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Bráulio de Sousa enfrentou um tempo de dificulda-
des, de início de vivência democrática, com poucos 
recursos e muitas necessidades, mas deixou obra e 
marca em todos nós, mantendo sempre viva a 
chama do esforço e da bondade em prol de 
Mortágua, tanto na sua missão politica como na 
vida pessoal e profissional.

De resto, atuou sempre com o coração aberto aos 
outros, sendo solidário, amigo, um verdadeiro ele-
mento da ideia de Comunidade.

Já Afonso Abrantes, esteve na origem de muito daqui-
lo que hoje podemos associar ao bem-estar dos 
Mortaguenses e, permitam-me dizê-lo de forma bem 
clara, a quem devo a mais completa das admirações 
por tanto que me deu através do seu exemplo de vida. 

Por Mortágua, Afonso Abrantes liderou porque 
tinha um rumo.

Foi solidário no uso dos poderes que a Lei lhe confe-
riu e no uso das possibilidades pessoais, apenas por-
que o coração e a alma lho impunham.

Não perseguiu os holofotes nem o reconhecimento 
por méritos que não tinha gosto nenhum em exaltar.

Foi exemplo de quem praticava aquilo que apregoa-
va e quis sempre ser justo nas decisões.

Sabia reconhecer falhas quando as havia, e sabia que 
se elogia em público e se critica em privado.

Dava toda a importância ao bem comum sem ser 
indiferente ao individual e foi exemplo, corrijo, é 
exemplo para muitos.

E deixou marca, que é marca presente, na família de 
sangue e na grande família Mortaguense.

Dedico este editorial a ambos, Afonso Abrantes e 
Bráulio de Sousa, e às suas famílias diretas, que bem 
provas dão de que a maçã não cai longe da árvore, e 
dedico-lhes também o meu e o nosso esforço por 
inteiro em prol de Mortágua e dos Mortaguenses.

Quanto a outros desenvolvimentos da vida do 
Município no último mês e já em curso neste mês de 
junho, aqui fica mais uma edição desta Agenda dedi-
cada a informar cada vez mais e melhor, com toda a 
transparência, orientada que está ela também para 
servir a nossa Comunidade.

Um bom mês para todos, perseguindo bons exem-
plos, sendo bons exemplos.

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Neste editorial permito-me destacar o Dia do Município 
recentemente assinalado, no passado dia 26.

Nas cerimónias deste ano, para além doutras figuras 
justamente reconhecidas e cujos méritos foram cla-
ramente exaltados (falo, em concreto, dos trabalha-
dores do Município agraciados com a Medalha de 
Ouro de Bons Serviços), houve lugar a homenagem 
prestada a Afonso Abrantes e Bráulio de Sousa. 

Escrevo para esta Agenda do Município, e nada mais 
justo que deixar aqui registado o testemunho daqui-
lo que estes Homens representam para Mortágua.

Ser político é servir a causa do bem comum, e ambos 
o fizeram em circunstancias diferentes, mostrando 
que diferentes personalidades e pontos de vista 
podem coincidir na dedicação às suas gentes, à obe-
diência aos princípios éticos e morais do seu tempo, 
e à utilização de cargos públicos da forma mais 
nobre que possa conceber-se.
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Saibamos honrar a memória e o legado 
de Afonso Abrantes e de Bráulio de Sousa, 
pelo seu exemplo de dedicação à causa pública, 
ao desenvolvimento do concelho 
e ao bem–estar dos mortaguenses”
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Dia do Município marcado pela home-
nagem aos Autarcas Afonso Abrantes 
e Bráulio de Sousa

Mortágua comemorou no passado dia 26 de Maio o seu 
Dia do Município, feriado municipal. As cerimónias 
tiveram lugar na Escola Básica Dr. Afonso Abrantes, e 
além das Entidades Municipais, marcaram presença a 
Delegada Regional de Educação do Centro, Dr. Cristina 
Oliveira, o Vice-Presidente da CIM-Região de Coimbra, 
Raúl Almeida, presidentes das Juntas de Freguesia, 
autarcas dos concelhos vizinhos, Coordenador da 
Adices, representantes de Associações e Instituições 
Locais, e muitos Mortaguenses que se quiseram associar 
a esta data especial. 

Antes da Sessão Solene, entidades e público foram 
convidados a visitar uma exposição de trabalhos ela-
borados por alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar que fre-
quentam a Escola Básica.. 

Como tem sido habitual ao longo dos anos, este foi o 
dia escolhido para agraciar Trabalhadores Municipais, 
Associações (Casa do Benfica de Mortágua) e persona-
lidades (Gualter Ângelo Mendes). 

Nas suas intervenções na Sessão Solene, o presiden-
te da Assembleia Municipal, Acácio Fonseca, e o pre-
sidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, evo-
caram e prestaram emocionada homenagem aos 

dois ex-presidentes de Câmara que já partiram, 
Afonso Abrantes e Bráulio de Sousa, por tudo o que 
fizeram por Mortágua e pelas suas gentes.

O Dia do Município ficou ainda marcado pela nova 
designação da Escola Básica de Mortágua, passando 
a ter a designação oficial de “Escola Básica Dr. 
Afonso Abrantes”. 

Mortágua assinalou 
Dia do Município 
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RECONHECIMENTO 
TRABALHADORES MUNICIPAIS

RECONHECIMENTO I ASSOCIAÇÕES 

RECONHECIMENTO 
PERSONALIDADES

O Dia do Município foi o momento escolhido para 
agraciar Trabalhadores Municipais com 20 ou 
mais anos de serviço, com a distinção Medalha de 
Ouro de Bons Serviços, reconhecendo o valor do 
seu trabalho e a dedicação que põem na prestação 
do serviço público municipal.

A Casa do Benfica de Mortágua foi agraciada com a 
Medalha de Ouro de Mérito Municipal. A Casa do 
Benfica foi constituída em 2001 e ao longo da sua 
existência dinamizou diversas modalidades, desde 
a Pesca Desportiva ao Andebol e Futsal Masculino e 
Feminino.

