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panhamento ao detalhe se consegue manter o con-
trolo sem perder a capacidade de responder às obri-
gações, às necessidades dos munícipes, e ainda 
assim manter recursos e confiança suficientes para 
apostar em melhorar serviços e criar aquilo que não 
só é necessário como foi nosso compromisso.

É certo que, com este foco na gestão da sustentabili-
dade do Município, assumo que nem sempre temos 
“publicitado” tudo o que vamos fazendo, as dificul-
dades que ultrapassamos, as melhorias que fomen-
tamos, mas também não é esse o nosso propósito.

Dissemos sempre que iríamos criar uma nova 
Mortágua, uma Melhor Mortágua, e é esse o centro do 
que fazemos, dia a dia, sem contar horas de trabalho.

Esta não é uma mensagem alarmista nem tão pouco a 
oportunidade para promover obra feita, mas entendo 
que é responsável da nossa parte fazê-lo, realçando os 
nossos próprios exemplos na gestão do Município.

Entretanto, outubro é o mês em que este Executivo 
apresentará a sua proposta de Orçamento 
Municipal e Grandes Opções do Plano (GOP) para o 
ano de 2023.

É o completar dum primeiro ciclo anual que se assina-
la, em que se faz já algum balanço deste curto mas 
intenso período decorrido desde a nossa tomada de 

posse e em que se verificam já muitos dos passos que 
foram dados no sentido da mudança que promete-
mos para Mortágua – uma mudança sem parango-
nas, com muito tempo dedicado a introduzir ajustes e 
a lutar para semear conquistas futuras, mesmo que, 
como é lógico, os resultados surjam só mais à frente.

Por exemplo, depois de muito trabalho de sapa, vamos 
ter reunidas em outubro, finalmente, as condições para 
poder avançar com o recrutamento do pessoal para 
reforçar a equipa de funcionários do Município.

Esta equipa que tem estado em muitos casos a fazer 
das tripas coração, a trabalhar em sobresforço, e que 
não podíamos permitir que assim continuasse. Nem 
a vida das pessoas deve ser desprezada nem a quali-
dade do serviço ao munícipe ser posta em causa, e 
por isso assumimos este compromisso e agora o 
vamos concretizar.

Vamos com trabalho, rigor, atenção, prudência nas 
decisões, mas vamos com os olhos postos na Melhor 
Mortágua.

Obrigado por estarem aí!

Um excelente mês para todos,

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Este mês permitam-me uma mensagem de pragma-
tismo, que me parece pertinente transmitir neste 
período que atravessamos e que traz consigo funda-
dos receios e incertezas.

Refiro-me à atual conjuntura económica, em cuja 
origem estão maioritariamente questões nas quais 
não temos, nós, os Mortaguenses, responsabilidades 
diretas, mas que implicam consequências que nos 
afetam e continuarão a afetar num futuro próximo.

A pandemia ainda mal dava sinais de poder deixar-
nos retomar a normalidade e logo surgiu este drama 
da guerra em plena Europa, com todos os efeitos que 
já todos estamos a sentir.

 O aumento abrupto e generalizado de preços, associ-
ado à escassez de bens essenciais tanto ao consumo 
como à produção e aos serviços, está a impor dificul-
dades acrescidas a muitos de nós, tanto individual-
mente como nas organizações que representamos.

O Município não está imune a esta realidade no que 
se refere ao aumento da despesa com que se depara, 
mas estamos a usar da nossa melhor capacidade de 
gestão e tomada de decisão para que o impacto seja 
o menor possível.

As contas aumentam sistematicamente, não de mês 
para mês ou de semana para semana, mas de dia 
para dia, e só com elevado rigor, muito foco e acom-
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Novo ano letivo arrancou com 985 alunos matricula-
dos no conjunto dos três níveis de ensino (Pré-
Primário, Ensino Básico e Secundário). Alunos matri-
culados aumentaram em todos os níveis de ensino.

Abertura do novo ano letivo 
saudado pelo regresso à normalidade

OUTUBRO 2022

Decorreu no passado dia 16 de Setembro a abertura 
do ano letivo em Mortágua para todos os níveis de 
ensino. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
acompanhado da Vereadora com o Pelouro da 
Educação, Ilda Matos, marcou presença neste pri-
meiro dia de aulas para todos na Escola Básica Dr. 
Afonso Abrantes, tendo visitado algumas salas de 
aula, para desejar um bom ano letivo às crianças. 
“Aprendam, divirtam-se e sejam felizes”, foi a men-
sagem que deixou a todos. 

Na Escola Básica Dr. Afonso Abrantes estão matri-
culados 426 alunos (162 na Pré e 264 no 1º Ciclo), no 
2º Ciclo 126, no 3º Ciclo 216 e no Secundário 217 (166 
no Regular e 51 no Profissional).

O novo ano letivo fica marcado pela gratuitidade da 
Creche para todas as crianças e a criação de uma sala 
de Atividades de Tempos livres (ATL), gerida pela 
Câmara. 

Antes do arranque do ano letivo foram realizadas 
obras de manutenção dos equipamentos infantis 
(recreio) e das instalações, de forma a garantir as 
melhores condições às crianças, nomeadamente de 
conforto e segurança. 
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CRECHE GRATUITA PARA TODOS

A partir deste ano letivo, a Câmara Municipal de 
Mortágua passou a assegurar a frequência 
gratuita da Creche. 

Todas as famílias cujos progenitores (um deles pelo 
menos) residam ou trabalhem na área do concelho e 
tenham filhos inscritos em qualquer dos estabeleci-
mentos de Creche existentes (da Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua e do Jardim-Escola João 
de Deus) têm acesso a este benefício (gratuitidade). 
A Câmara Municipal suporta o diferencial de custo 
(a mensalidade) que caberia às famílias. 

A medida do Município abrange assim todas as crian-
ças que estejam em idade Creche e até completarem a 
idade de entrar para o Pré-Escolar (3 anos de idade). 

O que nós pretendemos é apoiar as famílias, 
é criar condições de equidade, reconhecen-
do a importância que um serviço como a 
Creche tem hoje na organização da vida das 
famílias, nomeadamente em termos de conciliação 
com os horários laborais. Esta medida faz parte do 
programa que apresentámos aos Mortaguenses em 
Outubro de 2021, assumimos esse compromisso e 
estamos a cumprir, porque é essa confiança que que-
remos estabelecer entre eleitos e eleitores”, refere o 
Presidente da Câmara, Ricardo Pardal.  

Trata-se de um investimento previsivelmente supe-
rior a 60 mil euros, mas o Presidente da Câmara 
sublinha que a Educação e o apoio às famílias é uma 
prioridade da governação do Executivo Municipal. 
“Temos de garantir que todos têm acesso à 
Educação, e mais ainda, com as mesmas condições e 
oportunidades. Só assim podemos ter uma comuni-
dade socialmente coesa e dar o melhor futuro às nos-
sas crianças e jovens”.  

MUNICÍPIO ABRIU SALA PARA 
ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

No presente ano letivo, a Câmara Municipal abriu 
uma sala para Atividades de Tempos Livres (ATL) na 
Escola Básica Dr. Afonso Abrantes. Esta nova sala 
iniciou o seu funcionamento com 26 crianças e vem 
reforçar o apoio às famílias nesta valência, funcio-
nando com um horário alargado entre as 7h45 e as 
19h00. Pretendeu-se, desta forma, dar resposta ao 
interesse manifestado pelos Pais que têm neste servi-
ço de apoio uma grande ajuda na organização da sua 
vida diária, permitindo conciliar os horários de entra-
da e saída do trabalho com os horários de escola. 
Funciona ainda o ATL da Santa Casa da Misericórdia, 
com lotação limitada a cerca de 60 crianças. 

