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Caros Mortaguenses,

Acabamos de passar mais um importante momento da 
nossa Democracia, com as Eleições Legislativas do passado 
dia 30. É sempre importante relembrar a importância do 
voto, aquilo que representa a possibilidade de escolher 
aqueles que vão presidir aos destinos do país, nunca 
esquecendo que foi longo o período durante o qual nos 
foi impedido este direito.

Cabe a cada um de nós, pelo exercício do voto, honrar 
todos aqueles que se viram privados de tal direito, não 
deixar esquecer todos os que lutaram e sofreram para 
que agora o possamos exercer, e, também, pela mesma 
via do voto, assegurar que tais realidades não possam 
nunca voltar a ver a luz do dia.

Em Mortágua o trabalho prossegue, com esta Equipa a 
enfrentar com ânimo a missão a que se propôs e para a 
qual foi mandatada pelos Mortaguenses.

Continuamos a correr contra o tempo para recuperar 
dossiers que se apresentavam em atraso face a prazos 
legais que não podiam ser ultrapassados (falhar esses 
prazos significa perder o acesso a financiamentos sig-
nificativos para a realização de melhorias de que o 
Concelho precisa), assim como para reorganizar algu-
mas prioridades em prol da melhoria do serviço presta-
do pela Câmara aos munícipes.

Como sempre dissemos, a Câmara não cumpre a sua fun-
ção se não estiver otimizada em cada ação, em cada contac-
to, de forma a, sempre dentro da legalidade, conseguir cor-
responder de forma efetiva às necessidades dos munícipes.

Seja como for, esta Equipa está “de sol a sol” a entregar-se 
ao trabalho, porque sabemos bem qual o nosso compro-
misso e a responsabilidade que nos foi entregue, num 
esforço que ao fim de tão pouco tempo já vai gerando 
resultados visíveis – e falamos de ação concreta que atra-
vessa âmbitos como o inicio da construção do edifício de 
apoio aos Campos de Ténis Municipais, a aprovação da 
candidatura para a execução da operação de regadio do 
Bloco de Macieira (mais de 4,5 milhões de euros financia-
dos a 100%), ou o arranque do diagnóstico para o primeiro 
Plano de Promoção da Acessibilidade de Mortágua. 

O caminho faz-se caminhando, mas faz-se de forma 
mais eficaz onde existe esforço e dedicação em prol de 
compromissos assumidos.

Aqui estamos para isso, nós todos, os Mortaguenses.

Bom fevereiro para todos!

   PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Em Mortágua o trabalho prossegue, com esta Equipa
a enfrentar com ânimo a missão a que se propôs e 
para a qual foi mandatada pelos Mortaguenses.

As Instituições interessadas na divulgação das suas 
atividades através desta agenda, devem remeter to-
das as informações úteis, impreterivelmente, até ao 
dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de selecionar a 
informação a incluir, de acordo com os critérios edi-
toriais. As eventuais alterações das iniciativas anun-
ciadas são da responsabilidade dos seus promotores.
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Município promoveu plantação 
de árvores autóctones

O Município de Mortágua procedeu a uma ação de plantação de espécies 
autóctones numa área florestal, com cerca de 1,28 hectares, pertencente ao 
domínio privado do Município. 

As espécies plantadas foram sobreiros, carvalhos e 
medronheiros, tendo sido produzidas nos viveiros da 
Escola Superior Agrária de Coimbra. Esta iniciativa inse-
riu-se no projeto Forest for Future (F4F), que tem como 
entidade líder o SERQ (Centro de Inovação e 
Competências da Floresta), e envolve uma parceria de 
várias entidades: Município de Mortágua, ADICES, 
Escola Superior Agrária de Coimbra, Universidade de 
Coimbra e Universidade de Aveiro.

Presidente da Câmara, Vereadores, Coordenador da 
Adices, Docentes e Alunos da Escola Superior Agrária 
de Coimbra, Docentes e Alunos da Universidade de 
Aveiro, Sapadores Florestais do Município, participa-
ram na ação no terreno, aos quais se juntaram vários 
mortaguenses que se inscreveram no evento.

O objetivo da iniciativa é fomentar a biodiversidade �o-
restal, promover e preservar as espécies autóctones do 
nosso território, que contribuem para uma �oresta 
mais rica, diversa e resiliente aos incêndios, bem como 
para a diversidade de espécies animais.    

Filomena Gomes, docente da Escola Superior Agrária 
de Coimbra, sublinhou a importância de se criar “diver-
sidade �orestal, com as nossas espécies autóctones”. 
“Temos aqui um concelho com muito potencial produ-
tivo para o eucalipto, uma espécie que tem uma grande 
relevância económica neste território, mas devemos 
promover a diversidade e criar zonas de descontinuida-
de que ajudam a proteger a �oresta dos incêndios, das 
pragas e doenças”. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, refe-
re que no território podem e devem coexistir várias espé-
cies, com as suas zonas de aptidão especí�ca e numa 
lógica de complementaridade. “A nossa realidade �o-
restal assenta sobretudo na espécie eucalipto, que é um 
pilar na economia local, no emprego e no sustento de 
muitas famílias”. 

“Agora o que precisamos de fazer é também promover e 
incentivar as outras espécies, quer numa perspetiva pai-
sagística quer de valorização dos produtos locais, como 
o mel, a castanha, o medronho, entre outros, que tam-
bém têm um valor económico para as pessoas”.

O presidente da Câmara espera que esta ação possa 
constituir um incentivo, levando os proprietários a 
seguir o exemplo, “para que tenhamos uma �oresta 
viva, multifuncional e sustentável”.■
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Regadio do Bloco de Macieira vai receber
investimento de 4,5 milhões de euros
Foi aprovada a candidatura para a execução da operação de rega-
dio do Bloco de Macieira, tendo sido atribuído um valor de finan-
ciamento de 4.537.656,04 euros. 

A obra do Bloco de Macieira - Aproveitamento 
Hidroagrícola das Várzeas da Ribeira de Mortágua, é 
um dos investimentos abrangidos pelo Plano Nacional 
de Regadios. O projeto é financiado a 100% e tem como 
finalidade a obtenção de maiores e melhores produ-
ções, a promoção da diversificação produtiva, o incenti-
vo ao associativismo agricola, proporcionando, deste 
modo, um maior rendimento aos agricultores.

O projeto compreende a construção da rede de rega, de 
rede viária e rede de drenagem, abrangendo uma área 
agrícola de cerca de 180 hectares, distribuída pelas vár-
zeas de Pala, Macieira, Monte de Lobos, Moitinhal, Vale 
de Remígio, Gândara, Póvoa e Povoinha.

Irá ser celebrado um contrato-programa entre o 
Município e o Ministério da Agricultura, uma vez que 
caberá ao Município lançar o concurso público, execu-
tar e fiscalizar a obra.  

“O regadio do Bloco de Macieira é um projeto estrutu-
rante para o desenvolvimento económico do conce-
lho, para a revitalização da agricultura e a melhoria 
dos rendimentos dos agricultores.  

É fundamental valorizar a agricultura, a produção local, 
aproveitando estes terrenos que são de excelente qua-
lidade para diversas produções, e dessa forma, as pes-
soas olhem para esta atividade como uma opção viável, 
sustentável e rentável em termos futuros”.

Presidente da Câmara Municipal - Ricardo Pardal

A implementação do sistema de regadio e a disponibili-
dade de água, ganha ainda maior acuidade face ao cená-
rio das alterações climáticas e à maior ocorrência de 
períodos prolongados de seca, como aliás se está a veri-
ficar nos últimos quatro meses. A Barragem de 
Macieira, além de servir fins agrícolas, pode também 
servir, subsidariamente, de infraestrutura de apoio ao 
combate aos incêndios (reserva estratégica de água). ■
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Câmara Municipal isenta taxas
de esplanadas e toldos na via pública 
até ao final de 2022
A medida excecional visa apoiar o setor do Comércio e 
Restauração, que há largo tempo vive num contexto de 
grande dificuldade económica devido ao prolonga-
mento da situação epidemiológica e ao grau de incerte-
za quanto à duração da mesma, com forte impacto nega-
tivo nos negócios.