O presidente da Câmara afirmou que esta coletivi-
dade “representa um valor seguro na formação des-
portiva e humana dos jovens Mortaguenses”, e enal-
teceu também o seu importante papel na promoção 
da igualdade de género na prática desportiva.

O cidadão Gualter Ângelo Mendes recebeu a Medalha 
de Ouro de Mérito Municipal, prestando-lhe o 
Município o reconhecimento público de uma vida 
pautada por uma grande  dedicação às causas coleti-
vas. Foi fundador e membro dos Órgãos Sociais de 
diversas Instituições e Associações do nosso concelho, 
sendo de destacar os vários mandatos nos Bombeiros 
Voluntários, na Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua e na Escola de Cães-Guia para Cegos.

“É para mim uma honra fazer parte deste justo reco-
nhecimento que hoje aqui prestamos ao Homem de 
causas, altruísta, solidário, empresário e grande 
dinamizador do movimento associativo do nosso 
concelho”, referiu o presidente da Câmara.
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Num discurso emocionado, o presidente da 
Assembleia Municipal, Acácio Fonseca, recordou o 
cidadão, o autarca e o “amigo” Afonso Abrantes, “que 
dedicou parte da sua vida ao ensino, sempre com o 
objetivo de proporcionar a todas as crianças e jovens 
do concelho iguais oportunidades de acesso ao ensi-
no, desde a creche até ao Ensino Superior”. “A escola 
dos seus sonhos foi contruída aqui na antiga 
Cerâmica de Mortágua”, lembrou, destacando a sua 
determinação, perspicácia e visão de longo prazo 
neste e noutros projetos que concretizou. 

Recordou também Bráulio de Sousa, colega de pro-
fissão e amigo, e primeiro presidente democratica-

mente eleito após o 25 de Abril, destacando a sua 
dedicação e espírito de missão, quer como médico 
quer como autarca, em tempos muito difíceis, em 
que os dinheiros públicos, os recursos humanos e 
materiais eram escassos.

O presidente da Assembleia Municipal pediu um 
minuto de silêncio em memória dos dois autarcas, o 
qual foi cumprido de pé, seguido de um demorado 
aplauso. 

Acácio Fonseca dirigiu palavras de reconhecimento 
público aos Trabalhadores Municipais, Associações 
e Personalidades agraciados neste dia, destacando o 
homenageado Gualter Ângelo Mendes, um Homem 
de valores, altruísta, com uma parte significativa da 
sua vida dedicada às Instituições e Associações do 
concelho. 

Falando do futuro e dos desafios que o concelho tem 
pela frente, referiu a importância de se aproveitarem 
os dinheiros disponibilizados pelos fundos europeus 
através do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, 
para concretizar projetos que exigem avultados 
investimentos, e indicou três áreas prioritárias: a 
implantação do Regadio da Barragem de Macieira; a 
resolução a médio e longo prazo do Saneamento 
Básico e Tratamento de Águas Residuais – ETAR`s; e 
o aumento da capacidade de camas em valência Lar 
nas IPSS do concelho. 

“Afonso Abrantes foi um dos mais proeminentes 
empreendedores do processo de afirmação de 
Mortágua na Região Centro como território de pro-
gresso, desenvolvimento e coesão social, deixando 
uma marca indelével no território de Mortágua”. 

Estas palavras foram ditas pelo presidente da 
Câmara, Ricardo Pardal, durante a Sessão Solene, 
evocando a memória, a obra e o legado que Afonso 
Abrantes deixou ao concelho. 

Ricardo Pardal, lembrou a determinação, a combativi-
dade e a visão estratégica de Afonso Abrantes em tudo 
aquilo em que se envolveu e a sua ação no desenvolvi-
mento do território de Mortágua. “Ambicionou sem-
pre “fazer diferente” e deixar uma marca pessoal nos 
projetos em que participou como político e cidadão”.

Prestou também tributo à memória de Bráulio de 
Sousa, que faleceu no passado dia 21 de maio, e 
recordou “um cidadão singular, um médico exem-
plar e um autarca distinto e prestigiado no Poder 
Local Democrático”. 

O dia e momento serviu para o presidente da 
Câmara fazer um balanço dos 193 dias de governa-
ção do Executivo Municipal, desde a sua tomada de 
posse. “O cenário que até agora encontrámos está 
dentro do que era esperado, o acompanhamento e a 
leitura que fazíamos estavam certos, o que quer 
dizer que a exigência é elevadíssima e os desafios 
tem sido e serão tremendos para se “normalizar” a 
casa, para manter o normal funcionamento dos ser-
viços e acudir a tudo o que está em défice, e ainda 
para projetar já algumas mudanças visando um futu-
ro diferente – a nossa “Melhor Mortágua”, referiu. 

“Da nossa parte está visto, temos de trabalhar muito 
e estamos a fazê-lo afincadamente. Não se conse-
gue, em tão pouco tempo, mudar tudo o que há para 
mudar e acudir a todos os fogos, mas estamos no 
nosso limite e é assim que vamos continuar, porque 
a mudança tem que acontecer e vai acontecer. O futu-
ro de Mortágua está a ser construído com os olhos 
no presente, em equipa, em esforço, com trabalho e 
foco unicamente no que interessa: no bem-estar dos 
Mortaguenses, e em corresponder à responsabilida-
de que nos foi confiada”, afirmou.
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O número de empresas do concelho de 
Mortágua distinguidas com o PME LIDER 
aumentou, havendo mais três do que em 
2020 e mais cinco do que em 2019.

 O estatuto PME Líder é um selo de reputação atribuí-
do pelo IAPMEI para distinguir o mérito das PME com 
desempenhos superiores, sendo atribuído em parce-
ria com o Turismo de Portugal, um conjunto de ban-
cos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua, 
tendo por base as melhores notações de rating e indi-
cadores económico-financeiros. 