APOIOS ÀS FAMÍLIAS 

Os apoios às famílias na área da 
Educação estão consubstanciados nas 
seguintes medidas: 

ŸGratuitidade das refeições escolares 
no Pré-Escolar e 1º Ciclo;

ŸCreche gratuita para todas as crianças;

Ÿ  Atividades de Tempos Livres (ATL)

ŸTransportes Escolares gratuitos para 
todos os níveis de ensino;

ŸComparticipação das Fichas de 
Atividades e atribuição de um apoio 
para aquisição de material escolar;

ŸProlongamento de Horário;

ŸAtribuição de Bolsas de Estudo no 
Ensino Secundário e Superior.

“
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RECEÇÃO AOS ALUNOS
DO 2.º E 3.º CICLOS 
E SECUNDÁRIO 

OUTUBRO 2022

A Sessão de Receção aos alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos e Secundário decorreu no polivalen-
te da Escola Secundária. 

Perante a plateia de alunos, a Presidente do 
Conselho Geral, Fátima Potró, deixou pala-
vras de esperança e agradeceu o empenho e 
os sacrifícios que todos fizeram nos últimos 
dois anos. “A forma como todos e todas se 
disponibilizaram para este combate (pan-
demia) foi verdadeiramente inspirador. As 
dificuldades e as exigências que tivemos de 
enfrentar tornaram-nos mais fortes, expandiram os 
nossos limites e revelaram todo o nosso potencial e 
capacidade de superação”, afirmou.

O Diretor do Agrupamento de Escolas, Rui Parada da 
Costa, deu as boas vindas a todos os alunos, dirigin-
do uma saudação especial aos alunos do 5.º ano, que 
estão agora a frequentar um novo espaço e ambiente 
escolar. Dirigiu ainda uma palavra especial de boas 
vindas aos professores que estão pela primeira vez a 
lecionar no Agrupamento de Escolas, desejando que 
se integrem rapidamente nas dinâmicas organizaci-
onais e pedagógicas do Agrupamento. 

Rui Parada da Costa afirmou que o regresso à norma-
lidade, sem pandemia, é a melhor notícia do arranque 
do novo letivo, para toda a comunidade educativa. 

A Presidente da Direção da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, Ana Valente, afirmou que 
este é um dia especial que significa um novo ciclo, e 
para muitos alunos, também uma nova escola. Ana 
Valente exortou os alunos a tirarem o melhor provei-
to da experiência académica. “É importante que 
vocês percebam que a escola é uma oportunidade, de 
aprenderem mais, de saberem mais coisas, de pre-
pararem melhor o vosso futuro”.

A jovem Catarina Gomes (12ºano), representante 
dos alunos no Conselho de Escola, deu as boas vin-
das aos alunos do 5º ano que vão encontrar um novo 
ambiente escolar, de mais responsabilidade. Aos 
colegas do 12ºano deixou o repto para aproveitarem 
ao máximo este último ano na escola, em termos de 
aprendizagem e vivências.

PRESIDENTE DA CÂMARA SENSIBILIZOU 
ALUNOS PARA AS QUESTÕES AMBIENTAIS

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
começou por agradecer à Direção do Agrupamento 
o convite para a Câmara estar presente na abertura 
oficial do ano letivo, e pessoalmente poder partilhar 
um momento que está na sua memória de estudan-
te. “É uma felicidade estar aqui, numa escola onde 
estive presente na sua inauguração há 35 anos, onde 
fui aluno, onde tive professores que me ensinaram e 
ajudaram a ser a pessoa que sou hoje”.

O Presidente da Autarquia exortou os alunos a 
aprenderem, a trabalharem e a esforçarem-se,” por-
que tudo de bom que fizerem aqui será depois proje-
tado na vossa vida futura e com certeza irão colher 
os frutos desse trabalho”.

Referiu o investimento e o trabalho que é desenvol-
vido em prol de um objetivo comum, “que é propor-
cionar as melhores condições possíveis para vocês 
(alunos) aprenderem e crescerem, não só como futu-
ros profissionais mas também como cidadãos”. 

O Presidente da Câmara aproveitou o momento 
para também sensibilizar os alunos para o esforço 
geral de reduzir o consumo de energia, face à escala-
da dos custos, apelando à adoção de comportamen-
tos mais eficientes em termos energéticos, através 
de simples gestos, “ na escola, em casa, no nosso dia-
a-dia”. O mesmo disse em relação à necessidade de 
poupança da água face às situações extremas de 
seca cada vez mais frequentes.

Terminou a intervenção formulando votos de “um 
ano letivo calmo e sereno, que tudo corra bem e que 
sejam felizes nesta escola”.

A Vereadora da Educação, Ilda Matos, formulou tam-
bém votos de um excelente ano letivo e deixou a 
seguinte mensagem aos alunos: “sejam felizes 
acima de tudo”.

Um bom ano letivo para toda a comunidade educa-
tiva de Mortágua. ■
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(alunos) aprenderem e crescerem, não só como futu-
ros profissionais mas também como cidadãos”. 
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geral de reduzir o consumo de energia, face à escala-
da dos custos, apelando à adoção de comportamen-
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Terminou a intervenção formulando votos de “um 
ano letivo calmo e sereno, que tudo corra bem e que 
sejam felizes nesta escola”.

A Vereadora da Educação, Ilda Matos, formulou tam-
bém votos de um excelente ano letivo e deixou a 
seguinte mensagem aos alunos: “sejam felizes 
acima de tudo”.

Um bom ano letivo para toda a comunidade educa-
tiva de Mortágua. ■
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Projeto-piloto em Mortágua vai 
recuperar 600 hectares de área ardida 
até ao final do ano

Inserido no projeto Melhor Eucalipto, promovido 
pela CELPA, o programa operacional de Mortágua 
arrancou em novembro de 2021, com uma ação de 
divulgação na localidade do Freixo, uma das zonas 
do concelho mais atingidas pelos incêndios há cinco 
anos. Nessa ação registou-se logo a adesão de cerca 
de 70 proprietários. Atualmente contam-se em mais 
de duas centenas os proprietários aderentes e 
outros já manifestaram vontade de aderir, estiman-
do-se que até ao final dos trabalhos sejam identifi-
cados para cima de 1200 proprietários na área de 
minifúndio abrangida pelo projeto. 

O Município de Mortágua participa no projeto, quer 
ao nível da divulgação, quer ao nível das infraestru-
turas florestais, nomeadamente caminhos, pontos 
de água, faixas de gestão de combustíveis.

Atualmente cerca de 300 hectares de área já foram 
intervencionados, prevendo-se atingir a meta dos 
600 hectares até ao final do ano. A esta área acres-
cem os 200 hectares que já foram intervencionadas 
pelos proprietários e empresas do setor ainda antes 
da implementação do projeto. 

O projeto abrange um perímetro florestal a sul do 
concelho, que se estende desde o Cabeço do Senhor 
do Mundo e da localidade do Freixo, até à zona con-
finante à EN228 e ao IP3 (zona de Almaça).

António Macedo, coordenador da CELPA para o 
Programa de Recuperação de Ardidos em Mortágua, 
sublinha as virtualidades do projeto-piloto: “Esta é 
uma área que estaria abandonada na sua maioria, 
diria na ordem dos 70/80%, se não tivesse sido 
implementado este projeto, e com um risco acresci-
do de incêndio. O que estamos aqui a fazer é dar 
apoio técnico e financeiro, a 100%, para ajudar os 
proprietários a reabilitar e recuperar uma área de 
enorme potencial produtivo, deixando-a mais resi-
liente e traduzindo-se no futuro também num maior 
rendimento para os proprietários”. 

