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funcionários do Município, dos produtores florestais, 
dos restantes parceiros, e da população em geral, 
para que tenhamos chegado a este desfecho.

Todos são merecedores de elogio e agradecimento.

Entretanto, o Executivo prepara-se para apresentar 
em breve a formulação das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para 2023.

Ao fim de 8 meses desde as GOP e Orçamento para 2022 
(datadas de fevereiro de 2022, por razões que então 
explicámos), os Mortaguenses vão poder verificar o 
quanto tem sido feito e como temos estado a fazê-lo.

Com rigor, a conseguir reagir ao contexto externo 
extremamente adverso que nos tem afetado a todos, 
sempre com grande preocupação social em detri-
mento de medidas mais populares, e sempre, mas 
sempre, a construir um novo futuro para Mortágua.

Virando agora agulhas para outras dimensões da 
nossa vida, eis-nos entrados em novembro, mês de 
dias marcadamente mais curtos e mais frios, mas 
também o mês do São Martinho.

A este respeito, repito o meu pedido e os meus votos 
habituais. Vamos reunir as famílias e conviver, des-
frutar das boas castanhas e do melhor vinho, man-
tendo-nos sempre alerta em relação aos mais des-
protegidos, em particular em relação aos mais 

velhos e aos que vivem em situação de isolamento e 
que mais precisam de proteção.

O Inverno traz também alguns perigos, vamos ten-
tar contorná-los com o calor da Comunidade.

A propósito, na altura em que escrevo ainda não decor-
reu o Fim-de-semana da Lampantana, mas deixo aqui 
já em antecipação o meu voto para todos os interveni-
entes de que o evento seja um sucesso.

Vamos com foco nos compromissos assumidos e 
na gestão responsável, bem como na prioridade 
dada às pessoas.

Obrigado pela confiança!

Despeço-me com uma referência especial ao Dia de 
Todos os Santos.

Lembrando os que já não estão fisicamente connos-
co, os meus votos de que seja um dia sereno para 
todos, com toda a luz possível e a certeza de que é o 
que fazemos hoje e em cada momento que melhor 
honra aqueles que lembramos com saudade.

Bom dia de Todos os Santos a todos.

Ricardo Pardal

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

No momento em que escrevo este editorial sinto-me 
feliz e com vontade de partilhar convosco este esta-
do de espirito em relação a um assunto que é para 
todos nós especialmente importante.

Com efeito, ultrapassado mais um Verão e terminada a 
época de fogos florestais, o que verificamos é que não 
houve ocorrência de incêndios no nosso Concelho.

Este era o nosso objetivo, para o qual muito trabalho 
e investimentos foram realizados.

Vários fatores são imprevisíveis e difíceis de anular, 
mas isso não pode servir de justificação para não 
atuar. Por isso, apostámos a sério na prevenção e 

gestão do risco, no planeamento e execução de medi-
das preventivas, bem como no investimento em 
máquinas e equipamentos.

Reparar é importante e dá mais visibilidade, mas é 
na prevenção que se evita as consequências.

A nova máquina de rastos (“bulldozer”) e a execução 
e manutenção das faixas de combustível na rede viá-
ria municipal aí estão a servir de exemplo para quem 
os queira ver.

Cabe aqui destacar o empenho e dedicação dos sapa-
dores florestais, dos vigilantes florestais, dos 
Bombeiros Voluntários, das Juntas de Freguesia, dos 
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Mortágua acolheu uma 
sessão de apresentação 
da Metodologia para a 
Construção da Estratégia 
de Desenvolvimento 
Local do Território da 
ADICES 2022/2030. 

Estratégia de Desenvolvimento Local 
do Território da ADICES 2022/2030 

NOVEMBRO 2022

Esta iniciativa destinou-se à preparação do próximo 
plano de desenvolvimento para o território de inter-
venção da ADICES, que abrange os concelhos de 
Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba 
Dão e Tondela. 

Na sessão marcaram presença o Coordenador 
Executivo da ADICES, Miguel Torres, e o Presidente 
da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal, 
que é também Presidente da Direção da ADICES, 

além de representantes das Câmaras Municipais, 
Juntas de Freguesia, Instituições, Associações, e pro-
motores locais. 

A sessão teve por objetivo apresentar a equipa e a 
metodologia de trabalho que ao longo dos próximos 
meses vai ser desenvolvida tendo em vista a cons-
trução da Estratégia de Desenvolvimento Local 
(EDL). À semelhança do que aconteceu na anterior 
EDL, os promotores e parceiros locais vão ser cha-

mados a participar na construção deste novo pacto 
de desenvolvimento para o território. 

Uma metodologia que vai passar pelos cinco conce-
lhos do território de intervenção da ADICES, onde se 
irá auscultar os diferentes sectores em sessões temá-
ticas participativas. Estas sessões dão continuidade 
ao trabalho já efetuado no quadro do «PACTO 2020 – 
Rotas do Desenvolvimento», assegurando um com-
promisso com o desenvolvimento local-rural assen-
te numa abordagem colaborativa de conscienciali-
zação e planeamento participativo. Têm por princi-
pal objetivo motivar o envolvimento de atores loca-
is, promover a animação local em diferentes domí-
nios temáticos estratégicos e recolher contributos 
para a “atualização do diagnóstico estratégico e do 
projeto territorial”, assim como sustentar a “atua-
lização do Pacto Territorial”, recolhendo contribu-
tos que dêem apoio à reformulação da análise 
SWOT (pontos fortes e pontos fracos do território). 
Este trabalho permitirá o estabelecimento de uma 
visão coletiva para a próxima Estratégia de 
Intervenção de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária da ADICES. 

Mortágua irá acolher no dia 7 de novembro a sessão 
de trabalho dedicada ao tema: “Promover um eco-
desenvolvimento que olhe para a importância da 
floresta e da agricultura como suporte do desenvol-
vimento sustentável da Área de Intervenção”, em 

que os agentes locais serão convidados a dar o seu 
contributo com propostas, ideias e sugestões. 

CARTA GASTRONÓMICA 
DO TERRITÓRIO DA ADICES

Nesta sessão foi feita também uma apresentação do 
ponto em que se encontra o trabalho da “Carta 
Gastronómica do Território da ADICES”, por parte 
da equipa que está a desenvolver o processo. A apre-
sentação esteve a cargo de Olga Cavaleiro, que está a 
coordenar o projeto, apoiado pelo Programa 
Operacional Regional Centro 2020.

Com este projeto pretende-se a valorização ampla 
da gastronomia enquanto ativo, único e inigualável, 
que se assume como memória e pertença local, pro-
cedendo ao levantamento, à divulgação e promoção 
das receitas e tradições gastronómicas da região.

