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Tudo o que somos, todos os sonhos e objetivos, 
tudo aquilo a que podemos aspirar, assenta 
no bem mais precioso que a revolução 
e Abril nos proporcionou, o valor da Liberdade."

Caros Mortaguenses,
Coração, Mente, Trabalho.

Neste último mês fomos desafiados no mais profundo 
da nossa sensibilidade pelos trágicos desenvolvimentos 
na Ucrânia.

A comunidade Mortaguense correspondeu e continua a 
corresponder. Em concreto, o Município fez o que lhe com-
petia e, numa mobilização conjunta com a população e 
diversas entidades, agiu no apoio imediato e generoso às 
vítimas desta invasão dum país soberano a que todos esta-
mos ainda hoje, incrédulos, a assistir diariamente.

Em simultâneo fomos, no Município, mantendo o foco 
necessário para que o nosso mote de sempre (o trabalho) 
se mantenha presente, produtivo, e mobilizador nesta 
caminhada rumo à recuperação e projeção dum futuro 
melhor para Mortágua.

Nesta edição da Agenda do Município temos descrição de 
muito mais, mas, a título de exemplo, permitam-me salientar 
que neste período ocorreram: a reabertura das Piscinas; a 
entrega de 80 biocompostores domésticos a agregados 
familiares (todos os que se candidataram à obtenção deste 
equipamento); as obras de requalificação na Rua Dr. João 
Lopes de Morais e na Rua de Aveiro; e a classificação da alde-
ia da Marmeleira como “Aldeia de Portugal”.

Esta última, resultante de candidatura apresentada 
junto da ATA - Associação do Turismo de Aldeia, mere-
ce reflexão no trabalho em curso de definição dum 
modelo de futuro para o nosso turismo. Sendo esta dis-
tinção apenas uma fração da nossa capacidade de atra-
ção de visitas, é sem dúvida uma evidência de que 
temos esse potencial – assim o saibamos desenvolver e 
valorizar de forma competente e profissional.

Ainda no âmbito do Turismo, e por estar bem fresco, 
Mortágua esteve representada na BTL – Bolsa de 
Turismo de Lisboa, um grande evento nacional de 
promoção turística e de territórios.

Claro que não vão chegar hordas de turistas só com base 
neste curto evento, mas o trabalho de divulgação feito 
teve já um enquadramento atualizado. Por exemplo, 
com a presença da ABAADV (única escola de cães-guia 
para cegos em Portugal) e da ACAPO, demos referências 
claras aos visitantes sobre algo realmente único que 
Mortágua produz: solidariedade e inclusão.

Neste contexto, é importante reforçar que está já em 
curso o diagnóstico para o primeiro Plano de Promoção 
da Acessibilidade de Mortágua, numa demonstração 
de medidas enquadradas e alinhadas face a objetivos.

Termino com duas referências especiais, a primeira das 
quais ao facto de estarmos já no período da Quaresma, 
que antecede mais uma Páscoa cristã. Por estes dias, 
por todos os motivos conhecidos, precisa-se cada vez 
mais da ideia de renascimento, de reconstrução, de 
mudança para dias melhores.

A segunda referência vai para a comemoração do 48º 
aniversário do 25 de Abril de 1974. Tudo o que somos, 
todos os sonhos e objetivos, tudo aquilo a que podemos 
aspirar, assenta no bem mais precioso que a Revolução 
de Abril nos proporcionou, o valor da Liberdade.

Temos de nos lembrar disto e ajudar a concretizar estes 
ideais por dias livres, positivos e de esperança, com 
esforço, com racionalidade, mas também com muito 
coração!

Pela nossa parte, Mortaguenses, sabemos fazê-lo, 
estamos a fazê-lo.

Um bom mês para todos e uma excelente Páscoa.

Um abraço

   PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal
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Município apoia 5 famílias ucranianas
deslocadas de guerra

O Município de Mortágua decidiu agir 
e uniu-se solidariamente ao Instituto 
Politécnico de Viseu, à Associação de 
Ucranianos de Viseu e à Associação 
Viriatos 14, numa ação de ajuda 
humanitária aos refugiados ucranianos 
que tiveram de fugir da guerra. 