A operação consiste na seleção de varas, gestão de 
matos nas entrelinhas e linhas de plantação (controle 
da gestão de combustíveis), controle de espécies inva-
soras e da regeneração natural do eucalipto. A esse 
apoio acrescenta-se a entrega gratuita de fertilizante 
(adubo), no âmbito do programa “Limpa & Aduba” 
da CELPA.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
refere que este projeto é da maior importância para 
o concelho, lembrando o peso económico que a flo-
resta tem no PIB concelhio e no emprego. “Este 

apoio ao proprietário é absolutamente necessário, 
porque nem todos têm capacidade financeira para 
executar estas operações e temos de criar condi-
ções para que as pessoas continuem a investir na 
floresta e a criar riqueza”.

Os proprietários com terrenos situados na zona que 
está a ser intervencionada e que estejam interessa-
dos em aderir podem contactar o Ninho de 
Empresas do Município de Mortágua 231 927 030 / 
ou a Cerne Agroflorestal / 912 139 788.■

Projeto-piloto desenvolvido pela 
CELPA - Associação da Indústria 
Papeleira, com a parceria da 
Navigator e ALTRI, e o apoio da 
Câmara Municipal, está a recuperar 
e a reabilitar uma área de 600 hec-
tares de área florestal que ardeu 
nos incêndios de 2017.
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BTT - XCO Irmânia 
Prova organizada pelo 
Núcleo do Sporting 
Clube de Portugal de 
Mortágua contou para 
a Taça Regional da 
Associação de Ciclismo 
da Beira Alta.

A correr em casa, Bruno Sancho foi o grande vence-
dor da prova XCO Irmânia, na categoria de Elites. 

“Esta vitória tem um sabor especial, por ser na 
minha terra e diante dos mortaguenses”, afirmou 
Bruno Sancho no final da corrida, realçando todo o 
esforço que teve de fazer para superar os percalços 
que surgiram pelo caminho, como um furo e uma 
queda, que não foram suficientes para contrariar a 
vontade de vencer.  

Nos Elite femininos a vencedora foi Ana Tomás, do 
BTT Seia. Além dos Elite, o XCO Irmânia foi disputado 
nas categorias de Cadetes, Juniores, Elites, Master, 
CPT (Ciclismo Para Todos) e Open Promoção. 

O Núcleo do Sporting Clube de Portugal de 
Mortágua foi uma das equipas presentes (no 
Encontro e na vertente Competição), sendo as res-
tantes oriundas de Seia, Aveiro, Castelo Branco, 

Belmonte, Castro Daire, Viseu, Mangualde, 
Penacova, Anadia e Tondela, num total de cerca de 
centena e meia de atletas. O evento trouxe algumas 
centenas de pessoas até à aldeia da Marmeleira, 
numa grande jornada de desporto, convívio e 
encontro de gerações.

ENCONTRO DE ESCOLAS DA BEIRA ALTA

Além da prova da Taça, o XCO Irmânia inclui o 5º 
Encontro de Escolas da Beira Alta, realizado na parte 
da manhã. Este Encontro consistiu numa prova de 
Destreza, em que os mais pequenos, com idades 
entre os 5 e os 10 anos, demonstraram a sua perícia 
num pista de obstáculos, e numa prova em linha 
para os escalões Infantis, Iniciados e Juvenis.  

MORTÁGUA ATIVA APOIA O DESPORTO

O XCO Irmânia contou com o apoio da Associação 
de Ciclismo da Beira Alta, Federação Portuguesa de 
Ciclismo, Município de Mortágua, Junta de 
Freguesia da Marmeleira, Centro Cultural e 
Recreativo da Marmeleira, além de um conjunto de 
patrocinadores.

A aposta e o investimento do Município na atividade 
desportiva, amadora e federada, está reunida na 
marca Mortágua Ativa, fomentando a prática des-
portiva ao ar livre e promovendo os seus benefícios 
para a saúde e qualidade de vida das pessoas.

No final da prova, o Presidente da Câmara 
Municipal, Ricardo Pardal, dirigiu algumas pala-
vras, saudando todos os atletas e demais pessoas 
que se deslocaram até Mortágua para acompanhar a 
prova. Felicitou o Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua pela excelente organização, 
destacando a dedicação e o esforço que fizeram para 
que esta prova da Taça fosse uma realidade. 
Aproveitou o momento para lembrar que vai reali-
zar-se em Mortágua, no próximo dia 30 de outubro, 
a Maratona “Rota da Lampantana”, deixando o con-
vite aos atletas para participar no evento, que será 
também organizado pelo núcleo sportinguista de 
Mortágua. ■ 
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Equipa de Futsal Feminina do Benfica 
recebida nos Paços do Concelho 

Foi a segunda vez (a primeira ocorreu em 2016) que o 
Sport Lisboa e Benfica escolheu Mortágua para a rea-
lização de um estágio de pré-epoca. A equipa perma-
neceu três dias em Mortágua, durante os quais reali-
zou treinos e participou num torneio quadrangular, 
organizado pela Casa do Benfica de Mortágua. 

No dia 4 a comitiva benfiquista, constituída por 8 
técnicos e 16 jogadoras, foi recebida nos Paços do 
Concelho. O presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Pardal, referiu que era um prazer receber a 
equipa e agradeceu terem escolhido Mortágua para 
a realização do estágio. “O facto de estarem aqui 
pela segunda vez é revelador da nossa forma de rece-
ber bem e orgulhamo-nos de ser assim, acarinhando 
quem a nós chega da mesma forma como se fossem 
dos nossos”. 

Ricardo Pardal felicitou a iniciativa da Casa do 
Benfica de Mortágua e enalteceu o trabalho que a 
Associação vem desenvolvendo no fomento da prá-
tica do desporto em Mortágua, particularmente do 
futsal feminino, sendo um elemento diferenciador e 
de promoção da igualdade de género. ■

MISSÃO SOLIDÁRIA 
Carlos Lopes e o seu 
cão-guia alcançaram 
o ponto mais alto 
de Portugal  
Missão cumprida. O ex-atleta paralím-
pico, acompanhado do seu cão-guia 
Cauê alcançou o topo da montanha 
do Pico (Açores), situado a 2351 m de 
altitude, o ponto mais alto de Portugal. 

Este desafio pessoal representou uma ação simbóli-
ca que teve um duplo objetivo: incentivar a ativida-
de física, a autonomia e inclusão das pessoas com 
deficiência, e angariar fundos para a Associação 
Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual 
(ABAADV) – Escola de Cães-Guia para Cegos de 
Mortágua, única a nível nacional. O Cauê é o terceiro 
cão-guia na posse de Carlos Lopes e à semelhança 
dos anteriores foi educado e treinado na Escola de 
Cães-Guia de Mortágua.     

Esta conquista é um exemplo de superação, perseve-
rança e resiliência, e serve ainda de motivação para 
outras pessoas que possuem handicaps e que têm aqui 
a prova de que não há impossíveis quando a vontade é 
mais forte e acreditamos nas nossas capacidades. 

Espera-se que a iniciativa tenha contribuído para 
sensibilizar as pessoas para o papel do cão-guia e de 
que como este “companheiro” pode fazer a diferen-
ça na qualidade de vida da pessoa invisual, e para a 
importância do trabalho técnico desenvolvido pela 
escola de Mortágua na formação e entrega gratuita 
de cães-guia para cegos.  ■
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ENTREVISTA
DIOGO RIBEIRO
Aproveitando a pausa 
das férias, estivemos à 
conversa com o Diogo 
Ribeiro, em casa dos 
seus avós maternos, 
em Mortágua. Um dia 
de férias em familia que 
serviu também para 
recordar memórias da 
infância vivida em 
Mortágua. 