Sendo a gastronomia muito mais do que um conjun-
to de receituários e produtos, a elaboração desta 
Carta Gastronómica irá permitir aproximar a oferta 
existente às práticas identitárias locais, promoven-
do uma cozinha de autenticidade onde a história 
das receitas e produtos são assimiladas pelos agen-
tes locais. Pretende-se ainda aumentar a visibilida-
de turística do território com a realização de dinâmi-
cas económicas locais. ■
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Município recebeu máquina 
para apoio à atividade das 
Equipas de Sapadores Florestais 
Equipamento foi entregue pelo ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P. no âmbito de uma candidatura apresentada pelo Município. 

A máquina rececionada destina-se às ações de ges-
tão de combustíveis e manutenção de infraestrutu-
ras florestais. Vai permitir aumentar a capacidade 
de intervenção e eficácia das Equipas de Sapadores 
Florestais do Município ao nível da silvicultura pre-
ventiva, dotando-as de meios mecanizados e ade-
quados ao tipo e escala de serviço que hoje desen-
volvem, ao nível das faixas de gestão de combustíveis, 
limpeza de matos e de espécies invasoras, e comple-
mentando os meios manuais (material de sapador) 
que já dispõem. 

A máquina (trator) vem equipada com destroçador 
florestal, capinadeira de correntes, pá frontal, prote-

ção de cabine e blindagem para segurança do opera-
dor. O investimento foi suportado integralmente 
pelo ICNF, nos termos do contrato celebrado. Ao 
Município caberá assegurar a operacionalidade e 
manutenção da máquina. 

Irá atuar no perímetro florestal do concelho, sendo 
mais um contributo para a prevenção, planeamento 
e defesa da floresta contra incêndios.

Com este equipamento prevê-se aumentar em 100 
hectares/ano a área intervencionada na gestão de 
combustíveis, a somar a mais de 200 hectares/ano 
que já são atualmente intervencionados. ■

DEFESA DA FLORESTA



6 7notíciasnotícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA NOVEMBRO 2022

Município recebeu máquina 
para apoio à atividade das 
Equipas de Sapadores Florestais 
Equipamento foi entregue pelo ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P. no âmbito de uma candidatura apresentada pelo Município. 

A máquina rececionada destina-se às ações de ges-
tão de combustíveis e manutenção de infraestrutu-
ras florestais. Vai permitir aumentar a capacidade 
de intervenção e eficácia das Equipas de Sapadores 
Florestais do Município ao nível da silvicultura pre-
ventiva, dotando-as de meios mecanizados e ade-
quados ao tipo e escala de serviço que hoje desen-
volvem, ao nível das faixas de gestão de combustíveis, 
limpeza de matos e de espécies invasoras, e comple-
mentando os meios manuais (material de sapador) 
que já dispõem. 

A máquina (trator) vem equipada com destroçador 
florestal, capinadeira de correntes, pá frontal, prote-

ção de cabine e blindagem para segurança do opera-
dor. O investimento foi suportado integralmente 
pelo ICNF, nos termos do contrato celebrado. Ao 
Município caberá assegurar a operacionalidade e 
manutenção da máquina. 

Irá atuar no perímetro florestal do concelho, sendo 
mais um contributo para a prevenção, planeamento 
e defesa da floresta contra incêndios.

Com este equipamento prevê-se aumentar em 100 
hectares/ano a área intervencionada na gestão de 
combustíveis, a somar a mais de 200 hectares/ano 
que já são atualmente intervencionados. ■

DEFESA DA FLORESTA



8 9notíciasnotícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA NOVEMBRO 2022

Antigas Escolas de Almacinha 
e do Freixo vão dar lugar a 
alojamento de transição

Município viu aprovadas candidatu-
ras para a reabilitação dos dois edifí-
cios escolares que vão ser reconver-
tidos em “Centros de Alojamento de 
Emergência Social”.

O Município de Mortágua viu aprovadas as candi-
daturas apresentadas no âmbito da “Bolsa Nacional 
de Alojamento Urgente e Temporário” do Plano de 
Recuperação e Resiliência, para a criação dos 
Centros de Alojamento de Emergência Social de 
Almacinha e do Freixo, a funcionar nas antigas esco-
las primárias. Ambas as candidaturas foram efetua-
das ao abrigo de um protocolo de colaboração cele-
brado entre a CIM-Região de Coimbra, o Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e o 
Instituto da Segurança Social, tendo o Município de 
Mortágua sido o primeiro da Região de Coimbra a 
ter a sua candidatura aprovada. 

Para o efeito, o IHRU aprovou a atribuição de uma 
comparticipação a título não reembolsável (a fundo 
perdido) no valor global de 254.094,25 euros para a 
execução dos dois projetos. Como entidade benefi-
ciária, caberá ao Município a elaboração do projeto de 
reabilitação e readaptação funcional dos edifícios. 

A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 
Temporário visa dar resposta estruturada e trans-
versal para as pessoas/famílias que carecem de solu-
ções de alojamento de emergência (devido a aconte-
cimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situa-
ções de risco iminente) ou de transição (situações 
que, pela sua natureza, necessitam de respostas de 
alojamento de acompanhamento antes de poderem 
ser encaminhadas para uma solução habitacional 
definitiva), tendo em vista a sua inclusão social, pro-
teção e autonomização, o combate às desigualdades 
e a garantia de uma adequada proteção social face a 
situações de risco e emergência. Cabem aqui, por 
exemplo, as situações de pessoas vítimas de violên-
cia doméstica, desalojamento, catástrofe, que 

necessitem de um local para permanecer, até ficar 
decidido o seu destino.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que estes projetos “vão permitir acolher, pro-
teger e apoiar pessoas e famílias que estão numa situ-
ação de maior vulnerabilidade ou fragilidade soci-
al". “Podíamos ter optado por outro tipo de solução 
para os edifícios, mas decidimos aproveitar esta 
oportunidade criada pela Bolsa Nacional para con-
cretizar um projeto de relevante alcance social, diri-
gido à proteção das pessoas em situação de emer-
gência social. E as pessoas estão e estarão sempre 
em primeiro”. ■
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oportunidade criada pela Bolsa Nacional para con-
cretizar um projeto de relevante alcance social, diri-
gido à proteção das pessoas em situação de emer-
gência social. E as pessoas estão e estarão sempre 
em primeiro”. ■
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Abertura do ano letivo 
da Academia Saber+
Sessão de Receção aos alunos inscritos na Academia Saber+ marcou o arran-
que do ano letivo 2022-2023. 

Neste novo ano letivo estão inscritos cerca de 80 alu-
nos, sendo alguns estrangeiros com residência fixa 
em Mortágua. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
deu as boas vindas aos alunos e desejou um bom ano 

letivo, frisando que a Academia é dos alunos e para 
os alunos. "A Academia Saber+ deve ser um espaço 
de partilha, de conhecimento, de experiências, de 
conforto e alegria, em que todos partilham o que 
sabem e aprendem com a experiência e as vivências 
dos outros. Esta partilha intergeracional é muito 

importante para a nossa vida, para a nossa vivência 
e para a nossa felicidade", afirmou.