O Município de Mortágua acolheu         
5 famílias ucranianas ao abrigo da 
proteção temporária concedida pelo 
Estado Português

Empresas farmacêuticas, farmácias, clínicas e distribui-
dores de produtos especializados, do nosso concelho, 
juntaram-se a esta corrente solidária, a quem o 
Município de Mortágua deixa público agradecimento. A 
doação concentrou-se sobretudo em produtos farma-
cêuticos e de primeiros socorros, uma vez que a falta de 
medicamentos é, neste momento, uma das principais 
carências da população ucraniana. 

Só na primeira semana tinham sido enviados, a partir do 
Regimento de Infantaria 14 de Viseu, 10 toneladas de bens 
diversos, entre  bens alimentares, medicamentos e roupas.

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, refere que         
“o Município de Mortágua não podia ficar indiferente 
perante a tragédia que está a viver o povo ucraniano, 
nomeadamente os cidadãos e as famílias que não 

podem ou não conseguem sair do país”. E destaca a 
enorme solidariedade que tem sido demostrada pelos 
portugueses, de forma espontânea ou mais institucio-
nal, mobilizando Municípios, Associações, Empresas e 
população em geral. “Queremos todos ajudar o povo 
ucraniano nesta hora difícil”.
Todas as iniciativas da sociedade civil são bem-vindas, 
mas sublinha que “é importante estruturar da melhor 
forma possível toda a ajuda, de forma a identificar as 
necessidades mais prementes. As instituições envolvi-
das nesta rede solidária dão-nos a garantia de que os 
bens vão chegar ao destino e às pessoas que precisam 
deste apoio de emergência”. ■

No total são 16 pessoas, das quais 9 adultos e 7 crianças. 
Estão acomodadas em estruturas de alojamento muni-
cipal e outras disponibilizadas por Associações, num 
trabalho de articulação entre as entidades locais no sen-
tido de assegurar um acolhimento digno e a integração 
na nossa comunidade. 

O Município prestou apoio em termos de acolhimento, regula-
rização da sua situação em território nacional (documenta-
ção), acesso a direitos (Saúde, Educação, Segurança Social), 
bem como apoio a nível de bens essenciais.

Os menores em idade escolar já foram integrados nos 
estabelecimentos escolares do concelho, e alguns deles 
nas atividades desportivas de Associações Locais. 
Estão também a ser identificadas oportunidades de tra-
balho para os adultos, através do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, lem-
bra que estas pessoas tiveram de fugir de um cenário de 
horror e destruição, viram-se obrigadas a separar-se dos 
seus familiares, a largar as suas vidas, e pouco mais trou-
xeram que a roupa do corpo. “Podíamos ser nós e nessa 
situação também iríamos querer ajuda. Temos de ser soli-
dários, porque a indiferença também mata”. ■

Mortágua solidária 
com o povo da Ucrânia
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“Semana das Profissões”
De 7 a 11 de março decorreu a “Semana das Profissões`22”, uma atividade promovida 
pelo Projeto Municipal “Da Escola, Agarra a Vida”, que tem como objetivo apoiar os 
alunos nas suas escolhas profissionais.  

A atividade “Painel de Profissionais” marcou o arran-
que desta semana dedicada à divulgação das profis-
sões e ao apoio na orientação dos alunos relativamente 
à tomada de decisão acerca do seu futuro profissional. 

Perante uma plateia constituída por alunos do 8º, 9º e 
12º anos, profissionais de várias áreas descreveram as 
atividades, responsabilidade e funções no seu dia-a-
dia, bem como referiram os requisitos de acesso à pro-
fissão, perfil, competências, e caraterizaram o mercado 
de emprego, saídas profissionais e oportunidades na 
sua respetiva área. 

Os profissionais, sugeridos pelos alunos, foram os 
seguintes: Analista de Segurança (cibersegurança); 
Designer de Interiores; Inspetor da Polícia Judiciária; 
Médica-Cirurgiã; Responsável de Operações; Fuzileiro 
da Marinha; Consultor de Inovação.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, pre-
sidiu à abertura da “Semana das Profissões”, e exortou 
os alunos a assimilarem os exemplos e os conselhos 
que foram transmitidos pelos vários profissionais, por-
que as suas escolhas vão determinar também a sua 
vida. “Com estas ações prepara-se o vosso futuro e    
também o futuro de Mortágua, dotando-vos de ferra-
mentas que possam ser úteis na construção do vosso 
futuro, para que cada um vá à procura do seu caminho, 
da sua realização pessoal e profissional”.