A Câmara Municipal de Mortágua congratula-se 
com a atribuição do estatuto PME LÍDER às 18 
empresas distinguidas e saúda todas as empresas 
do concelho, reconhecendo o seu relevante contri-
buto para o desenvolvimento e riqueza do território, 
a criação e manutenção de postos de trabalho e a 
fixação/atração de pessoas. ■

18 empresas do concelho distinguidas 
com o selo PME LÍDER 2021

EMPRESAS DE MORTÁGUA DISTINGUIDAS
COM O ESTATUTO PME LÍDER

Ÿ Abílio Fernando Alves, Lda.

Ÿ Armindo Pereira Pais, Lda.

Ÿ DMCAR, Lda.

Ÿ Elisa Nobre Almeida, Lda.

Ÿ Floresta Jovem, Lda.

Ÿ Indumadeiras – Indústria de Madeiras de Mortágua

Ÿ LWC Metal, S.A.

Ÿ Macomprogresso – Materiais de Construção

Ÿ Pellets Power, Lda.

Ÿ Penatir, Lda.

Ÿ Prorevi, Lda.

Ÿ Rosa, Lopes & Silva, Lda.

Ÿ Silvexplor – Silvicultura, Unipessoal, Lda.

Ÿ Sociedade Agrícola Boas Quintas, Lda.

Ÿ Soprova – Transformação e Comércio de Carnes, Lda

Ÿ Supermortágua – Supermercados, Lda.

Ÿ TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos, S.A.

Ÿ Vidraria Mortágua – Vidros & Espelhos, S.A.

HOMENAGEM 
ESCOLA BÁSICA RECEBE O NOME DE AFONSO ABRANTES

No final da sessão procedeu-se ao descerramento de 
uma placa com a nova designação da Escola Básica, 
que passa a ter o nome de Afonso Abrantes como seu 
“patrono”, numa homenagem ao professor, cidadão 
e autarca, falecido em agosto do ano passado.

Presidente da Câmara entre 1989 e 2013, Afonso 
Abrantes foi o obreiro da edificação do Centro 
Educativo de Mortágua e durante toda a sua vida de 
autarca fez da Educação uma verdadeira paixão.

Afonso Abrantes passa a ser o “patrono” desta esco-
la, à semelhança do que já sucede com outras perso-
nalidades locais que dão nome a outras duas escolas 
do concelho (Escola Secundária Dr. João Lopes de 
Morais e Escola Básica 2.3 José Lopes de Oliveira).

Elisa Abrantes, viúva de Afonso Abrantes, filhos e 
outros familiares, estiveram presentes no ato públi-
co, tendo os netos sido convidados a descerrar a 
placa identificativa, num momento carregado de 
emoção e simbolismo.  ■
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RALLY DE PORTUGAL

Mortágua Arena atraiu 
milhares de espetadores

Mortágua recebeu uma das classificativas do Rally 
de Portugal, prova integrada no calendário do 
Mundial de Ralis (WRC).

Milhares de pessoas assistiram à passagem da clas-
sificativa, concentrando-se sobretudo na zona espe-
táculo 'Mortágua Arena', novidade e atração deste 
rali, onde os espetadores puderam acompanhar 
cerca de 1,2km de traçado, tendo uma visão panorâ-
mica do desenrolar da prova, sem sair do lugar. 

Esta zona espetáculo resultou de um investimento 
do Município de Mortágua, que desenhou e criou 
este espaço de eleição para ralis, que inclui ainda 
uma plataforma central para os helicópteros. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, faz um 
balanço muito positivo da passagem da prova, refe-
rindo os milhares de pessoas que vieram até 
Mortágua para ver o rali, e destacando ainda a enor-

me adesão da população. “Quero expressar gratidão 
aos Mortaguenses pela forma como aderiram e vive-
ram este rali, que foi exemplar”. 

Aos benefícios económicos associados a uma prova 
desta dimensão, com impacto nos setores do 
Comércio, Restauração e Hotelaria, entre outros, o 
presidente da Autarquia acrescenta outra dimen-
são, cada vez mais importante nos dias de hoje, que 
diz respeito à promoção do concelho através das 
redes sociais. “É impressionante a quantidade de 
notícias, fotos e vídeos que foram publicados da clas-
sificativa de Mortágua, e que ficam disponíveis na 
janela global que é a WEB. Falou-se muito de 
Mortágua durante várias semanas, antes, durante e 
depois do Rali”. ■
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Realizou-se no dia 15 de maio o III Capítulo da Confraria da 
Lampantana, tendo sido entronizados 13 novos confrades. 

14 15AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notíciasnotícias JUNHO 2022

III Capítulo da Confraria 
da Lampantana 

O programa teve início no Parque Temático de Vale 
de Mouro, onde foi feita a receção às 31 Confrarias 
que se deslocaram até Mortágua, vindas de todo o 
País e Ilhas (Região Autónoma da Madeira). O 
pequeno-almoço foi servido no Lagar de Varas, situ-

ado nas proximidades, e onde não faltou a famosa 
“lagarada”, que outrora assinalava o encerramento 
do período de funcionamento de um lagar com a con-
feção do bacalhau devidamente regado com azeite 
novo.

A cerimónia capitular decorreu no Centro de 
Animação Cultural, tendo sido dadas as boas vindas 
pelo Caçoilo Mor da Confraria, pela representante 
da Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas e pelo presidente da Câmara 
Municipal de Mortágua.

Após o primeiro de dois momentos musicais abri-
lhantados pela mortaguense Joana Pereira, foram 
chamados ao palco os 13 novos caçoilos efetivos que 
perante o Caçoilo Mor e o Caçoilo Mestre, efetuaram 
juramento, a que se seguiu a prova da Lampantana 
acompanhada pelo belo vinho do Dão. Foi ainda entronizado um confrade de honra, o chefe 

Hugo Marques, chefe embaixador da Lampantana, 
no âmbito da Região de Coimbra - Região Europeia de 
Gastronomia 2021-2022 e que tem, de algum tempo a 
esta parte, trabalhado com a Confraria da 
Lampantana na promoção desta iguaria.

