolas e 
florestais), a requalificação da Casa Lobo (já consig-
nada a empreitada), a implementação do projeto de 
Unidades de Produção para Autoconsumo nos edifí-
cios municipais (produção de energia através de pai-
néis fotovoltaicos).

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
VAI SER UMA REALIDADE

Pela primeira vez na história dos Orçamentos do 
Município, vai ser implementado o Orçamento 
Participativo. Este instrumento de participação cívi-
ca dá aos munícipes a possibilidade de apresentar 
propostas, que após análise da sua qualidade e via-
bilidade (técnico-financeira), poderão vir a ser aco-
lhidas no Orçamento. Para o efeito está prevista uma 
verba até 200 mil euros. ■

Assembleia Municipal aprovou 
Orçamento e Grandes Opções 
do Plano para 2023
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Município tem nova
identidade gráfica 

Desde o passado dia 23 de dezembro 
2022, o Município de Mortágua apresenta-
se com uma nova identidade gráfica.

Esta construção duma identidade consistente, 
estruturada, pensada em articulação com uma 
Visão estrategicamente definida, visa ancorar pro-
cessos de comunicação alinhados que transportem 
de forma eficaz para os seus públicos-alvo (Visitan-
tes, Residentes, Potenciais Residentes, Agentes 
Económicos) aquilo que Mortágua é: uma Mortágua 
cheia de vida.

A nova identidade parte desta Visão, desenvolve-se 
a partir de sete conceitos de Marketing Territorial, e 
concretiza-se através de:
Ÿ Um novo logótipo do Município
Ÿ Sete logótipos relacionados com os conceitos de 

Marketing Territorial

Desta forma, esta identidade é eixo de referência e 
de comunicação alinhada para todas as ações a 
desenvolver, com o objetivo de criar e fazer chegar 
oferta de experiências, produtos, benefícios, moti-

vos de realização aos públicos-alvo. Ou seja, todo o 
trabalho a desenvolver na promoção do Município 
segue esta organização e utiliza estas representa-
ções gráficas.

Para além dos elementos gráficos, que cumprem 
papel aglutinador dos nossos fatores de atração, foi 
também desenvolvido um vídeo promocional do ter-
ritório alinhado com a nova identidade.

Um vídeo despido de "truques" para captar a atenção, 
em que se aposta num apelo mais direto aos sentidos, 
convidando a que, através dos sons e dos ritmos reais, 
se consiga apreender a experiência de estar e viver e 
ser parte da Comunidade em Mortágua.

A renovação da imagem do Município vai passar 
também pelo novo website, que foi apresentado na 
Assembleia Municipal do dia 23 de dezembro e que 
brevemente estará acessível a todos.

MORTÁGUA ATIVA. Oferta que favorece a saúde 
e vida ativa, através do acesso cada vez com mais 
qualidade a cuidados de saúde, assim como a estru-
turas e experiências que contribuam para uma vida 
mais harmoniosa, física e mentalmente saudável.

MORTÁGUA INCLUSIVA. A Mortágua da cida-
dania e civismo, através duma cultura de inclusão 
que proporciona uma adaptação favorecida tanto a 
residentes como a visitantes, de todas as gerações, 
num ambiente social, cívico, e humanista que valo-
riza a diferença e a "normaliza".

MORTÁGUA JOVEM . A Mortágua dos jovens e 
famílias. Vivências, ensino, apoios, iniciativas especi-
ficamente pensadas para que os jovens e famílias 
tenham condições favoráveis e sintam prazer por 
serem e estarem em Mortágua.

MORTÁGUA PRODUTIVA . A oferta que abran-
ge a Economia (empreendedorismo, investimento, 

equilíbrio trabalho-vida pessoal, sustentabilidade 
financeira de pessoas e empresas), através do acesso 
a estruturas de apoio, de criação de condições pro-
fissionais e económicas propícias a uma vida digna e 
com o conforto indispensável às famílias, aos 
empreendedores e aos empresários, incluindo o 
comércio local.

MORTÁGUA DOS SENTIDOS . A oferta que visa 
proporcionar o desfrutar dos bons prazeres da vida, 
em particular os relacionados com a gastronomia, 
para além das vivências em torno das tradições e cos-
tumes de Mortágua.

MORTÁGUA VERDE . A oferta de Mortágua 
que promove  o contacto com a natureza e com a 
temática da sustentabilidade ambiental.

MORTÁGUA VIVA . A oferta pensada para o desfru-
tar de vivências para o espírito (desporto, cultura, 
outras). O convívio, a comunidade, o lazer e a alegria. ■
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7 empresas de Mortágua reconhecidas
com o Estatuto PME Excelência 2021 

Mortágua é o terceiro concelho no distrito com 
maior número de empresas representadas, 
sendo a maioria ligada à atividade florestal.

No distrito de Viseu foram distinguidas 119 peque-
nas e médias empresas, de vários setores de ativida-
de. Mortágua é o terceiro concelho no distrito com 
maior número de empresas representadas. À sua 
frente estão apenas Viseu, (com 49 empresas) e 
Tondela (com 8 empresas).

As empresas de Mortágua distinguidas com o 
Estatuto PME Excelência 2021 foram as seguintes: 
▪ DMCAR, Lda. (Comércio e Manutenção de equipamen-

tos florestais); 
▪ PROREVI, Lda. (Construção, Pinturas, Revestimentos, 

Máquinas, Ferramentas, entre outros); 

▪ SILVEXPLOR (Silvicultura e outras Atividades florestais); 

▪ VIDRARIA MORTÁGUA – Vidros e Espelhos, S.A. 
(moldagem e transformação de vidro); 

▪ TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos, S.A. 
(Desenvolvimento, Produção, Comercialização e 
Manutenção de Sistemas de proteção Passiva Contra 
Incêndio e produtos Termorresistentes); 

▪ FLORESTA JOVEM, Lda. (Silvicultura e outras 

Atividades Florestais); 

▪ ELISA NOBRE ALMEIDA, Lda. (Comércio a retalho de 

produtos farmacêuticos).