WORKSHOPS E VISITA A 
UMA EMPRESA LOCAL

Ao longo da “Semana das Profissões” foram dinamiza-
das várias atividades, como Mesas Redondas                
(divulgação dos Cursos Científico-Humanísticos e 
Cursos Profissionais), dois Workshops dirigidos a        
alunos do 9º ano, um dedicado ao Autoconhecimento e 
outro aos Obstáculos, e uma Sessão de Esclarecimento 
sobre Acesso ao Ensino Superior, para alunos do 12º 
ano. O programa integrou ainda uma Visita de 
Conhecimento a uma empresa local (New Terracota), 
para alunos do 8º e  9º anos.■
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Alunos estrangeiros recebidos 
nos Paços do Concelho 
O grupo, constituído por 20 alunos 
e 10 professores, oriundos de qua-
tro países (Noruega, Alemanha, 
Eslováquia e Eslovénia), está a par-
ticipar num projeto europeu que 
visa alertar os jovens para as “fake 
news”. Agrupamento de Escolas de 
Mortágua é um dos parceiros do 
projeto.  

O Agrupamento de Escolas de Mortágua está a partici-
par, desde o ano letivo 2019-2020, num projeto euro-
peu no âmbito do programa Erasmus+, envolvendo alu-
nos e professores de seis países: Portugal, Dinamarca, 
Noruega, Alemanha, Eslováquia e Eslovénia. 

O projeto, com a designação “New Media in 
Democratic Societies,” está centrado na temática da 
manipulação dos novos meios de informação e comu-
nicação (as chamadas fake news) e os riscos que tal 
representa para as democracias no espaço europeu. 

Após os encontros de trabalho realizados na Alemanha 
e Dinamarca, coube agora a Portugal, representado 
pelo Agrupamento de Escolas de Mortágua, assumir o 
papel de anfitrião. 

No passado dia 7 de Março o grupo foi recebido nos 
Paços do Concelho. O presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Pardal, deu as boas vindas aos alunos e desta-
cou o papel que o Programa Erasmus tem desempe-
nhado desde a sua criação há 35 anos, permitindo aos 
jovens estudantes viajar pela Europa, conhecer novas 
culturas e novas realidades, partilhar conhecimento e 
experiências, rasgar horizontes. Felicitou ainda o 
Agrupamento de Escolas, na pessoa do seu Diretor, Rui 
Parada da Costa, e dos professores coordenadores do 
projeto, Prof. Jorge Lourenço e Profª. Gabriela Pereira, 
enaltecendo a sua dedicação e o seu esforço. Felicitou 
ainda os alunos do Agrupamento que estão diretamen-
te envolvidos na parceria.  

No final, o Presidente da Câmara convidou os alunos 
estrangeiros a desfrutarem da sua estadia no concelho 
e fez a entrega de algumas lembranças do Município. 

Jorge Lourenço, coordenador do Projeto a nível do 
Agrupamento, explicou que o projeto trabalha o tema 
da utilização dos novos meios de comunicação na difu-
são e promoção da democracia e tenta ajudar os alunos 
a perceber o risco associado às fake news. “Nós estamos, 
infelizmente, neste cenário de guerra, a ter um exemplo 
paradigmático de como essa manipulação da informa-
ção pode ser usada, com fins absolutamente indescrití-
veis. Basta ver as proibições que têm sido impostas e a 
maneira como as notícias têm sido dadas, por ambos os 
lados, para perceber como isto verdadeiramente inter-
fere com a democracia”. “É muito importante os jovens 
terem essa perceção”, vinca.

Além do encontro de trabalho, foi proporcionado um 
programa social e lúdico aos parceiros estrangeiros 
com o objetivo de lhes dar a conhecer o concelho e a 
região. Incluiu uma visita ao Centro de Interpretação 
“Mortágua na Batalha do Bussaco”, canoagem na albu-
feira da Aguieira e uma visita à cidade de Coimbra. ■
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maneira como as notícias têm sido dadas, por ambos os 
lados, para perceber como isto verdadeiramente inter-
fere com a democracia”. “É muito importante os jovens 
terem essa perceção”, vinca.
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Concurso Nacional de Leitura
FASE MUNICIPAL

Decorreu no passado mês de março a 
fase municipal do Concurso Nacional 
de Leitura, organizada pela Rede de 
Bibliotecas de Mortágua, no âmbito da 
iniciativa promovida pelo Plano 
Nacional de Leitura (PNL 2027).