Seguiu-se o desfile das confrarias pelas ruas da Vila, 
com os seus vistosos trajes e estandartes, represen-
tando as tradições gastronómicas de cada região.  

O almoço, como não poderia deixar de ser, foi a opor-
tunidade para que todos os presentes saboreassem 
a Lampantana acompanhada pela batata fardada e 
grelos, a que se juntaram outras iguarias locais.

O evento terminou com a entrega de lembranças às 
Confrarias visitantes. ■
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A iniciativa “Na Rota Napoleónica” juntou participantes dos 
Municipios de Mortágua, Mealhada e Penacova, no âmbito da 
promoção do Turismo Militar.   

Caminhada e BTT 
“Na Rota Napoleónica””
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O Município de Mortágua participou nas modalida-
des de Caminhada e BTT, com um total de 90 inscri-
tos. O largo da aldeia do Meligioso constituiu o 
ponto de concentração da Caminhada, um percurso 
de 8 km (ida e volta) delineado por locais associados 
à passagem das Invasões, como o Moinho do 
Meligioso, Moinho de Sula (Posto de Comando do 
general inglês Crawford), Museu Militar do Bussaco 
e Obelisco. A prova de BTT, um percurso de 40 km 
(ida e volta) teve partida na Praça do Município e 
percorreu também trilhos e aldeias que estiveram 
na rota da Invasão de 1810.

No Obelisco, monumento comemorativo da Batalha 
do Bussaco, confluíram os participantes das 
Caminhadas e do BTT oriundos dos três municipios. 

O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, 
Ricardo Pardal, marcou presença nas várias ativida-
des, e destaca “a união dos três Municípios em torno 
da promoção de um património histórico comum e 
da marca Bussaco”, referindo que as atividades de 
desporto e aventura também são um meio de divul-
gar e promover a região, os seus valores históricos, 
naturais e culturais. 

A atividade contou com a colaboração da 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do 
Meligioso e do Núcleo de BTT do Sporting Clube 
de Portugal de Mortágua. ■
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Assinado protocolo 
de adesão da Marmeleira 
à Rede “Aldeias de Portugal” 

Teve lugar no passado dia 29, 
junto às ruínas da Capela da Nª 
Srª. do Carmo, a assinatura da 
Carta de Compromisso de 
Adesão da Marmeleira à Rede 
“Aldeias de Portugal”.

O título “Aldeias de Portugal” é 
uma certificação atribuída pela 
ATA que distingue as aldeias que 
preservam e valorizam o seu 
património (material e imaterial) 
e em que existe um envolvimento 
da comunidade em torno da afir-
mação da sua identidade, através 
das manifestações, tradições e 
vivências que caracterizam e dis-
tinguem o modo de ser e de viver 
da sua comunidade.

O protocolo foi subscrito pela ATA – 
Associação de Turismo de Aldeia, 
ADICES – Associação de 
Desenvolvimento Local, Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia da 
Marmeleira.

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, saudou a 
certificação “Aldeia de Portugal” atribuída à aldeia da 
Marmeleira, referindo: “esta certificação tem a ver com 
o que nós somos, as nossas tradições, os nossos costu-
mes, a nossa gastronomia, a nossa identidade rural, de 
que nos devemos orgulhar. É um legado que herdámos 
das gerações anteriores e temos agora a obrigação de 
preservar e transmitir às gerações vindouras”. 

A certificação é um motivo de orgulho e regozijo, 
mas sublinhou, “é um ponto de partida e não um 
ponto de chegada”, e representa um desafio e uma 
responsabilidade acrescida no sentido de promover 
e projetar a Marmeleira com a marca “Aldeia de 
Portugal”.  “Cabe a cada um de nós, aos 
Mortaguenses, e especialmente aos habitantes 
desta freguesia, dar o seu contributo para preservar 
e passar este legado às gerações futuras”.■

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOL-
VENTE ÀS RUÍNAS DA CAPELA NA 
NOSSA SENHORA DO CARMO

Aproveitando a circunstância da ceri-
mónia ter lugar junto às ruínas da 
Capela da Nª Sra. do Carmo, o presi-
dente da Câmara informou que já 
houve diligências com as entidades 
competentes “no sentido de acomo-
darmos administrativamente a situa-
ção e podermos aqui intervir, não só 
em termos de manutenção das ruínas 
existentes, mas também procedermos 
a uma intervenção de requalificação 
da área envolvente, de forma a criar 
aqui um espaço de lazer aprazível para 
ser usufruído por visitantes, pelos habi-
tantes da freguesia e do concelho”. O 
objetivo final, adiantou, “é fazer uma 
ligação do espaço onde estamos à zona 
da Srª. da Ribeira, do outro lado. É um 
compromisso que assumimos aqui e 
que está alinhado com a vontade da 
Junta de Freguesia”. 
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CLDS 4G de Mortágua 
assinalou Mês do Coração  
Atividades físicas e de sensibilização para a saúde 
envolveram pessoas com 55 ou mais anos de idade.

O CLDS 4G Mortágua, no âmbito do seu Plano de 
Ação, promoveu um conjunto de atividades destina-
das a assinalar o Mês do Coração (mês de Maio). 
Cerca de 100 pessoas participaram nas várias ações, 
tendo como ponto de encontro a Praça do Município. 

Antes do início das atividades, as técnicas do CLDS e 
a Vereadora do pelouro da Cultura e Desporto, Ilda 
Matos, deram as boas vindas aos participantes, dese-
jando que tivessem um dia agradável e animado. 
Após a formação de um Coração Humano e uma ses-
são de pré-aquecimento, deu-se a partida para a 
Caminhada, que ligou a Praça do Município, 
Percurso Urbano da Ribeira da Fraga, e terminou no 
Parque Verde, onde o reforço, constituído por água e 
fruta, aguardava os participantes. 

As atividades no Parque Verde foram distribuídas 
por três “estações” e constaram de atividades físi-

cas, uma ação/demonstração sobre procedimentos 
de Suporte Básico de Vida e uma ação de sensibiliza-
ção sobre prevenção de doenças cardiovasculares e 
adoção de estilos de vida e alimentação saudável. 