As sete empresas distinguidas representaram um 
volume de negócio de 46.249.083,00 euros, registan-
do-se um aumento de 8,94% face ao ano anterior.

Em relação à edição anterior (PME Excelência 
2020), Mortágua aumentou o número de empresas 
reconhecidas, passando de 6 para 7, e igualou o 
número que já tinha obtido em 2019, ou seja, antes 
do surgimento da pandemia.

O Estatuto PME Excelência é atribuído pelo IAPMEI 
e distingue as empresas com base nos seus níveis de 
robustez e os melhores desempenhos económico-
-financeiros, conferindo-lhes notoriedade e um selo 
de reputação face aos mercados, clientes, fornece-
dores e parceiros.

O Município de Mortágua felicita as empresas distin-
guidas e formula votos de um ano de 2023 de sucesso 

nos negócios e de crescimento sustentável para todas 
as empresas instaladas no concelho de Mortágua. 

1000 MAIORES EMPRESAS DO DISTRITO DE 
VISEU (VOLUME DE NEGÓCIOS EM 2021)

MORTÁGUA NO 7º LUGAR DO "RANKING" 

Foi recentemente divulgada a lista das 1000 maiores 
empresas do distrito de Viseu, tendo como referência 
o Volume de Negócios em 2021. Mortágua ocupa o 7.º 
lugar do ranking quanto ao número de empresas 
representadas, 36 ao todo, sendo que o total do volu-
me de negócios ascendeu a 253 milhões de euros. 

Mortágua tem 7 empresas no top 100 (a 8.ª ocupa o 
103.º lugar) e 4 no top 50, sendo que a melhor posici-
onada é a FHC (empresa farmacêutica) no 16.º lugar. 
É o quinto melhor registo de empresas no top 100.  

As sete empresas de Mortágua no top 100 são, respe-
tivamente: 

▪ FHC (16.º), 
▪ Laboratórios BASI (29.º), 
▪ Labialfarma (47.º), 
▪ TRIA (49.º), 
▪ Vidraria Mortágua (61.º), 
▪ Overpharma (80.º), 
▪ LWC METAL (87.º). ■
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Agrupamento de Escolas 
de Mortágua vence Olimpíadas 
da União Europeia
A equipa da Escola Secundária de 
Mortágua venceu a 2.ª edição das 
Olimpíadas da União Europeia, sob 
a temática do Ano Europeu da 
Juventude, sendo o evento 
desenvolvido pelo Europe Direct 
Região de Coimbra e de Leiria, 
sediado na CIM Região de Coimbra.

A equipa era constituída pelos alunos Inês Moura, 
Mónica Ribeiro, Rafael Gomes e Tiago Silva do 11.º B, 
e Magda Almeida, do 10.º B+C, orientada pelo Prof. 
Jorge Lourenço.

 A iniciativa pretende cativar os jovens para uma par-
ticipação ativa e conhecedora da União Europeia, 
pensando, debatendo e propondo medidas inova-
doras que potenciem a participação e despertem o 
interesse dos mais jovens nas questões Europeias e 
nos desafios do futuro da Europa; e reforçar o senti-
mento de cidadãos Europeus, livres de escolher o 
seu papel no futuro da União Europeia. 

Parabéns aos Alunos, ao Professor Coordenador, ao 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, por mais 
este prémio de reconhecimento público. ■

11notíciasJANEIRO 2023

Greenvolt entregou 8 Bolsas 
de Mérito Escolar 
Empresa de energias 
renováveis que gere a 
Central Termoelétrica 
de Mortágua procedeu 
à entrega de 8 Bolsas 
de Mérito Escolar a 
alunos do Ensino 
Secundário do 
Concelho.

No âmbito da responsabilidade 
social da empresa, foram entre-
gues 8 Bolsas Escolares a alunos 
de Ciências e Tecnologias do 12.º 
ano do Agrupamento de Escolas 
de Mortágua, no valor individual 
de 1.000,00 euros. 

A cerimónia contou com a presen-
ça do Diretor de Projetos Energia 
do Grupo Greenvolt, Carlos Coe-
lho, da responsável pela área da 
Sustentabilidade da Greenvolt, 

Carla Sampaio, do Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, da 
Vereadora da Educação, Ilda Matos, e do Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Mortágua, Rui Parada da Costa. 

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, felicitou a iniciativa da Green-
volt e a sua política de proximidade com as comunidades onde desen-
volve a sua atividade. 

Esta empresa de energia 100% renovável, criada em março de 2021, 
atua em três clusters: biomassa florestal, energia eólica e solar de grande 
escala e solar descentralizada (painéis solares para autoconsumo). ■
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O Pavilhão Desportivo Municipal foi 
palco de várias atividades lúdico-
desportivas no âmbito da iniciativa “Se-
mear a Inclusão” promovida pelo 
Destacamento Territorial da Guarda 
Nacional Republicana. 

13notíciasJANEIRO 2023

As atividades envolveram utentes do Centro Balmar, 
do Centro de Atividades e Capacitação para a 
Inclusão (da Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua) e alunos com Necessidades Educativas 
Especiais do Agrupamento de Escolas de Mortágua. A 
iniciativa foi promovida em parceria com o Município 
de Mortágua, Agrupamento de Escolas de Mortágua 
e as duas IPSS referidas anteriormente.

Cada participante recebeu uma t-shirt com o lema 
“Mortágua Inclusiva”, oferecida pelo Município de 
Mortágua.