Porque o espírito também precisa de ser 
alimentado, a Biblioteca Municipal levou 
a cultura até…à mesa! 

No concurso, que teve lugar na Biblioteca Municipal, 
participaram 14 alunos em representação dos vários níve-
is de ensino: 1º, 2º, 3 Ciclos e Secundário. As provas con-
sistiram na leitura preparada de excertos de obras esco-
lhidas pelos próprios e em leituras à sorte a partir de 
livros que foram galardoados com o “Prémio 
Branquinho da Fonseca”, numa homenagem ao escritor 
mortaguense, que é patrono da Biblioteca Municipal. 

Os participantes tiveram ainda de responder a ques-
tões com base na leitura de livros indicados pela 
Biblioteca Municipal, três dos quais galardoados com o 
“Prémio Branquinho da Fonseca”. Para os alunos do 
Secundário a leitura obrigatória incidiu no conto “Ban-
deira Preta”, original do escritor, publicado em 1956.

O júri do concurso foi constituído por três elementos: 
Ilda Matos, Vereadora da Cultura, Lisete Pais, 

Professora do Agrupamento de Escolas de Mortágua, e 
Luís Chaves, formador de escrita criativa. 

Parabéns a todos os participantes. Todos são vencedo-
res só por terem participado e mostrado que ler é um 
prazer (e não uma obrigação). De facto, só houve um 
vencedor…a leitura!

Os alunos vão agora participar na Fase Intermunicipal 
da Região de Coimbra, que terá lugar na Lousã, no dia 
27 de abril. 

O objetivo do Concurso Nacional de Leitura é esti-
mular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a 
compreensão leitora.■

Inserido na comemoração do seu 18º aniversário, a 
Biblioteca Municipal Branquinho da Fonseca procedeu à 
entrega de “Toalhetes de Mesa” em estabelecimentos de 
Restauração e similares, e Escolas do concelho (refeitóri-
os). Uma forma original de divulgar a cultura e comemo-
rar 18 anos a alimentar o espírito!

A escolha do dia de lançamento da iniciativa, 11 de mar-
ço, não aconteceu por acaso, sendo este o Dia da Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 

A Biblioteca Municipal respondeu assim ao desafio lança-
do pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, por ocasião 
deste dia, propondo às bibliotecas irem ao encontro das 
pessoas, saindo fora de portas, mostrando que o serviço de 
biblioteca é para todos e em qualquer lugar. 

Os toalhetes estão ilustrados com um excerto da obra 
“Livro de bom humor para alívio de tristes”, da autoria 
do escritor mortaguense Tomás da Fonseca, e uma recei-
ta denominada “Garfada de Leitura” que junta sabedo-
ria, palavras, interrogações, memórias e uma pitada de 
humor, para degustar com tempo. 

Na nossa literatura não faltam exemplos de escritores 
que abordaram a gastronomia nos seus livros, com refe-
rências a almoços, jantares e comensalidades, ricas de 
descrições visuais, estéticas e sensoriais. 

Eça de Queirós escreveu que a “mesa constituiu sempre 
um dos fortes, se não o mais forte alicerce das socieda-
des humanas”. Obras como ”Os Maias”, “O Primo Basílio”, 
“A Cidade e as Serras”, “O Crime do Padre Amaro” (a des-
crição do almoço do abade de Cortegaça”, “O Mandarim” 
oferecem-nos abundantes exemplos da função social dos 
convívios gastronómicos.■ 

Saboreie as palavras. Bom apetite!

Cultura…à mesa!
Biblioteca Municipal
promoveu iniciativa 
original
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Marmeleira classificada como
 “Aldeia de Portugal” 
Desde o passado dia 16 de março, cinco aldeias do território de intervenção da 
ADICES passaram a integrar a rede de “Aldeias de Portugal”. Marmeleira é uma das 
aldeias que ostenta agora esse estatuto.

Marmeleira (Município de Mortágua), Oliveira do Conde 
(Município de Carregal do Sal); Couto do Mosteiro        
(Município de Santa Comba Dão”, Jueus (Município de 
Tondela) e Macinhata do Vouga (Município de Águeda), 
juntaram-se à lista das “Aldeias de Portugal”. 