Estas ações foram dinamizadas em parceria com o 
Município de Mortágua, a Unidade de Cuidados na 
Comunidade (Centro de Saúde de Mortágua) e a 
A s s o c i a ç ã o  H u m a n i t á r i a  d o s  B o m b e i r o s  
Voluntários de Mortágua. 

Foi uma manhã diferente marcada pela boa disposição, 
o convívio e o exercício físico, que serviu para alertar para 
a importância de cuidarmos do nosso corpo e mente, 
pugnando pela nossa qualidade de vida. 

O CLDS 4G de Mortágua tem como entidade promoto-
ra o Município de Mortágua e como entidade coorde-
nadora a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, 
designada Entidade Coordenadora Local da Parceria.■
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Iniciativa presta homenagem ao 
escritor e patrono da Biblioteca 
Municipal, dando a conhecer a sua 
vida, obra literária e o seu contributo 
cívico.

Exposição 
“Uma vida a fazer ler” homenageia 
escritor mortaguense
Branquinho da Fonseca 

“Sempre vivi entre os livros: lendo ou escrevendo. 
Justo parece que dedique agora a vida a fazer ler os 
outros...”. Esta afirmação do escritor serviu de mote 
ao título da Exposição inaugurada no passado dia 7 
de maio, na Biblioteca Municipal, que tem justa-
mente como patrono Branquinho da Fonseca. 

A Exposição, promovida pela Câmara Municipal, 
conta com a coordenação de Maria Mota (Licencia-
da em História e Investigadora da FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa) e Luís Branquinho 
(neto do escritor), os quais foram responsáveis pela 
investigação e textos que suportam a mesma. 

Na abertura da Exposição marcaram presença 
netos, bisnetos e demais familiares do escritor, além 
de leitores e público em geral. O presidente da 

Câmara Municipal, Ricardo Pardal, dirigiu uma sau-
dação especial aos familiares do escritor ali presen-
tes e felicitou a iniciativa que homenageia um dis-
tinto filho da terra.

“Uma vida a fazer ler” é uma viagem pela vida e obra 
do escritor, dando a conhecer as várias facetas 
(Escritor, Tradutor, homem das Artes, Bibliotecário, 
Humanista) deste cidadão, nascido na aldeia das 
Laceiras a 4 de maio de 1905, e filho de outro vulto da 
nossa literatura, Tomás da Fonseca. A Exposição 
convive com os seus livros e a leitura. 

UMA MISSÃO: GENERALIZAR A LEITURA

Em 1953, Branquinho da Fonseca criou a primeira 
Biblioteca Móvel destinada a levar os livros às zonas 
mais afastadas do concelho de Cascais.  O êxito desta 
iniciativa levou-o a ser convidado para criar e dirigir, a 
partir de 1958, o Serviço de Bibliotecas Itinerantes e 
Fixas da Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto a 
que se dedicou, até ao final da vida, contribuiu para a 
construção da primeira estrutura de promoção de 
leitura pública, a nível nacional, incluindo as Ilhas dos 
Açores e Madeira. Branquinho da Fonseca acreditava 
no poder da leitura na formação do individuo 
enquanto cidadão e na sua capacidade de rasgar hori-
zontes a quem “o mundo é pouco mais do que se avis-
ta do cimo dos montes”. 

Paralelamente à Exposição foi feito o lançamento de 
uma brochura, com o mesmo título, que as pessoas 
podem adquirir na Biblioteca. A música fez parte 
integrante do evento, com a participação de dois 
jovens da Escola de Música da Filarmónica de 
Mortágua, que brindaram os presentes com inter-
pretações de flauta transversal e saxofone. 

A Exposição está patente até 30 de junho, estando 
disponível a partir dessa data para itinerância.

Branquinho da Fonseca (1905-1974) frequentou os 
primeiros anos do curso liceal em Lisboa e com 
dezasseis anos foi para Coimbra, onde terminou os 
estudos secundários e o curso de Direito, em 1930. 
Juntamente com José Régio e João Gaspar Simões, 
funda, em 1927, a Presença - folha de arte e crítica, 
onde começa o movimento presencista que viria a 
marcar a cultura do século XX. Após a dissidência em 
1930, criou com Miguel Torga, a efémera revista 
Sinal. Apesar de se ter dedicado à poesia e à escrita 
de peças de teatro, foi no género narrativo que mais 
se distinguiu.  ■
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Município adquire
máquina de rastos  

Limpeza das faixas
de gestão de 
combustíveis  

Câmara Municipal vai
transferir cerca de 
650 mil euros para as 
Juntas de Freguesia 

A Câmara Municipal adquiriu uma 
nova máquina de rastos, vulgarmente 
conhecida por “bulldozer”, para a 
execução de trabalhos nas áreas das 
vias e caminhos, e da defesa da 
floresta.

O Município de Mortágua tem vindo a 
proceder a ações de limpeza das 
faixas de gestão de combustíveis, 
situadas ao longo das vias municipais. 

Esta aquisição insere-se no âmbito do plano para a 
substituição e renovação gradual do parque de 
máquinas e equipamentos municipais.

A Câmara Municipal passa, assim, a dispor de um 
equipamento que permitirá uma resposta mais efi-
caz na manutenção da rede viária municipal e no 
sistema municipal de proteção civil.

Estas ações inserem-se no âmbito da prevenção e 
defesa da floresta contra incêndios florestais. 

Nunca é demais lembrar que cabe também aos pro-
prietários executarem a limpeza dos terrenos contí-
guos a aglomerados populacionais, habitações, bar-
racões, armazéns, como meio de garantir a sua auto-
proteção e de terceiros. 