Além de diversos jogos (Ténis de Mesa, Hóquei, 
Matraquilhos, Boccia, Petanca, Tiro ao alvo com fle-
cha, Jogos Tradicionais), as atividades incluíram 
ainda uma demonstração pela equipa cinotécnica 
da GNR, sedeada em Viseu. A Molly (pastora belga 
Malinois) e a Maga (pastora alemã) encantaram 
com as suas capacidades de obediência às ordens, as 

suas habilidades (dar a pata como cumprimento), 
interagiram com os adultos e jovens, e receberam 
muitas “festinhas”.

O Executivo Municipal marcou presença no evento, 
bem como o Diretor do Agrupamento de Escolas e o 
Comandante do Destacamento da GNR. As ativida-
des contaram com a colaboração dos Professores da 
Educação Especial, Técnicos do Centro Balmar, 
Técnicos do CACI, Militares da GNR, elementos dos 
Bombeiros Voluntários, CLDS (Contrato Local de 
Desenvolvimento Social).

Este foi um dia de enorme alegria e entusiasmo, reple-
to de novas experiências e emoções. Os sorrisos nos 
rostos falaram por si. Parabéns a todos os que contri-
buíram para um dia especial e inesquecível.

Um agradecimento especial ao Destacamento 
Territorial da GNR de Santa Comba Dão pela louvá-
vel iniciativa, que assinalou o Dia Nacional da 
Pessoa com Deficiência (9 de dezembro) e o Dia 
Nacional da Inclusão Social (10 de dezembro), tendo 
como objetivo sensibilizar para os assuntos relati-
vos à deficiência e para a importância de se eliminar 
as barreiras que impedem o exercício pleno e efetivo 
dos direitos de cidadania por parte da pessoa com 
deficiência, despertando e mobilizando a sociedade 
para um mundo mais inclusivo, justo e solidário. ■
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Escola de Cães-Guia premiada 
por projeto de companhia a idosos
Projeto “Estou Cãotigo”, foi um dos 
premiados do concurso “Boas 
Práticas de Envelhecimento Ativo e 
Saudável na Região Centro”, 
promovido pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), em 
colaboração com os consórcios 
Ageing@Coimbra e AgeINfuture.

O projeto, um dos dois vencedores na categoria 
Vida+, intervém junto de idosos institucionalizados 
ou em situação de isolamento através de interven-
ções assistidas por cães formados na escola, com 
vista ao seu estímulo cognitivo, emocional e motor, 
promovendo, dessa forma, a manutenção dos seus 
índices de bem-estar e de qualidade de vida. 

O foco desta Boa Prática é o idoso, as suas necessidades 
e capacidades, promovendo a intervenção do cão 
como elemento facilitador de toda a interação e desen-
volvimento da interação junto da pessoa idosa. ■
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Ao longo do mês de dezembro foram vários os espetá-
culos musicais e teatrais que subiram ao palco do Centro 
de Animação Cultural, inseridos na programação 
Mortágua Natal 22 – Origens, promovida pelo Município.

17JANEIRO 2023

ESPETÁCULO “VI(R)VER SEM VER”

A Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente 
Visual promoveu o espetáculo “VIRVER SEM VER”, 
em que o público foi desafiado a assistir a um 
concerto… de olhos vendados!

Uma experiência única e muito enriquecedora, que 
levou a despertar e ampliar outros sentidos.

CONCERTO PELOS ANTIGOS 
ORFEONISTAS DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA

Mortágua acolheu a atuação do Coro dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra, no âmbito 
do espetáculo “40 Anos, 40 Concertos, 19 
Personalidades Femininas da Região de Coimbra”. 

“MULHERES INTEMPORAIS DA 
REGIÃO DE COIMBRA”

O espetáculo “Mulheres Intemporais da Região de 
Coimbra” proporcionou ao público uma viagem 
histórica, um roteiro de descoberta do território e do 
património da Região de Coimbra, a partir de uma 
perspetiva ainda pouco comum: o centro da 
narrativa é ocupado por várias mulheres consagra-
das pela história ou pela lenda, de diferentes origens 
e áreas de intervenção, que estão ligadas de forma 
concreta ou simbólica a alguns lugares da Região de 
Coimbra. 

CONCERTO DE NATAL 
“SILENT NIGHT”

Concerto “Silent Night” (o tema em português é 
traduzido como Noite Feliz) constituiu momento 
alto das celebrações natalícias em Mortágua. 

Perante um auditório completamente lotado, as três 
Coletividades Musicais do concelho (Coral Juvenil 
Sílvia Marques/Classe Infantil e Classe Juvenil, 
Orfeão Polifónico e Filarmónica de Mortágua) 
subiram ao palco e brindaram o público com um 
concerto especial, pela música, pelo espírito natalício, 
pela moldura humana envolvente. ▪▪▪

MORTÁGUA N    TAL 22 o r i g e n sMORTÁGUA N    TAL 22 o r i g e n s
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Mercado de Natal e 
Espaço Artes e Ofícios 
A ligação das luzes de Natal nas ruas coincidiu 
com a abertura do Mercado de Natal. 

Decorreu em dois fins-de-semana (16 a 18 e 22 a 24 de dezembro), na 
Praça do Município, e este ano com conceito de iluminação definido 
para valorizar o espaço e o significado da quadra (apenas com luz bran-
ca), destacando-se o cedro sobranceiro à zona onde estavam instala-
das as barraquinhas.  

O Executivo Municipal marcou 
presença na inauguração do even-
to, integrado na programação 
natalícia do Município, e percor-
reu os vários espaços de exposi-
ção/venda. Um momento que ser-
viu também para apresentar cum-
primentos e agradecer a presença 
das Associações, Grupos e 
Artesãos. 

