
AGENDA MUNICIPAL MORTÁGUA

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA ▪    AGOSTO 2022

# 235            

MUNICÍPIO
mortagua



O Verão traz-nos também essa oportunidade e 
não a desperdiçamos.

Neste 2022 de regresso à normalidade depois 
da pandemia, apelo a todos para que vivam este 
sentido de Comunidade e que sejam felizes e 
façam os outros felizes. 

Vamos ser felizes neste Verão, trabalhar e festejar, 
abraçar e beijar os que têm estado ausentes, espa-
lhar esta energia positiva!

Uma nota para as nossas festas, as “tasquinhas” 
como são por muitos conhecidas.

Vamos ter de 9 a 14 de agosto uma nova edição, 
honrando a tradição de convívio da nossa 
comunidade e introduzindo alguns novos ele-
mentos, com uma organização revista do espa-
ço, do tempo, e da programação.

Para que neste evento se honre e estimule o mais 
possível todo o sentir Mortaguense, decidimos 
agrupar todas as iniciativas debaixo dum novo 
nome que nos inspire a todos e que diga clara-
mente: Esta festa é o que somos, e somos cora-
ção, somos entrega, solidariedade, amizade, ale-
gria, e Comunidade!

Estas festas são então agora Mortágua Viva, um sím-
bolo e uma marca do nosso sentir!

Votos dum excelente Verão para todos, de toda a 
felicidade nos reencontros e nos merecidos períodos 
de descanso, seja nas festas da aldeia ou na 
Mortágua Viva ou no recato dos lares, mas repleto 
de toda a energia positiva!

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Estamos no Verão, a época dos cuidados redobrados 
por causa dos incêndios e de tantas outras preocu-
pações, como sempre e na vida de todos, mas esta é 
também a altura do ano em que vemos a chegada 
dos dias de alegria por excelência.

São as festas populares, os reencontros familiares, o 
regresso dos nossos emigrantes, os convívios, o chei-
ro dos petiscos, as gargalhadas e as histórias conta-
das sem pressa de ir a lado nenhum, a espera pelos 
destinos de praia e pelos entardeceres a “trabalhar” 
(grelhar, bronzear, beber aquele copo especial com o 

amigo que não se vê há uns bons tempos), o riso 
das crianças a brincar nos jardins e nos parques, 
as queixas do calor, o prazer de uma bebida fres-
ca, e tantos pequenos e grandes prazeres que se 
repetem ano após ano.

Nós, os Mortaguenses, somos gente de caráter e de 
trabalho, mas também somos uma verdadeira 
Comunidade para quem o estar junto e poder abra-
çar e festejar representa muito do que somos. 
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O projeto de acessibilidades da Rua Dr. José Lopes de Oliveira insere-se no 
Plano de Promoção de Acessibilidades (3ª geração) da Vila de Mortágua.

. 

Este Plano procura desenvolver e implementar 
ações e medidas que potenciem a mobilidade inclu-
siva, através do conceito de “Acessibilidades para 
Todos”. O plano reflete a preocupação do Município 
de Mortágua no desenvolvimento e construção de 
um território para todos, tendo diversas áreas de 
atuação e intervenção que procuram melhorar o 
espaço público, a comunicação e interação com 
todos os cidadãos. 

A elaboração deste Plano teve em consideração a 
localização dos equipamentos escolares, adminis-
trativos e sociais, os serviços e comércio e a estrutura 
viária principal. Foi ainda feito um diagnóstico da 
situação atual, que identificou barreiras arquitetó-
nicas e urbanísticas e propôs recomendações para a 
sua supressão. 

No âmbito desse Plano mais abrangente, encontra-
se já aprovado o Estudo Prévio do projeto de inter-
venção na Rua Dr. José Lopes de Oliveira, que visa a 
reformulação e o reforço da rede pedonal (passeios). 
Em termos gerais, a intervenção permitirá redese-
nhar a utilização do espaço público nesta via, e 
melhorar as condições de acessibilidade e circula-
ção das pessoas, nomeadamente das pessoas com 
mobilidade condicionada. 

A intervenção a executar pretende cumprir três obje-
tivos específicos: promover os modos suaves de des-

locação, através de passeios acessíveis, seguros e 
confortáveis; a acessibilidade para todos os cida-
dãos; e o aumento da segurança.     

O Município apresentou uma candidatura ao 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbi-
to do Aviso “Acessibilidades 360º”, para financia-
mento do projeto de intervenção na Rua Dr. José 
Lopes de Oliveira.

A Rua Dr. José Lopes de Oliveira entronca a sul na Avª 
Assis e Santos (junto ao edifício da Conservatória) e a 
norte na Rua da Gandarada, constituindo uma via 
estruturante no contexto urbano, não só pelos movi-
mentos diários, como também pelos equipamentos e 
funções que possui, concentrando uma diversidade 
de serviços e zonas residenciais.■

oProjeto de Acessibilidades 360  
da Rua Dr. José Lopes de Oliveira
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EXAMES NACIONAIS
Escola Secundária de Mortágua
entre as melhores escolas públicas

A Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais está no top 
10 das melhores escolas públicas do país, tendo por base as 
médias dos exames nacionais.

Nos vários rankings, a Escola Secundária Dr. João 
Lopes de Morais surge ora como 2ª, 3ª ou 4ª escola 
pública melhor classificada, numa listagem que 
junta 487 estabelecimentos de ensino públicos e pri-
vados, em que se realizaram pelo menos 100 exames 
por escola. 

É de salientar em particular dois resultados alcança-
dos pela Escola Secundária Dr. João Lopes de 
Morais, a média de 13,59 no exame nacional de 
Matemática A e a média de 15,2 no exame nacional 
de Português – uma das mais altas de todo o país. 

A MELHOR NO RANKING DA SUPERAÇÃO

Além da honrosa classificação em termos globais, a 
Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais alcan-
çou o primeiro lugar no índice de Superação do 
Ranking de Escolas. Este índice avalia o esforço e a 
capacidade de superação das escolas, e por conse-
guinte dos professores e dos alunos, fazendo a com-
paração entre a “média da escola e aquela que seria 
de esperar face ao seu contexto”. 

Este resultado evidencia o apoio que é dado aos alu-
nos, nomeadamente aos que têm maiores dificulda-
des, promovendo condições de sucesso académico 
para todos. 

O diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada da 
Costa, refere que este resultado no índice Superação 
“vêm premiar e confirmar o nosso lema, que nenhum 
aluno fica para trás, porque cada aluno conta”. 

Num ano particularmente difícil marcado pela pan-
demia e aulas à distância, o Diretor do Agrupamento 
destaca o empenho e esforço dos alunos. “ Estão de 
parabéns, eles é que são os heróis. Fizeram todos um 
grande esforço”. 

Rui Parada da Costa destaca ainda “um quadro de 
professores experientes, muito competentes, preo-
cupados com o bem-estar dos alunos”. 

Satisfeito com estes resultados vinca no entanto que 
“a escola não trabalha para os rankings, mas para a 
qualidade do sucesso dos nossos alunos”. 

ESCOLA INCLUSIVA E COM OPORTUNIDADES 
IGUAIS PARA TODOS

 O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que estes resultados nos exames nacionais 
são motivo de grande satisfação e orgulho para 
Mortágua, para os Mortaguenses e para a nossa 
comunidade educativa. 

O presidente da Câmara destaca a classificação obti-
da pela Secundária de Mortágua no ranking da “supe-
ração”, porque significa que “a escola é inclusiva, se 
preocupa com todos, sem exceção, e promove opor-
tunidades iguais de sucesso académico a todos”.  