Ÿ Lançada a empreitada de Requalificação da “Casa 
Lobo”, que irá albergar vários serviços do 
Município;

Ÿ Lançada a empreitada do novo Centro de 
Atividades Escutista, na Gândara;

Ÿ Executada rampa no acesso à Igreja Matriz, per-
mitindo facilitar e melhorar a acessibilidade a 
este edifício, em particular por parte de pessoas 
com mobilidade reduzida; 

Ÿ Está praticamente concluído o Skate Park, tendo já 
sido instalados os equipamentos de prática despor-
tiva. Procedeu-se ainda à substituição da vedação 
envolvente e foram executados arranjos interiores. 
Prevê-se para breve a abertura oficial do espaço. 

Ÿ Está em execução a empreitada de construção 
da Estação Elevatória de Águas Residuais e emis-
sário de Vila Pouca, que inclui a beneficiação e 
repavimentação da E.M. Macieira –Vila Pouca 
(já executada); 

Ÿ Está a ser executada a rede de Saneamento Básico 
de Sula;

Ÿ Elaborado o projecto e em preparação a execução 
das obras de reforço do sistema de abastecimento 
de água à povoação da Sobrosa.

A Câmara Municipal de Mortágua vai transferir para 
as Juntas de Freguesia, durante o ano de 2022, uma 
verba global no valor de cerca de 650 mil euros, no 
âmbito da delegação de competências. 

Com esta transferência pretende-se reforçar a capa-
cidade financeira das Juntas de Freguesia do conce-
lho, para que possam dar cabal execução às suas atri-
buições e ao seu Plano de Atividades.    

A maior parte da verba a transferir, no montante de 
500.237,35 €, tem por finalidade o apoio a investi-
mentos das Juntas de Freguesia, sendo a restante 
para apoio a despesas de funcionamento. 
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MORTÁGUA ACOLHE GABINETE DE INOVAÇÃO REGIONAL

Os Gabinetes de Inovação Regional – @GIR são uma 
iniciativa do Politécnico de Coimbra que pretende 
levar a inovação para o território em parceria com as 
autarquias e as instituições da região. 

O Município de Mortágua é parceiro neste projeto, 
que pretende ligar o Politécnico de Coimbra aos ter-
ritórios da região e abrir portas à transferência de 
conhecimento, ao desenvolvimento de projetos de 
inovação, à dinamização de ações de integração dos 
alunos do Politécnico de Coimbra e de desemprega-
dos no mercado de trabalho e à qualificação das 
empresas e instituições da região.

Paral tal, o projeto conta com uma equipa multidis-
ciplinar, abrangendo as várias escolas e valências 
ministradas no Instituto Politécnico de Coimbra, 
que está disponível para ir ao encontro dos empre-
endedores, empresas, associações, entidades locais 
(públicas e privadas) que manifestem interesse em 
beneficiar dessa partilha de conhecimento e desen-
volver ações conjuntas no sentido de identificar e 
dar resposta às suas necessidades específicas e/ou 
projetos de desenvolvimento.

O Gabinete de Inovação Regional funciona no Ninho 
de Empresas do Município de Mortágua. A equipa do 
Projeto @GIR passará a garantir uma presença regu-
lar no concelho de Mortágua, com um atendimento 
quinzenal, sendo também possível agendar reuniões 
ou visitas aos próprios locais (empresas e outras enti-
dades) mediante prévia marcação.   

Atendimento

Contactos
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DANÇAS COM TRADIÇÃO
XXXVII FESTA NACIONAL DE 
FOLCLORE

25 JUN
PARQUE DE FESTAS DE VALE DE AÇORES 

20h | Papas com sardinha assada

21h30 | Início da demonstração das danças com tradição

Grupos participantes:
Rancho Folclórico Os Camponeses do Freixo
Rancho Regional de Fafel
Grupo Típico de Ançã
Rancho Folclórico Sampaense
Rancho Folclórico da Trofa
Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores

ORGANIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "TRADIÇÃO DA SERRA AO MAR"

MARMELEIRA E SUAS TRADIÇÕES
XI FEIRA DO PÃO

18 E 19 JUN
ALDEIA DA MARMELEIRA

SÁB 18 
10:00 | Abertura da Feira
12:30 | Almoço
19:00 | Papas e sardinha
20:00 | Arraial com o Grupo ORIGINAL

DOM 19
08:30 | Caminhada pela Irmânia 
10:00 | Celebração da Palavra na Capela da N. Sr.ª da Ribeira
12:30 | Almoço
Arruada
Matiné com o Grupo Xamaril
20:00 | Termo da Feira

Durante a Tarde (SÁB e DOM):
Feira do Pão; Mostra de Artesanato; Oficinas / Workshops;
Gastronomia

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE JUNHO

+ INFO E INSCRIÇÕES (PARA MOSTRA DE ARTESANATO, EXPOSITORES, OFICINAS, 
CAMINHADA, MARCAÇÃO DE ALMOÇOS E JANTAR): O 964 608 519 / O 913 531 800. 

ORGANIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA ALDEIAS DE PORTUGAL - 
MARMELEIRA

MORTÁGUA JOVEM
FÉRIAS ATIVAS
INSCRIÇÕES ABERTAS

04 a 29 JUL

O programa FÉRIAS ATIVAS foi repensado e enriquecido, 
diversificando-o em termos temáticos.

▪ Desporto
▪ Cidadania e Civismo
▪ Igualdade e Solidariedade
▪ Sustentabilidade
▪ Identidade com o território
▪ Natureza
▪ Cultura e Conhecimento

DESTINATÁRIOS CRIANÇAS E JOVENS DOS 6 AOS 14 ANOS 
(IDADE REFERENTE AO ANO CIVIL DO EVENTO)

INSCRIÇÕES:
PERÍODO 2 A 17 DE JUNHO 2022 // LOCAL PISCINAS MUNICIPAIS
VALOR 15€ (PAGO NO ATO DA INSCRIÇÃO)
ACRESCE O VALOR DO ALMOÇO, A CONTRATAR COM A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE MORTÁGUA
OFERTA DE T-SHIRT