Tricampeão Mundial de Natação 
em Lima (Peru), o Diogo trouxe 
para Portugal três medalhas de 
Ouro, nos 50m livres, 100m livres 
e 50m mariposa, tendo nesta últi-
ma distância batido o recorde do 
Mundo, com 22,96s. Foi ainda ele-
ito pela Federação Internacional 
de Natação como o melhor 
Nadador do Mundial – Peru 2022.

OUTUBRO 2022

QUE LEMBRANÇAS TENS DE MORTÁGUA?

Foi um sítio onde sempre vim. Cresci aqui, quando era mais pequeno 
vinha com frequência a Mortágua para ver os meus avós. Cheguei a 
andar no futebol aqui no campo da Gandarada, nas Escolinhas do 
Mortágua Futebol Clube. Também frequentei a catequese em 
Mortágua durante uns dois anos. Eu conheço Mortágua inteira.

ESSE TEMPO QUE PASSAVAS EM MORTÁGUA ERA 
NAS FÉRIAS, QUANDO NÃO TINHAS AULAS?

Vinha cá durante todo o ano, mais aos fins-de-
semana. Nas férias de verão passava normalmente 
aqui duas semanas, o Natal e a Passagem de Ano cos-
tumo passar aqui em Mortágua. 

A MAIORIA DOS JOVENS DA TUA IDADE VAI PARA O 
FUTEBOL. NO TEU CASO ESCOLHESTES A NATAÇÃO…

Na altura eu andava no futebol e também na nata-
ção. Quando aprendi a nadar mariposa, gostei bas-
tante, e foi então que decidi dedicar-me só a uma 
coisa, e escolhi a natação. 

QUAIS ERAM AS TUAS EXPETATIVAS INICIAIS QUAN-
DO FOSTE PARA OS MUNDIAIS?

Estávamos a pensar trazer o melhor resultado possí-
vel, que passava pelas medalhas. Trouxemos 3 de 
Ouro e ainda o recorde mundial nos 50 metros mari-
posa, que faz toda a diferença. 

O ASPETO MENTAL TAMBÉM É IMPORTANTE NA 
NATAÇÃO?

Acho que é mesmo o aspeto mais importante. Para 
fazer bem as coisas temos de estar motivados, sen-
tirmo-nos psicologicamente bem, e além disso, ter-
mos as pessoas certas ao nosso lado que nos possam 

apoiar e dar os melhores conselhos. O físico é importan-
te, fazer os treinos, mas é a mente que comanda o corpo.

COM TREINOS E COMPETIÇÕES, COMO FICAM OS 
ESTUDOS?

Não estão esquecidos, é sempre difícil conciliar as duas 
coisas porque nós temos 9 treinos de água por semana 
e 4 treinos de ginásio, mas tem corrido bem. Mas 
obviamente que os estudos são uma parte importante 
na vida de um atleta, porque a carreira desportiva não 
tem a longevidade de outras profissões. 

OS JOVENS PASSAM GRANDE PARTE DO TEMPO AO 
TELEMÓVEL, NAS REDES SOCIAIS. COMO É QUE TU 
LIDAS COM AS NOVAS TECNOLOGIAS…

Não sou diferente dos outros jovens nesse aspeto, 
talvez não faça tanto uso como a maioria, até porque 
o tempo disponível não o permite. Posso utilizar 
mais à noite, à hora de almoço, nesses intervalos em 
que não estou a treinar ou a estudar. 

TIVESTE DE PRESCINDIR DE ALGUMAS COISAS QUE 
SÃO PRÓPRIAS DA TUA IDADE, COMO O DIVERTI-
MENTO, AS NOITADAS, OS AMIGOS…

Durante as férias tento divertir-me, saio com os ami-
gos, também faz parte do meu crescimento pessoal. 
No resto do ano tenho de estar focado a 100% nos 
treinos e nos estudos. 
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O APOIO DA FAMILIA TEM SIDO IMPORTANTE 
NESTE PERCURSO?

Sem dúvida. A família tem sido fundamental na 
minha caminhada, como foi também na minha recu-
peração após o acidente que sofri há um ano. A 
minha mãe faz sempre questão de estar presente 
nas competições, nos Europeus, nos Mundiais, 
mesmo que eu diga que não é necessário, mas é claro 
que é sempre bom ter a familia connosco.  

EM 2024 HÁ JOGOS OLÍMPICOS.TU VAIS LÁ 
ESTAR...

Ainda não sei, porque primeiro tenho de fazer os 
mínimos necessários, e esses só contam a partir de 
Março de 2023. Mas irei fazer tudo para estar pre-
sente, é o sonho de qualquer atleta.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E O PRIMEIRO-
MINISTRO ENVIARAM MENSAGENS A CONGRATULA-
REM-SE COM AS TUAS CONQUISTAS. COMO ENCARAS 
ESSAS MENSAGENS VINDAS DAS MAIS ALTAS FIGU-
RAS DA NAÇÃO?

Fico feliz por saber que o meu trabalho está a ser reco-
nhecido, não só pelos amantes da modalidade, mas 
também pelas figuras do Estado Português, assim 
como pelo presidente do meu Clube (Sport Lisboa e 
Benfica), Rui Costa, que também me felicitou. Para 
mim é um grande motivo de orgulho.

QUE MENSAGEM GOSTARIAS DE DEIXAR A OUTROS 
JOVENS QUE QUEIRAM CHEGAR LONGE NO DESPOR-
TO OU NOUTRA ÁREA ?

Eu acho que aquilo que faz a diferença é o trabalho, a 
dedicação, a persistência, e os resultados aparecem 
mais tarde ou mais cedo. O talento ajuda, mas não é 
suficiente, se não trabalhares, se não te esforçares. ■

Marcos Históricos | Batalha do Bussaco 
A Praça do Município foi palco do 1º 
ato da peça “Bussaco: da Invasão à 
Constituição”.

Com o título “Renascer”, este foi o primeiro de três 
atos realizados, um por cada município envolvido 
no projeto de cultura em rede “Marcos Históricos”: 
Mortágua, Mealhada e Penacova.

A representação da peça esteve a cargo do Teatro 
Experimental de Mortágua, que convidou ainda 
alguns jovens para se associarem ao elenco, com 
encenação de Sandra Henriques e produção da 
Associação Escolíadas. No total estiveram em palco 
16 atores, entre crianças, jovens e adultos.

Sandra Henriques, a encenadora da peça, refere que 
este primeiro ato retrata o regresso às aldeias após a 
batalha e a partida dos franceses. “Nesta peça quise-
mos focar-nos sobretudo nas populações, nas gen-
tes de Mortágua, é uma ficção baseada em factos e 
relatos da época, sobre o que as pessoas terão pre-
senciado, vivido e sofrido. Mas é também o regresso 
da esperança, o renascer das cinzas, simbolizado no 
reencontro do soldado português com a sua família 
e no batismo do filho recém-nascido”. Daí o título 
“Renascer” deste 1º ato.

Além deste 1º ato, realizaram-se mais dois, em 
Penacova (Os Dois Irmãos) e na Mealhada (À Mesa). 
No dia 24 de setembro teve lugar a apresentação inte-
gral dos 3 atos, no Luso. ■
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Torneio das Tasquinhas

Herdeiros doaram antiga casa onde 
viveram os irmãos Basílio Lopes 
Pereira, Serafim Lopes Pereira e  
António Lopes Araújo. A defesa dos 
ideais republicanos e do progresso da 
”Região da Irmânia” marcou a vida dos 
três irmãos. 