Apesar da elevada taxa de vacinação, desde o início do 
ano tem-se registado uma trajetória ascendente do 
número de casos diários covid que prejudicam a rápida 
recuperação do setor, um dos mais afetados desde o iní-
cio da crise em 2020.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, refere 
que a medida é “um contributo do Município para apoiar e 
incentivar um setor que tem sido dos mais afetados pela 
crise pandémica e que está muito sujeito às oscilações da 
covid, com os condicionamentos legais daí decorrentes no 
seu funcionamento normal”. 

Ricardo Pardal refere que no contexto atual a utilização de 
esplanadas permite ainda evitar a aglomeração de pesso-
as em espaços fechados ou limitados em área, e dessa for-
ma, reduzir o potencial risco de contágio, tendo a medida 
também um alcance do ponto de vista da saúde pública. 

Além desta medida de isenção de taxas associadas à 
ocupação do espaço público, a Câmara Municipal pre-
tende, no decurso de 2022, envolver os comerciantes na 
criação de um programa estruturado de relançamento 
do Comércio Local, sendo que o ponto de partida passa 
por auscultar os próprios, no sentido de identificar pontos 
fortes e pontos fracos nos vários setores, discutir ideias e 
propostas, “e definir uma estratégia conjunta para pro-
mover a dinamização, modernização e sustentabilida-
de do nosso Comércio Local”.   ■

Primeiro prémio da “Tômbola de Natal” 
foi para a localidade do Carvalhal

Foram conhecidos os nove premiados 
da ação “Tômbola de Natal”. Primeiro pré-
mio, no valor de 500 euros em compras, 
saiu a um cliente residente no Carvalhal. 

O sorteio realizou-se no passado dia 27, com a presença 
do presidente da Câmara, Ricardo Pardal, da Vereadora 
Ilda Matos, e do presidente da Direção da ACIBA, Carlos 
Couceiro, em representação das duas entidades parcei-
ras na iniciativa, a qual tem por objetivo estimular e 
impulsionar o comércio tradicional de proximidade e 
fomentar as compras no comércio local.

A Tômbola de Natal decorreu entre 7 de dezembro e 6 de 
janeiro e contou com a adesão de 93 estabelecimentos 
comerciais do concelho, o que correspondeu ao triplo 
da edição anterior. 

Os prémios consistem em valores em compras, desde 
que efetuadas em quaisquer dos estabelecimentos ade-
rentes. No total foram sorteados 9 prémios, de 500 
euros, 350, 200, 150, 100 (os primeiros cinco prémios, 
respetivamente) e de 50 euros (para os 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
prémios). A ACIBA irá contactar os premiados e forne-
cer indicações sobre o levantamento dos prémios.

O Município de Mortágua agradece aos estabelecimen-
tos que aderiram à iniciativa e aos clientes que preferi-
ram o nosso Comércio Local!■
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respetivamente) e de 50 euros (para os 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
prémios). A ACIBA irá contactar os premiados e forne-
cer indicações sobre o levantamento dos prémios.

O Município de Mortágua agradece aos estabelecimen-
tos que aderiram à iniciativa e aos clientes que preferi-
ram o nosso Comércio Local!■



notícias ▌notícias 11FEVEREIRO 2022AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 10

Iniciada obra de construção 
do Skate Park
As obras de construção do Skate Park de Mortágua já 
estão em curso. 

Nesta fase está a proceder-se à preparação da base do 
terreno onde vai nascer o novo equipamento, que esta-
rá dotado de rampas e obstáculos para praticar com 
skate ou patins em linha.

O equipamento vai ficar localizado em plena zona urba-
na, num espaço do Município contíguo à Rua Luís de 
Camões e ao Loteamento São Domingos. Trata-se de 
uma nova localização, mais central, decidida pelo atual 
Executivo Municipal. 

“Nós entendemos que é uma localização mais adequada, 
pela sua centralidade e enquadramento urbano,  e que 
potencia uma maior utilização por parte dos adeptos desta 
modalidade desportiva urbana, que são maioritariamente 
jovens”, explica o presidente da Câmara, Ricardo Pardal. 

Além das modalidades convencionais, refere, “é necessá-
rio alargar e diversificar a oferta de lazer para os jovens, e 
acompanhar a evolução dos tempos, em que os desportos 
radicais adquiriram o seu estatuto próprio na paisagem 
urbana, como espaços de desporto e de socialização”. 

 

A sua implantação permitirá ainda requalificar e valori-
zar um espaço que é propriedade do Município e que 
atualmente estava devoluto.  Está também previsto o 
arranjo urbanístico envolvente ao parque, incluindo a 
substituição da atual vedação, de forma a conferir uma 
maior visibilidade a todo o espaço.■

Requalificação dos Nós 
de Almaça e Mortágua 
Foi consignada no passado dia 17 de janeiro a empreitada de 
reformulação dos Nós de Almaça, km 71+490, e de Mortágua (nor-
te e sul), ao km 73+270 e km 74+210), com ligação ao IP3

Empreitada consignada

A empreitada de reformulação dos Nós de Almaça e de 
Mortágua, da responsabilidade das Infraestruturas de 
Portugal, representa um investimento superior a 350 
mil euros, e tem por objetivo “reforçar a segurança rodo-
viária e melhorar as condições de acesso”.

Os trabalhos a executar no Nó de Almaça envolvem a 
melhoria da via de aceleração e da via de abrandamento 
no sentido Sul-Norte. Nos Nós de Mortágua serão reali-
zados trabalhos de beneficiação das vias de aceleração 
e de abrandamento existentes em ambos os sentidos.

O prazo para execução da empreitada é de 90 dias, pre-
vendo-se alguns condicionamentos de tráfego que 
terão a duração estritamente necessária à execução dos 
trabalhos programados. 

A empreitada inclui ainda a iluminação dos referidos Nós.  ■ 
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Edifício de apoio aos Campos 
de Ténis Municipais 
Já se encontra concluída a empreitada de construção do edifício 
de apoio aos Campos de Ténis, situados junto à zona desportiva 
municipal (Piscinas e Pavilhão). 

Programa de promoção 
de leitura em família
Neste ano letivo, os alunos do 1º ano da Escola Básica 
Dr. Afonso Abrantes estão a usufruir do projeto “Já sei 
ler”, que pretende promover a leitura em família e 
incentivar desde cedo a hábitos de leitura.

A estrutura vai servir de apoio à realização de torneios e 
funcionar ainda como espaço de convívio, bem como de 
apoio às atividades didáticas dos praticantes/estudantes, 
criando o conceito de clube. Vai permitir, ainda, que os atle-
tas, os Pais e o público em geral, tenham um espaço de res-
guardo quando as condições climatéricas não são favorá-
veis, nomeadamente no caso de interrupções de treinos 
ou torneios motivadas pela chuva.  

A Câmara Municipal tem previsto outros investimentos 
associados à modalidade, consistindo numa primeira 
fase na remodelação do atual espaço de arrumos (con-
tentor) e a sua reconversão em balneários e na requalifi-
cação do pavimento dos dois campos. Numa segunda 
fase seguir-se à a construção do terceiro campo de Ténis 
e ainda de um campo de Padel. 

Estes investimentos visam potenciar e melhorar as con-
dições da prática desportiva da modalidade e incenti-
var a população em geral para a atividade físico-
desportiva, que tem uma relação direta com a qualida-
de de vida das pessoas.   ■

Promovido pelo Plano Nacional de Leitura, o projeto 
“Já sei ler” envolve Alunos, Professores e Famílias. Em 
cada turma encontra-se uma caixa contendo livros da 
Biblioteca Escolar, bem como da Biblioteca Municipal, 
que está a colaborar no projeto, no âmbito da Rede de 
Bibliotecas de Mortágua. Os livros infantis são levan-
tados na modalidade de empréstimo domiciliário e 
regressam à escola após a leitura, permitindo aos alu-
nos usufruir de livros diferentes, variados e interes-
santes, para ler diariamente na escola e em casa.

Cada aluno recebeu uma mochila (com o apoio de uma 
conhecida cadeia de distribuição) que serve de suporte 
ao transporte dos livros da escola para casa e vice-versa. 

O Projeto “Já Sei Ler”, iniciado em 2009 e, agora, relan-
çado pelo PNL 2027, pretende consolidar e enriquecer 
práticas de leitura regular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
convidando professores e famílias a ler diariamente 10 
minutos com as crianças. 