Ricardo Pardal sublinha o trabalho de diálogo, 
parceria e colaboração entre Agrupamento de 
Escolas e Município, no sentido de dar aos alu-
nos as melhores condições de aprendizagem e 
as ferramentas necessárias para a sua forma-
ção integral. “O investimento na Educação é 
crucial para o nosso futuro. O que desejamos é 
que os nossos jovens adquiram competências 
que lhes possibilite a plena realização pessoal 
e profissional e o exercício de uma cidadania 
ativa e responsável”. ■
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Iniciaram obras de requalificação
do Mercado Municipal
As obras arrancaram no início do mês de julho. Intervenção 
visa melhorar as condições para vendedores e utentes, e pro-
mover a dinamização do espaço.

O Mercado mantem o seu funcionamento normal, estando as obras a decorrer por setores. Nesta 1ª fase pro-
cedeu-se à recolocação dos vendedores no setor nascente, enquanto decorrem as obras nos setores central e 
poente. Quando as obras estiverem concluídas nestes setores, os comerciantes transitarão para essa área 
renovada, dando-se início às obras no setor nascente.  

Todo o espaço interior será renovado, tanto a nível 
de bancas como de lojas, sendo de destacar a insta-
lação de armários de refrigeração para uma melhor 
conservação dos produtos. O objetivo é requalificar 
e modernizar o Mercado Municipal, enquanto 
importante unidade comercial do concelho e ponto 
de referência dos consumidores.

A intervenção representa um investimento total de 
161.174,98 euros, sendo financiada em cerca de 50% 
pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no 
âmbito da Operação 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e 
Mercados Municipais.■

PREVENÇÃO | Município criou espaço para 
população se resguardar da onda de calor

Face ao fenómeno extremo de calor 
registado na segunda semana de 
Julho, a Câmara Municipal disponibili-
zou um espaço climatizado com o 
objetivo de proteger as pessoas mais 
vulneráveis.

O espaço escolhido foi a Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes/Centro Educativo de Mortágua, aprovei-
tando a circunstância do equipamento já estar sem 
aulas e possuir condições de apoio, nomeadamente 
funcionários, segurança e cozinha inclusive. 

A decisão foi tomada após uma reunião que juntou 
Proteção Civil, Município, Bombeiros, GNR e IPSS`s do 

concelho, em que se analisaram medidas preventivas 
especificas para enfrentar a onda de calor, visando 
sobretudo a proteção da população mais idosa.

Nesse âmbito, através do Gabinete de Ação Social do 
Município e do CLDS, mais de duas centenas de ido-
sos foram referenciados e contactados, no sentido 
de indagar as suas necessidades em termos de con-
forto térmico e transmitir-lhes recomendações 
sobre cuidados especiais a tomar. 

A Câmara Municipal está atenta a estes fenómenos 
climáticos extremos, cada vez mais frequentes, e já 
referenciou um outro local que pode servir de apoio 
à resposta a estas situações de emergência.

“É também um espaço climatizado, pronto a receber 
pessoas, e que pode funcionar como alternativa caso 
não seja possível utilizar o espaço do Centro 
Educativo, nomeadamente no período letivo. Pode 
ajudar a responder a estas situações de ondas de 
calor, bem como a outras situações de emergência 
em que seja necessário acolher pessoas”, explica 
Luís Filipe Rodrigues, Vereador com o Pelouro da 
Proteção Civil. ■
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PASSEIO LITERÁRIO 
“No trilho de Tomás da Fonseca” 

FESTEM regressou ao palco
após dois anos de ausência

A 5ª edição do Passeio Literário “No 
trilho de Tomás da Fonseca”, promovi-
do pelo Município de Mortágua, jun-
tou cerca de 100 participantes.

Após dois anos de interrupção por 
causa da pandemia, o FESTEM - 
Festival de Teatro de Mortágua, 
regressou ao contacto do público.

A iniciativa pretende divulgar e perdurar a obra lite-
rária de Tomás da Fonseca, e homenagear o Homem, 
o Cidadão, o Pedagogo, o Político, que lutou pela 
Liberdade, pela Justiça e pela Educação para todos, 
preocupando-se sobretudo com as camadas mais 
pobres da população.  

O passeio juntou participantes do concelho e de 
vários pontos do país (Viseu, Coimbra, Anadia, 
Mealhada, Aveiro, Carcavelos, Vila do Conde, entre 
outros), e teve início no Jardim-Escola João de 
Deus (concentração e pequeno- almoço), uma vez 
que Tomás da Fonseca esteve ligado à edificação 
deste espaço educativo. 

Ao longo do percurso (Praça do Município, passadiços, 
Barril, Coval, Cabeço do Senhor do Mundo), foram 
apresentados excertos da obra de Tomás da Fonseca 
“Memórias do Cárcere”, publicada em 1919, e encena-
dos por atores do Teatro Experimental de Mortágua. 

No Cabeço do Senhor do Mundo foi servido o almo-
ço, de sabores tradicionais, confecionado por ele-
mentos do Rancho Folclórico “Os Camponeses do 
Freixo”. 

Os participantes mostraram-se agradados com o 
Passeio, que proporcionou um dia repleto de cultura 
e boas surpresas, e a (re)descoberta da figura ímpar 
que foi Tomás das Fonseca.■

Organizado pelo Teatro Experimental de Mortágua, 
o FESTEM proporcionou uma programação teatral 
de qualidade e abrangendo vários géneros, ao longo 
do mês de Julho.

O festival abriu no dia 9 com o musical "Feiticeira de 
Oz", pelo GATEM, de Setúbal. Um espetáculo para 
toda a família onde se mistura beleza, sensibilidade, 
musicalidade e poesia, com o encanto e a magia do 
ambiente cénico e das personagens fantásticas que 
contagiam os mais pequenos. 

No dia 16 subiu ao palco a comédia "Falar verdade a 
mentir", pela Contacto – Companhia de Teatro Água 
Corrente, de Ovar. Com esta peça, o grupo arrecadou 
7 troféus no Concurso Nacional de Teatro Ruy de 
Carvalho – CONTE`22.

Seguiu-se no dia 23 a comédia "Atrás do sofá", pelo 
Grupo de Teatro Popular, de São Pedro do Sul.             

O encerramento do festival esteve a cargo do grupo 
Teatro Passagem de Nível, da Amadora, com o espe-
táculo de sátira social “Desnível Bar II”.

Saudamos o regresso do teatro à nossa “casa da cul-
tura”. Que as “pancadas de Molière” se façam ouvir e 
as cortinas se abram para gáudio da nossa alma.  

O FESTEM contou com o apoio do Município de 
Mortágua.■
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Lançamento do novo livro 
de João Paulo Gaspar de Almeida e Sousa, 
dedicado à “Vila da Irmânia”

 “Memórias da Vila da Irmânia: realidade e utopia por terras de 
Mortágua nas primeiras décadas do Séc. XX”, é o novo livro da 
autoria do Dr. João Paulo Gaspar de Almeida e Sousa.

O livro teve lançamento público no passado dia 25 
de Junho. Médico e com raízes familiares em 
Mortágua, o Dr. João Paulo tem dedicado uma parte 
do seu tempo ao estudo e investigação de vários 
temas relacionados com a história do concelho.

A apresentação do autor e da temática do livro este-
ve a cargo do Professor Doutor Amadeu Carvalho 
Homem (que assina o prefácio) e do Dr. João Pedro 
Fonseca, que em comum têm uma ligação de amiza-
de de longa data com o autor. 