Neste mercado típico de Natal as 
pessoas podiam encontrar uma 
oferta dedicada aos Cheiros e 
Sabores de Natal, com os produtos 
típicos desta quadra, bem como 
alguns espaços dedicados à solida-
riedade, proteção e inclusão.

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Mortágua 
sensibilizou para os direitos das 
crianças (o espaço esteve decora-
do com desenhos elaborados por 
alunos no âmbito da comemora-
ção da Convenção dos Direitos da 
Criança); a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (Núcleo de 
Mortágua) sensibilizou para os 
cuidados de prevenção oncológi-

ca; a Unidade Pastoral de Mortágua fez recolha de 
brinquedos e livros para oferecer a crianças; o 
Centro de Recolha Oficial de Animais e a 
Morpatudos fizeram campanha para a adoção de 
animais de companhia, sensibilizaram para o não 
abandono e para os cuidados de saúde animal; os 
Bombeiros Voluntários tiveram à venda licores e cos-
corões. A maioria das Associações, além da parte de 
divulgação da sua missão, tiveram à venda produtos 
natalícios e/ou artigos de merchandising com o obje-
tivo de angariar receitas. 

Além destas entidades estiveram ainda representadas 
o Agrupamento de Escuteiros e a Comissão de 
Finalistas da Escola Secundária, com variada doçaria.

A par do Mercado de Natal funcionou o Espaço Artes 
e Ofícios nos dias 16, 17 e 18 de dezembro. 

Neste espaço estiveram representados 12 artesãos 
Mortaguenses com os seus artigos e as suas criações 
artesanais. Além da vertente venda, divulgou e pro-
moveu o saber-fazer e a criatividade mortaguense. 
Alguns artesãos, acedendo ao desafio do Município, 
estiveram também presentes nos dias 22, 23 e 24.

O Mercado de Natal e o Espaço Artes e Ofícios pro-
porcionaram momentos de encontro, de partilha de 
afetos, sabores e saberes, de alegria e animação. ▪▪▪
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Espaço Vida Natal 
Nos dias do Mercado de Natal não faltou animação 
de rua e divertimentos para as crianças, reunindo 
toda a familia em ambiente de alegria.  

As figuras do Pai Natal, do Mickey e da Minnie, dos duen-
des, do malabarista, do cuspidor de fogo, animaram o 
Mercado de Natal, e as crianças deixaram-se fotografar 
ao lado destas personagens do seu imaginário. 

A Filarmónica de Mortágua e o Coral Juvenil Sílvia 
Marques interpretaram canções de Natal. Houve 
ainda magia (Zé Mágico) e teatro infantil com as 
peças “O Duende Desempregado” e “Contentíssimo, 
a Residoença de Luxo" (com mensagem de sensibili-
zação para a poupança de desperdício e reciclagem).

Nos mesmos dias do Mercado funcionou o Espaço 
Vida Natal, com vários divertimentos e atividades 
para as crianças, como insufláveis, pinturas faciais, 
modelagem de balões, jogos e brinquedos, e estru-
tura de arvorismo. 

Juntou pais e filhos, avós e netos, e foi mais um atra-
tivo para visitar o Mercado de Natal. ▪▪▪

Animação 
das ruas e do 
Comércio Local

A Filarmónica de Mortágua e o Coral Juvenil Sílvia 
Marques percorreram as ruas comerciais da Vila a 
tocar e a entoar músicas bem conhecidas de Natal, e 
realizaram pequenos concertos em vários pontos. A 
animação e sonorização de rua, o Mercado de Natal, 
o Espaço Vida Natal, a Tômbola de Natal, tiveram 
como objetivo criar um ambiente festivo e promover 
o nosso Comércio Local nesta época especial. ▪▪▪
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“Presépios na Aldeia” 
teve uma grande adesão

Associações Locais, Juntas de Freguesia e Grupos 
de munícipes participaram na iniciativa.

O Município de Mortágua em parceria com o CLDS 4G de Mortágua pro-
moveu a iniciativa "Presépios na Aldeia". Ao convite e desafio lançado res-
ponderam 32 entidades, de que resultaram outros tantos presépios, 
sendo 30 elaborados por Associações Locais e dois por Juntas de 
Freguesia (Espinho e Sobral).

A estas entidades juntaram-se 
grupos informais que, não tendo 
Associação na sua aldeia, quise-
ram participar na iniciativa. Em 
cinco localidades, pelo menos, 
verificou-se essa associação ao 
roteiro dos presépios. Sendo 
assim, tivemos 37 presépios dis-
tribuídos por 34 localidades. 

Com a descentralização desta ini-
ciativa (em anos anteriores os pre-
sépios estavam concentrados na 

zona central da Vila) pretendeu-
se reforçar o sentido de comuni-
dade, de entreajuda, e recuperar 
uma tradição que se estava a per-
der nas nossas aldeias. 

A adesão foi extraordinária e cor-
respondeu aos objetivos, supe-
rando até as expetativas, para 
uma primeira edição. Mais do que 
a beleza, originalidade e criativi-
dade dos trabalhos, é de registar e 
enaltecer a grande preocupação 
demonstrada com o Ambiente e a 
Sustentabilidade, privilegiando 
na totalidade ou quase na totali-
dade a utilização de materiais 
naturais e/ou reciclados na cons-
trução dos presépios. 

O Executivo Municipal fez ques-
tão de visitar os presépios, sendo 
a forma de agradecer e reconhe-
cer a dedicação e o empenho das 
Coletividades, das Juntas de 
Freguesia e dos grupos informais 
de munícipes que participaram 
na iniciativa. 

Parabéns a todos. ▪▪▪
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Aldeias do Concelho recuperaram 
tradição da Queima do Madeiro

Indo ao encontro do conceito central da 
programação natalícia – “Origens” – o Município 
lançou o desafio para a recuperação da tradição 
da queima dos madeiros, que despertam os 
sentimentos de entreajuda e de comunidade. 