A leitura é uma das capacidades mais importantes do 
ser humano. Indispensável em qualquer atividade, é 
uma das principais condições de autonomia e sucesso 
na vida pessoal e profissional. Está plenamente prova-
do que quanto mais cedo os livros e a leitura entrarem 
na vida das crianças, mais facilmente elas criam hábi-
tos de leitura e continuam grandes leitores no futuro. 

O projeto tem também uma vertente para o Pré-
Escolar, com a designação “Leitura em Vai e Vem”. ■
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Marina Montebelo

Tem a designação de “Trocado por 
Miúdos”, é um projeto de produção de 
podcasts em que os protagonistas são 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico .

Alunos do 1º Ciclo participam
na produção de Podcasts

A ideia partiu de Ricardo Vicente, docente das 
Atividades de Enriquecimento Curricular na Escola 
Básica Dr. Afonso Abrantes. O projeto arrancou neste 
ano letivo, numa parceria entre o Município e o 
Agrupamento de Escolas.

O primeiro podcast teve como convidada Sofia 
Portugal, natural de Mortágua, que desenvolve um tra-
balho na área da música tradicional portuguesa. 
Integra o grupo “Maria Monda”, que se dedica a divul-
gar, preservar e reinterpretar a nossa tradição oral. 

O projeto está a ser desenvolvido com os alunos do 
4º ano do Ensino Básico, mas não está excluída a sua 
extensão aos alunos do 3º ano, de forma a envolver o 
maior número possível de alunos. 

 “O podcast é centrado no concelho de Mortágua, no 
conhecimento do território, das pessoas e instituições, 
contribuindo para a integração e para a identidade 
local, reforçando o diálogo entre a escola e a comunida-
de”, conta Ricardo Vicente, concretizando: “A ideia é 
entrevistar Mortaguenses ligados a diferentes áreas, 
desde a cultura, artes, tradições, desporto, até ao 
empreendedorismo, entre outras, em que os alunos 

assumem o papel de entrevistadores e são desafiados a 
fazer pesquisa sobre a pessoa e o tema em questão”.  

Mais do que o resultado final, é o processo de o conseguir 
que torna enriquecedor o projeto, abrindo inúmeras pos-
sibilidades de exploração sobre as temáticas e a utiliza-
ção de vários meios de comunicação/suportes de infor-
mação durante a fase de produção de cada episódio. 

“Os alunos têm de fazer a pesquisa sobre o tema, cons-
truir o guião com a ajuda dos professores, realizar a 
entrevista. Ao investigar sobre cada assunto traba-
lham-se competências de leitura, comunicação, com-
preensão e análise crítica, escrita e síntese, além de 
temáticas que estão presentes no currículo, como o 
conhecimento do Meio”, explica Ricardo Vicente.

Além disso, desenvolvem-se interações positivas com 
as plataformas de informação e as tecnologias de comu-
nicação, promovendo uma “relação saudável e respon-
sável “com os canais de informação. Foi o caso da entre-
vista a Sofia Portugal, efetuada com recurso à platafor-
ma “zoom”, mostrando que mesmo à distância é possí-
vel comunicar e interagir.

Depois de gravado, cada episódio de podcast é publica-
do (formato áudio), estando acessível a qualquer pes-
soa, através do Google Podcasts, Apple Podcasts e 
Spotify. Poderá ainda subscrever na página e receber 
uma notificação sempre que é publicado um novo epi-
sódio para ouvir.■
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“Academia Digital para Pais” 

O Agrupamento  de  Escolas  de 
Mortágua está a promover sessões de 
educação  d ig i ta l  d i r i g idas  aos 
Pais/Encarregados de Educação. A 
formação é gratuita.

Uma das coisas que a pandemia veio mostrar foi a 
necessidade dos Pais/Encarregados de Educação esta-
rem preparados para apoiar os seus filhos no ensino à 
distância e numa realidade cada vez mais digital. A aqui-
sição de competências digitais pode facilitar os Pais na 
tarefa de apoiar e acompanhar os filhos nos estudos, e a 
não se sentirem como “peixe fora de água”. 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento Digital, o 
Agrupamento de Escolas de Mortágua aderiu ao projeto 
"Academia Digital para Pais", na sua 2ª edição, da Direção 
Geral de Educação. O objetivo desta 2ª edição é dar ferra-
mentas aos Pais para continuar a apoiar os filhos nas ativi-
dades escolares, tentando que todos nos adaptemos à 
nova realidade de ensino, cada vez mais digital. 

O projeto consiste na dinamização de formação digital 
para Pais/Encarregados de Educação, orientada por alu-
nos voluntários do Ensino Secundário. 

A formação prevista nesta fase é de Nível I - 
Competências digitais básicas (pesquisas na internet-
como usar um browser, seleção de informação, utilizar 
o mail, processamento de texto, ambiente de trabalho 
do computador, arquivo, Meet, Classroom, Teams, 
Moodle, apresentação eletrónica, Zoom, digitalizar 
documentos). ■

A formação tem a duração global de 8 horas,re-
partidas por quatro sessões (dias 4, 11, 18 e 25 
de fevereiro). Decorre em horário pós-laboral 
(18h às 20h), na EB 2,3 Dr. José Lopes de Oliveira.

Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados
apresentou plantel e equipa técnica, e dá 
continuidade ao legado de Pedro Silva 
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O auditório do Centro de Animação 
Cultural encheu no passado dia 29, para 
c o n h e c e r  e  a p l a u d i r  a  E q u i p a 
Continental UCI Tavfer-Mortágua-Ovos 
Matinados que vai para a estrada na 
presente temporada

Ciclistas, equipa técnica e staff apresentaram-se publi-
camente numa cerimónia cuidada e ao som da banda 
“Day Tay”, de Mortágua. 

São 11 os ciclistas que compõem o plantel para a tempo-
rada de 2022, alguns deles novos reforços. Da tempora-
da 2020 mantém-se cinco ciclistas, são eles Francisco 
Morais, Rui Carvalho, Leangel Linarez, Ángel Sanchez e 
Pedro Pinto. As “caras” novas são o colombiano Nicolas 
Saenz, e os portugueses Gonçalo Amado, João Matias, 
Bruno Silva, Gonçalo Carvalho (natural de Mortágua) e 
António Barbio, sendo que estes três últimos acabam 
por ser regressos à estrutura.

Da equipa técnica fazem parte os massagistas que tran-
sitam da época passada, Gaspar Silva e José Leite, os 
mecânicos Hélder Silva e João Carvalho. Na Direção 
Desportiva há a salientar a entrada de Gustavo Veloso 
para o comando técnico da equipa. Natural da Galiza, 
um dos homens mais respeitados no pelotão nacional, 
abraça neste momento um novo desafio na sua carreira, 
após cerca de duas décadas no profissionalismo. 
Xavier Silva mantém-se como Diretor Desportivo 
Adjunto, enquanto que Leonor Silva assume a presi-
dência do Velo Clube do Centro.

Um dia de emoção e homenagens

Foi uma Gala marcada por momentos muito emocio-
nantes, tais como a homenagem ao mentor Pedro Silva, 
que nos deixou no ano de 2021. Muitos foram os 
momentos onde foi recordado e honrado após tudo o 
que fez por este projeto. Também foi homenageado 
Afonso Abrantes, que também nos deixou em 2021 e foi 
durante 24 anos presidente da Câmara Municipal de 
Mortágua. Em 1999, quando foi fundado este clube, foi 
Afonso Abrantes que deu a mão e impulsionou este pro-
jeto que chegou ao patamar de equipa Continental nos dias 
de hoje. Por último, uma homenagem a José Júlio Norte, pre-
sidente da Câmara Municipal de Mortágua nos últimos oito 
anos, que deu continuidade ao apoio ao ciclismo em 
Mortágua e ajudou a fazer crescer este projeto.

O diretor desportivo Gustavo Veloso, que se estreia 
nesta função, afirmou: “Estou agora a iniciar a minha 
carreira de diretor desportivo e logo nesta que é uma 
equipa que tem um carisma especial, um rigor, um pro-
fissionalismo ao qual eu também me identifico, e ansio-
so pelo começo das provas e podermos mostrar todo o 
nosso potencial. Viemos agora de um estágio de 15 dias 
no Algarve onde trabalhámos muito e onde vi a equipa 
muito focada!”.