Foram muitos os que se associaram ao ato, entre fami-
liares, colegas de profissão, amigos, de Mortágua e 
doutros pontos do país, além das entidades munici-
pais, apresentando-se a plateia do Centro de 
Animação Cultural praticamente cheia, o que é signi-
ficativo e gratificante nos tempos que correm. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal,  
referiu que era uma honra para o município poder 
associar-se a este evento, a mais uma obra do Dr. 
João Paulo Gaspar Almeida e Sousa, e agradeceu 
mais este seu contributo para o conhecimento do 
passado do concelho, prestando-lhe reconhecimen-
to e admiração “pela sua personalidade, pelo seu 
caráter, pela sua verticalidade, pela sua dedicação às 
causas e a Mortágua, e por tudo o que tem feito em 
prol da divulgação daquilo que é a nossa cultura, a 
nossa história”, “e  para que esse legado seja trans-
mitido às gerações futuras”.” Esse legado deve-nos 
orgulhar de ser mortaguenses e de pertencermos a 
esta terra”, afirmou. 

O autor deixou agradecimentos a todos os que cola-
boraram na feitura do livro e no seu lançamento 
neste dia, bem como à editora (Minerva Coimbra). 
Destacou o contributo dado pelo Dr. José Sousa 
Batista, seu tio, que facultou um numeroso e valioso 
espólio documental de Basílio Lopes Pereira, e por 
outros familiares, que constituíram um forte incen-

tivo para avançar na empreitada do livro. Sem que-
rer esmiuçar o conteúdo do livro, adiantou que a sua 
matriz assenta em três temas fundamentais: a devo-
ção à República e a defesa dos seus ideais, designa-
damente a liberdade; a designação de Irmânia e a 
utopia de Basílio Lopes Pereira acerca dessa desig-
nação (as suas referências à Região da Irmânia, à 
Escola Livre da Irmânia, à Vila da Irmânia); e a vida 
dos três irmãos (Basílio Lopes Pereira, Serafim 
Lopes Pereira e António Lopes Araújo). 

Segundo o autor, quer os leitores de Mortágua quer 
os leitores em geral, vão encontrar no livro diversos 
motivos de interesse, sejam factos históricos, episó-
dios, curiosidades, como esta particular utopia idea-
lizada por Basílio Lopes Pereira, a região da Irmânia, 
que procurou realizar, definindo até os seus limites 
geográficos.  

“A memória histórica vai-se perdendo, e também é 
propósito deste livro que a memória não se apague. 
Os sacrifícios destes homens foram sacrifícios sem 
receber nada em troca, o que eles receberam em 
troca foi a prisão, a deportação, o exílio e o afasta-
mento da família. Tudo em nome do ideal da liber-
dade. Nos dias de hoje, em que o materialismo (em 
sentido lato) domina, é importante fazer referência 
a estes exemplos de cidadania”, afirmou.■
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“Espinhos” é o título do 
mais recente livro da 
autoria do mortaguense 
Jorge Gonzalez.  

14 15AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notíciasnotícias AGOSTO 2022

Jorge Gonzalez 
apresentou o seu 
mais recente livro

A apresentação do novo livro de Jorge Gonzalez 
decorreu no passado dia 23, na Biblioteca 
Municipal. Este é o quarto livro lançado pelo autor, 
depois de “Os Amores de Umbelino Amêndoa” 
(2013), “Os vermes não vestem fraque” (2016), “Os 
Velhos não Morrem na Primavera” (2017).

Licenciado em Português/Francês, Jorge Gonzalez é 
natural de Vale de Açores, mas reside em 
Lagarinhos, concelho de Gouveia. 

A apresentação contou com a presença de familia-
res, amigos e público em geral. O presidente da 
Câmara Municipal, Ricardo Pardal, falou com emo-
ção do amigo de infância e partilhou memórias dos 
tempos de juventude. “É um dia feliz para mim estar 
aqui com o Jorge e com outros amigos que me ajuda-
ram a ser o que sou, pessoas genuinamente boas que 
moldaram a minha forma de ser e estar na vida”.  

Sendo um filho da terra, que por circunstâncias da 
vida foi viver para o sopé da serra da Estrela, “nunca 
perdeu a ligação à sua terra, à sua comunidade de 
pertença, e por isso, faz questão de apresentar os 
seus livros em Mortágua, junto dos seus”, referiu, 
agradecendo mais esta iniciativa. 

E enalteceu o rigor e a qualidade da escrita de Jorge 
Gonzalez, “e a sua capacidade de despertar em nós 
aquilo que está adormecido”.

Jorge Gonzalez agradeceu à Camara Municipal a opor-
tunidade de apresentar em Mortágua, mais esta obra, à 
semelhança do que sucedeu com as anteriores. É um 
enorme orgulho e acima de tudo uma grande alegria 
estar aqui a apresentar o meu novo livro na presença de 
um amigo, o presidente da Câmara Ricardo Pardal, 
pela longa amizade que nos une”. 

Este livro, contou, começou a ser escrito na altura do 
confinamento e incentivado pela leitura de um livro de 
Valter Hugo Mãe, um dos seus escritores de eleição. 

Sobre a temática da obra adiantou: “é um livro sobre 
a pobreza, sobre uma certa condição social, sobre os 
levantados do chão. Os “espinhos” simbolizam 
tanto a paisagem agreste como os próprios espinhos 
da vida, a pobreza, a miséria, a fome, a desgraça”, 
disse. O autor não situou a história num determina-
do espaço e tempo, mas reconhece que muitas pes-

soas vão encontrar elementos de identificação com o 
Portugal dos anos 50 a 70, ou seja, o período anterior à 
democracia. “Não está escrito, mas eu dou pequenas 
pistas que remetem para essa época. A história passa-
se em Portugal mas eu não estava preocupado em 
situar a história num determinado contexto espácio-
temporal. O meu propósito era contar uma história 
ou algumas histórias. O leitor pode fazer essa ligação, 
porque vai encontrar muitas semelhanças com esse 
Portugal cinzento, isolado e monocórdico”.

Jorge Gonzalez faz questão de dizer que é um autor, 
não tanto um escritor; os livros surgem naturalmen-
te, por paixão e não por obrigação.■
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“Mortágua Viva”: cinco dias 
que marcam o ritmo do concelho
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“Mortágua Viva” representa a afirmação de uma identidade própria, de 
um território e de uma comunidade viva, dinâmica e mobilizadora, que 
tem plena manifestação nas festas do concelho.

Mantendo a matriz e o espírito agregador das festas, 
“Mortágua Viva” integra os eventos Festa da 
Juventude (concertos), Feira das Associações (tas-
quinhas) e ainda o Espaço Vida (Artes e Família), 
conferindo assim um conceito unificador, uma 
marca identitária, à multiplicidade de dimensões 
das festas (a gastronomia, os concertos, a animação, 
o desporto, as artes). “Mortágua Viva” são os 
Mortaguenses que aqui vivem e os da diáspora, são 
as associações com a sua envolvência, é toda uma 
comunidade que se orgulha da sua história, da sua 
terra, mas que olha para o futuro com confiança e 
determinação. 

ESPAÇO VIDA PARA TODA A FAMÍLIA

Novidade será o Espaço Vida, a funcionar na zona 
poente às tasquinhas (Loteamento Lobo). Um espa-
ço aberto dedicado às artes e ao entretenimento, pen-
sado para toda a familia, e especialmente para as 
crianças. Todos os dias, a partir das 16h00 horas, o 
espaço irá oferecer atividades diversificadas, como 
insufláveis, artes circenses (magia, malabarismo, 
clowns), modelação de balões, pinturas faciais, 
representação de contos. Funcionará até domingo 
(mais um dia do que as festas), permitindo às famílias 
usufruir o mais tempo possível das atividades lúdi-
cas. E para que não se preocupem com as horas, os 

Pais tem inclusive disponível um micro-ondas para 
poderem aquecer a comida dos filhotes.