Ricardo Pardal salientou a importância da partici-
pação e do contributo da Academia: “Para este 
Executivo vocês são um verdadeiro ativo da nossa 
comunidade, com quem podemos aprender e a 
quem devemos reconhecimento, e representam o 
investimento nas pessoas. É um investimento que 
não é tão visível como as infraestruturas, as estra-
das, mas é um investimento crucial, sejam crianças, 
jovens, idosos”. 

O Presidente da Câmara incentivou à participação 
ativa dos academistas: “contribuam com as vossas 
iniciativas, com as vossas sugestões, para melhoria 
deste programa, que não é estanque, e vai viver 
muito do que vocês quiserem fazer. É este o princí-
pio que está subjacente a este novo formato da 
Academia Saber+”.

O Coordenador da Equipa de Gestão de Projeto, 
Ricardo Vicente, deu conta das alterações que foram 
introduzidas a partir deste ano letivo com o objetivo 
de acrescentar novos âmbitos, diversidade formati-
va e valor ao trabalho desenvolvido na Academia. O 
programa assenta em três eixos de referência: 
Educação, Cidadania e Cultura. Além das discipli-
nas base (Inglês, Ferramentas Digitais, Música, 

Cavaquinho, Expressões Plásticas, Português para 
Estrangeiros), o programa vai ancorar-se em proje-
tos que vão ser desenvolvidos em três áreas temáti-
cas, a saber: Saúde e Bem-Estar, no âmbito do concei-
to Mortágua Ativa; Floresta e Sustentabilidade; 
Ecologia e Ambiente, ambos no âmbito do conceito 
Mortágua Verde. 

As inscrições para a Academia Saber+ continuam 
abertas. Os interessados em fazer parte “desta famí-
lia”- Academia Saber+ podem efetuar a sua inscri-
ção na Biblioteca Municipal. A frequência é gratuita. 

A Academia Saber+ é um espaço de aprendizagem, 
mas também de convívio, de socialização, de troca 
de experiências, dirigido a toda a população sénior 
do concelho.■ 
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Ação de sensibilização para a 
comunidade escolar sobre a 
temática do Discurso de Ódio

Ação dirigida à comunidade escolar 
(alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos) visou 
sensibilizar os jovens para a proble-
mática do Discurso de Ódio, nomea-
damente através do uso da Internet e 
Redes Sociais.

A ação foi promovida pela Câmara Municipal, com a 
colaboração do Agrupamento de Escolas, e dinamizada 
pelo IPDJ – Instituto Português da Juventude e Desporto.

O Discurso de Ódio engloba «todas as formas de 
expressão que propagam, incitam, promovem ou 
justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o 
antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na 
intolerância».

Não é algo de novo, mas com a Internet e as Redes 
Sociais o fenómeno adquire outra dimensão e 
amplificação, com riscos potencialmente mais gra-
ves em termos de promoção e incitamento, sendo 
necessário alertar os jovens para os valores da tole-

rância e não descriminação que fazem parte de uma 
sociedade democrática e saudável. 

O cyberbullying é uma das manifestações desse 
tipo de discurso, que urge prevenir e combater, 
constituindo uma violação de direitos humanos, 
da liberdade e autonomia individuais, podendo 
causar nas vítimas sérios danos a nível da saúde 
mental, física e emocional. ■

Rede de Bibliotecas de Mortágua
assinalou “Dia Mundial da Alimentação”

A Rede de Bibliotecas de Mortágua assinalou “Dia 
Mundial da Alimentação” com uma ação de sensibi-
lização sobre alimentação saudável, dirigida à comu-
nidade escolar. 

O Município de Mortágua convidou a autora do livro “Nutristórias”, 
Catarina Malheiro, para dinamizar as sessões que envolveram as crian-
ças das 13 turmas do 1.º Ciclo da Escola Básica Dr. Afonso Abrantes.

As sessões iniciaram com uma história do livro “Alimentos à roda”, 
para as crianças do 1.º e 2.º anos, que estiveram muito atentas ao conto 
e às ilustrações. Construíram a roda dos alimentos, colaboraram no 
estendal dos alimentos, e no final ensaiaram e interpretaram a música 
“Roda dos alimentos”.

A história “A minha lancheira é melhor que a tua” foi contada às crianças do 
3.º e 4.º anos, as quais participaram ativamente, identificando os lanches 
menos saudáveis e sugeriram alterações do mesmo, para que sejam os 
mais adequados do ponto de vista nutricional. No final, Catarina Malheiro 
cantou e ensinou a música “Meu lanchinho vou escolher”.

Estas ações promovem uma maior literacia alimentar dos jovens, 
permitindo-lhes que façam escolhas informadas e tendencialmente 
mais saudáveis.  ■
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Filarmónica assinalou 126 anos de vida
com concerto especial

Coincidindo com o Dia Mundial da Música (1 de Outubro), a Filarmónica de 
Mortágua realizou um concerto especial que reuniu em palco atuais e antigos 
músicos.

O concerto teve lugar no Centro de Animação 
Cultural perante uma casa cheia de amigos e morta-
guenses que quiseram partilhar este momento único. 

Alguns dos antigos músicos estão hoje espalhados 
pelo País e pelo Mundo, mas fizeram questão de 

estar presentes neste concerto, vestir novamente a 
farda, e reviver os bons momentos vividos no seio 
desta “família”. 

Foi um concerto de música, emoções e memórias, 
em que se recordou e prestou homenagem aos 

Maestros, Músicos e Diretores que passaram pela 
coletividade ao longo destes 126 anos, alguns dos 
quais estiveram ali presentes e foram chamados ao 
palco na atuação final. 

Dirigida pelo Maestro Ricardo Vicente, a 
Filarmónica brindou o público com um repertório 
de música portuguesa e estrangeira, de vários géne-
ros, mostrando toda a sua versatilidade. 

O Presidente da Direção da Filarmónica. João Jorge, 
agradeceu a presença dos antigos músicos, lem-
brando que alguns vieram de longe para participar 
neste concerto especial. “Somos uma família, pode-
mos estar separados pelas nossas vidas pessoais, 
pelo nosso trabalho profissional, mas a Filarmónica 
tem sempre um cantinho no nosso coração”, afir-
mou. E homenageou os antigos músicos e diretores: 
“é um prazer ter neste palco e desse lado pessoas que 
nós temos como exemplo, que nos ajudaram a ser os 
homens e as mulheres que somos hoje. E agora 
cabe-nos transmitir esses valores às novas gerações 
da Filarmónica”. 

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, presente no 
evento e convidado a dirigir algumas palavras, felici-
tou a Filarmónica pelo seu 126.º aniversário e agrade-
ceu a dedicação e o empenho de todos os que fizeram 
e continuam a fazer a história da Filarmónica.

O Presidente da Autarquia enalteceu o trabalho que 
a Coletividade tem desenvolvido ao longo da sua 
existência, passando o testemunho de geração para 
geração, e salientou o espírito de união, de família, 
que sempre caracterizou o ambiente vivido no seio 
da Filarmónica, e que permitiu ultrapassar os 
momentos mais difíceis. 