NORMAS DE FUNCIONAMENTO E + INFORMAÇÕES EM: WWW.CM-MORTAGUA.PT 

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PASSEIO LITERÁRIO

NO TRILHO DE TOMÁS DA FONSECA

22 JUN

09:30 | Jardim-Escola João de Deus
Concentração e pequeno-almoço

13:00 | Miradouro do Santuário do Senhor do Mundo
Almoço

15:30 | Praça do Município

Percurso: Mortágua > Parque das Nogueiras > Barril > 
Coval > Cabeço do Senhor do Mundo > Mortágua
Distância: 10 Km (aprox.)
Dificuldade: Fácil

Encenações (TEM - Teatro Experimental de Mortágua) e 
surpresas ao longo do passeio

INSCRIÇÕES ATÉ 22 DE JUNHO
BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA
E-MAIL: BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT
VALOR: 10€ (REFEIÇÃO INCL.)
LIMITE: 77 PESSOAS

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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ORGANIZAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "TRADIÇÃO DA SERRA AO MAR"
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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 JUNHO 2022

SÁB 11  (21:30) / DOM 12 (21:30)

Downton Abbey: Uma Nova Era
Downton Abbey: A New Era

2h 05m // DRAMA // M/12
DE: SIMON CURTIS
COM: MAGGIE SMITH, MICHELLE DOCKERY, HUGH BONNEVILLE

Do criador Julian Fellowes e realizado por Simon Curtis, 
o evento cinematográfico do ano chega ao cinema com 
"Downton Abbey: Uma Nova Era". No tão esperado 
regresso ao grande ecrã deste fenómeno mundial de 
popularidade, os adorados aristocratas vão numa 
jornada até ao sul de França para descobrir o mistério da 
Villa herdada pela Condessa de Dowager. Aos persona-
gens já conhecidos, juntam-se agora os atoresHugh 
Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

SÁB 04 (21:30) / DOM 05 (16:00)

As Aventuras de Gulliver (VP)
Gulliver Returns

1h 30 min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: ILYA MAKSIMOV
VOZES DE: JOÃO MANZARRA, PEDRO LEITÃO, CARLA CORREIA

Gulliver é um viajante mundialmente famoso que recebe 
um convite para voltar a Lilliput,o reino onde é 
cons iderado um heró i .  Gu l l i ver  cor re  para 
Lilliput,ansioso para encontrar os seus velhos amigos, 
mas em vez disso,é algemado como um impostor, pois 
toda Lilliput aguardava um Grande e Poderoso Gigante 
que havia derrotado o inimigo apenas com a mão 
esquerda e que realizado feitos impossíveis para as 
pessoas comuns.

DOM 26 (17:00 / 21:30)

Jujutsu Kaisen 0
Jujutsu Kaisen 0
1h 52 min // ANIMAÇÃO // M/12
DE: SEONG-HU PARK
COM: CHINATSU AKASAKI, AYA ENDÔ, KANA HANAZAWA

Quando era criança, Rika Orimoto morreu num 
acidente de viação à frente do seu amigo, Yuta 
Okkotsu."Eu prometo. Quando crescermos, vamos 
casar-nos!" Rika transforma-se numa assombração na 
vida de Yuta,atormentando-o e fazendo-o desejar a 
própria morte. Até que um dia, Satoru Gojo, um 
feiticeiro Jujutsu,convida Yuta a matricular-se no 
Colégio Técnico de Jujutsu de Tóquio. Ali, ele conhece 
os colegas Maki Zen'in,Toge Inumaki e Panda, e 
recupera a sua autoconfiança.

SAB 18 (21:30) / DOM 19 (21:30)

Top Gun: Maverick

2h 11 min // AÇÃO // M/12
DE: JOSEPH KOSINSKI
COM:TOM CRUISE, MILES TELLER, JENNIFER CONNELLY

Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores 
aviadores da Marinha,Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise)  Quando se encontra a treinar um destacamento 
de graduados Top Gun para uma missão especializada 
que nenhum piloto vivo alguma vez viu, Maverick 
encontra o Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), 
nome de código “Rooster”,filho do falecido amigo de 
Maverick, o Tenente Nick Bradshaw, nome de código 
“Goose”.
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Passatempo Cultural
TEMA:HISTÓRIA DE PORTUGAL 2

Local de chegada da primeira expedição 
de Vasco da Gama que levou à descoberta do caminho
marítimo para as Índias:

Lei criada por D. Fernando que obrigava os proprietários
ao cultivo das terras sob pena de expropriação:

a) Calecute
b) Goa
c) Malaca

 a) Lei do Lavradio
 b) Lei do Arroteamento
 c) Lei das Sesmarias 

a) D. Manuel I
b) D. João II
c) D. João III 

O Mosteiro dos Jerónimos foi mandado 
construir pelo Rei:

 
Nome dado ao confronto diplomático que opôs 
o Reino Unido e Portugal em 1890, por causa do 
domínio de territórios em África: 
a) Questão Colonial
b) Carta de Londres
c) Ultimato Inglês

Foi Rainha de Portugal pelo seu casamento 
com D. João III:
a) Filipa de Lencastre
b) Catarina de Áustria
c) Maria Pia de Saboia

Tratado que pôs fim ao conflito entre Portugal 
e Espanha pelo domínio do comércio asiático:

Animal oferecido como presente pelo 
Rei D. Manuel I ao Papa Leão X:

A consagração de Nª Sra. da Conceição como 
Padroeira de Portugal está associada a que 
acontecimento?

 a) Tratado de Badajoz
 b) Tratado de Zaragoza
 c) Tratado de Tordesilhas

a) Fim da peste negra 
b) Terramoto de 1755
c) Restauração da Independência em 1640

a) Elefante
b) Rinoceronte
c) Girafa

passatempo cultural

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

ROCIO BONILLA

O meu amigo 
extraterrestre
O meu amigo veio de 
outro planeta,é muito curioso
 e passa os dias a perguntar:
 Porquê? Porquê? Porquê?”

ANDREIA MENDONÇA 

100 coisas para 
saber sobre comida
Um livro ilustrado de grande 
qualidade, repleto de informações
curiosas e interessantes, 
que irão surpreender
miúdos e graúdos!”