Será também um espaço privilegiado de divulgação e 
promoção do território e das suas gentes. Em cada um 
dos dias, durante a tarde, haverá concertos, a saber: 
Filarmónica de Mortágua (dia 9), Mateus Saldanha 
Trio (dia 10), Mesa para Dois (dia 11), Coral Juvenil 
Sílvia Marques (dia 11), Osceola (dia 12), bem como a 
presença de escritores mortaguenses que estarão no 
local a promover os seus livros (dias 10 e 12). 

Acolherá ainda um espaço de informação, acolhi-
mento, entretenimento e divulgação, denominado 
Espaço Mortágua.

CONCERTOS PARA DIFERENTES PÚBLICOS 
E IDADES

Não há festa sem música e os concertos de palco são um 
dos atrativos das festas. O programa integra artistas e 
grupos oriundos de várias áreas musicais, que vão desde 
o fado, a música ligeira, a soul, o hip-hop e a pop.

A cantora Marta Ren sobe ao palco no primeiro dia das 
festas. Detentora de uma voz e um estilo inconfundí-
vel, é uma referência nacional no género R&B/Soul e 
conta já com um percurso de sucesso a nível internaci-
onal.

As noites de quarta e quinta- feira estarão a cargo, 
respetivamente, de Capicua e Carlão (ex-vocalista 

da banda Da Weasel). Os dois músicos estiveram 
recentemente em dois grandes festivais, no Super 
Bock Super Rock e no NOS Alive 2022.

A fadista Sara Correia preenche a noite de sexta-
feira, sendo apelidada da “grande voz da nova gera-
ção do Fado português”.

Na última noite sobe ao palco Paulo de Carvalho, um 
dos grandes ícones da música portuguesa, autor de 
sucessos como “E depois do adeus”, “Lisboa  
Menina e Moça”, “Os Putos”, “Nini dos meus 15 
anos”.Uma carreira de 60 anos, com 20 álbuns edi-
tados, um sem número de sucessos, prémios e dis-
cos de ouro, e mais de 300 cantigas.

Cada uma das noites contará ainda com a atuação 
de uma Banda local, à exceção do sábado, com a rea-
lização da tradicional Gala Internacional de Folclore 
(organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de 
Vale de Açores). 

EVENTOS DESPORTIVOS

O desporto é presença habitual nas festas e este ano 
não é exceção. Nos dias 12 e 13 de agosto realiza-se o 
Torneio das Tasquinhas( Futebol 5) organizado pelo 
Sporting Clube de Vale de Açores. Nos mesmos dias 
realiza-se ainda o tradicional Torneio de Tiro aos 
Pratos, organizado pela Associação de Caça e Pesca 
de Mortágua. O torneio tem lugar no Campo de Tiro, 
sito na zona industrial. ■
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que marcam o ritmo do concelho
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Férias Ativas 
proporcionaram atividades
desportivas, culturais e cívicas

O programa Férias Ativas  promovido pelo “ ”,

Município, proporcionou atividades ligadas a dife-
rentes temáticas, todas com carácter pedagógico, 
sensibilizando os jovens para as questões do 
Ambiente, da Sustentabilidade, da Inclusão, da 
Igualdade  e Solidariedade,promovendo os valores 
da responsabilidade e da cidadania.

Outras atividades desafiaram os jovens à descober-
ta do território, ao nível do património, identidade e 
tradições. 

As atividades proporcionadas aos jovens contribuí-
ram não só para a ocupação lúdica do seu tempo de 
férias, como ainda para o seu crescimento e enrique-
cimento pessoal. 

O programa contou com a colaboração de várias enti-
dades, tais como o Centro de Formação Desportiva 
de Canoagem do Agrupamento de Escolas, Núcleo 
Museológico da Irmânia, Centro Cultural da 
Marmeleira, Ass.de Vale de Mouro, ABAADV (Ass. 
Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual). ■

Ao longo de quatro semanas (4 a 29 de Julho), 210 crianças e jovens 
puderam desfrutar, de uma forma ativa e saudável, de um conjunto 
diversificado de atividades, além de uma ida à praia.  

19



18 noticiasnotícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGOSTO 2022

Férias Ativas 
proporcionaram atividades
desportivas, culturais e cívicas

O programa Férias Ativas  promovido pelo “ ”,

Município, proporcionou atividades ligadas a dife-
rentes temáticas, todas com carácter pedagógico, 
sensibilizando os jovens para as questões do 
Ambiente, da Sustentabilidade, da Inclusão, da 
Igualdade  e Solidariedade,promovendo os valores 
da responsabilidade e da cidadania.

Outras atividades desafiaram os jovens à descober-
ta do território, ao nível do património, identidade e 
tradições. 

As atividades proporcionadas aos jovens contribuí-
ram não só para a ocupação lúdica do seu tempo de 
férias, como ainda para o seu crescimento e enrique-
cimento pessoal. 

O programa contou com a colaboração de várias enti-
dades, tais como o Centro de Formação Desportiva 
de Canoagem do Agrupamento de Escolas, Núcleo 
Museológico da Irmânia, Centro Cultural da 
Marmeleira, Ass.de Vale de Mouro, ABAADV (Ass. 
Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual). ■

Ao longo de quatro semanas (4 a 29 de Julho), 210 crianças e jovens 
puderam desfrutar, de uma forma ativa e saudável, de um conjunto 
diversificado de atividades, além de uma ida à praia.  

19



20 21notíciasnotícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGOSTO 2022

Concurso 
Miss Mortágua

Concurso elegeu candidatas que vão representar o concelho de 
Mortágua na final distrital do “Miss Viseu 2022” 

A Praça do Município foi palco de uma noite de bele-
za e glamour com a realização do Concurso Miss 
Mortágua, destinado a escolher as representantes 
do nosso concelho ao Concurso Miss Viseu 2022. 
Perante um numeroso público que deu mais brilho 
ao evento, na passerelle passaram 9 candidatas que 
desfilaram com três indumentárias diferentes, que 

ficaram a cargo de três lojas do Comércio Local de 
Mortágua, foram elas: Pink Store, Vest`Art e New 
Look. 

Além da Miss Mortágua, foram ainda eleitas Miss 
Teen Mortágua, Mrs. Mortágua, Miss Mortágua 
Popular, Miss Fotogenia e Miss Simpatia.  

O júri do concurso foi constituído por Nuno Peixoto 
(Diretor do grupo Peixoto e responsável pela organi-
zação do concurso Miss Viseu desde 2016), Ricardo 
Pardal (Presidente da Câmara), Ilda Matos (Verea-
dora da Cultura), Carla Martins (Consultora de 
Imagem e presidente da Associação Miss Viseu), e 
Katrin Paiva (Licenciada em Dança e Coreógrafa ofi-
cial do evento Miss Viseu). 

O evento contou com o apoio do Município de 
Mortágua e lojas do Comércio Local (Pink Store, 
Vest`Art e New Look (roupa), New Fashion (oferta 
de vaucher às três principais eleitas da noite), 
Espaço Oxygen e Anabela (cabeleireiros), Rita Melo 
(Make-Up). O espaço foi decorado pela loja Alecrim 
Mágico, sediada também em Mortágua.  

As vencedoras do concurso nas várias categorias: 
Miss Mortágua (foi também eleita Miss Popular), 
Miss Teen Mortágua, Mrs. Mortágua, Miss Simpatia 
e Miss Fotogenia, vão representar o concelho de 
Mortágua na final distrital da Miss Viseu 2022, que 
terá lugar no dia 24 de setembro, no Palácio do Gelo 
Shopping, em Viseu.