Deixou também o compromisso do Executivo 
Municipal no apoio à coletividade, seja na sua ativi-
dade regular seja na concretização doutros justos 
anseios já abordados entre o Município e os Órgãos 
Sociais da Filarmónica.

Parabéns à Filarmónica de Mortágua, pelos seus 126 
anos de vida, dedicados à formação musical, mas 
também formação humana e cívica, de homens e 
mulheres. Por um percurso extraordinário na pro-
moção, divulgação e valorização da cultura na nossa 
comunidade.   ■
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Paulo Costa, escritor mortaguense, 
apresentou no passado dia 1 de 
outubro, na Biblioteca Municipal 
Branquinho da Fonseca, o seu mais 
recente livro, "Sonhos Encarcerados". 

Paulo Costa apresentou o seu 
novo livro “Sonhos Encarcerados”

Este é o terceiro livro lançado pelo autor e o primeiro 
no género narrativo depois de “EsPASSOS” (2014) e 
“Lonjuras” (2021), ambos de poesia.

Na apresentação marcaram presença a família, ami-
gos e entidades municipais (Presidente da Câmara, 
Ricardo Pardal, e a Vereadora da Cultura, Ilda 
Matos), além do público em geral, que se associaram 
a mais um lançamento de uma obra do autor, neste 
novo desafio pela área da prosa.

A apresentação do livro esteve a cargo de Zília 
Gonçalves, que foi professora do autor e partilha  em 
comum o gosto pela escrita. Sem querer desvendar a 
história contada no livro, Zília Gonçalves recomen-
dou a sua leitura, porque encerra na sua mensagem 
“uma grande lição de vida” nesta curta, mas intensa 
narrativa. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
felicitou o autor por mais esta obra literária, referindo 
que “é sempre com enorme satisfação que o 
Município abre as portas deste equipamento cultural 
(Biblioteca) para a apresentação de obras da autoria 
dos nossos escritores”. Algo que tem sido muito fre-
quente nos últimos anos, para dizer: “esperamos que 
assim continue, porque é um sinal também da capa-
cidade de produção dos nossos escritores que nos 
têm presenteado com obras de elevada qualidade”. 

O livro trata de um fenómeno que infelizmente con-
tinua a assolar a nossa sociedade, a violência no seio 
familiar, que deixa marcas para toda a vida. ■

A 16ª edição do Rally de Portugal 
Histórico teve passagem pelo 
concelho de Mortágua.

A passagem por Mortágua integrou a quarta e derra-
deira etapa da emblemática prova, a mais extensa, que 
ligou Viseu ao Estoril, numa distância de 508,1 km. 

Após uma paragem para almoço no Resort 
Montebelo Aguieira, seguiu-se um percurso que 
levou as 73 equipas participantes pela EN 228 em 
direção a Mortágua, e posteriormente pela EN234 
em direção a Pomares (início da prova especial), 
Ribeira, Soito, Azival, e regresso novamente à EN234 
em direção ao Buçaco. 

Ao longo de seis dias foram percorridos cerca de 
2060 km. O desafio consistiu em cumprir 43 
Especiais de Regularidade Histórica, percorrendo os 
míticos troços do antigo Rally de Portugal e ao 
volante de automóveis lendários.

Organizado pelo Automóvel Club de Portugal, este 
rali conjuga várias dimensões, a competição, o con-

vívio entre os participantes e o contexto turístico das 
várias localidades. Ao longo das suas edições, o Rally 
de Portugal Histórico ganhou reputação internacio-
nal, atraindo equipas de vários pontos da Europa. ■

Rally de Portugal Histórico
passou por Mortágua
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Rally de Portugal Histórico
passou por Mortágua
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Feira da Castanha e do Mel 
animou Quilho

Organizada pela Associação de Desenvolvimento 
Social de Quilho (ADESQ) nos dias 22 e 23 de outubro e 
enquadrada na beleza natural do Parque de Merendas, 
a feira atraiu visitantes do concelho e da região.

Durante os dois dias, os visitantes puderam saborear 
o melhor da gastronomia tradicional, como a sopa da 
matança, serrabulho, torresmos/carne de alguidar, 
feijoada, diversos petiscos e pratos confecionados 
com castanhas, pão de trigo e broa caseira, vinhos, 
água-pé, e os doces típicos (pastel de castanha, filhós 
com mel, Bolo de Cornos, Bolo Senhor do Mundo). 

Outra zona da feira esteve reservada para as ativida-
des económicas e produtos regionais, os enchidos, os 
queijos , os vinhos de produção local, o mel. 

No espaço dedicado à feira à moda antiga predomi-
navam os produtos agrícolas, nomeadamente os 
produtos típicos desta época do ano (nozes, avelãs, 
castanhas), além de produtos artesanais (artes deco-
rativas). Um dos objetivos da iniciativa é ajudar os 
produtores locais a escoar os seus produtos agríco-
las, permitindo a obtenção de um rendimento comple-
mentar à sua atividade normal. 

Como vem sendo tradição, a feira não podia termi-
nar sem o habitual magusto. Num enorme assador 
foram colocadas as castanhas, oferecidas a todos os 
presentes, acompanhadas de água-pé. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
visitou os vários stands e bancas, conversou com 
empresários e produtores ali presentes, e destacou a 
importância de se promover e valorizar o mundo 
rural, os produtos endógenos, e de se preservar as 
tradições gastronómicas, “aquilo que é genuíno, 
único e diferenciador”. E sublinha o envolvimento 
ativo da população na organização da feira: “as pes-

A Feira da Castanha e do Mel de Quilho cons-
tituiu uma grande mostra do mundo rural, 
desde a gastronomia aos produtos locais e 
regionais, sem esquecer a animação. A casta-
nha dá o mote a esta feira de cariz popular. 
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soas de Quilho sentem orgulho nesta feira, porque 
tudo o que aqui vemos é fruto da sua dedicação, do 
seu esforço, do seu entusiasmo, no fundo, do amor à 
sua terra”.

O Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, José 
António Silva, refere que a feira “é o evento mais 
emblemático da freguesia e de características únicas 
no concelho” pelo ambiente e pela vivência ligados 
às tradições e à ruralidade. Um evento que cresceu 
desde a sua criação, “em espaço, expositores e visi-

tantes”, e que hoje se apresenta como um cartaz de 
atração de pessoas e de afirmação da identidade de 
Quilho. “Quando se fala de Quilho, as pessoas asso-
ciam logo à Feira da Castanha”.

Mário Esteves, elemento da organização e mentor 
desta feira, destaca o apoio da Câmara Municipal e 
da Junta de Freguesia de Espinho, sem esquecer os 
cerca de 80 habitantes de Quilho que de “forma gra-
ciosa e voluntária” colaboram nas mais diversas fun-
ções, concluindo que Quilho “é uma terra pequena, 
mas com o coração do tamanho do mundo”. ■

O Município de Mortágua irá fazer o aproveitamento 
dos vários edifícios municipais para produzir energia 
que servirá para autoconsumo dos mesmos.