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa 
de Ciclismo, enalteceu a grande apresentação que a 
equipa proporcionou e afirmou que “o ciclismo só tem a 
ganhar com equipas com esta dinâmica e hoje foi feita 
aqui uma grande homenagem ao Pedro Silva, e pelo que 
vejo a forma dele trabalhar está a ser mantida com o 
máximo rigor. Um bem-haja a todos os que fazem parte 
desta equipa e que seja um 2022 repleto de sucessos.”

O presidente da Câmara Municipal de Mortágua, 
Ricardo Pardal, viu este dia como “mais um marco no des-
porto mortaguense.” A apresentação que encheu o 
Centro de Animação Cultural de Mortágua foi motivo de 
orgulho também por parte do presidente da Câmara 
Municipal de Mortágua. “Este é um projeto que impulsi-
ona o nome de Mortágua e as gentes de Mortágua. É para 
nós um orgulho continuar esta ligação com o Velo Clube 
do Centro e apelo também às empresas de Mortágua 
para que apoiem este e outros projetos de Mortágua. 
Contem connosco, iremos estar aqui!”■
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NATURAL DA GALIZA, 41 ANOS DE IDADE, GUSTAVO 
VELOSO É O NOVO DIRETOR DESPORTIVO DA EQUIPA. 
PARA TRÁS FICAM QUASE DUAS DÉCADAS COMO CICLISTA 
PROFISSIONAL, EM QUE REPRESENTOU EQUIPAS 
ESPANHOLAS E PORTUGUESAS. DO SEU VASTO PALMARÉS 
DESPORTIVO HÁ A SALIENTAR A VITÓRIA NUMA ETAPA DA 
VOLTA A ESPANHA, A CONQUISTA DE UMA VOLTA À 
CATALUNHA, A VITÓRIA EM DUAS EDIÇÕES DA VOLTA A 
PORTUGAL (2014 E 2015), E EM 12 ETAPAS DA PROVA 
RAINHA DO CICLISMO NACIONAL. 

Uma experiência que vai agora transmitir aos jovens 
ciclistas sob o seu comando, apontando-lhes o caminho-
para o sucesso. 

O QUE LEVOU A ACEITAR ESTE DESAFIO?   

Queria continuar ligado à modalidade que tanto me deu e 
que me apaixona. Conhecia a filosofia de trabalho da equipa e 
encaixa dentro do que eu também queria. A filosofia de traba-
lho e os valores que o Pedro Silva tinha na equipa são os mes-
mos que os meus. Por isso aceitei o desafio. É uma equipa 
jovem, humilde, com vontade de trabalhar e aprender, e sem-
pre a querer evoluir a cada ano.

CONSIDERA QUE A SUA EXPERIÊNCIA COMO CICLISTA 
PROFISSIONAL PODERÁ SER ÚTIL À EQUIPA? 

Eu penso que sim, afinal foram 21 anos no ciclismo 
em equipas espanholas e portuguesas. Toda essa 
experiência espero conseguir transmiti-la à equipa, 
para que todos possamos aprender uns dos outros. 
Porque eu também tenho de aprender.

Gustavo Veloso é o novo diretor desportivo da equipa

COMO ANALISA O PLANTEL QUE TEM À SUA DISPOSIÇÃO? 

Tenho a melhor equipa possível com os meios econó-
micos que temos. Uma mistura de jovens promessas e 
alguns veteranos com experiência e nível para carregar 
o peso da equipa. Uma equipa equilibrada, com garra e 
vontade de trabalhar. É sobretudo uma equipa unida 
com muito bom ambiente.

HÁ UMA GRANDE RENOVAÇÃO DA EQUIPA NESTA TEM-
PORADA. OS NOVOS ATLETAS QUE VÃO INGRESSAR 
DÃO-LHE GARANTIAS DE UMA BOA TEMPORADA PARA 
A EQUIPA? 

Sim, há uma renovação importante da equipa, mas 
penso que temos uma equipa muito equilibrada que 
com certeza vai trabalhar duro para digni�car os seus 
patrocinadores.  Con�o plenamente nos atletas.■

Mundial de Ralis vai passar
por Mortágua a 20 de maio 
Pelo segundo ano consecut ivo, 
M o r tá g u a  i rá  re c e b e r  u m a  d a s 
classificativas do Rali de Portugal, prova 
integrada no Campeonato do Mundo de 
Ralis (WRC).

Com partida às 16h05, a classificativa de Mortágua terá 
uma extensão de 18,16 km, sendo o troço idêntico ao dis-
putado no ano passado, mas com algumas novidades 
relativamente às zonas espetáculo.

O Rali de Portugal realiza-se entre 19 e 22 de maio, e terá 
partida em Coimbra. Na Região Centro serão cinco os 
concelhos a ser palco do Mundial de Ralis: Coimbra, 
Lousã, Góis, Arganil e Mortágua. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, refe-
re que a continuidade de Mortágua na prova portuguesa 
do Mundial é motivo de regozijo. “Estamos a falar de um 
dos maiores eventos do automobilismo mundial e do 
principal evento desportivo no nosso país, com tudo o 
que isso representa em termos de notoriedade e promo-
ção do nosso território, além do impacto positivo a nível 
económico”.

Antes do Rali de Portugal, nos dias 29 e 30 de Abril, vai 
para a estrada o Rali de Mortágua, pontuável para o 
Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Campeonato 
Portugal Centro Ralis, Campeonato de Portugal 
Clássicos Ralis, Campeonato Promo de Ralis e 
Campeonato Júnior Team. O Rali de Mortágua, pela pri-
meira vez, vai ser ainda pontuável para o Peugeot Rally 
Cup Iberica. 

Certo é que muitos pilotos, nacionais e internacionais, 
vão aproveitar o Rali de Mortágua para fazer a sua pre-
paração para o Rali de Portugal, uma vez que será a 
prova que antecede a do Mundial. ■
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Após cerca de um mês de interregno, motivado pela situação pandémica a 
nível nacional, foram retomadas no passado dia 13 de janeiro as aulas de 
Ginástica de Manutenção, promovidas pelo Município. 

Ginástica de Manutenção As atividades decorrem de acordo com as normas de 
proteção e segurança recomendadas, como uso de más-
cara, distanciamento social (não há contato físico dire-
to), desinfeção das mãos e dos materiais usados nas ati-
vidades. 

As aulas têm a duração de 40 minutos e decorrem semanal-
mente,às quintas-feiras, no Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal. Este ano há 55 pessoas inscritas no programa, 
sendo a frequência gratuita.

Este regresso à atividade física orientada ganha maior 
importância face ao contexto pandémico verificado nos 
últimos dois meses, que correspondeu a um período de 
maior isolamento e de recolhimento das pessoas em 
casa, levando a um maior sedentarismo e consequente 
redução do exercício físico. 

“VIVA MAIS. MEXA-SE”

O Programa Municipal “Viva Mais. Mexa-se”, foi iniciado 
em 2004, funcionando desde então de forma consecutiva. 
Destinado a pessoas a partir dos 55 anos de idade, o 
Programa tem por objetivo melhorar a qualidade de vida 
em termos de saúde e bem-estar da população sénior, pro-
movendo os benefícios da atividade física para um enve-
lhecimento ativo e saudável. 

A Ginástica de Manutenção e a Hidroginástica (tempo-
rariamente suspensa devido à pandemia) são as duas 
atividades que materializam os objetivos do programa. 

As atividades são “adaptadas à faixa etária”, em termos de 
intensidade, duração e exigência, procurando respeitar as 
capacidades e o ritmo de cada pessoa.  

Estas atividades ajudam a promover a motricidade, a pre-
venir problemas de saúde (ósseos e articulares, por exem-
plo), a manter a mobilidade e autonomia funcional. 
Além disso, contribuem também para o relaxamento, a 
auto-estima e o bem-estar psíquico.■
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ABAADV promove projeto inovador
para combater isolamento dos idosos
e estimular a motricidade
A Associação Beira Agueira de Apoio ao 
Deficiente Visual (ABAADV) está a 
promover o projeto “EstouCãotigo”, que 
visa estimular atividades motoras, 
cognitivas e afetivas junto dos idosos, 
com recurso à utilização de cães criados 
na Escola de Cães-Guia de Mortágua. 

O projeto resultou de uma candidatura ao InovSocial – 
Programa Parcerias para o Impacto. Numa primeira fase 
(2018) o projeto incidiu na Capacitação, dirigida a técni-
cos da ABAADV. Fruto das competências e da maturida-
de adquiridos nessa fase, arrancou em dezembro de 2021 
um segundo projeto (2ª candidatura ao InovSocial), mas 
agora orientado para a comunidade, mais concretamen-
te para a população idosa do concelho. 