Parabéns a todas as candidatas e ao nosso 
Comércio Local.■

MISS MORTÁGUA: Edna Morais

MISS TEEN MORTÁGUA: Nisa Fernandes

1ª DAMA MISS TEEN MORTÁGUA: Rafaela Almeida

2ª DAMA MISS TEEN MORTÁGUA: Lara Pereira

MRS. MORTÁGUA: Sílvia Melo

MISS FOTOGENIA: Beatriz Nunes

MISS SIMPATIA: Ana Beatriz Rodrigues

MISS POPULAR: Edna Morais
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Este Passeio foi especial e muito 
aguardado porquanto nos dois anos 
anteriores não se pôde realizar por 
motivo das restrições impostas pela 
pandemia.  

Passeio dos Idosos
à Quinta da Malafaia proporcionou dia 
animado e de são convívio 

O Município de Mortágua promoveu no passado dia 
8 de Julho o tradicional Passeio dos Idosos, que teve 
como destino a Quinta da Malafaia, situada no con-
celho de Esposende. Cerca de 520 idosos partiram 
de Mortágua, distribuídos por 10 autocarros, tendo 
sido acompanhados por funcionários do Município 
que dão apoio à organização e uma enfermeira dis-
ponibilizada pelo Centro de Saúde de Mortágua. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, o Vereador 
Luís Filipe Rodrigues e a Vereadora Ilda Matos, mar-
caram presença e juntaram-se aos idosos, durante o 
almoço e a animação da tarde.

Os nossos idosos participaram num Arraial 
Minhoto, desfrutando das tradições gastronómicas, 
populares, culturais e etnográficas da região do 
Minho, onde não faltaram danças e cantares à moda 
do Minho, cantares ao desafio, Marchas Populares, 
atuação de artistas, e bailarico, culminando com 
uma Largada de Balões.

A todos foi proporcionado um magnífico almoço de 
cariz tradicional, em que cada um serviu-se à discrição.

Durante a viagem (ida e volta) e no local, contámos 
com a colaboração de uma viatura de emergência e 
equipa dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, por 
medida de precaução, especialmente face às altas 
temperaturas que estavam previstas para este dia.

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, destaca a 
importância da iniciativa sobretudo após dois anos 
em que a população idosa esteve sujeita a um maior 
isolamento. “Estes momentos permitem socializar, 
sair um pouco da rotina diária, partilhar vivências 
comuns, reencontrar amigos”.  

“Os nossos idosos merecem todo o carinho e apoio, 
pelo respeito que lhes devemos, mas também por 
uma vida inteira a trabalhar e por  tudo o que já nos 
deram. É fundamental que haja esta solidariedade 
intergeracional e se promova uma maior proximi-
dade entre as gerações mais novas e mais velhas. Os 
idosos têm a experiência de vida, o saber acumula-
do, que podem e devem ser transmitidos às gerações 
mais novas”, afirma.

Viveu-se um dia diferente e animado, de muita boa 
disposição, alegria, e sobretudo de sã confraterniza-
ção. Foi notório o agrado e o entusiasmo dos partici-
pantes, e o sentimento de um dia inesquecível. ■
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Mais de 200 atletas das camadas 
jovens, de vários clubes da região, 
participaram no Mortágua CUP` 2022.

Evento voltou a realizar-se após dois 
anos de interregno devido à 
pandemia e registou a presença de 40 
atletas, o número limite de inscrições 
definido pela organização.

Mortágua CUP  

Realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Campo de 
Jogos da Gandarada, o Mortágua CUP`2022 contou 
com a participação de 18 equipas, dos distritos de 
Viseu, Coimbra e Aveiro, num total de cerca de 220 
atletas, distribuídos por três escalões, Sub-10, Sub-11 
e Sub-15. 

Esta edição do Mortágua CUP teve a particularidade 
de prestar homenagem a “Augusto Catita”, antigo 

jogador e dirigente do Mortágua futebol Clube, que 
faleceu no ano passado, e cujo nome irá ficar associ-
ado a este torneio de final da época desportiva. 

Mais do que o aspeto competitivo, este torneio pro-
move o convívio e os valores ético-desportivos que 
são fundamentais nesta fase de formação  dos 
jovens atletas, como o saber ganhar e o saber perder, 
o respeito entre adversários e o fair-play. 

O evento teve o apoio da União de Freguesias de 
Mortágua e Município de Mortágua, além de vários 
patrocinadores privados. ■

 OPEN IN-TÉNIS
 registou grande 
 adesão de atletas

Os courts de ténis municipais receberam nos dias 2 e 
3 de julho o OPEN IN-TÉNIS, numa organização con-
junta da Secção de Ténis do Sporting Clube de Vale 
de Açores e Fundação INATEL Viseu, e com o apoio 
do Município de Mortágua.

Na sua quarta edição, o torneio contou com a parti-
cipação de atletas de vários escalões de competição 
(Juvenis, Séniores e Veteranos) e com um intervalo 
etário dos 8 aos 70 anos. Estiveram presentes atletas 
oriundos de cinco concelhos, incluindo Mortágua. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, marcou 
presença no encerramento do torneio e deu os 
parabéns à organização, enaltecendo o trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela Secção de Ténis 
do SCVA na promoção e desenvolvimento da 
modalidade no concelho. 

E sublinhou que o ténis é um desporto completo, 
“tem já um número significativo de praticantes em 
Mortágua”, sendo uma aposta do Município a 
requalificação dos atuais campos de ténis, como 
também apoiar a Secção de Ténis nos investimentos 
que candidataram para melhorar as condições da 
prática do ténis em Mortágua”.

No final, formulou um desejo: “No próximo ano cá 
estaremos para mais um torneio e esperemos já com a 
candidatura aprovada, a executar os investimentos e a 
melhorar as condições para a prática deste desporto”. 

Estes torneios, além da componente desportiva, 
têm também uma vertente social, que se traduz no 
convívio saudável.■ 



24 noticias 25notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGOSTO 2022

Mais de 200 atletas das camadas 
jovens, de vários clubes da região, 
participaram no Mortágua CUP` 2022.

Evento voltou a realizar-se após dois 
anos de interregno devido à 
pandemia e registou a presença de 40 
atletas, o número limite de inscrições 
definido pela organização.

Mortágua CUP  

Realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Campo de 
Jogos da Gandarada, o Mortágua CUP`2022 contou 
com a participação de 18 equipas, dos distritos de 
Viseu, Coimbra e Aveiro, num total de cerca de 220 
atletas, distribuídos por três escalões, Sub-10, Sub-11 
e Sub-15. 

Esta edição do Mortágua CUP teve a particularidade 
de prestar homenagem a “Augusto Catita”, antigo 

jogador e dirigente do Mortágua futebol Clube, que 
faleceu no ano passado, e cujo nome irá ficar associ-
ado a este torneio de final da época desportiva. 

Mais do que o aspeto competitivo, este torneio pro-
move o convívio e os valores ético-desportivos que 
são fundamentais nesta fase de formação  dos 
jovens atletas, como o saber ganhar e o saber perder, 
o respeito entre adversários e o fair-play. 

O evento teve o apoio da União de Freguesias de 
Mortágua e Município de Mortágua, além de vários 
patrocinadores privados. ■

 OPEN IN-TÉNIS
 registou grande 
 adesão de atletas

Os courts de ténis municipais receberam nos dias 2 e 
3 de julho o OPEN IN-TÉNIS, numa organização con-
junta da Secção de Ténis do Sporting Clube de Vale 
de Açores e Fundação INATEL Viseu, e com o apoio 
do Município de Mortágua.