Foi já elaborado um relatório técnico que identificou 
os vários edifícios (escolares, culturais, desportivos, 
entre outros) e avaliou o potencial de cada um, por 
via à máxima produção de energia solar.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
sublinha as vantagens do projeto em termos de sus-
tentabilidade ambiental, reduzindo a pegada de car-
bono do município, mas também em termos de sus-
tentabilidade económica, permitindo uma redução 
significativa da fatura energética. “Temos muitas 
horas de sol ao longo do ano e temos de aproveitar 
esse recurso que é limpo e renovável, e que não está 
dependente dos mercados e crises internacionais. 
Passamos de meros consumidores a produtores de 
energia, fazendo a injeção na rede da energia exce-

dente. É um investimento de longo prazo, para o 
futuro, que terá retorno em termos de poupança e 
contributo ambiental”.

O próximo passo, até ao final do corrente ano, será a 
abertura de concurso público para seleção de opera-
dores privados interessados na sua instalação, que 
terão a cargo o investimento, assumindo-se o 
Município como parceiro no que respeita à produ-
ção de energia. 

Lembramos que também está em curso um plano 
em grande escala na requalificação da iluminação 
pública do concelho, com a substituição de lâmpa-
das convencionais por lâmpadas LED, também mais 
eficientes e económicas. ■

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Câmara vai produzir energia 
para autoconsumo
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Neste número da Agenda Municipal 
fomos conhecer a atividade desen-
volvida pela Morpatudos, sedeada 
em Mortágua. Resgatar, cuidar e aco-
lher animais abandonados, errantes 
ou em situação de risco, tendo em 
vista a sua entrega para adoção, é a 
missão da Associação.  

NOVEMBRO 2022

ENTREVISTA

MORPATUDOS

COMO SURGIU A MORPATUDOS?

Em Mortágua, havia um grupo de amigos empenha-
dos no resgate de animais e na sua respetiva adoção. 
Faziam-no por amor aos animais, por serem sensí-
veis à problemática do abandono, mas sem qual-
quer enquadramento legal. Entretanto, as necessi-
dades foram crescendo, cada vez começaram a ser 
mais procurados, a receber mais pedidos de ajuda e 
sentiram a necessidade de criar a associação. 
Nasceu, então, a Morpatudos, a 7 de Março de 2018, 
sediada num espaço cedido por um particular para 
servir de abrigo aos animais e aí ficámos até 2021, 
quando nos foi cedida uma das alas do Centro de 
Recolha Oficial gerido pelo Município. 

A MORPATUDOS É UMA ASSOCIAÇÃO SEM 
FINS LUCRATIVOS. A ASSOCIAÇÃO CONTA 
COM APOIOS E/OU AJUDAS PARA CONSEGUIR 
DESENVOLVER A SUA MISSÃO? 

A MORPATUDOS - Associação de Resgate Cuidado e 
Acolhimento é uma associação sem fins lucrativos, 
cuja sede e atividade se desenvolve no concelho de 
Mortágua, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos animais. Para tal, propõe-se e tem vindo 
a desenvolver ações de defesa e proteção dos animais 
abandonados, lutando pelo seu bem-estar e melho-
ria das suas condições de vida, colaborando com os 
Órgãos competentes no sentido do cumprimento da 
legislação e na resolução das situações de animais 

desamparados, proporcionando alimentação, medi-
camentos e o amparo necessário, incentivando a 
adoção responsável e estimulando a esterilização 
como forma de controlo da superpopulação. Para a 
concretização dos nossos objetivos, contamos prin-
cipalmente com o apoio de um grupo de voluntários, 
bem como o apoio do Município de Mortágua, e da 
população em geral, que sempre nos apoiou em cam-
panhas de angariação de alimentação, donativos 
e/ou tornando-se sócios da Associação. 

QUANDO RECOLHEM UM CÃO ABANDONADO 
OU MALTRATADO, QUE PROCEDIMENTOS  
SÃO SEGUIDOS? 

A recolha de cães é da responsabilidade do 
Município, não da Morpatudos. O que fazemos é res-
ponder às solicitações e pedidos de ajuda que nos 
vão chegando. Em caso de abandono ou maus tra-
tos, caso existam evidências desse facto, é obrigato-
riamente feita uma denúncia na GNR e prestados 
todos os cuidados necessários ao animal, nomeada-
mente, alimentação e cuidados veterinários. Para 
responder a esta nossa necessidade, foram realiza-
dos protocolos de colaboração com Clínicas 
Veterinárias de Mortágua, Santa Comba Dão e 
Tondela que nos permitem prestar estes cuidados, a 
preços mais acessíveis. Após serem prestados os cui-
dados necessários, e caso tenhamos vagas no nosso 
abrigo, acolhemos o animal, caso não exista vaga, 
tentamos encontrar uma família de acolhimento. 

AS PESSOAS QUE COLABORAM COM A 
ASSOCIAÇÃO SÃO VOLUNTÁRIAS?

Somos todos voluntários, desde os membros dos 
Órgãos Sociais aos que colaboram diariamente con-
nosco, apenas como voluntariado. Neste momento, 
contamos com um banco de cerca de 10 voluntários 
que colaboram connosco na alimentação e cuidados 
aos animais, participação em eventos e acompanha-
mento de situações que nos sejam sinalizadas. 

QUANTOS ANIMAIS ESTÃO À VOSSA GUARDA 
ATUALMENTE?

Temos neste momento cerca de 25 cães no abrigo e 3 
em famílias de acolhimento temporário. 

TEM HAVIDO UM CRESCIMENTO OU DIMINUI-
ÇÃO DOS CASOS DE ABANDONO DE ANIMAIS? 

Nunca é fácil definir, concretamente, se a sociedade 
está a avançar, ou a regredir, nestas situações, uma 
vez que há fases em que existe um crescimento enor-
me a nível de abandono: a fase da caça, a fase das 
férias de verão e a fase do Natal. Queremos acredi-
tar que, um dia, o abandono será muito menor, 
sendo que não conseguimos que desapareça por 
completo. Desde que iniciámos a nossa ativida-
de, tem-se notado no nosso concelho uma dimi-
nuição em termos de ninhadas.
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Reunião de apresentação 
da Jornada Mundial da Juventude
O município de Mortágua irá acolher jovens peregrinos de várias nacionali-
dades durante a semana de realização da Jornada Mundial da Juventude, 
que irá decorrer entre 1 e 6 de agosto de 2023.