Ao todo foram 8 madeiros comunitários, distribuídos pelas localidades 
de Anceiro, Felgueira, Ferradosa, Mortágua, Quilho, Sobrosa, Vale de 
Borregão, Vale de Mouro. As Associações Locais foram as dinamizado-
ras da iniciativa, sendo que nalgumas localidades os madeiros foram 
acesos na noite de Consoada, noutras no dia 31 de dezembro, assina-
lando a passagem para o Novo Ano. ▪▪▪

“Rota dos Mercados” 
no Mercado Municipal

O Mercado Municipal recebeu uma 
sessão de Showcooking com a 
presença do Chef Hugo Marques,

Perante uma assistência curiosa, o Chef Hugo Marques 
recriou um prato à base de uma iguaria local, nem mais 
nem menos do que “Papas de Lampantana”. 

Esta ação foi promovida pelo Município em parceria 
com a CIM-Região de Coimbra no âmbito do projeto 
“Rota dos Mercados”. A ideia é valorizar o receituário 
tradicional, parte do qual já se encontra compilado na 
Carta Gastronómica da Região de Coimbra. ▪▪▪

“O Principezinho” na 
Biblioteca Municipal

Esteve patente na Biblioteca 
Municipal Branquinho da Fonseca 
uma exposição multilingue da obra 
“O Principezinho”, da autoria de 
Antoine de Saint-Exupéry.

A exposição foi composta por 44 exemplares da 
famosa obra, escrita em várias línguas. 

Este livro, de alcance intemporal, revela um segredo 
simples, mas sábio: as coisas realmente importantes 
são muitas vezes invisíveis para os olhos e só podem 
ser vistas com o coração. ▪▪▪
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Evento desportivo, de lazer e convívio, jun-
tou 175 participantes, entre as modalidades 
Corrida (10km e 5km), Caminhada (5km) e 
Kids Race (300m e 600m), todas com par-
tida e chegada à Praça do Município. 

São Silvestre & Kids Race '22 
juntou Atletas, Famílias e Gerações

Esta foi a segunda edição do evento, promovido pelo 
Município e integrado na programação “Mortágua 
Natal 22 – Origens. No ano passado a prova realizou-
se em formato virtual, ainda devido à pandemia, 
tendo agora sido retomado o modo presencial.

Foi bonito ver miúdos e graúdos, mas sobretudo famí-
lias inteiras, Pais, Filhos e Netos, a participar nas vári-
as provas, numa grande jornada de salutar convívio 
que contou com a ajuda de um sol de Inverno. 

No final, o Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
Pardal, o Vereador Luís Filipe Rodrigues, e a 
Vereadora do Desporto, Ilda Matos, procederam à 
entrega de prémios simbólicos aos três primeiros 
classificados da prova de Corrida, masculinos e femi-
ninos. Todos os participantes da São Silvestre rece-
beram uma t-shirt e uma medalha alusivas ao even-
to, além do certificado de participação. 

Viveu-se uma manhã fantástica, colorida e anima-
da, que foi ainda aproveitada pelos participantes 
para visitar o Mercado de Natal.

O evento contou com a colaboração da GNR, 
Bombeiros, Agrupamento de Escuteiros, Velo Clube 
do Centro, Núcleo do Sporting Clube de Portugal de 
Mortágua, Associação de Vila Nova, Centro Cultural 
de Vila Meã e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. ■
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SOLIDARIEDADE

Município distribuiu
Cabazes de Natal 

Convívio de Natal dos
Funcionários do Município

Natal é tempo de partilha e 
solidariedade, por isso, nesta quadra, 
o Município de Mortágua distribuiu 
Cabazes de Natal por famílias 
carenciadas do concelho.

Esta iniciativa de caráter simbólico e tradicional na 
quadra, tem como objetivo tornar a ceia de Natal con-
digna, proporcionando, desta forma, um Natal mais 
caloroso e aconchegante a estas famílias. 

Os Cabazes de Natal foram compostos por produtos 
próprios da época natalícia, variando o seu volume em 
função do número de elementos do agregado familiar. 

A atribuição dos cabazes teve em consideração um 
conjunto de fatores que colocam estas famílias 
numa situação de maior vulnerabilidade social, 
nomeadamente a existência de baixos rendimentos 
e elevados encargos fixos (despesas médicas e medi-
camentosas, por exemplo).  

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, afirma que 
“esta iniciativa insere-se nos valores da quadra e 
tem o propósito de proporcionar uma Consoada 
mais digna e uma quadra natalícia mais feliz”. No 
entanto, salienta, deve ser vista no contexto de um 
apoio social mais alargado e reforçado às famílias 
que já é prestado pelo Município, pelas Instituições 
do Estado e pelas IPSS do nosso concelho”. ■

O Convívio de Natal do Município de 
Mortágua juntou funcionários e as 
suas respetivas famílias (cônjuges e 
filhos menores), e decorreu num 
ambiente fraterno e familiar, 
marcado pela boa disposição e pelo 
animado convívio. 

Este é um momento especial, pelo espírito da quadra, 
mas também pela reunião e pelo convívio dos funcio-
nários que estão distribuídos pelos vários equipa-
mentos e serviços. 

O Presidente da Câmara aproveitou o momento 
para agradecer a dedicação e o empenho demons-
trados pelos Funcionários ao longo do ano findo, 
que permitiu a realização de um vasto conjunto de 
obras por administração direta, bem como de inicia-
tivas de cariz cultural, desportivo e social. Pediu a 
renovação desse empenho para o ano de 2023, 
dizendo: “O Executivo Municipal, os Funcionários, 
somos todos Câmara. Estamos aqui para servir e aju-
dar as pessoas, trabalhando em prol do bem-estar 

da nossa comunidade. O nosso sucesso é o sucesso 
de Mortágua e dos Mortaguenses. É isso que motiva 
a equipa do Executivo Municipal, é fazer o melhor 
pela nossa terra e pelos Mortaguenses, e contamos 
com todos os Funcionários, sem exceção, para 
alcançar esse desígnio coletivo”.