Na sua quarta edição, o torneio contou com a parti-
cipação de atletas de vários escalões de competição 
(Juvenis, Séniores e Veteranos) e com um intervalo 
etário dos 8 aos 70 anos. Estiveram presentes atletas 
oriundos de cinco concelhos, incluindo Mortágua. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, marcou 
presença no encerramento do torneio e deu os 
parabéns à organização, enaltecendo o trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela Secção de Ténis 
do SCVA na promoção e desenvolvimento da 
modalidade no concelho. 

E sublinhou que o ténis é um desporto completo, 
“tem já um número significativo de praticantes em 
Mortágua”, sendo uma aposta do Município a 
requalificação dos atuais campos de ténis, como 
também apoiar a Secção de Ténis nos investimentos 
que candidataram para melhorar as condições da 
prática do ténis em Mortágua”.

No final, formulou um desejo: “No próximo ano cá 
estaremos para mais um torneio e esperemos já com a 
candidatura aprovada, a executar os investimentos e a 
melhorar as condições para a prática deste desporto”. 

Estes torneios, além da componente desportiva, 
têm também uma vertente social, que se traduz no 
convívio saudável.■ 



27divulgaçãoAGOSTO 2022

A campanha anual de Vacinação 
Antirrábica e de Identificação Eletrónica 
de canídeos decorre nos meses de agosto 
e setembro, em datas pontuais, e percorre 
todas as localidades do concelho. 

A Vacinação é obrigatória em todos os cães com 
mais de três meses de idade, relativamente aos 
quais não se prove possuírem vacinação antirrábica 
válida. Os donos devem apresentar os seus animais 
no dia, hora e locais selecionados para cada localida-
de da respetiva Freguesia, a fim de serem vacinados 
no âmbito desta campanha. 

Para o efeito devem consultar os Editais (com indi-
cação dos dias, locais e horários da vacinação) afixa-
dos nas Juntas de Freguesia, locais habituais, ou o 
site do Município: www.cm-mortagua.pt

No ato da vacinação, os detentores dos cães devem 
fazer-se acompanhar de documento de identifica-
ção (Cartão de Cidadão ou BI) e Boletim Sanitário do 
animal, caso já o possuam.

Fora do calendário estabelecido, a vacinação antir-
rábica e marcação com chip/registo no SIAC (Siste-
ma de Informação de Animais de Companhia) pode-
rão ser efetuados no Centro de Recolha Oficial (Esta-
leiros Municipais) nas primeiras e terceiras quintas-
feiras de cada mês das 10.30 às 12.30, com marcação 
prévia para o número 917264094. 

A Câmara Municipal alerta para a obrigatoriedade (e 
importância) dos donos procederem à vacinação dos 
canídeos, uma vez que se trata de uma questão de 
saúde pública. Lembra ainda que a identificação ele-
trónica (microchip) dos animais de companhia, deve 
ser realizada até 120 dias após o seu nascimento. 

26 notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Este ano a XXXVII Festa Nacional de Folclore do Rancho Folclórico e 
Etnográfico de Vale da Açores esteve inserida no evento “Danças com 
Tradição”  e no programa de cultura em rede “Tradições da Serra ao Mar” da 
CIM- Região de Coimbra. 

O programa iniciou com uma cerimónia de receção 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tendo os gru-
pos participantes sido recebidos pelo presidente da 
Câmara, Ricardo Pardal, pela Vereadora responsá-
vel pelo pelouro da Cultura, Ilda Matos, pela direto-
ra da Federação do Folclore Português, Cristina 
Gaspar, e pela presidente da Assembleia Geral do 
grupo organizador, Licínia Pardal.

Após os discursos de boas vindas ao Rancho 
Folclórico “Os Camponeses do Freixo”, Rancho 

Regional de Fafel (Lamego), Grupo Túpico de Ançã 
(Cantanhede), Rancho Folclórico da Trofa e Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores, proce-
deu-se à oferta de algumas lembranças do concelho, 
pelo grupo organizador e pelo Município, onde não 
podiam faltar os nossos produtos tradicionais. 

À noite os grupos atuaram no Parque de Festas de 
Vale de Açores, brindando o público com diferentes 
danças, melodias e tradições representativas de 
cada região. 

“Danças com Tradição”

CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 
ARRANCA A 17 DE AGOSTO
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09 AGOSTO (TERÇA)

17:00 - Hora do Conto: 
"O Peixinho que Descobriu o Mar"

19:00 - FILARMÓNICA DE 
MORTÁGUA - Arruada e atuação 
integrada na abertura oficial das 
Festas

10 AGOSTO (QUARTA)

17:00 - Hora do Conto: "Mozart"
18:00 - À conversa com Escritores 
Mortaguenses: Eduarda Faia, 
Zília Gonçalves, Ricardo Alves Silva; 
Rafael Coty, Alcino Simões, Paulo Costa

19:00 - MATEUS SALDANHA 
TRIO
Pinturas faciais

11 AGOSTO (QUINTA)

17:00 – Hora do Conto: 
"O Caçador de Borboletas"
18:00 – Coral Juvenil Sílvia Marques

19:00 – MESA PARA DOIS
20:00 – Animação de rua: 
Le Animateur (clown, modelagem 
de balões e espetáculo de fogo)

12 AGOSTO (SEXTA)

17:00 – Hora do Conto: «La Couleur 
de l’Eau» / «A Cor da Água»»
18:30 – À conversa com Escritores 
Mortaguenses – Ana Rita Fonseca, 
Patrícia Diogo, Pedro Abreu Simões, 
João Paulo A. Sousa, 
Jorge Gonzalez, Octávio Santos

19:30 – OSCEOLA

13 AGOSTO (SÁBADO)

17:00 – Conto animado - Rita Nobre
18:00 – Hora do Conto: 
"O Dia em que a Mata Ardeu"

ZÉ MÁGICO 
18:30 – espetáculo de rua
20:00 – espetáculo de palco

14 AGOSTO (DOMINGO)

ÚLTIMO DIA:
Insufláveis
Pinturas faciais

22:00 | ENCERRAMENTO

MORTÁGUA 
FESTA DA JUVENTUDE CONCERTOS

FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES TASQUINHASVIVAESPAÇO VIDA ARTES & FAMÍLIA 2022

ESPAÇO VIDA . ARTES & FAMÍLIA
9 - 14 AGO (16:00 – 24:00)

• ARTES DE PALCO
• ANIMAÇÃO DE RUA

ESPAÇO DE 
INFORMAÇÃO E APOIO

(HORÁRIOS, EMENTAS, 
MICROONDAS)

i
• INSUFLÁVEIS
• PINTURAS FACIAIS

9 a 13 AGOSTO
20:00 > 03:00 - Tasquinhas

9 AGOSTO (TER)
19:00 - Abertura Oficial 
▪ Day Tay
▪ MARTA REN

10 AGOSTO (QUA)
▪ Deadwaters 
▪ CAPICUA

11 AGOSTO (QUI)
▪ Cordas Partidas 
▪ CARLÃO

12 AGOSTO (SEX)
▪ Torneio Tiro aos Pratos
    (ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA)
▪ Torneio das Tasquinhas SCVA5! 
    (SPORTING CLUBE VALE DE AÇORES)
▪ Paralelos do Ritmo
▪ SARA CORREIA

13 AGOSTO (SÁB)
▪ Torneio Tiro aos Pratos
    (ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA)
▪ Torneio das Tasquinhas SCVA5!
    (SPORTING CLUBE VALE DE AÇORES)
▪ Gala Internacional Folclore
▪ PAULO DE CARVALHO
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FIM DE SEMANA COM O ORFEÃO 