NOVEMBRO 2022

O ABANDONO DOS CÃES ACARRETA VÁRIOS 
RISCOS… 
Sim, tanto para ao cães, como para a população no 
geral. Para os cães, na medida em que se reproduzem 
e dão azo à sobrepopulação de cães abandonados, 
pelo concelho. Apanham doenças, morrem atropela-
dos, tornam-se agressivos. Para as pessoas, porque  
podem ser potenciais portadores de algumas doen-
ças  transmissíveis ao ser humano, podem causar 
infestações de pulgas e carraças, acidentes, etc.

QUAL O DESTINO FINAL DOS CÃES APÓS 
SEREM RESGATADOS?

É sempre verificado se o animal tem identificação 
eletrónica (chip). Caso não tenha e tenha perfil para 
adoção, é divulgado nas nossas páginas de Facebook e 
Instagram, na esperança de encontrar uma família que o 
acolha. Esta é a situação desejável. No entanto, temos 
casos de animais que precisam de um processo de 
socialização até ficarem aptos para adoção, temos 
outros que, pela idade, patologias ou até pelo perfil, 
sabemos que, à partida, ficarão connosco para o resto da 
vida. O acolhimento de um animal é, para nós, um 
compromisso para com eles, um compromisso de que 
não voltarão a ser abandonados e que terão uma vida 
melhor do que a que tiveram até ao dia que entraram na 
associação. Os animais que estão ao nosso encargo são 
adotados com chip, vacinação, desparasitação interna e 
externa, e, os que tiverem mais de meio ano, já vão 
esterilizados.

Desde que a Associação iniciou a atividade, em 2018, 
foram adotados cerca de 130 animais (cães e gatos), 
sem contar os que demos para adoção quando não 
tínhamos a Associação ainda formada, que foram 
cerca de 30. Como os animais do centro de recolha 
deverão ficar neste espaço por um tempo limitado, ao 
contrário do que acontece na Morpatudos, temos 
vindo a divulgar alguns dos animais do centro de 
recolha, tendo já arranjado algumas famílias.

QUEM ESTIVER INTERESSADO EM ADOTAR 
UM DESSES ANIMAIS, O QUE DEVE FAZER?

Apenas tem de demonstrar esse interesse junto da 
associação, enviando email para MORPATU-

DOS@GMAIL.COM ou uma mensagem privada para a 
nossa página de Facebook.  

COMO É QUE AS PESSOAS PODEM AJUDAR A 
ASSOCIAÇÃO? 

Se quiserem ajudar esta associação podem:
– Oferecer-se para ser voluntário;
– Tornar-se sócio da associação;
– Contribuir com doações de alimentos, brinque-
dos, cobertores.

Para ficarem a saber mais sobre esta associação, 
passem pela página: WWW.FACEBOOK.COM/MORPATUDOS/

No âmbito da preparação e divulgação deste evento 
internacional, realizou-se no passado dia 11 de outu-
bro uma reunião no Município de Mortágua que con-
tou com a presença da Vereadora Ilda Matos, dos 
representantes do Comité de Organização da 
Diocese de Coimbra e de uma representante do 
Comité de Organização Territorial que abrange os 
concelhos de Mortágua e Penacova. Esta reunião 
teve como principais objetivos a apresentação da 
Jornada Mundial da Juventude 2023, bem como 
toda a dinâmica da sua organização e preparação. 

A Jornada contempla, para além das atividades que 
ocorrerem em Lisboa, os Dias na Diocese (Pré-Jornada), 
que acontecem na semana que antecede a Jornada, de 
26 a 31 de Julho, em que os jovens vindos de diferentes 
partes do Mundo são recebidos nas várias dioceses do 
país.

Mortágua está integrada na Diocese de Coimbra e 
terá também oportunidade de acolher um grupo de 
jovens peregrinos de várias nacionalidades. Estes jovens 

irão conhecer e viver, durante uma semana, na região, 
constituindo-se como uma experiência de enriqueci-
mento mútuo entre os jovens que vêm do estrangeiro, os 
jovens locais, as famílias e a comunidade.

O Município de Mortágua demonstrou disponibili-
dade para trabalhar em conjunto com a organização 
no apoio ao acolhimento dos jovens que irão passar 
a Pré-Jornada  em Mortágua. ■
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XIII

28 - 30 OUT 2022

SEX, 04 NOV

15:30 - 17:30 
CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA
Apresentação e Partida Simbólica das 
equipas participantes.

18:15 
CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
Entrada do 1º concorrente no Parque 
Fechado.

19:30
VALE DE AÇORES 
SP 1 & 2 - Super Especial Mortágua

SÁB, 05 NOV

09:00
ALGERIZ - LUSO
PE 3 & 4 - Algeriz

14:00
PENACOVA -BUSSACO
PE 5 & 6 - Bussaco 
(Traçado original Rali Portugal)

21:00
LUSO
BL 1 & 2 - “Alfredo César Torres”

DOM, 06 NOV

10:15
TREZÓI - LUSO
PE 7 & 8 - Monte Novo

16:30
AVENIDA EMÍDIO NAVARRO, LUSO
Entrega de Prémios

RALLY LEGENDS LUSO- BUSSACO

ORG.: CLUBE LUSOCLÁSSICOS

APOIO: PARCERIA DE MUNICÍPIOS DE MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA

O Rally Legends, prova mítica que se realiza na Serra 
do Bussaco entre 4 e 6 de novembro, vai percorrer 
estradas dos municípios de Mealhada, Mortágua e 
Penacova. A prova, que conta com a participação de 
automóveis e pilotos dos lendários anos 80, incluin-
do 30 equipas internacionais, reedita algumas das 
classificativas mais icónicas do Rali de Portugal. 

No Rally Legends, os veículos até 1983 serão desig-
nados como “Legends Históricos”, mas também 
haverá espaço para outros veículos que ocuparão as 
categorias de Legends Míticos, Sport e Open/ Show, 
sempre sob o olhar atento dos espectadores.

MEALHADA - MORTÁGUA - PENACOVA
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VASCO HERNANDEZ - "NOCTAMBULOSIS"

5 NOV
21:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA

Vasco Hernandez nascido em Andorra, de mãe portuguesa e 
emigrante é músico e compositor e incorpora na sua expres-
são musical toda a riqueza das suas raízes e memórias his-
pano-portuguesas, projetando-as e filtrando-as à luz da 
sua profunda vivência da estrutura rítmica, harmónica e afe-
tiva da cultura flamenca.