E reafirmou o compromisso do Executivo Municipal 
no sentido de garantir as melhores condições possí-
veis aos Funcionários e de corresponder às suas 
expetativas, nomeadamente em termos de progres-
são na carreira. O reforço do Mapa de Pessoal e o 
apoio aos Funcionários na área da medicina do tra-
balho, são outras medidas que vão ter desenvolvi-
mento em 2023.

No final, expressou a sua felicidade pessoal pela reto-
ma deste convívio, interrompido nos últimos dois 
anos devido à pandemia, e formulou votos de um 
Natal Feliz e de um Bom Ano de 2023 para todos, 
com muita Paz e Saúde. Como tem sido tradição, foi 
entregue um presente aos filhos dos funcionários, 
bem como uma pequena lembrança a todos os fun-
cionários do Município. ■
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SOLIDARIEDADE
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Requalificação da 
Iluminação Pública – LED

Está a decorrer a requalificação da iluminação 
pública com a substituição das antigas luminárias 
de vapor de sódio por luminárias com tecnologia 
LED, que consomem menos energia e são mais ami-
gas do ambiente. O plano está a ser implementado 
pela E-Redes - Distribuição de Eletricidade, SA., 
tendo já sido substituídas luminárias em Mortágua, 
Vale de Açores, Vale de Mouro, Vila Nova, Cruz de 
Vila Nova, Vila Meã, Chão Miúdo e Vila Moinhos. Ao 
longo do corrente ano o plano vai estender-se a 
outras localidades do concelho, num investimento 
global superior a 220 mil euros. ■

Beneficiação de Arruamentos

A Câmara Municipal adjudicou a empreitada de repo-
sição de pavimentos em arruamentos de diversas 
povoações da União de Freguesias de Mortágua, Vale 
de Remígio, Cortegaça e Almaça, e das freguesias de 
Sobral, Espinho e Trezói. A empreitada tem o valor de 
158.539,69 € e um prazo de execução de 120 dias.

Recentemente foi executado o prolongamento de 
calçada, em cubos de granito, na Rua Fonte Velha, no 
Carvalhal. ■

PREVENÇÃO E DEFESA DA FLORESTA 

Construção de Ponto de 
Água em Santa Cristina

Foi iniciada a construção de um novo Ponto de Água 
de Defesa da Floresta na freguesia de Espinho. Fica 
situado em Santa Cristina e terá capacidade para 

3armazenar 400m . 

Este ponto de água está a ser executado pela Junta 
de Freguesia de Espinho e destina-se à proteção da 
aldeia, servindo de apoio ao combate a incêndios flo-
restais, à 1.ª intervenção e ao rescaldo, e permitindo 
o abastecimento de meios terrestres e aéreos. 

A previsão é que o Ponto de Água esteja concluído no 
início do ano e que até ao final de fevereiro possa 
estar na sua capacidade plena. ■

Cemitério Municipal

Encontra-se concluída a empreitada de construção 
de Ossários/Columbários no Cemitério Municipal. 
Com esta medida pretende-se criar condições mais 
dignas para abrigar os restos mortais, bem como o 
depósito de cinzas provenientes de cremação. ■

30 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 31notíciasJANEIRO 2023

CAMPEONATO DO MUNDO DE RALIS

Mortágua recebe Rally de 
Portugal em 2023

Está confirmado o Rally de Portugal no calendário do 
Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2023 e 
está também confirmado que Mortágua vai integrar, 
pelo segundo ano consecutivo, a prova portuguesa 
que vai realizar-se entre os dias 11 e 14 de Maio. ■

REQUALIFICAÇÃO DA “CASA LOBO”

Assinado auto de 
consignação da obra 

Decorreu no passado dia 14 de dezembro a assinatu-
ra do auto de consignação da empreitada de 
Requalificação da “Casa Lobo”. Este ato oficializa a 
entrega da obra ao empreiteiro e o início da conta-
gem do prazo para a sua execução, que é de 180 dias. 

A empreitada tem o valor global de 353.954,92 euros 
e foi adjudicada à empresa Edibest- Engenharia e 
Construção.

Antigo estabelecimento comercial, fundado em 1883, 
a “Casa Lobo” foi adquirida em 14 de Abril de 2021 
pela Câmara Municipal de Mortágua. Após a sua rea-

bilitação interior (a fachada manter-se-á inalterada), 
o edifício irá albergar alguns serviços de atendimento 
aos munícipes e de apoio aos visitantes. ■

SISTEMA DE TRATAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILA POUCA

Iniciada construção de 
Estações Elevatórias 

A construção das duas Estações Elevatórias (EE1 e 
EE2) vai permitir fazer a bombagem das águas resi-
duais domésticas de Vila Pouca para o coletor do sis-
tema de Mortágua (ETAR). 

No âmbito da mesma empreitada, já foi executado o 
emissário entre Vila Pouca-Macieira e a respetiva 
reposição dos pavimentos. ■

Requalificação de ETAR

Foi concluído o estudo técnico e financeiro para a 
execução de intervenções urgentes nos Sistemas de 
Tratamento de Águas Residuais da Felgueira, do 
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, de Vila 
Meã, de Mortágua e do Crafuncho. ■
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SÁB 14 (21:30) / DOM 15 (21:30)

Os Fabelmans
The Fabelmans

2h30min // DRAMA  // M/12
DE: STEVEN SPIELBERG
COM: MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO, GABRIEL LABELLE

SÁB 07 (21.30) DOM 08 (21.30)

Avatar - O Caminho da Água
Avatar: The Way of the Water

3h // AVENTURA// M/12
DE: JAMES CAMERON
COM: SAM WORTHINGTON, ZOE SALDAÑA, SIGOURNEY WEAVER
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BONO

Surrender
“A autobiografia de um dos músicos 
mais conhecidos do mundo.”