OUTUBRO 2022

Imóvel da família Lopes Pereira 
doado aos “Irmânicos da Marmeleira”

O documento particular autenticado foi assinado 
pelos herdeiros/proprietários do imóvel, ali repre-
sentados pelo Eng. Pedro Lopes Pereira de Faria e 
pela Dra. Maria da Conceição Pereira de Figueiredo 
Lobo e Silva, e com procuração dos restantes herdei-
ros, e pelo Presidente da Direção do Rancho 
Folclórico e Etnográfico “Os Irmânicos da 
Marmeleira”, Márcio Lopes, no passado dia 10 de 
setembro, no espaço “Raízes e Memórias – Núcleo 
Museológico”, na Marmeleira. 

Nos termos do contrato, a Associação tem o prazo de 
cinco anos para executar as obras de conserva-
ção/beneficiação da casa, caso contrário a mesma 
reverterá de novo para a posse dos herdeiros.

Casa albergou Biblioteca Popular 

Nesta casa de familia funcionou no início do século 
XX a Biblioteca Marmeleirense, que anos depois veio 
d a r  o r i g e m  à  B i b l i o t e c a  P o p u l a r - C e n t r o  
Democrático de Educação Popular, e nos anos 20 à 
Escola Livre da Irmânia. 

As Escolas Livres eram centros dedicados à 
Instrução das pessoas (a maioria do povo era analfa-
beto) e uma criação republicana. O ensino primário 
obrigatório, laico e universal, foi uma das normas 
introduzidas pela Constituição de 1911, a primeira da 
República.

“A ideia é recuperar a casa e tentar também rentabi-
lizar este espaço, talvez como turismo rural temáti-
co, que tenha uma componente museológica e ao 
mesmo tempo possa ser utilizado por turistas, à 
semelhança doutras casas-museu que temos no 
país. A primeira coisa a fazer é analisar as condições 
da casa e depois encontrar uma forma de financia-
mento da intervenção, nomeadamente com fundos 
comunitários”, refere Márcio Lopes.

Esta doação familiar não é única. O irmão mais 
novo, António Araújo, e a sua mulher, deixaram em 
testamento um outro imóvel, contíguo ao que foi 
agora doado, que foi integrado no património da 
Fundação de Beneficência e Cultura - Centro 
Balmar, juntamente com outros bens do casal.  

O Dr. João Paulo Gaspar de Almeida e Sousa, é autor 
do livro  “Memórias da Vila da Irmânia: realidade e 
utopia por terras de Mortágua nas primeiras déca-
das do Séc. XX”, que contem referências ao percurso 
de vida dos três irmãos.

“O Basílio foi um homem preponderante do movi-
mento revolucionário no chamado período do “Re-
viralho” na década de 30 do século passado e esteve 
preso no Tarrafal. O irmão Serafim foi médico e fun-
dador da Casa da Saúde de Leiria. Também estava 
ligado à oposição democrática ao Estado Novo. O 
António, que era o mais novo dos irmãos, além da 
sua luta cívica, deixou um legado que hoje está bem 
visível na Marmeleira, correspondendo ao que era a 
sua vontade, que é o Centro Balmar”. 

A oposição à ditadura e ao Estado Novo, teve enor-
mes custos na vida pessoal, familiar e profissional, 
dos três irmãos. “O Dr. Basílio andou anos na clan-
destinidade, até ser preso e deportado para o 
Tarrafal. Fundou em 1912 na Marmeleira o jornal 
“Sol Nascente” que tinha como temas centrais a 
divulgação dos ideais republicanos e a Educação. O 
Serafim e o António foram ambos deportados para 
Timor. Estavam no mesmo barco que os transpor-
tou para o presídio mas não sabiam disso, só na via-
gem é que descobriram essa circunstância, o que é 
muito curioso”. ■
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Trezói viveu tradicional corrida de carretas

A tradicional corrida das carretas, inse-
ridas nas festas da aldeia, é um acon-
tecimento único no concelho e um 
cartaz de atração de visitantes. 

OUTUBRO 2022

Câmara Municipal reativa captações 
subterrâneas para regar espaços verdes públicos

A Câmara de Mortágua reativou cap-
tações subterrâneas para regar espa-
ços verdes públicos, deixando de 
recorrer a água tratada (utilizada nas 
nossas casas). É uma tradição já com 20 anos e que atrai visitantes 

do concelho e da região. Os concorrentes são desafi-
ados a descer a rua principal da aldeia, ao longo de 
cerca de 800 metros, com as tradicionais carretas de 
rolamentos.

Na edição deste ano marcaram presença duas deze-
nas e meia de concorrentes, oriundos de Mortágua, 
Anadia e Luso, com os seus bólides, uns de constru-
ção mais simples, outros mais elaborada, incluindo 
proteções dianteiras, apoio para as costas, volante, 
sistemas de travagem mais mecanizados. Mas 
sobretudo muita originalidade e criatividade, não 
faltando até uma pitada de humor. 

Trezói vai mantendo esta singular tradição, que 
aproveita a geografia da aldeia, constituindo um 
exemplo de adaptação dos costumes de antigamen-
te aos tempos atuais. ■

Face a um ano extremamente seco e à diminuição 
acentuada dos caudais das fontes de abastecimento 
(barragens) que servem a população, a Câmara 
Municipal tomou a decisão de recuperar as capta-
ções (poços) existentes para a rega de jardins e par-
ques públicos sob gestão municipal.  

Estas captações estavam inativas por se ter deixado 
de fazer a sua manutenção, tendo agora a Câmara 
Municipal tomado a iniciativa de as reativar como 
sistema alternativo de rega destes espaços, evitando 
o uso de água de consumo humano. 

Desta forma, evita-se a utilização de água da rede, 
com a poupança daí resultante, e mantem-se a boa 
conservação destes espaços.

“Numa situação de escassez de água como a que esta-
mos a viver, temos de salvaguardar a água para con-
sumo humano e gerir com parcimónia este recurso 

que é vital para a nossa vida diária e para a econo-
mia”, refere o Presidente da Câmara, Ricardo Pardal.

O Presidente da Autarquia alerta também os muníci-
pes para que estejam sensibilizados para a necessida-
de de poupança de água, evitando o seu desperdício ou 
o seu uso indevido. Até porque, deixa o alerta, “as 
alterações climáticas são um problema sério e a escas-
sez de água será uma realidade cada vez mais frequen-
te. Temos de nos adaptar e reinventar face a esta reali-
dade, o que passa por mudanças de comportamentos e 
de pequenos hábitos no nosso dia-a-dia”.■Fotos: José Moura
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subterrâneas para regar espaços verdes públicos
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ços verdes públicos, deixando de 
recorrer a água tratada (utilizada nas 
nossas casas). É uma tradição já com 20 anos e que atrai visitantes 

do concelho e da região. Os concorrentes são desafi-
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cerca de 800 metros, com as tradicionais carretas de 
rolamentos.
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Anadia e Luso, com os seus bólides, uns de constru-
ção mais simples, outros mais elaborada, incluindo 
proteções dianteiras, apoio para as costas, volante, 
sistemas de travagem mais mecanizados. Mas 
sobretudo muita originalidade e criatividade, não 
faltando até uma pitada de humor. 

Trezói vai mantendo esta singular tradição, que 
aproveita a geografia da aldeia, constituindo um 
exemplo de adaptação dos costumes de antigamen-
te aos tempos atuais. ■

Face a um ano extremamente seco e à diminuição 
acentuada dos caudais das fontes de abastecimento 
(barragens) que servem a população, a Câmara 
Municipal tomou a decisão de recuperar as capta-
ções (poços) existentes para a rega de jardins e par-
ques públicos sob gestão municipal.  