Um dos objetivos é combater o isolamento dos idosos, 
que foi agravado com a pandemia. Nesta fase inicial, 
devido ao contexto pandémico, o projeto tem sido 
desenvolvido com utentes da Santa Casa da 
Misericordia de Mortágua e do Centro Balmar que são 
servidos pelo apoio domiciliário. Os beneficiários são 

sinalizados pelas próprias Instituições. Um técnico da 
Escola e um técnico da Instituição, acompanham o cão 
nas deslocações ao domicílio. As visitas acontecem 
uma vez por semana ou no máximo de 15 em 15 dias.

“Nós tínhamos aqui um défice, que era ter alguns cães trei-
nados mas que não aproveitávamos, porque não tinham 
competências específicas para serem cães-guia. Esses 
cães acabavam por ser oferecidos, não obstante todo um 
investimento feito no seu treino/formação. E portanto, 
resolvemos flexibilizar a equipa técnica para poder 
desempenhar outras valências técnicas com esses 
cães, aproveitando o saber acumulado ao longo de 
mais de 20 anos a trabalhar com cães-guia”, explica 
João Fonseca, presidente da Direção da ABAADV. 

Através da socialização cão-utente, o projeto pretende 
atuar em três vertentes: a melhoria dos índices de 
motricidade (estimular exercícios físicos e a mobilida-
de), o reforço cognitivo (ativar lembranças, vivências, 
histórias) e a interação afetiva (transmissão de emo-
ções positivas).

O projeto vai ainda abranger os utentes residentes nas 
Instituições de Solidariedade Social (Lares e outras 
valências). Neste caso a metodologia de trabalho 
assenta em “dinâmicas de grupo”. “Nós estimamos 
que 60 a 70 pessoas sejam alcançadas pelo projeto”, 
adianta, sendo que caberá sempre às Instituições indi-
car os idosos que reúnem condições de participar no 
mesmo. “Nada pode ser imposto, obviamente, cada 
utente tem as suas caraterísticas psicológicas, a sua 
autonomia, a sua disponibilidade, e devemos respei-
tar a sua vontade”. 

As Atividades Assistidas por Animais, é amplamente 
reconhecido, propiciam a redução da ansiedade, da  
apatia, da irritabilidade, estimulam o exercício físico e a 
convivência social, funcionando como catalisadores de 
bem-estar (físico, mental e emocional) dos idosos. 

O projeto pretende também desenvolver ações coleti-
vas ou individualizadas junto de crianças com necessi-
dades educativas especiais, tendo já havido manifesta-
ção de interesse por parte do Agrupamento de Escolas.

A Câmara Municipal de Mortágua aceitou o convite para se 
associar ao projeto como “parceiro social”,reconhecendo, 
assim, os benefícios do mesmo para a qualidade de vida 
da população idosa.  ■
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A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local, enti-
dade que gere o programa de Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária (DLBC), tem abertos dois concur-
sos no âmbito da  Medida LEADER – PDR 2020. Os con-
cursos são os abaixo indicados:   

6º CONCURSO [ Operação 10.2.1.3 ] – Diversificação 
de Atividades na Exploração. 

Ÿ Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, 
de atividades que não sejam de produção, transformação 
ou comercialização de produtos agrícolas, criando fontes 
de rendimento e de emprego;

Ÿ Atividades económicas elegíveis: unidades de aloja-
mento turístico, turismo de habitação, turismo no      
espaço  rural – agroturismo e casa de campo, alojamento 
local, parques de campismo e caravanismo e de turismo 
natureza, animação turísticas, entre outros.

9º CONCURSO [ Operação 10.2.1.2 ] – Pequenos 
Investimentos na Transformação e Comercialização 
de Produtos Agrícolas.

Ÿ Apoiar pequenos investimentos através da criação ou 
modernização de unidades de transformação e 
comercialização de produtos agrícolas.

A área geográfica para apresentação de candidaturas cor-
responde ao território de intervenção da ADICES nome-
adamente os concelhos (e freguesias) de Águeda, 
Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela.

O período de apresentação das candidatura para as refe-
ridas operações decorre até ao próximo dia 15 de feve-
reiro 2022 (16:55:59h).

Para informação mais completa, nomeadamente inves-
timentos abrangidos, tipo e montante de apoios, des-
pesas elegíveis, pode consultar  o portal do Portugal 
2020 em  www.portugal2020.pte o portal do PDR2020 
em www.pdr-2020.pt.

Podem ainda ser obtidos esclarecimentos junto dos 
Técnicos da ADICES através do endereço adi-
ces@adices.pt ou pelo telefone 232 880 080.

 Rua da Saudade, em Vale de Açores.                 
Substituição e regularização do pavimento

    em calçada - obra concluída

  Rua Dr. Bráulio Afonso de Sousa, em Vale de Açores 
   Substituição e regularização do pavimento em
    calçada - obra a iniciar no corrente mês.

  Rua da Escola e Rua do Serrado, em Caparrosinha
      Reposição de calçada – obra concluída

  Rua da Gandarada, junto ao Ninho de Empresas
     Execução de passeios – obra concluída

Foram retomadas as obras de recuperação e readapta-
ção funcional da antiga Escola Pré-Primária de Vale de 
Remígio. O projeto tem por base uma candidatura ao 
PDR 2020, através do Gabinete de Ação Local da 
ADICES, no âmbito da medida 10 LEADER - Operação 
10.2.1.6 - Renovação de Aldeias.

O projeto a desenvolver, com a designação “Preservar as 
Tradições na Escola Primária de Vale de Remígio – Artes, 
Ofícios e Gastronomia (Lampantana)”, visa promover a 
valorização do património cultural, a dinamização eco-
nómica e social da comunidade local e a animação turís-
tica do concelho.   

Obras / Empreitadas

Vale de Remígio Recuperação 
e readaptação da antiga Escola Pré-Primária 

http://www.portugal2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
mailto:adices@adices.pt
mailto:adices@adices.pt
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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€

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

Nightmare Alley - Beco das Almas 
Perdidas
Nightmare Alley 
2h 30 min // THRILLER // M/14
DE: MATTHEW VAUGHN
COM:BRADLEY COOPER, CATE BLANCHETT, TONI COLLETTE

Quando o carismático, Stanton Carlisle se torna querido para a 
vidente Zeena e o seu marido mentalista Pete numa feira 
itinerante, ele ganha um bilhete dourado para o sucesso, 
usando o conhecimento adquirido com eles para ludibriar a 
elite rica da sociedade de Nova Iorque dos anos 1940.
Com a virtuosa Molly lealmente ao seu lado, Stanton planeia 
enganar um magnata perigoso com a ajuda de uma psiquiatra 
misteriosa que pode vir a ser sua melhor adversária.

SÁB 19 (21:30) / DOM 20 (21:30)

Scream 
Gritos 
1h 55 min // THRILLER // M/16
DE: MATT BETTINELLI-OLPIN, TYLER GILLETT
COM: NEVE CAMPBELL, COURTENEY COX, DAVID 
ARQUETTE

Passados 25 anos,desde que uma onda 
de assassinatos brutais 
chocou a tranquila localidade de 
Woodsboro, um novo assassino toma o 
lugar de Ghostface e começa a perseguir 
um grupo de jovens para desenterrar 
segredos do passado sombrio da cidade.
Neve Campbell (“Sidney Prescott”), 
Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David 
Arquette (“Dewey Riley”) regressam aos 
seus icónicos papéis. 

SÁB 12 (21:30) / DOM 13 (21:30)

West Side Story
West Side Story
Nov
2h 38min // MUSICAL // M/12
DE: STEVEN SPIELBERG
COM: ANSEL ELGORT, RACHEL ZEGLER, ARIANA 
DEBOSE

Realizado pelo vencedor do Óscar Steven 
Spielberg,com guião do vencedor do 
Prémio Pulitzer e Prémio Tony, Tony 
Kushner, 
"West Side Story" conta a história 
clássica de rivalidades ferozese do amor 
jovem na cidade de a Iorque, em 1957. 