LUÍS OSÓRIO

Ficheiros secretos 
“Uma excelente definição 
do país que somos”…

ADULTOS

sugestões biblioteca32 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

INFANTIL / JUVENIL

TRACEY TURNER

O Top de Factos
 Curiosos
“Queres descobrir 7 partes do corpo
 com nomes estranhos, 11 locais 
assombrados, 8 animais super-rápidos 
e 5 anedotas sobre queijo?”.

ANNALISA LAY

O pintainho 
amiguinho 
“…textos rimados 
e ternurentos.”

TEMA: Dia 
Internacional da Paz
YOKO ONO (ARTISTA)

Era uma vez uma menina chamada Yoko que vivia numa linda casa em Tóquio. Quando rebentou a guerra, a 
casa foi bombardeada. Yoko e a família tiveram de fugir para sobreviver. De repente, ela e o irmão não tinham 
brinquedos nem cama nem comida nem roupa. 

Tiveram de mendigar para comer. As outras crianças troçavam deles porque tinham sido ricos e agora eram os 
mais pobres dos pobres. Quando cresceu, Yoko começou a fazer artes performativas. Na arte de Yoko, não 
havia espetadores – toda a gente fazia parte da obre de arte. Uma vez, por exemplo, pediu para lhe cortarem a 
roupa que trazia vestida. Um dia, um músico chamado John Lennon foi ver uma exposição de Yoko. Achou que 
a arte dela era espantosa e �cou fã. John e Yoko começaram a escrever cartas um ao outro e acabaram por �car 
apaixonadíssimos. 

Gravaram canções juntos, criaram projetos de fotogra�a e até �lmes. Na altura, os Estados Unidos estavam 
em guerra com o Vietname. Yoko sabia quão terrível a guerra podia ser e queria ajudar o movimento pela paz. 
Organizaram-se muitos «protestos sentados», mas Yoko, sendo quem era, queria fazer uma coisa diferente. 
Em vez de um protesto pací�co, sentado, John e Yoko �zeram um «protesto deitado». Ficaram na cama duran-
te uma semana, rodeados de câmaras de televisão e jornalistas.

Até gravaram uma canção para resumir a sua mensagem simples e poderosa: Give Peace a Chance.

In “Histórias de adormecer para raparigas rebeldes”, histórias inspiradoras de 100 mulheres corajosas.

SÁB 21 (21:30) / DOM 22 (16:00)

O Incrível Maurice  
The Amazing Maurice

1h33min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: TOBY GENKEL E FLORIAN WESTERMANN
VOZES: DIOGO MORGADO, TOY, SARA PRATA

SÁB 28 (21:30) / DOM 29 (21:30)

Whitney Houston: I Wanna 
Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody

2h26min // BIOGRAFIA // M/12
DE: KASI LEMMONS // COM: NAOMI ACKIE, STANLEY TUCCI, CLARKE PETERS

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES UMA HORA ANTES DE CADA SESSÃO  ▪ ABERTURA DA BILHETEIRA: 
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Aprovar atribuir ao Centro Balmar, mediante a cele-
bração de Protocolo, o subsídio no valor de 15.000,00 
euros, para apoio às respostas sociais/valências 
daquela Instituição.

Aprovar atribuir à Associação Beira Aguieira de 
Apoio ao Deficiente Visual - Escola de Cães-Guia de 
Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o 
subsídio no valor de 10.000,00 euros, para apoio ao 
desenvolvimento da atividade da Associação, nome-
adamente dos seus novos projetos.

Aprovar atribuir apoios a 4 agregados familiares em 
situação de vulnerabilidade económica, no valor glo-
bal de 2.200,00 euros, nos termos das propostas do 
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

SAÚDE, PROTEÇÃO E INCLUSÃO

Aprovar manifestar junto da tutela desagrado e repú-
dio face à redução de horário de funcionamento da 
UCSP Juiz de Fora (Centro de Saúde), sem prévia 
audição da Câmara Municipal, e exigir que sejam 
colocados recursos humanos e as condições neces-
sárias que assegurem com dignidade a saúde e o 
bem-estar da população. Mais deliberou dar conhe-
cimento da tomada de posição à Assembleia 
Municipal, ao Centro de Saúde de Mortágua e ao 
ACES-Baixo Mondego.

ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E 
SALUBRIDADE

Tomar conhecimento que as Águas do Planalto, S.A., 
concessionária do sistema de abastecimento de água 
aos Municipios do Planalto Beirão, foi distinguida 
pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
Residuais (ERSAR) com o “Selo de Qualidade 
Exemplar da Água para Consumo Humano de 2022”.

PROTEÇÃO CIVIL

Tomar conhecimento do ofício do Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas a informar que 
procedeu à correção/retificação dos limites carto-
gráficos do Perímetro Florestal do Caramulo, com a 
superfície total de 1014,26 hectares inseridos no con-
celho de Mortágua.  

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mortágua, mediante a 
celebração de Protocolo, o subsídio no valor de 
15.000,00 euros, para apoio a investimentos de repa-
ração de viaturas.

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Tomar conhecimento que o Turismo Centro de 
Portugal atribuiu um apoio financeiro aos 3 
Municípios envolvidos na organização do Rally 

A Câmara Municipal de Mortágua, nas 
suas Reuniões Ordinárias realizadas 
nos dias 7 e 21 de Dezembro tomou 
conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar celebrar Protocolo de Colaboração entre o 
Município (Projeto Da Escola, Agarra a Vida) e a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (Delegação 
Regional do Centro), que visa promover a literacia 
em Saúde Mental, nomeadamente a adoção de hábi-
tos e estilos de vida mais saudáveis. 