6 AGO | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL 

9:00 A 19:00 | MASTERCLASS CANTO | JOAQUINA LY

21:30  |CONCERTO CANTO E PIANO
CAMÕES, O AMOR E OUTRAS PAIXÕES 
BEATRIZ MAIA E GUSTAVO AFONSO

7 AGO | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL 

9:00 A 12:00 | CAROLINA SIMÕES | WORKSHOP DE VOZ E DICÇÃO
15:00 A 17:00 | PROMOÇÃO SAÚDE MENTAL | A.M.A.R. COM (VIDA)

Inscrições limitadas 
Matrícula para todo o fim de semana - 15€
Entrada concerto "Camões, o amor e outras paixões" - 5 €
Mais informações e inscrições
opmortagua@gmail.com | 917074146

ORG.: ORFEÃO POLIFÓNICO DE MORTÁGUA

RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA 
BATALHA

27 AGO 21:00 | PRAÇA DO MUNICÍPIO 

ESPETÁCULO INSERIDO NA CANDIDATURA  ʺMARCOS HISTÓRICOS:
INVASÕES FRANCESAS - A ENCRUZILHADA DO BUSSACOʺ

XII ENCONTRO JUVENIL 
PESCA DESPORTIVA

7 AGO
08:30 | PARQUE VERDE (CONCENTRAÇÃO)

INSCRIÇÕES GRÁTIS ATÉ 4 DE AGOSTO
Pescamor . Tlm: 913 965 097 
email: pescamor@live.com.pt

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
Pescamor / e-mail: pescamor@live.com.pt

ORG.: PESCAMOR

eventos30 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA sugestões biblioteca 31

BIBLIOTECA MUNICIPAL     RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8  231 927 440   HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT  BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT▪ ▪ ▪ ▪q w m

MIA COUTO

A água e a águia
Foi então que a mais velha das 
águias juntou toda a 
comunidade e perguntou:
Sabem o que é a letra i?...”.

SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN

A fada Oriana 
O dom da proteção sobre
os seres mais frágeis que 
vivem numa floresta”

RODRIGO GUEDES 
DE CARVALHO

Daqui a nada 
Este livro é essencialmente 
um ajuste de contas
com a Histórias .

JOÃO TORDO

Naufrágio
Romance de um homem
 à deriva, enredado nos 
seus fantasmas e obrigado 
a enfrentar a mais 
terrível das acusações.

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA:A LÍNGUA PORTUGUESA
FOI FEITA PELO MAR.

AGOSTO 2022

Sobreviveu e universalizou-se porque se tornou lín-
gua de viagens – por oceanos, continentes, povos.

Aproveitando os contactos com os mundos onde 
desembarcou, acrescentou-se, miscigenou-se. Em 
África, no Brasil, na Ásia, na Europa. Ontem como 
hoje – como amanhã.

A escrita, a criatividade, o convívio são valores que 
levámos aos outros. Os únicos que, desfeitos os 
impérios, perdidos os engenhos, os comércios, as 
fazendas, as matérias, as fábricas, as frotas, as insti-
tuições, persistem vivos e universais.

O fascínio pelo oceano nasceu connosco, povo de beira-
água e beir-mistério, condicionado por ele para sempre na 
maneira de pensar, de estar, de imaginar, de criar – de sofrer.
      
(Fernando Dacosta)
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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 AGOSTO 2022

 SAB 13  (21:30 )  DOM 14 (21:30 )

Que Mal Fizemos Todos a Deus?
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?

1h 38m // COMÉDIA // M/12
DE: PHILIPPE DE CHAUVERON
COM:CHRISTIAN CLAVIER, CHANTAL LAUBY, FRÉDÉRIQUE BEL 

O aniversário de 40 anos de casamento de Claude e Marie 
Verneuil aproxima-se.Para celebrar a ocasião, as quatro 
filhas decidem organizar uma grande festa surpresa na casa 
de família de Chinon e convidar os pais de cada um dos 
genros por alguns dias. Claude e Marie vão ter que acolher 
sob o seu tecto os pais de Rachid, David, Chao e 
Charles…Esta estadia “familiar” anuncia-se tudo menos 
pacífica! 

 DOM 07 (16:00  /  21:30)

O Pai Tirano
1h 43 min // COMÉDIA // M/12
DE:JOÃO GOMES
COM: JOSÉ RAPOSO, CAROLINA LOUREIRO, JESSICA ATHAYDE

O Pai Tirano" é uma comédia que pretende, de forma bem-
humorada, pôr a nu o que é ser português tanto em 1940 
como em 2022. Este remake conta a história de uma 
companhia de teatro,de homens e mulheres apaixonados e 
de enganos e mal-entendidos.Chico ama Tatão,que é 
cortejada por Artur. Graça ama Chico mas não sabe que ele 
ama Tatão. Santana escreve uma peça para os Grandelinhas 
que servirá de guião à paixão de Chico e convencerá Tatão 
de que ele é um rico conde. A peça é depois encenada e 
acabam todos na prisão.Neste Pai Tirano 2022, temos uma 
nova versão do enredo cheia de humor, previsões futuristas, 
imagens de Lisboa e Portugal da época e alegre música.

 SAB 20  (21:30 )  DOM 21 (16:00 )

DC Super Pets VP
DC League of Super Pets
1h 46 min // INFANTIL // M/6
DE: JARED STERN E SAM LEVINE

Em DC Liga dos Super-Pets,Krypto o Super-Cão e 
Super-Homem são amigos inseparáveis, que parti-
lham os mesmos superpoderes e lutam em Metropolis 
lado a lado.Quando Super-Homem e a restante Liga 
da Justiça são raptados,Krypto deve convencer os ani-
mais abandonados de um canil  Ace o cão de caça, PB 
a porquita, Merton a tartaruga e Chip o esquilo–a 
dominarem os seus recém-adquiridos superpoderes 
e ajudá-lo a salvar os super-heróis em apuros.

 SAB 27  (21:30 )  DOM 28 (21:30 )

Comboio Bala
Bullet Train 
2h32 min // DRAMA // M/12
DE: DAVID LEITCH
COM: BRAD PITT, KAREN FUKUHARA, JOEY KING.

Em Bullet Train: Comboio Bala" Brad Pitt é Ladybug, um assas-
sino azarado determinado a fazer calmamente o seu trabalho 
depois de muitas missões terem descarrilado. O destino, no 
entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de Lady-
bug coloca-o em rota de colisão com adversários letais de 
todo o mundo - todos com objetivos relacionados, mas con-
traditórios no comboio mais rápido do planeta.. e ele tem de 
arranjar uma forma de sair. Do realizador de Deadpool 2, David 
Leitch, o fim da linha é apenas o começo de uma viagem emo-
cionante e ininterrupta pelo Japão moderno.
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deliberações municipais deliberações municipais 3534

A Câmara Municipal nas suas Reuniões Ordinárias de 6 e 20 de Julho, 
tomou conhecimento e deliberou: 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGOSTO 2022

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Tomar conhecimento relativamente à Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos “Valorização do Ensino 
Politécnico Nacional e Internacional”, a qual visa 
conferir aos Institutos Politécnicos a outorga do 
grau de doutor.

Ratificar os processos de candidatura nº17, 18, 19 e 21 
/2022, de atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio 
às Famílias, nos termos do respetivo Regulamento. 

Aprovar a proposta de atribuição de Bolsa de Estudo 
referente ao Proc. de candidatura nº42, após reapre-
ciação do processo. 

CIDADANIA,CULTURA,DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Orfeão Polifónico de Mortágua o 
subsídio no valor de 4.500,00 euros para apoio ao 
desenvolvimento regular da sua atividade cultural 
durante o corrente ano.

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Desportiva 
da Sobrosa o subsídio no valor de 500,00 euros para 
apoio à realização do seu 13º Passeio de Motociclo

Aprovar atribuir à União Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Vila Gosendo o subsídio no valor de 
500,00 euros para apoio à realização do seu 24º 
Concurso de Pesca Desportiva.

Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva Felgueirense, mediante a celebração de 
protocolo, o subsídio no valor de 15.000,00 para 
apoio às obras de adaptação da antiga Escola do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, e no âmbito da resposta às 
necessidades de alojamento temporário e urgente 
de famílias oriundas da Ucrânia. 

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores o 
subsídio no valor de 1000,00 euros para apoio à realiza-
ção do Torneio das Tasquinhas SCVA5!, nos próximos 
dias 12 e 13 de Agosto, no campo de jogos Juiz de Fora . 

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores 
o subsídio no valor de 1000,00 euros para apoio à 
realização da XV Festa do Vinho. 

A p r o v a r  a t r i b u i r  a o  R a n c h o  F o l c l ó r i c o                               
“Os Camponeses” do Freixo, o subsídio no valor de 
250,00 euros para fazer face às despesas das refei-

ções realizadas no passado dia 26 de Junho, no 
Passeio Literário “No Trilho de Tomás da Fonseca”. 

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir ao Centro Balmar- Fundação de 
Beneficência e Cultura, mediante a celebração de 
protocolo, o subsídio no valor de 5.500,00 euros para 
fazer face às despesas e encargos excecionais que a 
instituição teve de suportar com a situação Covid -19.

ÁGUA,SANEAMENTO BÁSICO E 
SALUBRIDADE

Aprovar submeter à Assembleia Municipal autorização 
para a realização de despesa correspondente a compar-
ticipação do Município de Mortágua no investimento 
”Linha de preparação de combustível derivado de 
resíduos (CDR) a partir da trituração e secagem da 
fração resto de resíduos sólidos urbanos”, no âmbito da 
Associação de Municipios do Planalto Beirão (Sistema 
de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos).

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar o relatório de ponderação da participação 
pública preventiva no âmbito do processo de reiní-
cio da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Mortágua (PDMM), e que teve por finalidade a for-
mulação de sugestões e a apresentação de informa-
ções por parte dos interessados.  

Aprovar a abertura do período de discussão pública 
da alteração ao Plano de Pormenor do Crafuncho, 
por um prazo de 20 dias úteis, contados a partir do 
5º dia da data da publicação na 2ª Série do Diário da 
República (artº 89º do RJIGT).

Aprovar celebrar protocolo de exploração com a E-
REDES - Distribuição de Eletricidade, SA, que esta-
belece os princípios orientadores da repartição de 
responsabilidades técnicas sobre as instalações liga-
das à rede elétrica.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Tomar conhecimento do parecer técnico da 
Infraestruturas de Portugal relativamente à cons-
trução da Passagem Superior para Peões no Nó da 
Gândara/EN234 (acesso à zona escolar)

Aprovar o Plano de Sinalização Temporária a imple-
mentar no concelho de Mortágua, no âmbito da 
empreitada "Modernização da Linha da Beira Alta – 
Troço Pampilhosa – Santa Comba Dão e 
Concordância da Mealhada”. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar o programa Mortágua Viva, que integra a 
Festa da Juventude, a Feira das Associações e o 
Espaço Vida – Artes & Família, a realizar de 9 e 14 de 
agosto, e que integra gastronomia, concertos, anima-
ção e vários momentos culturais.
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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

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
& 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 
2º 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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SEG TER QUI SEX SÁB

ABREU

29 30 31 1 2 3 4

1 2 3

BAPTISTA MELO

4 5 6 7

8 9 10

GONÇALVES

11 12 13 14

15 16 17

ABREU

18 19 20 21

22 23 24

BAPTISTA MELO

25 26 27 28

Farmácias de Serviço
AGOSTO

 Aprovar a prorrogação do contrato de cedência de 
utilização de espaço, no Ninho de Empresas do 
Município de Mortágua, celebrado com a empresa de 
Romão Afonso Pereira. 

Aprovar a prorrogação do contrato de cedência de 
utilização de espaço, no Ninho de Empresas do 
Município de Mortágua, celebrado com a empresa 
PREVIUM – Consultadoria, Ldª.

Aprovar a constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes para abertura de procedi-
mento de concurso público, tendo por objeto a aqui-
sição de serviços para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social da Região de Coimbra e 
Carta Social da Região de Coimbra. Mais aprovou  
nomear o gestor do contrato a nível do Município de 
Mortágua e submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para efeitos de assunção do compromis-
so plurianual a repartir pelos anos de 2022 e 2023.

Manifestar interesse em aderir à plataforma inter-
municipal da Região de Coimbra que visa disponibi-
lizar um Canal de Denúncias corporativo, e dando 
cumprimento à Lei 93/2021, de 20 de setembro. 

Aprovar a comparticipação do Município de 
Mortágua no Projeto Intermunicipal “Brigada de 
Sapadores Florestais”, relativa ao ano de 2022. 

GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Ratificar a adesão do Município de Mortágua à “Rede 
de Apoio ao Investidor da Diáspora”, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora, da 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. 

Aprovar a proposta de fixação de preço (20 euros) de 
venda ao público do livro “Memórias da Vila da 
Irmânia”, edição apoiada pela Câmara Municipal. 

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar a adjudicação definitiva para a ocupa-
ção/exploração do bar e esplanada das Piscinas 
Municipais, na sequência da respetiva Hasta Pública.

Aprovar a adjudicação definitiva dos Lotes 1, 4, 7, 8, 9 ,11 
e 12 para alienação de diverso material ferroso, equipa-
mentos e veículos em fim de vida, e nos termos da 
respetiva Hasta Pública.
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PREVIUM – Consultadoria, Ldª.

Aprovar a constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes para abertura de procedi-
mento de concurso público, tendo por objeto a aqui-
sição de serviços para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social da Região de Coimbra e 
Carta Social da Região de Coimbra. Mais aprovou  
nomear o gestor do contrato a nível do Município de 
Mortágua e submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para efeitos de assunção do compromis-
so plurianual a repartir pelos anos de 2022 e 2023.

Manifestar interesse em aderir à plataforma inter-
municipal da Região de Coimbra que visa disponibi-
lizar um Canal de Denúncias corporativo, e dando 
cumprimento à Lei 93/2021, de 20 de setembro. 

Aprovar a comparticipação do Município de 
Mortágua no Projeto Intermunicipal “Brigada de 
Sapadores Florestais”, relativa ao ano de 2022. 

GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Ratificar a adesão do Município de Mortágua à “Rede 
de Apoio ao Investidor da Diáspora”, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora, da 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. 

Aprovar a proposta de fixação de preço (20 euros) de 
venda ao público do livro “Memórias da Vila da 
Irmânia”, edição apoiada pela Câmara Municipal. 

ADMINISTRAÇÃO

Aprovar a adjudicação definitiva para a ocupa-
ção/exploração do bar e esplanada das Piscinas 
Municipais, na sequência da respetiva Hasta Pública.

Aprovar a adjudicação definitiva dos Lotes 1, 4, 7, 8, 9 ,11 
e 12 para alienação de diverso material ferroso, equipa-
mentos e veículos em fim de vida, e nos termos da 
respetiva Hasta Pública.
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 920 386

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

Restaurantes Bares Alojamento

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q919 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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

NASCER DO SOL
Felgueira
q913 740 280

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
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EDIÇÃO PERIODICIDADE TIRAGEM DISTRIBUIÇÃO  C. M. Mortágua ▪ Mensal ▪ 1500 ▪ Gratuita 

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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DIVULGAÇÃO
EVENTOS
SUGESTÕES DA BIBLIOTECA
CINEMA
DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
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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

MORTÁGUA VIVA
20229 - 14 AGO
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