SÁB 05 (21:30) / DOM 06 (16:00)

Clifford The Big Red Dog  VP
Clifford: O Cão Vermelho

1h 37min // COMÉDIA // M/6
DE: WALT BECKER
COM VOZES DE: FLOR COSTA, PEDRO FERNANDES, SALVADOR PIRES

Quando a jovem Emily Elizabeth conhece um senhor que resgata 
animais mágicos e este lhe oferece um pequeno cãozinho vermelho, 
ela não poderia imaginar que, ao acordar, iria encontrar um cão 
gigante, com 3 metros, no seu pequeno quarto. Enquanto a sua mãe 
está fora em trabalho, Emily e o seu divertido, mas impulsivo tio Casey , 
entram numa aventura que vai virar a cidade de patas para o ar e que te 
vai deixar agarrado à cadeira do cinema. Baseado na adorada história 
dos livros escolares escritos por Norman Bridwell, Clifford irá 
mostrar ao mundo como é possível amar em grande!
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sugestões biblioteca30

Passatempo Cultural
TEMA: ARTES (PINTURA E ARQUITETURA)

“O nascimento de Vénus” e “A Primavera” 
são duas famosas obras deste artista renascentista?

“ É um dos maiores símbolos da arquitetura Barroca:

a) Michelangelo
b) Leonardo da Vinci
c) Rafael

 a) Giovanni Bellini
 b) Pietro Perugino
 c) Sandro Botticelli 

a) Palácio de Versailles 
b) Catedral de Notre - Dame
c) Catedral de Santa Maria del Fiore 

Quem foi o artista autor da pintura “A Última Ceia”?

 
“A Ronda Noturna” e “A Lição de Anatomia 
do Dr. Tulp”, são duas famosas obras deste artista?

a) Peter Paul Rubens
b) Vincent van Gogh
c) Rembrandt

Foi o autor dos retratos de algumasfiguras marcantes 
da cultura portuguesa, como Eça de Queirós,
Antero de Quental e Guerra Junqueiro?:

a) José Malhoa 
b) Columbano Bordalo Pinheiro
c) Francisco José Resende

“Os vitrais, as abóbodas e as gárgulas, 
são elementos característicos deste 
estilo arquitetónico: 

“Os Painéis de São Vicente” (séc. XV) são da 
autoria do mestre:

“O Fado”, “Os Bêbados” e “Promessas” 
são 3 obras deste pintor:

 a) Bizantino
 b) Gótico
 c) Neoclássico

a) Vasco Fernandes
b) Vicente Gil
c) Nuno Gonçalves

a) Alfredo Keil
b) José Malhoa
c) Almada Negreiros

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA cultural

(Soluções  na pág.38)
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VÍTOR MESQUITA

Os amores do 
conquistador 

ORIANNE LALLEMAND
O lobo que queria 
uma festa de anos 

ZORAN ŽIVKOVIĆ

A biblioteca 
Reúne seis histórias fantásticas ligadas à
 bibliofilia, fazendo-nos pensar em 
Jorge Luis Borges e na sua biblioteca 
infinita, mas também no universo de 
Kafka ou de Umberto Eco.

Lendas de amor 
portuguesas 
Por vezes felizes, outras vezes trágicas, 
Portugal é um país rico em lendas e tradições.

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: DIA MUNDIAL DA JUSTIÇA SOCIAL 
(20 DE FEVEREIRO)
Rosa Parks (ativista)

Em tempos Montgomery era uma cidade segregada. Os negros e os brancos frequentavam escolas diferentes, 
rezavam em igrejas diferentes, faziam compras em lojas diferentes, andavam em elevadores diferentes e bebi-
am de fontes diferentes. 
A vida era muito difícil para os negros por causa da discriminação e quando protestavam iam parar à prisão.
Toda a gente andava nos mesmos autocarros, mas tinham de se sentar em zonas separadas. Brancos à frente e 
negros atrás.
Um dia, o autocarro ia a abarrotar de gente e o condutor pediu a Rosa que se levantasse para ceder o seu lugar 
a um branco pois já não havia lugares na parte da frente. Ela recusou-se e passou a noite na cadeia. 
Os seus amigos declararam um boicote, onde todos os negros deixaram de usar os autocarros até que a lei 
fosse alterada. Este boicote durou 381 dias e só terminou quando a segregação dos autocarros foi declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. 
Este ato de coragem mostrou às pessoas que é possível dizer não à injustiça.

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

Vem descobrir as aventuras de Don 
Fonsarilho & Santa Pança.

O lobo avisa os amigos que vai fazer 
uma megafesta de aniversário. Do que 
ele não estava à espera era que todos 
estivessem ocupados a fazer outras coi-
sas. Chateado, foge para a floresta e 
encontra uma garrafa suspeita. O que 
sairá lá de dentro?

18

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


sugestões biblioteca30

Passatempo Cultural
TEMA: ARTES (PINTURA E ARQUITETURA)

“O nascimento de Vénus” e “A Primavera” 
são duas famosas obras deste artista renascentista?

“ É um dos maiores símbolos da arquitetura Barroca:

a) Michelangelo
b) Leonardo da Vinci
c) Rafael

 a) Giovanni Bellini
 b) Pietro Perugino
 c) Sandro Botticelli 

a) Palácio de Versailles 
b) Catedral de Notre - Dame
c) Catedral de Santa Maria del Fiore 

Quem foi o artista autor da pintura “A Última Ceia”?

 
“A Ronda Noturna” e “A Lição de Anatomia 
do Dr. Tulp”, são duas famosas obras deste artista?

a) Peter Paul Rubens
b) Vincent van Gogh
c) Rembrandt

Foi o autor dos retratos de algumasfiguras marcantes 
da cultura portuguesa, como Eça de Queirós,
Antero de Quental e Guerra Junqueiro?:

a) José Malhoa 
b) Columbano Bordalo Pinheiro
c) Francisco José Resende

“Os vitrais, as abóbodas e as gárgulas, 
são elementos característicos deste 
estilo arquitetónico: 

“Os Painéis de São Vicente” (séc. XV) são da 
autoria do mestre:

“O Fado”, “Os Bêbados” e “Promessas” 
são 3 obras deste pintor:

 a) Bizantino
 b) Gótico
 c) Neoclássico

a) Vasco Fernandes
b) Vicente Gil
c) Nuno Gonçalves

a) Alfredo Keil
b) José Malhoa
c) Almada Negreiros

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA cultural

(Soluções  na pág.38)

31 FEVEREIRO 2022

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

VÍTOR MESQUITA

Os amores do 
conquistador 

ORIANNE LALLEMAND
O lobo que queria 
uma festa de anos 

ZORAN ŽIVKOVIĆ

A biblioteca 
Reúne seis histórias fantásticas ligadas à
 bibliofilia, fazendo-nos pensar em 
Jorge Luis Borges e na sua biblioteca 
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Kafka ou de Umberto Eco.

Lendas de amor 
portuguesas 
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INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: DIA MUNDIAL DA JUSTIÇA SOCIAL 
(20 DE FEVEREIRO)
Rosa Parks (ativista)

Em tempos Montgomery era uma cidade segregada. Os negros e os brancos frequentavam escolas diferentes, 
rezavam em igrejas diferentes, faziam compras em lojas diferentes, andavam em elevadores diferentes e bebi-
am de fontes diferentes. 
A vida era muito difícil para os negros por causa da discriminação e quando protestavam iam parar à prisão.
Toda a gente andava nos mesmos autocarros, mas tinham de se sentar em zonas separadas. Brancos à frente e 
negros atrás.
Um dia, o autocarro ia a abarrotar de gente e o condutor pediu a Rosa que se levantasse para ceder o seu lugar 
a um branco pois já não havia lugares na parte da frente. Ela recusou-se e passou a noite na cadeia. 
Os seus amigos declararam um boicote, onde todos os negros deixaram de usar os autocarros até que a lei 
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https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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Sabia que pode ter um serviço de táxi a 
preço reduzido e com cobertura de 
toda a área do concelho?

LIGUE O Nº 800 200 201 (chamada 
gratuita) e faça a sua reserva de via-
gem

ÀS 2ª E 5ª FEIRAS, com três destinos de che-
gada (Largo da Câmara, Centro de 
Saúde e Feira de Vale de Açores)

PODE TAMBÉM reservar a viagem de 
regresso a casa .

SIMPLES, ECONÓMICO e à medida das 
suas necessidades de deslocação.