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 231 927 460
BILHETE: 5€

ORG.: PARCERIA DE MUNICÍPIOS DE CARREGAL DO SAL, MORTÁGUA, 
SANTA COMBA DÃO E VILA NOVA DE PAIVA

PASSEIO TODO-TERRENO
JIPES E MOTOS

12 NOV

08:00 | Concentração junto à sede dos Bombeiros Voluntários
09:00 | Início do Passeio
10:30 | Reforço
13:00 | Almoço
14:30 | Parque de diversões 

INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES:
O 912 349 441 (MAURO)
O 913 543 595 (FILIPE)

ORG.: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

TRAIL MORTÁGUA 2022

20 NOV

PROVAS
Trail 20 km / Trail 12 km / Caminhada 8 km

PROGRAMA
07:00 | Abertura do secretariado, Câmara Municipal de 
Mortágua
09:00 | Partida Trail 12 km e 20 km
09:15 | Partida da caminhada
11:30 | Entrega de prémios Trail 12 km e Trail 20 km
14:00 | Encerramento

INSCRIÇÕES: HTTPS://RUNMANAGER.NET
OUTRAS INFORMAÇÕES: EVENTOS.NSCPMORTAGUA@GMAIL.COM

ORG.: NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL EM MORTÁGUA
APOIO: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

SÃO MARTINHO 
LOURINHA DE BAIXO

12 NOV | LOURINHA DE BAIXO

Papas e Sardinha Assada
Magusto
Animação Musical: "Hopus Band" e "Flora do Mondego"
Procissão Noturna

JANTAR SOLIDÁRIO PELA VIDA

19 NOV | QUINTA "O RECANTO" - MORTÁGUA

Jantar de angariação de fundos para apoio ao 
funcionamento do Núcleo Regional do Centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.

Animação Musical com "Os Paralelos do Ritmo".

INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES:
O 917 356 085 / O 911 179 337
O 915 081 979 / O 917 622 117

ORG.: GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITÁRIO DE MORTÁGUA DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
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PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 20:00 21:30    ▪ ▪ABERTURA DA BILHETEIRA: SESSÕES: BILHETES:  NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA NOVEMBRO 2022

DOM 06 (17.00) (21.30)

Halloween - O Final
Halloween Ends

1h 51min // TERROR // M/18
DE: DAVID GORDON GREEN
COM: JAMIE LEE CURTIS, JUDY GREER, NICK CASTLE

Esta é a última luta de Laurie Strode.
Após 45 anos, a mais aclamada e adorada saga de terror tem 
a sua épica e assustadora conclusão, ao vermos Laurie 
S t rode enfrentar  por  uma úl t ima vez  o  d iabo 
encarnado,Michael Meyers, numa colisão nunca antes vista 
em cinema.Apenas um sobreviverá.

SAB 19 (21:30) / DOM 20 (17:00)

O Amigo Crocodilo  
Lyle, Lyle, Crocodile 

1h46M // ANIMAÇÃO, AVENTURA  // M/6
DE: JOSH GORDON E WILL SPECK 
COM: CONSTANCE WU, JAVIER BARDEM, SCOOT MCNAIRY

Quando a família Primm se muda para Nova Iorque, o seu 
filho Josh luta para adaptar-se à nova escola e aos novos 
amigos. Tudo isso muda quando ele descobre Lyle -um 
crocodilo cantor que adora banhos, caviar e boa música –a 
viver no sótão da sua nova casa. Os dois tornam-se amigos 
rapidamente, mas quando a existência de Lyle é ameaçada 
pelo malvado vizinho Sr. Grumps, os Primm devem unir-se 
ao carismático dono de Lyle, Hector P. Valenti , para mostrar 
ao mundo que a família pode vir dos lugares mais 
inesperados e não há nada de errado num grande crocodilo 
que canta e que tem uma personalidade ainda maior.

SAB 12 (21:30) / DOM 13 (21:30)

Black Adam 
Black Adam

2h // AVENTURA  // M/12
DE: JAUME COLLET-SERRA
COM: DWAYNE JOHNSON, SARAH SHAHI, PIERCE BROSNAN

O mundo precisa de um herói e só tem Black Adam.
Quase 5.000 anos depois de lhe terem sido concedidos os 
poderes ilimitados dos antigos Deuses e de ter sido 
aprisionado, Black Adam é libertado do seu túmulo na 
Terra,e prepara-se para usar a sua forma única de justiça no 
mundo moderno.

 SAB 26 (21:30) / DOM 27 (21:30)

Amesterdão
Amsterdam

2h 14m// DRAMA //M12 
DE: DAVID O. RUSSELL
COM: CHRISTIAN BALE, MARGOT ROBBIE E JOHN DAVID WASHINGTON

Na década de 1930, três amigos testemunham um 
assassinato, são incriminados e descobrem uma das tramas 
mais ultrajantes da história americana.
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LUÍS URGAIS

O legado de Nhô Filili 
O retrato de uma África bela e sedutora, 
mas também dura e miserável, e bem assim 
uma metáfora da história da mestiçagem 
biológica e cultural e da génese dos 
movimentos pela independência das Colónias.

CHERYL HOLT

Meu único amor
Um belo desconhecido... 
um coração destroçado...
o amor de uma vida.

ADULTOS

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

INFANTIL / JUVENIL

TRACEY TURNER

O top de 
factos curiosos 
263 listas divertidas e 
cheias de factos fascinantes.

HERANI ZÃO OLIVEIRA

Gaia, Nix e o reino 
da incerteza 
Duas irmãs gémeas com poderes 
mágicos vão desvendar 
um grande mistério!

TEMA: DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES (25 DE NOVEMBRO)

MANAL AL-SHARIF (ATIVISTA PELOS DIREITOS DAS MULHERES)

Era uma vez uma rapariga 
que queria conduzir um 
carro.
Vivia na Arábia Saudita, um 
país onde as regras religio-
sas impedem as mulheres 
de guiar e um dia decidiu 
quebrar as regras, pegou no 
carro do irmão, foi dar uma 
volta pelas ruas da cidade e 
publicou um vídeo no 

YouTube em que se filmava ao 
volante do carro, para que o 
maior número possível de 
pessoas visse o que estava a 
fazer e ganhasse coragem 
para fazer o mesmo, as auto-
ridades religiosas não fica-
ram nada satisfeitas e Manal 
foi presa, sendo obrigada a 
prometer que não tornava a 
conduzir.

Entretanto, o vídeo que 
publicara tinha sido visto 
por milhares de pessoas e 
poucas semanas depois, cen-
tenas de corajosas mulheres 
sauditas acorreram às ruas 
atrás do volante dos seus car-
ros, desafiando as autorida-
des religiosas.

Manal foi presa de novo, mas 
não se calou e continuou a 
incentivar as suas patriotas a 
conduzir e a lutar pelos seus 
direitos.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar o Plano de Ação para o ano letivo 2022-
2023 do projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, dirigido 
aos alunos das escolas EB 2.3, Escola Secundário, 1º 
Ciclo do Ensino Básico e Pré-Primário.

Ratificar a candidatura apresentada à DGESTE para 
financiamento do programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.

Ratificar a adesão do Município, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, ao programa 
Eco--Escolas no ano letivo 2022-2023.

A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias 
realizadas nos dias 12 e 26 de Outubro tomou conhecimento e deliberou: 

Aprovar celebrar protocolo de parceria com o Centro 
Qualifica da Escola Profissional Beira Aguieira, 
tendo por objetivo aumentar a frequência e conclu-
são de percursos de qualificação escolar de adultos e 
a certificação de competências.