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

O mais belo 
fim do mundo 
Em três anos,
o que mudou 
no nosso mundo?

JOJO MOYES

O olhar de Sophie  
Duas histórias de amor 
que cativam o leitor 
da primeira à última página

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

(Soluções  na pág.38)

No livro azul dos bonecos
eu ouvi rumores e ecos
de bruxas sonolentas
e de magos patarecos.
Fechei-o a sete chaves,
escondi-o em sótãos e caves,
e no porão fundo das naves,
e no mais fundo de todos

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JUNHO 2022

O LIVRO AZUL DOS BONECOS

encontrei um diamante
que era o olho postiço
de um pirata navegante
lá das bandas do Levante.

Luís Infante, in “Poemas pequeninos para 
meninas e meninos”

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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deliberações municipais deliberações municipais 3534

A Câmara Municipal nas suas 
Reuniões Ordinárias de 4 e 18 de 
Maio, tomou conhecimento e 
deliberou: 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JUNHO 2022

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de 
Mortágua o subsídio no valor de 5.000,00€, para 
apoio às despesas pontuais de funcionamento dos 
diversos níveis de ensino.

Aprovar atribuir à Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Mortágua o subsídio no valor 

de 1.000,00€, para apoio à concretização do Plano 
Anual de Atividades.

Ratificar o processo de candidatura nº15/2022 para 
atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às 
Famílias no Concelho de Mortágua, e nos termos do 
respetivo Regulamento. 

CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Desportiva 
da Sobrosa o subsídio no valor de 500,00 euros, para 
apoio à realização de um convívio aberto a toda a 
comunidade. 

Aprovar atribuir à Associação Cultural e Recreativa 
de Macieira – Tarrastal, o subsídio no valor de 
1.000,00 euros, para comparticipação das despesas 
do almoço-convívio do evento Village RC Crawler.  

Aprovar o projeto de alteração e ampliação da 
Escola Primária da Gândara – Centro de Atividades 
Escutistas e  a abertura do procedimento de 
Concurso Público para execução da empreitada. 

Deliberar proceder ao pagamento do IMI, no valor 
de 2.010,38€ referente ao prédio urbano “Centro de 
Animação Cultural”, sob gestão do Município de 
Mortágua. 

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante 
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
15.000,00 euros, para apoio à realização do Grande 
Prémio de Mortágua – Pedro Silva, a realizar no dia 
31 de Julho.  

Aprovar atribuir à Morpatudos o subsídio no valor 
de 300,00 euros, correspondente aos honorários a 
pagar ao Grupo Musical “Os Paralelos do Ritmo” na 
atividade “Acordes de Abril”.

Aprovar atribuir ao Teatro Experimental de 
Mortágua, mediante a celebração de protocolo, o 
subsídio no valor de 4.000,00 euros, para apoio à 
realização do FESTEM 2022 – Festival de Teatro de 
Mortágua, a realizar no próximo mês de Julho.   

AÇÃO SOCIAL 

Aprovar três candidaturas para atribuição de apoio 
social a agregados em comprovada carência econó-
mica, ao abrigo do Regulamento “Município 
Presente” e com base no Relatório Social elaborado 
pelos Serviços Sociais do Município, e totalizando o 
montante de 4.911,82 euros. 

Aprovar no âmbito do Programa Municipal “Viver 
Mais. Viver Feliz !” a realização do Passeio dos 
Idosos, no próximo dia 8 de Julho, ao Arraial 
Minhoto na “Quinta da Malafaia”.  
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Presente” e com base no Relatório Social elaborado 
pelos Serviços Sociais do Município, e totalizando o 
montante de 4.911,82 euros. 

Aprovar no âmbito do Programa Municipal “Viver 
Mais. Viver Feliz !” a realização do Passeio dos 
Idosos, no próximo dia 8 de Julho, ao Arraial 
Minhoto na “Quinta da Malafaia”.  
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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
& 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 1 2 3 4 5

BAPTISTA MELO 6 7 8 9 10 11 12

GONÇALVES 13 14 15 16 17 18 19

ABREU 20 21 22 23 24 25 26

BAPTISTA MELO 27 28 29 30

Farmácias de Serviço

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar o reinício do procedimento de revisão do 
Plano Diretor Municipal de Mortágua, aproveitando 
os atos já praticados e fixando o prazo de 12 meses 
para a conclusão do processo.

SANEAMENTO E SALUBRIDADE

Aprovar a realização de trabalhos complementares 
(valetas em betão) no âmbito da empreitada “Exe-
cução do Sistema de Tratamento de Águas Residuais 
Domésticas de Vila Pouca e Repavimentação de Via 
Rodoviária Intervencionada”. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar o início do procedimento para a elaboração 
e aprovação do Regulamento de Estágios do 
Município de Mortágua.

ADMINISTRAÇÃO 

Tomar conhecimento da verba anual (atualizada) 
prevista transferir para o Município no âmbito do 
processo de delegação de competências no domínio 
da Saúde.

Aprovar submeter à Assembleia Municipal o pedido 
de autorização prévia para assunção de compromis-
so plurianual relativo à empreitada de alteração e 
ampliação da Escola Primária da Gândara.

Aprovar a proposta de abertura do procedimento de 
Hasta Pública para concessão do direito de explora-
ção do Bar/Esplanadas das Piscinas Municipais. 

Aprovar a alteração do local da Praça de Táxis de 
Mortágua. 

Aprovar fixar em 6,00€ o preço de venda ao público 
da publicação “Branquinho da Fonseca: Uma vida a 
fazer ler”, editada pelo Município de Mortágua. 
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Soluções Passatempo Cultural

1a,2c,3a,4c,5b,6b,7c,8a

CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

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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Soluções Passatempo Cultural

1a,2c,3a,4c,5b,6b,7c,8a
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Restaurantes Bares Alojamento

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
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Mortágua
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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
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Mortágua
q231 920 148
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Vila Meã
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CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
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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
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gemNó de Acesso à B.  
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