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO

divulgação
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A Câmara Municipal nas suas Reuniões Ordinárias de 5 
e 19 de Janeiro, tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Ratificar o Protocolo de Parceria celebrado entre o 
Município de Mortágua e o Agrupamento de Escolas de 
Mortágua que estabelece as condições de cooperação 
no âmbito do projeto Centro Ciência Viva. 

Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua para a execução dos Serviços 
de Apoio à Familia no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento 
de Refeições e Prolongamento de Horário), a vigorar de 
10 de janeiro de 2022 até ao final do presente ano letivo. 

Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua para a execução do serviço 
de Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, a vigorar de 10 de janeiro de 2022 até ao 
�nal do presente ano letivo. 

Aprovar celebrar protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Mortágua para a execução do serviço de 
Transporte de 17 alunos, de várias povoações das fregue-
sias de Espinho e Sobral, que frequentam o Ensino Pré-
Escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, a vigorar de 10 de 
janeiro de 2022 até ao . nal do presente ano letivo. 

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua o apoio financeiro no valor de 10.189,37 
euros, respeitante ao fornecimento de bens alimentares 
a agregados familiares com comprovada carência eco-
nómica, no âmbito do Programa Ajuda Alimentar. 

Aprovar atribuir apoio social a agregados em compro-
vada carência económica, ao abrigo do Regulamento 
“Município Presente” e   com base no Relatório Social 
elaborado pelos Serviços Sociais do Município, e totali-
zando o montante de 2.829,60 euros.

Aprovar celebrar protocolo com a Associação Hípica e 
Promotora de Viseu (IPSS) tendo como finalidade a con-
tinuidade das atividades de Equitação Terapêutica 
para alunos com necessidades específicas do 
Agrupamento de Escolas de Mortágua e prevendo uma 
comparticipação pelo Município de 3.630,00, até ao tér-
minus do presente ano letivo. 

Manifestar o interesse do Município de Mortágua em 
participar como parceiro social do projeto “Estou 
Cãotigo”, dinamizado pela Escola de Cães-Guia de 
Mortágua e envolvendo ações junto das IPSS`do con-
celho (população idosa), no âmbito de candidatura ao 
Programa InovSocial. Mais deliberou aprovar a compar-
ticipação financeira, no valor de 24.300,00 que caberá ao 
Município no âmbito da referida parceria. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Tomar conhecimento da aprovação da candidatura nº 
PNRegadios -111-00026, referente à operação do Bloco 
de Macieira- Aproveitamento Hidroagrícola de 
Mortágua, que prevê o financiamento de 4.537.656, 04 
euros. 

Aprovar a participação do Município no evento Miss 
Viseu 2022, prevendo a realização de uma pré-seleção e 
um evento em Mortágua para seleção da representante 
do concelho na final distrital.  

Aprovar anular a deliberação tomada na reunião de 
Câmara de 15/07/2020, de adjudicação da venda de ter-
reno, com a área de 860m2, sito ao Parque Industrial 
Manuel Lourenço Ferreira, considerando que o ato 
enferma de invalidade (artº 165 e seguintes do CPA), e 
proceder à devolução do valor pago pelo adjudicatário. 

Aprovar ceder à TRIA - Serviços,  Materiais e 
Equipamentos, S.A., terreno com a área de 19.972m2 
para junção ao lote 1/2 do loteamento da 2ª fase do 
Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial, 
e pelo valor de 11.220,39 euros, de acordo com o 
Relatório de Avaliação  

Aprovar a proposta da CIM-Região de Coimbra para a 
implementação do Transporte Flexível a Pedido no conce-
lho de Mortágua – 2º fase do Projeto-Piloto, e a comparti-
cipação do Município nos custos inerentes ao serviço. 
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ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
3450-122 Mortágua
q 231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais, 
3450-153 Mortágua
q 231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
Rua da Gandarada, 
3450-133 Mortágua
q231 927 560

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q 933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
    231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique 
Vale de Açores
q 231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q 231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 
3450-152 Mortágua
q 231 927 360

FEVEREIRO SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

BATISTA & MELO 31 1 2 3 4 5 6

GONÇALVES 7 8 9 10 11 12 13

ABREU 14 15 16 17 18 19 20

BATISTA & MELO 21 22 23 24 25 26 27

GONÇALVES 28 1 2 3 4 5 6

Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

FEVEREIRO 2022

Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além 
da vacinação contra a gri-
pe, são essenciais a higie-
ne das mãos, a etiqueta 
respiratória (tossir ou 
espirrar para um lenço 
descartável ou para o 
antebraço) e no caso de 
estar infetado aconselha-
se o distanciamento soci-
al.

Use máscara sempre que 
estiver em contacto com 
outras pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3636



POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q 231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua

q 231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos, 
3450-123 Mortágua
q 231 922 262

PROTEÇÃO CIVIL

Tomar conhecimento da proposta de Diretiva 
Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 
(DIVDIR 2022), para efeito de recolha de contributos 
sobre o conteúdo do documento. 

Tomar conhecimento do Orçamento e Plano de 
Atividades para 2022, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mortágua, aprovados na 
Assembleia Geral realizada em 29/12/2021.

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento do documento de Resolução que 
resultou do XXV Congresso da Associação Nacional de 
Municipios Portugueses. 

Tomar conhecimento da deliberação do XXV Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses que 
aprovou a criação de secções, no âmbito daquela entidade, 
nos domínios da ação climática e dos objetivos de desen-
volvimento sustentável. E a solicitar manifestação de 
interesse ou não do Município de Mortágua em integrar 
cada uma das referidas secções. 

Tomar conhecimento da atualização de tarifas, a 
vigorar em 2022, relativamente aos operadores que 
realizam serviço de transporte público de passagei-
r o s  n a  á r e a  t e r r i t o r i a l  d a  C o m u n i d a d e 
Intermunicipal da Região de Coimbra.

Aprovar a abertura de Hasta Pública para venda de 
dois lotes de terreno para construção, ambos com a 
área de 402m2, que constituem o Loteamento 
Urbano Municipal do antigo Bairro dos Retornados. 
Mais aprovou o Regulamento e a Comissão da Hasta 
Pública.

Aprovar a renovação do período de isenção de taxas de 
ocupação de esplanadas e toldos na via pública, até ao 
final de 2022.

Aprovar celebrar contrato entre o Município de Mortá-
gua e a Santa Casa da Misericordia de Mortágua para 
constituição do direito de superfície sobre o edifício 
municipal e espaço envolvente da antiga escola do 1º 
Ciclo de Vila Meã, e que visa a execução de um projeto de 
instalação de um Centro de Atividades Ocupacionais…….

Aprovar o patrocínio do Município de Mortágua no pro-
jeto Formula Student (FST Lisboa), que consiste na con-
ceção e competição de protótipos tipo Formula 1, e que 
integra um jovem estudante de Mortágua na equipa 
que representa o Instituto Superior Técnico de Lisboa. 



informações úteis 37

ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
3450-122 Mortágua
q 231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais, 
3450-153 Mortágua
q 231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
Rua da Gandarada, 
3450-133 Mortágua
q231 927 560

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q 933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
    231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique 
Vale de Açores
q 231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q 231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 
3450-152 Mortágua
q 231 927 360

FEVEREIRO SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

BATISTA & MELO 31 1 2 3 4 5 6

GONÇALVES 7 8 9 10 11 12 13

ABREU 14 15 16 17 18 19 20

BATISTA & MELO 21 22 23 24 25 26 27

GONÇALVES 28 1 2 3 4 5 6

Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

FEVEREIRO 2022

Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além 
da vacinação contra a gri-
pe, são essenciais a higie-
ne das mãos, a etiqueta 
respiratória (tossir ou 
espirrar para um lenço 
descartável ou para o 
antebraço) e no caso de 
estar infetado aconselha-
se o distanciamento soci-
al.

Use máscara sempre que 
estiver em contacto com 
outras pessoas.

CUMPRA
AS NORMAS
DE HIGIENE 
E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 3636



POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q 231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua

q 231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
Av. Dr José Assis e Santos, 
3450-123 Mortágua
q 231 922 262

PROTEÇÃO CIVIL

Tomar conhecimento da proposta de Diretiva 
Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 
(DIVDIR 2022), para efeito de recolha de contributos 
sobre o conteúdo do documento. 

Tomar conhecimento do Orçamento e Plano de 
Atividades para 2022, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mortágua, aprovados na 
Assembleia Geral realizada em 29/12/2021.