Ratificar os processos de candidatura nº 33, 34, 35, 
36, 37 e 38 de atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio às Famílias, nos termos do respetivo 
Regulamento. 
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LUÍS URGAIS
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ADULTOS

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

INFANTIL / JUVENIL
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Ratificar a candidatura apresentada à DGESTE para 
financiamento do programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias 
realizadas nos dias 12 e 26 de Outubro tomou conhecimento e deliberou: 

Aprovar celebrar protocolo de parceria com o Centro 
Qualifica da Escola Profissional Beira Aguieira, 
tendo por objetivo aumentar a frequência e conclu-
são de percursos de qualificação escolar de adultos e 
a certificação de competências.

Ratificar os processos de candidatura nº 33, 34, 35, 
36, 37 e 38 de atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio às Famílias, nos termos do respetivo 
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CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube o subsí-
dio no valor de 40.555,56 euros, mediante a celebra-
ção de protocolo, para apoio ao desenvolvimento da 
sua atividade desportiva na época 2022/2023, estan-
do inscritos 125 atletas nos escalões de formação. 

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores 
o subsídio no valor de 29.062, 24 euros, mediante a 
celebração de protocolo, para apoio ao desenvolvi-
mento da sua atividade desportiva, envolvendo o 
total de 140 atletas, dos quais 83 são da formação. 

Aprovar atribuir ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua o subsídio no valor de 
3.000,00 euros, mediante a celebração de protoco-
lo, como apoio à organização da Taça Regional XCO, 
inserida no calendário de competições da Assoc. 
Ciclismo da Beira Alta, bem como ao Encontro 
Regional de Escolas de BTT.

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro o subsídio 
no valor de 20.000, 00 euros para apoio às despesas 
correntes de início de época e o subsídio de 15.000, 
00 euros pelos excelentes resultados na época de 
2022”, nos termos de protocolo a celebrar. 

Aprovar atribuir ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua o subsídio no valor de 
3.000,00 euros, mediante a celebração de protoco-
lo, para apoio à organização do “1º Trail da Irmânia” 
a realizar no dia 12 de novembro.

Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua o 
subsídio no valor de 500,00 euros para apoio à reali-
zação do “Concerto de Outono”, com fins solidários. 

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa 
de Vale de Mouro o subsídio no valor de 1.000,00 
euros para apoio às despesas correntes (água, luz, 
gás) realizadas com o realojamento temporário de 
famílias ucranianas ao abrigo do programa de aco-
lhimento de refugiados.

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir apoios económicos a agregados 
familiares em situação de vulnerabilidade económi-
ca, no valor global de 2.185,00 euros, nos termos das 
propostas  do Serviço de Atendimento e  
Acompanhamento Social.

Aprovar celebrar contrato com o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana para compartici-
pação do projeto “Centro de Emergência Social do 

Freixo”, a instalar na antiga Escola Primária, ao abri-
go da candidatura apresentada pelo Município de 
Mortágua à “Bolsa de Alojamento Urgente e 
Temporário”.

Aprovar proceder ao levantamento das famílias 
carenciadas para atribuição do Cabaz de Natal 2022.

Aprovar o Plano de Atividades da Academia Saber+ 
para o ano letivo 2022-2023.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a pro-
posta de versão final da alteração do Plano 
Pormenor do Crafuncho, com todos os documentos 
que integram o referido Plano. 

Aprovar remeter o pedido de prorrogação da 
Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de 
Medidas Preventivas à Assembleia Municipal, para 
aprovação e posterior publicação em Diário da 
República. 

PROTEÇÃO CIVIL

Deliberar manter nos moldes anteriores o apoio à 
A s s o c i a ç ã o  H u m a n i t á r i a  d o s  B o m b e i r o s  
Voluntários de Mortágua relativamente às despesas 
de transporte de utentes ao centro de vacinação 

(Centro de Saúde) para toma da vacina contra a 
Covid 19.

Ratificar o contrato de comodato celebrado entre o 
Município e o Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), tendo como objeto a entrega 
de um trator pneumático destinado a ações de ges-
tão de combustíveis. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar as normas de procedimento da organização 
e realização do XIII Fim de Semana da Lampantana.

Ratificar o protocolo de colaboração celebrado entre 
o Clube Lusoclássicos, os Municipios da Mealhada, 
Mortágua e Penacova, para a realização do Rally 
Legends Bussaco 2022.

Aprovar celebrar protocolo de colaboração com a 
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e 
Aguieira –ACIBA, tendo por finalidade o apoio à rea-
lização da ação “Tômbola de Natal”, que visa a pro-
moção do Comércio Local na quadra natalícia.

Tomar conhecimento do guião de medidas de efi-
ciência energética aprovadas pelo Conselho 
Intermunicipal da CIM-Região de Coimbra.
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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 927 560

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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GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Aprovar o projeto de Regulamento do Orçamento 
Participativo e a sua submissão a consulta pública 
pelo período de 30 dias.

Aprovar o projeto de Regulamento de Estágios 
Profissionais na Câmara Municipal e a sua submis-
são a consulta pública pelo período de 30 dias.

Aprovar a abertura de procedimento para elabora-
ção de novo Regulamento do Ninho de Empresas de 
Mortágua, podendo os interessados apresentar con-
tributos no prazo de 10 dias úteis a contar da data de 
aviso na página oficial do Município. 

Aprovar o Regulamento Interno de funcionamento e 
utilização do Espaço Museológico Temático da 
Escola Primária de Vale de Remígio.

Aprovar o Relatório Final do júri do concurso público 
relativo à empreitada da “Requalificação da Casa 
Lobo”, e adjudicar a referida empreitada à empresa 
Edibest – Engenharia e Construção, Lda., pelo valor 
de 333.919,74 euros.

Aprovar o Relatório – Avaliação Potencial 
Fotovoltaico relativo à implementação do projeto 
de Unidades de Produção para Autoconsumo nos 
edifícios municipais (produção de energia através 
de painéis fotovoltaicos).

Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da 
Câmara relativo ao Serviço de Transporte Coletivo 
de Passageiros no Município de Mortágua, no âmbi-
to da autorização provisória e compensação por obri-
gações de serviço público ao operador, e com efeitos 
até ao final do ano de 2022. 

Aprovar a realização do tradicional Almoço-
Convívio de Natal dos Funcionários do Município. 

Aprovar a reversão para o Município do lote nº 38 do 
Loteamento Urbano da Cerâmica de Mortágua, con-
forme proposta do requerente, e nos termos previs-
tos no artº 14 do Regulamento da Hasta Pública.

Emitir parecer favorável relativamente à escala de 
Turnos das Farmácias da área do município a entrar 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023.
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Turnos das Farmácias da área do município a entrar 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023.
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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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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.
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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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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA q m ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA 231 927 460 ▪  MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT

CMMORTAGUA @MUNICIPIOMORTAGUA MUNICÍPIO DE MORTÁGUA WWW.CM-MORTAGUA.PT
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