Aprovar a proposta de prestação gratuita do serviço 
de Refeição Escolar às crianças do Ensino Pré-
Escolar e 1º Ciclo, para o ano de 2023. 

Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua para a prestação dos ser-
viços de apoio à família no Pré-Escolar (Forneci-
mento de Refeições e Prolongamento de Horário), e 
no 1º Ciclo (Fornecimento de Refeições) no 2º e 3º 
períodos letivos. 

Aprovar a proposta de Gratuitidade dos Transportes 
Escolares (passe de transporte) para todos os alunos 
que frequentam o Ensino Secundário no ano de 2023. 

Aprovar a abertura do processo de candidaturas 
para atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 
2022/2023, por forma a apoiar o prosseguimento 
dos estudos, nomeadamente de nível superior, dos 
alunos que integrem agregados familiares com difi-
culdades económicas. Mais deliberou deferir as 
Bolsas de Estudo à medida que os processos vão 
sendo instruídos e concluídos.  

Ratificar os processos de candidatura nº 46, 47, 48, 49, 
50 e 51 de atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio 
às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento. 

CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográfico 
“Os Irmânicos” da Marmeleira, mediante a celebra-
ção de Protocolo, o subsídio no valor de 7.000,00 
euros, para apoio ao funcionamento regular do 
“Espaço Raízes e Memórias”, nomeadamente o alar-
gamento do período de abertura ao público. 

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua, mediante a celebração de Protocolo, o 
subsídio no valor de 15.000,00 euros, para apoio às 
respostas sociais/valências daquela Instituição.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
& Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 562 (Dias Úteis)
q231 927 560 (Fim de Semana)

ECOCENTRO
q933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
q231 927 464/460 
m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
q 800 200 201

Contactos Úteis Juntas de Freguesia
FREGUESIA DE CERCOSA
q917 782 288  m juntacercosa@sapo.pt
} QUI | 19:00 - 20:30

FREGUESIA DE ESPINHO
q938 320 604   freguesiaespinhomortagua@gmail.comm
} TER | 18:00 - 19:00 // SEX | 19:00 - 21:00 
2.º SÁB DE CADA MÊS - ITINERÂNCIA

FREGUESIA DA MARMELEIRA
q914 514 823  m freguesia.marmeleira@gmail.com
} TER E QUI | 19:00 - 20:00

FREGUESIA DE PALA
q913 864 260   freguesiapala@sapo.ptm
} TER | 18:30 - 21:00

FREGUESIA DO SOBRAL
q911 197 861   freguesiadosobral@gmail.comm
} QUA | 18:30 - 20:30 // SÁB | 14:00 - 16:00

FREGUESIA DE TREZÓI
q917 554 582   freguesia-trezoi@hotmail.comm
} SEG | 18:30 - 20:30

UF MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA
q914 595 190  m uniao.freguesias@uf-mortagua.pt

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

ALMAÇA
} SEX | 18:00 - 18:45
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Farmácias de Serviço
JANEIRO

JANEIRO 2023

Legends Luso-Bussaco 2022, incluindo o Município 
de Mortágua, sendo esse apoio efetivado através da 
celebração de protocolo entre as partes. 

Aprovar a comparticipação financeira do Município, 
no montante de 5.169,08 euros, relativa à contrata-
ção do serviço de Auditoria Energética às Piscinas 
Municipais da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra.

Tomar conhecimento que foi consignada a “Emprei-
tada de Ecovia do Mondego de prolongamento da 
Ecopista do Dão: troço de ligação Ponte Foz do Rio 
Dão-Mortágua e troço Nó de Oliveira do Mondego”, 
com um prazo de execução de 75 dias. 

GESTÃO, RECURSOS 
E RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Aprovar a proposta de Aumento Excecional de 
Fundos Disponíveis do Município no valor de 2,5 
milhões de euros, sendo que o valor final previsto se 
estima superior a 4,5 milhões de euros com a incor-
poração do Saldo de Gerência do exercício anterior, 
que ocorrerá após a aprovação das Contas.  

Aprovar o Relatório de Diagnóstico e o Plano para a 
Igualdade e Não-Descriminação do Município de 
Mortágua, elaborados no âmbito do projeto “região 
de Coimbra com Igualdade”, promovido pela 

Comunidade intermunicipal da Região de Coimbra. 

Aprovar a proposta de Código de Boa Conduta para 
a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, para 
o Município de Mortágua, dando cumprimento à Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas e demais 
legislação em vigor sobre a matéria.

Aprovar a proposta de transferência de verbas para as 
Juntas de Freguesia, no valor global de 566.436,00 
euros (transferências correntes e de capital).

Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia 
genérica para assunção de compromissos plurianuais 
(despesas que não excedem o limite de 99.759,58 euros 
em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 
contratação e o prazo de execução de três anos).

Tomar conhecimento do Relatório/Parecer Técnico 
sobre o estado das Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR`s) de Mortágua, Zona Industrial, 
Crafuncho, Vila Meã e Felgueira.

Tomar conhecimento das conclusões do Relatório 
de análise à contratação pública levada cabo pelo 
Município entre os anos de 2018 e 2021.

Aprovar o Plano de Segurança e o Plano de 
Fiscalização da empreitada da “Requalificação da 
Casa Lobo”.
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 929 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

100 ONDAS BAR
BAR DAS PISCINAS
Mortágua
q919 329 386
q917 607 177

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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informações úteis38

CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 929 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

100 ONDAS BAR
BAR DAS PISCINAS
Mortágua
q919 329 386
q917 607 177

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MOLHO PARDO
Mortágua
q925 112 059

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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