Estas captações estavam inativas por se ter deixado 
de fazer a sua manutenção, tendo agora a Câmara 
Municipal tomado a iniciativa de as reativar como 
sistema alternativo de rega destes espaços, evitando 
o uso de água de consumo humano. 

Desta forma, evita-se a utilização de água da rede, 
com a poupança daí resultante, e mantem-se a boa 
conservação destes espaços.

“Numa situação de escassez de água como a que esta-
mos a viver, temos de salvaguardar a água para con-
sumo humano e gerir com parcimónia este recurso 

que é vital para a nossa vida diária e para a econo-
mia”, refere o Presidente da Câmara, Ricardo Pardal.

O Presidente da Autarquia alerta também os muníci-
pes para que estejam sensibilizados para a necessida-
de de poupança de água, evitando o seu desperdício ou 
o seu uso indevido. Até porque, deixa o alerta, “as 
alterações climáticas são um problema sério e a escas-
sez de água será uma realidade cada vez mais frequen-
te. Temos de nos adaptar e reinventar face a esta reali-
dade, o que passa por mudanças de comportamentos e 
de pequenos hábitos no nosso dia-a-dia”.■Fotos: José Moura
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Reforço do abastecimento 
de água às povoações da 
Sobrosa e Vila Meã da Serra

Lançado concurso para a nova Praça de Táxis

Foram concluídas as obras de prolon-
gamento da conduta e do novo 
Reservatório inseridas no reforço de 
abastecimento de água às povoações 
da Sobrosa e de Vila Meã da Serra.

Nova praça de táxis terá cobertura de painéis solares 
que vão gerar energia para autoconsumo.

OUTUBRO 2022

Este reservatório, localizado numa cota mais alta, 
permite assegurar um fornecimento contínuo de 
água em quantidade às populações da Sobrosa e de 
Vila Meã da Serra, e resolver em definitivo o proble-
ma das falhas de abastecimento que se prolongava 
há muitos anos.

No âmbito da mesma empreitada, foi ainda execu-
tada uma nova conduta de abastecimento com liga-
ção ao novo reservatório, garantindo o abasteci-
mento sem interrupções ou perda de pressão. 

Para breve está previsto também executar a interli-
gação da conduta adutora de Mortágua ao reserva-
tório do Alto das Medas, sito em Macieira. Esta obra 
vai permitir aproveitar em pleno a capacidade deste 
reservatório e triplicar a capacidade de disponibili-
dade de água de todo o sistema, passando de 500m3 
para 1600m3. 

Desta forma, será possível aumentar a resiliência de 
todo o sistema, em termos de armazenamento e dis-
tribuição de água, garantir a qualidade do serviço, e 
minorar o impacto no abastecimento público de 
água nas épocas de seca prolongada. ■

A empreitada consiste na implantação da estrutura 
de parqueamento das viaturas e do edifício modular 
de apoio, constituído por área de espera, gabinete e 
instalações sanitárias. 

Numa 2ª fase a estrutura será coberta integralmente 
com painéis fotovoltaicos, que vão produzir energia e 
alimentar o posto de carregamento de carros elétricos. 

Assim, além da função de sombreamento e abrigo, a 
estrutura funcionará também com esta finalidade 

adicional, dando um contributo para a eficiência 
energética e a promoção das energias renováveis. 

A nova localização, proposta pela Câmara Municipal 
e com o acordo dos taxistas, situa-se no parque de 
estacionamento junto à Capela de São Domingos. A 
solução encontrada vem dar resposta à solicitação 
dos taxistas para alteração da atual praça (sita na Avª 
Assis e Santos), por questões de segurança, bem como 
de melhoria das condições de parqueamento, aco-
modação segura e cómoda do serviço de táxi. ■
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eventos 27OUTUBRO 2022

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
"SONHOS 
ENCARCERADOS"
DE PAULO COSTA

1 OUT
15h30 | BIBLIOTECA MUNICIPAL 
BRANQUINHO DA FONSECA

Paulo Costa, escritor 
mortaguense, apresenta o seu 
terceiro livro, "Sonhos 
Encarcerados".

ORG.: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
BRANQUINHO DA FONSECA

eventos26 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

CONCERTO 
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

1 OUT
18:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA 

No âmbito das comemorações do 125° Aniversário da Filarmónica 
de Mortágua e inserido no Dia Mundial da Música,vai realizar-se 
um Concerto com a Filarmónica de Mortágua e Antigos Músicos, 
seguido de jantar convívio.

INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES:
O 916098798 (JOÃO JORGE)
O 917925007 (LUÍS ALMEIDA)

ORG.: FILARMÓNICA DE MORTÁGUA 

MARATONA BTT 
ROTA DA LAMPANTANA

30 OUT
09:30 | JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

5ª Prova da Taça de Regional de Maratona BTT da Beira 
Alta

INSCRIÇÕES: HTTPS://FPCICLISMO.PT/UVP-FPC

ORG.: NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL EM MORTÁGUA
APOIOS: ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DA BEIRA ALTA 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

XIV FEIRA DA CASTANHA 

22 E 23 OUT | PARQUE MERENDAS DE QUILHO 

GASTRONOMIA TRADICIONAL, 
PRODUTOS LOCAIS E REGIONAIS, 
ANIMAÇÃO, MAGUSTO. 

ORG.: ADESQ
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XIII

28 - 30 OUT 2022

DOS SENTIDOS
MORTÁGUA 

A LAMPANTANA confecio-
nada com carne de ovelha, 
assada em caçoila de barro e 
servida com batata “fardada” 
e grelos a acompanhar, é, 
desde tempos imemoriais, 
uma das especialidades gas-
tronómicas do Concelho de 
Mortágua. 

Neste fim de semana de 28 
a 30 de outubro, propomos 
que (re)descubra a Lampan-
tana de Mortágua acompa-
nhada com o bom vinho 
tinto do Dão produzido em 
Mortágua pela Sociedade 
Agrícola Boas Quintas.

Faça já a sua reserva num 
restaurante aderente.

A LANCHONETE
Mortágua 
c 231 921 239 / O 913 625 618
40° 24' 24.2" N / 8° 13' 44.2" W

A MÓ 
Barracão - Espinho MRT
c 231 923 612 / O 966 373 154
40° 23' 23.7" N / 8° 17' 28.7" W

A RODA 
Mortágua
O 918 623 050 
40° 23' 38.7" N / 8° 14' 03.5" W

ALDEIA SOL 
Vila Meã - Sobral MRT
c 231 929 127 / O 934 006 788
40° 25' 43.6" N / 8° 13' 45.2" W

CADETE DOS LEITÕES 
Vale de Açores - Mortágua
O 916 694 900
40° 23' 20.3" N / 8° 14' 15.3" W

CAFÉ PARK 
Mortágua
c 231 929 675 / O 962 903 396
40° 23' 47.0" N / 8° 13' 42.0" W

CHURRASQUEIRA ARCÁDIA 
Vale de Açores - Mortágua
c 231 929 370 / O 917 945 979
40° 23' 19.3" N / 8° 14' 26.7" W

FLORESTA 
Vale da Mata - Espinho MRT
c 231 922 553
40° 28' 45.5" N / 8° 18' 44.5" W

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
c 934 569 871
40° 23' 46.5" N / 8° 13' 49.5" W

LAGOA AZUL 
Almacinha - Mortágua
c 231 929 278 / O 916 285 566
40° 20' 55.8" N / 8° 11' 4.8" W

MOLHO PARDO 
Mortágua
O 925 112 059
40° 23' 46.8" N / 8° 13' 50.4" W

MONTEBELO AGUIEIRA 
V. de Aguieira, S/N - Mortágua 
c 231 927 060
40° 20' 45.3" N / 8° 11' 17.7" W

ORIGENS 
Mortágua 
c 231 929 021 / O 918 671 567
40° 23' 50.2" N / 8° 13' 48.9" W

serviço no restaurante

serviço de take-away

necessária marcação préviaV

V
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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 OUTUBRO 2022

 SAB 01 (21:30) / DOM 02 (21.30)

Ticket to Paradise
Bilhete Para o Paraíso

1h 44min // COMÉDIA, ROMANCE // M/12
DE: OL PARKER
COM: GEORGE CLOONEY, JULIA ROBERTS, KAITLYN DEVER, LUCAS 
BRAVO 

Um casal divorciado junta-se e viaja para Bali para 
impedir que a sua filha cometa o mesmo erro que eles 
acham que cometeram há 25 anos.