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento do documento de Resolução que 
resultou do XXV Congresso da Associação Nacional de 
Municipios Portugueses. 

Tomar conhecimento da deliberação do XXV Congresso 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses que 
aprovou a criação de secções, no âmbito daquela entidade, 
nos domínios da ação climática e dos objetivos de desen-
volvimento sustentável. E a solicitar manifestação de 
interesse ou não do Município de Mortágua em integrar 
cada uma das referidas secções. 

Tomar conhecimento da atualização de tarifas, a 
vigorar em 2022, relativamente aos operadores que 
realizam serviço de transporte público de passagei-
r o s  n a  á r e a  t e r r i t o r i a l  d a  C o m u n i d a d e 
Intermunicipal da Região de Coimbra.

Aprovar a abertura de Hasta Pública para venda de 
dois lotes de terreno para construção, ambos com a 
área de 402m2, que constituem o Loteamento 
Urbano Municipal do antigo Bairro dos Retornados. 
Mais aprovou o Regulamento e a Comissão da Hasta 
Pública.

Aprovar a renovação do período de isenção de taxas de 
ocupação de esplanadas e toldos na via pública, até ao 
final de 2022.

Aprovar celebrar contrato entre o Município de Mortá-
gua e a Santa Casa da Misericordia de Mortágua para 
constituição do direito de superfície sobre o edifício 
municipal e espaço envolvente da antiga escola do 1º 
Ciclo de Vila Meã, e que visa a execução de um projeto de 
instalação de um Centro de Atividades Ocupacionais…….

Aprovar o patrocínio do Município de Mortágua no pro-
jeto Formula Student (FST Lisboa), que consiste na con-
ceção e competição de protótipos tipo Formula 1, e que 
integra um jovem estudante de Mortágua na equipa 
que representa o Instituto Superior Técnico de Lisboa. 



EN 234
EN 234
EN 234

EN 234
EN 234
EN 234

EN 234
EN 234
EN 234

EN 234EN 234EN 234

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN
 2

28
EN

 2
28

EN
 2

28

EN
 2

28
EN

 2
28

EN
 2

28

EN
 2

28
EN

 2
28

EN
 2

28

EN 228

EN 228

EN 228

EN 228
EN 228
EN 228

EN 228
EN 228
EN 228

Truta de CimaTruta de CimaTruta de Cima

Truta de BaixoTruta de BaixoTruta de Baixo

AveleiraAveleiraAveleira

LaceirasLaceirasLaceiras

ParedesParedesParedes

EirigoEirigoEirigo

Vale de Vale de 
CarneiroCarneiro
Vale de 
Carneiro

CarvalhalCarvalhalCarvalhalPainçalPainçalPainçal

Água LevadaÁgua LevadaÁgua Levada

Santa CristinaSanta CristinaSanta Cristina

Vila PoucaVila PoucaVila Pouca

Falgaroso Falgaroso 
da Serrada Serra
Falgaroso 
da Serra

SardoalSardoalSardoal

MacieiraMacieiraMacieira
TarrastalTarrastalTarrastal

Vila BoaVila BoaVila Boa

Linhar Linhar 
de Palade Pala
Linhar 
de Pala

TojeiraTojeiraTojeira

GaviãoGaviãoGavião

MortazelMortazelMortazel

CalvosCalvosCalvos
Pêgo LongoPêgo LongoPêgo Longo

Póvoa do SeboPóvoa do SeboPóvoa do Sebo

Palheiros Palheiros 
de Cimade Cima
Palheiros 
de Cima

OrtigosaOrtigosaOrtigosa

Palheiros Palheiros 
de Baixode Baixo
Palheiros 
de Baixo

FelgueiraFelgueiraFelgueira

QuilhoQuilhoQuilhoAnceiroAnceiroAnceiro

Vila Meã Vila Meã 
da Serrada Serra
Vila Meã 
da Serra ESPINHOESPINHOESPINHO RibeiraRibeiraRibeira

Monte de Monte de 
LobosLobos

Monte de 
Lobos

PALAPALAPALA

PalinhaPalinhaPalinha

MoitinhalMoitinhalMoitinhal

SernadasSernadasSernadas

SOBRALSOBRALSOBRAL

Vila MoinhosVila MoinhosVila Moinhos

Vila MeãVila MeãVila Meã

Vila GosendoVila GosendoVila Gosendo

Vila NovaVila NovaVila Nova

Cruz deCruz de
Vila NovaVila Nova
Cruz de

Vila Nova

Chão MiúdoChão MiúdoChão Miúdo

RiomilheiroRiomilheiroRiomilheiro

GândaraGândaraGândara

PóvoaPóvoaPóvoa
Vale de RemígioVale de RemígioVale de Remígio

PovoinhaPovoinhaPovoinha

UNIÃO DAS FREGUESIAS DEUNIÃO DAS FREGUESIAS DE
MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, 
CORTEGAÇA E ALMAÇACORTEGAÇA E ALMAÇA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, 
CORTEGAÇA E ALMAÇA

BarrilBarrilBarril

Chão de Chão de 
VentoVento

Chão de 
Vento Vale de Vale de 

ParedesParedes
Vale de 
Paredes

FreixoFreixoFreixo

CovalCovalCoval

Vale de AçoresVale de AçoresVale de Açores

CaparrosinhaCaparrosinhaCaparrosinha

CortegaçaCortegaçaCortegaça

BenfeitaBenfeitaBenfeita

CaparrosaCaparrosaCaparrosa

Vale de Vale de 
BorregãoBorregão
Vale de 

Borregão
PinheiroPinheiroPinheiro

Falgaroso Falgaroso 
do Maiodo Maio
Falgaroso 
do Maio

AlmacinhaAlmacinhaAlmacinha

AlmaçaAlmaçaAlmaça

Vale de Vale de 
Ana JustaAna Justa
Vale de 

Ana Justa

CERCOSACERCOSACERCOSA

FerradosaFerradosaFerradosa
GalhardoGalhardoGalhardo

MARMELEIRAMARMELEIRAMARMELEIRA

AlcordalAlcordalAlcordal

Vale das Vale das 
ÉguasÉguas

Vale das 
Éguas

Lourinha Lourinha 
de Baixode Baixo
Lourinha 
de Baixo

Vale de Vale de 
LinhaçaLinhaça
Vale de 
Linhaça

CerdeiraCerdeiraCerdeira

CerdeirinhaCerdeirinhaCerdeirinha

Lourinha Lourinha 
de Cimade Cima
Lourinha 
de Cima

PereiraPereiraPereira

Vale de Vale de 
OvelhaOvelha
Vale de 
Ovelha

MouraMouraMoura

SulaSulaSula

MeligiosoMeligiosoMeligioso

CastanheiraCastanheiraCastanheira

BarracãoBarracãoBarracão

CarapinhalCarapinhalCarapinhal

TREZÓITREZÓITREZÓI

Vale de MouroVale de MouroVale de Mouro PomaresPomaresPomares

AzivalAzivalAzival

SoitoSoitoSoito
SobrosaSobrosaSobrosa

Vale da VideVale da VideVale da Vide

Ameal

Lourinhal

Santuário de Nª Srª Santuário de Nª Srª 
do Chão de Calvosdo Chão de Calvos

Santuário de Nª Srª 
do Chão de Calvos

Santuário do Santuário do 
Senhor do MundoSenhor do Mundo

Santuário do 
Senhor do Mundo

MORTÁGUAMORTÁGUAMORTÁGUA

TREZÓITREZÓITREZÓI

ESPINHOESPINHOESPINHO SOBRALSOBRALSOBRAL

MARMELEIRAMARMELEIRAMARMELEIRA

CERCOSACERCOSACERCOSA

PALAPALAPALA

EN334-1

IP3

EN228

EN234

EN228

notícias ▌mapa do concelho 39

N

0M 30
00

M

FEVEREIRO 2022▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA informações úteis AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 38

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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

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 PARK
Mortágua
q962 903 396

Restaurantes Bares Alojamento

ORLANDO
Sula
q231 929 001

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

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 929127 
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

Soluções Passatempo Cultural
1b,2c,3a,4c,5b,6c,7b,8b
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ORLANDO
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LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
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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 929127 
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Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
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JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
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MIMOSA VILLAGE
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w http://www.mimosavillage.pt
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