SAB 15 (21:30) / DOM 16 (21:30)

Don't Worry Darling
Não Te Preocupes 
Querida

2h // DRAMA  // M/12
DE: OLIVIA WILDE
COM:FLORENCE PUGH, HARRY STYLES, CHRIS 
PINE 

Alice têm a sorte de viver na 
comunidade idealizada de Vitória,a 
c i d a d e  ex p e r i m e n t a l  q u e  f o i 
construída para abrigar os homens 
que trabalham para o ultrassecreto 
Projeto Vitória e as suas famílias. é a 
base da vida quotidiana desta utopia. 
A vida é perfeita, mas quando 
pequenas falhas na sua vida perfeita 
começam a aparecer,debaixo da 
atrativa fachada, Alice não consegue 
resistir a perguntar-se o que é que 
estarão realmente a fazer em Vitória.
Um thri l ler  psicológico audaz, 
distorcido e visualmente deslumbrante.

SAB 08 (21:30) / DOM 09 (21:30)

Beast
A Besta

1h 33min // AVENTURA  // M/14
DE:BALTASAR KORMÁKUR
COM: IDRIS ELBA, SHARLTO COPLEY, IYANA

O Dr. Nate Daniels é um médico recentemente viúvo que 
viaja com as duas filhas adolescentes para a África do 
Sul,local onde conheceu a sua mulher, para uma viagem 
até à reserva geridap.
O que começa como uma jornada terapêutica, acaba com 
uma caçada por um enorme leão rebelde com a intenção 
de provar que a savana tem apenas um predador.

 SAB 22 (21:30) / DOM 23 (21:30)

Smile
Sorri

1h 55m// DRAMA  
DE: PARKER FINN
COM: SOSIE BACON, JESSIE T. USHER, KYLE 
GALLNER

Após testemunhar um acidente 
traumático e bizarro envolvendo um 
paciente, a Dra. Rose Cotter começa a 
vivenciar eventos assustadores que 
ela não consegue explicar.

 SAB 29 (21:30) / DOM 30 (21:30)

A Fada do Lar

1h 55m// COMÉDIA // M/12
DE: JOÃO MAIA 
COM: DALILA CARMO,JOANA METRASS, 
MARGARIDA CARPINTEIRO, SÉRGIO GODINHO, 
MANUEL CAVACO.  

Vera, mãe solteira com dois filhos 
pequenos,é obrigada a ter dois trabalhos 
para sobreviver depois do pai dos seus 
filhos ter desaparecido em parte incerta. 
De dia é caixa num supermercado e à 
noite trabalha numa boîte de striptease, 
procurando assim não só criar os filhos 
como pagar as dívidas que o seu ex-
companheiro lhe deixou.
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noite trabalha numa boîte de striptease, 
procurando assim não só criar os filhos 
como pagar as dívidas que o seu ex-
companheiro lhe deixou.
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FRANCESCA CROVARA

Quem se escondeu
Abre uma janela-surpresa em 
cada dupla página e descobre.

PHILIPPE GOUILLOU

Porque é que as 
mulheres dos ricos 
são belas?
Alguma vez se perguntou porquê?

KIM EDWARDS

Segredos de família 
De leitura cativante e profundamente 
comovente, é uma história brilhante
sobre vidas paralelas e o poder
redentor do amor.

LOU CARTER

Óscar 
o unicórnio comilão 
Acabou de comer o seu estábulo 
e agora não tem onde viver..

ADULTOS

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

TEMA: MARIE CURIE

Na Polónia, havia uma escola secreta a 
Universidade Flutuante. Marie e sua 
irmã estudavam nesta escola. Em Paris 
havia a Sorbone onde podiam estudar 
raparigas, e foi aí que estudaram.

Marie  descobriu que alguns metais 
eram radioativos. De forma a analisar 
as propriedades destes minerais, Marie 
incendiava-os, derretia-os, filtrava-os e 
ficava acordada a noite toda para os ver 
brilhar. Imaginem que, passados estes 
anos todos, os cadernos e os instrumen-
tos de Marie ainda estão radioativos!

 Para os analisar é preciso vestir roupas 
e luvas de proteção.

Marie e o marido Pierre, trabalharam 
juntos e descobriram dois novos ele-
mentos radioativos: o polónio e o rádio.

Marie Curie ganhou dois prémios 
Nobel pelo seu trabalho e podia ter fica-
do muito rica com as suas descobertas. 
Mas decidiu disponibilizar gratuita-
mente os resultados da sua pesquisa a 
quem estivesse interessado.
   
In “Histórias de adormecer para raparigas 
rebeldes”, histórias inspiradoras de 100 
mulheres corajosas.

INFANTIL / JUVENIL

deliberações municipais 33OUTUBRO 2022

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

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar celebrar protocolo de cooperação com a 
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, tendo por 
finalidade a prestação dos serviços de apoio à familia 
das crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar 
(Fornecimento de Refeições e Prolongamento de 
Horário), até ao final do ano de 2022.

Aprovar celebrar protocolo de cooperação com a 
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, tendo por 
finalidade a prestação do serviço de apoio à familia 
das crianças que frequentam o 1º CEB (Fornecimen-
to de Refeições), até ao final do ano de 2022.

Aprovar a proposta das normas de cálculo da com-
participação a pagar pelas famílias com crianças ins-
critas nas Atividades de Tempos Livres (ATL) no 
Centro Educativo, determinada com base nos esca-
lões de rendimento per capita, fixando-se o custo 
máximo em 50,00 euros.  

Aprovar atribuir à operadora de transportes 
Transdev a aquisição do serviço de Passes Escolares 
para o ano letivo 2022-2023. 

Aprovar solicitar à Santa Casa da Misericórdia a pres-
tação do serviço de transporte em viatura adaptada de 
duas alunas . 

Ratificar os processos de candidatura nº 24, 27, 28, 
29, 30 e 31/2022, de atribuição do Incentivo à 
Natalidade e Apoio às Famílias, nos termos do res-
petivo Regulamento. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal autori-
zação de compromisso plurianual para a aquisição 
de serviços de parceria para as Atividades de 
Enriquecimento Curricular na área da Educação e 
Expressão Musical, durante o ano letivo 2022/2023. 

CIDADANIA,CULTURA,DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da 
sua atividade desportiva (futsal feminino).
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Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, 
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no 
valor de 1.500, 00 euros, para apoio à realização do 
T o r n e i o  Q u a d r a n g u l a r  “ A l b e r t o  P o r t o ” ,                    
com a participação da equipa de futsal feminina do 
Sport Lisboa e Benfica.

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, 
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no 
valor de 5.000,00 euros, para apoio à despesa de 
reparação de viatura de transporte das atletas.

Aprovar atribuir à Filarmónica de Mortágua, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor 
de 10.000,00 euros para apoio à sua atividade regu-
lar e o subsídio no valor de 8.000,00 para apoio ao 
investimento da Escola de Música (material e ins-
trumentos).

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico “Os 
Camponeses do Freixo” o subsídio no valor de 
500,00 euros para apoio à realização do seu XIII 
Festival de Folclore.

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja da Freguesia da 
Marmeleira o subsídio no valor de 3.000,00 euros 
para apoio a execução de obras de beneficiação da 
Capela da Nossa Senhora do Amparo, na Ferradosa. 

Aprovar atribuir à Associação de Desenvolvimento 
Económico e Social de Quilho, o subsídio no valor de 
2.000,00 euros para apoio à realização da XIV Feira 
da Castanha e do Mel.   

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores 
o subsídio no valor de 1.000,00 euros para apoio à 
realização de 3 torneios juniores de Futebol 9. 

Aprovar atribuir à Pescamor o subsídio no valor de 
1.500,00 euros para apoio à participação de atletas 
do clube, em representação das seleções nacionais, 
nos Campeonatos do Mundo de Pesca, a decorrer na 
Hungria e Espanha.

Aprovar atribuir ao Rancho Folclórico e Etnográfico 
de Vale de Açores, o subsídio no valor de 1.000,00 
euros para apoio à realização da XXIX Gala 
Internacional de Folclore integrada no programa 
Mortágua Viva 2022. 

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir ao Centro Balmar – Fundação de 
Beneficência e Cultura, o subsídio no valor de 
12.000,00 euros para apoio à aquisição de duas via-
turas usadas e afetas ao serviço nas suas várias res-
postas sociais. 

Aprovar celebrar contrato de comparticipação com 
o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana na 
sequência da aprovação da candidatura apresenta-
da pelo Município à Bolsa Nacional de Alojamento 
Urgente e Temporário do PRR, designada “Centro de 
Alojamento de Emergência Social de Almacinha”. 

Aprovar dar continuidade ao protocolo celebrado 
com a IPSS - Associação Hípica e Psicomotora de 
Viseu para apoio a alunos com Necessidades 
Específicas. 

Aprovar a proposta de Adenda ao protocolo celebra-
do entre o Município de Mortágua e a Associação 
Dignitude para o desenvolvimento do Programa 
aBEM – Rede Solidária do Medicamento. 

SAÚDE, PROTEÇÃO E INCLUSÃO

Aprovar atribuir à Junta de Freguesia de Espinho o 
subsídio no valor de 5.000,00 euros para apoio ao 
funcionamento da Extensão de Saúde de Espinho.  

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar prorrogar, por um período máximo de 12 
meses, o prazo de elaboração do Plano de Pormenor 
da 2ª Ampliação do Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira.  

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar o pagamento das despesas tidas pelas 
Associações que serviram refeições às entidades con-
vidadas na abertura oficial da Mortágua Viva 2022.

Ratificar os preços a vigorar na tasquinha Sabores 
do Mundo, integrada no evento Mortágua Viva.

Aprovar os termos de contrato-programa a celebrar 
com os Municípios de Arganil, Lousã, Góis e 
Mortágua, a Região de Turismo do Centro e o 
Automóvel Clube de Portugal, para a realização do 
WRC Vodafone Rally de Portugal 2023 na Região 
Centro, definindo as responsabilidades financeiras 
entre as partes.

GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Aprovar a proposta de fixação de taxas da derrama a 
aplicar em 2023, no valor de aos sujeitos pas-0,01%, 
sivos cujo volume de negócios no ano anterior não 
ultrapasse 150.000,00 euros, e de 1,0% aos sujeitos 
passivos cujo volume de negócios no ano anterior 
seja superior a 150.000,00 euros, incidindo sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC, e propor 
à aprovação da Assembleia Municipal. 
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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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Aprovar a proposta de fixar em 0,0% a percentagem 
variável de participação no IRS a cobrar pelo 
Município, relativa aos rendimentos auferidos em 
2022 pelos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
área do Município, e propor à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

Aprovar a proposta de fixação da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,3%, a vigorar no 
próximo ano, sendo a taxa mais baixa prevista na lei, 
bem como aplicar a redução do IMI consoante o 
número de dependentes do agregado familiar nos 
termos previstos no nº1 do artº 112º - A do CIMI, e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  

Aprovar a proposta de fixação da Taxa Municipal 
dos Direitos de Passagem em 0,25%, a incidir sobre 
as empresas que fornecem redes e serviços de tele-
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo na área do Município, e submeter à apro-
vação da Assembleia Municipal. 

Aprovar a proposta do Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências a celebrar com a 
Junta de Freguesia de Trezói para a execução de 
requalificação do sistema de rega da Várzea Agrícola 
de Trezói, e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal.

Ratificar os contratos celebrados com a EDP 
Comercial para fornecimento de energia elétrica, 
quer de iluminação pública quer de equipamen-
tos/instalações.

Aprovar designar o Vereador Luís Filipe Martins 
Rodrigues como representante da Câmara 
Municipal no Conselho Consultivo da Fundação 
Mata do Buçaco.

Aprovar candidatura ao Programa de Emprego e 
Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade – Medida de Emprego Apoiado em 
Mercado Aberto, junto do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, permitindo a criação de 3 
postos de trabalho integrados nos serviços munici-
pais.  

Aprovar a emissão de licença para transporte de 
Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) 
requerida por Virgílio Abreu & Pereira, Lda. 

Aprovar o pedido de alteração da titularidade do con-
trato de cessão do direito de exploração e utilização 
do Bar/Esplanada das Piscinas Municipais, para o 
nome da empresa Marotos & Reguilas. 

BAPTISTA MELO



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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Aprovar a proposta de fixar em 0,0% a percentagem 
variável de participação no IRS a cobrar pelo 
Município, relativa aos rendimentos auferidos em 
2022 pelos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
área do Município, e propor à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

Aprovar a proposta de fixação da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,3%, a vigorar no 
próximo ano, sendo a taxa mais baixa prevista na lei, 
bem como aplicar a redução do IMI consoante o 
número de dependentes do agregado familiar nos 
termos previstos no nº1 do artº 112º - A do CIMI, e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  

Aprovar a proposta de fixação da Taxa Municipal 
dos Direitos de Passagem em 0,25%, a incidir sobre 
as empresas que fornecem redes e serviços de tele-
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo na área do Município, e submeter à apro-
vação da Assembleia Municipal. 

Aprovar a proposta do Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências a celebrar com a 
Junta de Freguesia de Trezói para a execução de 
requalificação do sistema de rega da Várzea Agrícola 
de Trezói, e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal.

Ratificar os contratos celebrados com a EDP 
Comercial para fornecimento de energia elétrica, 
quer de iluminação pública quer de equipamen-
tos/instalações.

Aprovar designar o Vereador Luís Filipe Martins 
Rodrigues como representante da Câmara 
Municipal no Conselho Consultivo da Fundação 
Mata do Buçaco.

Aprovar candidatura ao Programa de Emprego e 
Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade – Medida de Emprego Apoiado em 
Mercado Aberto, junto do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, permitindo a criação de 3 
postos de trabalho integrados nos serviços munici-
pais.  

Aprovar a emissão de licença para transporte de 
Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) 
requerida por Virgílio Abreu & Pereira, Lda. 

Aprovar o pedido de alteração da titularidade do con-
trato de cessão do direito de exploração e utilização 
do Bar/Esplanada das Piscinas Municipais, para o 
nome da empresa Marotos & Reguilas. 

BAPTISTA MELO
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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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os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.
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