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu no pas-
sado dia 16, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). A atri-
buição deste galardão finaliza um processo de candida-
tura participado por toda a comunidade e resultado das 
práticas que a comunidade identificou como a sua 
matriz. Mais do que o final de um processo, esta certifi-
cação é o início de um projeto de envolvimento e valori-
zação das nossas comunidades de pertença, de que as 
nossas aldeias são um exemplo para todos.

O projeto Aldeias de Portugal – Consolidação e 
Replicação Nacional, visa a promoção e valorização de 
aldeias rurais com potencial turístico, com base na sua 
identidade, na preservação das práticas e tradições cul-
turais, na promoção dos recursos locais (património, 
artesanato, gastronomia, animação), reforçando o sen-
timento de pertença junto destas pequenas comunida-
des, e a sua visibilidade e atratividade, proporcionando 
aos visitantes genuínas “Experiências de Ruralidade”. 

A ATA classifica como “Aldeias de Portugal” um aglo-
merado populacional inserido no meio rural, definido 
por um espaço de relevante valor patrimonial e um 
carácter próprio que se expressa na tradição das suas 
atividades e produtos, e cuja população se identifica 

com um projeto integrado de salvaguarda e rentabili-
zação desses valores. São ainda atributos essenciais 
para esta classificação, a aldeia possuir vida, um dina-
mismo visível na sua população e nas atividades        
ligadas ao mundo rural que apresentam, bem como 
manter um edificado predominantemente tradicional. 

Esta marca é portanto um referencial de certificação 
que distingue aldeias rurais de excelência, singulares 
pela preservação de um passado de histórias e tradi-
ções expresso no seu edificado, nas suas gentes,            
cultura, usos e costumes, no sentido de garantir a conti-
nuidade das mesmas e proporcionar o conhecimento 
ou retorno às origens de um povo.■
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Marina Montebelo

PalestrA 
“Os sacrifícios e o sofrimento 
das populações do concelho 
- Mortágua sob a Invasão de Massena”

O espaço “Raízes e Memórias” - Núcleo 
Museológico da Irmânia (Marmeleira), 
acolheu a palestra subordinada ao 
tema “Os sacrifícios e o sofrimento das 
populações – Mortágua sob a Invasão 
de Massena”, em que foi palestrante a 
Professora Doutora Maria Alegria 
Marques.

Mortaguense de origem, Licenciada em História e 
Doutorada em História da Idade Média, pela Faculdade 
de  Letras da Universidade de Coimbra, a Professora 
Doutora Maria Alegria Marques tem dado um precioso 
contributo no estudo e compreensão deste período da 
História de Portugal (3ª Invasão Napoleónica), e mais 
concretamente dos seus reflexos no concelho de 
Mortágua, sendo autora do livro “Gentes de Paz em 
Tempos de Guerra. Mortágua, 1721-1810”. Entre outros 
assuntos, o livro também se debruça sobre os tormen-
tos e as privações que assolaram as populações do con-
celho de Mortágua durante a passagem e retirada dos 
exércitos franceses.

A apresentação da palestrante e a introdução do tema 
estiveram a cargo do Dr. João Paulo de Almeida e Sousa, 
autor do livro “Andaram por aqui os Franceses...”. 

As duas obras, patrocinadas pela Câmara Municipal, 
constituem uma valiosa ferramenta para um conheci-
mento mais sistemático e aprofundado sobre a passa-
gem da 3ª Invasão Francesa no território de Mortágua, 

não só no aspeto bélico mas também das suas reper-
cussões na vida quotidiana das pessoas à época.

Numa altura em que assistimos à invasão da Ucrânia, 
em pleno centro da Europa, não foi difícil encontrar 
semelhanças com o que viveram também, há mais de 
200 anos, as populações do concelho e da região. Mudam-
se os tempos mas as guerras permanecem iguais a si mes-
mas, nas suas motivações e   consequências. As guerras são 
sempre desumanas e as principais vítimas são as pessoas 
inocentes, as populações. 

Esse paralelismo encontramos quer do ponto de vista das 
mortes, dos feridos, da destruição, da privação de bens 
essenciais, do medo e do terror vividos pelas populações, 
quer do ponto de vista da luta e da resistência civil ante o 
invasor, que ajudou a manter a independência de Portugal. 

MARCO HISTÓRICO ASSINALA O 
“COMBATE DA SERRA DO MEIRAL”

No final da palestra, procedeu-se à inauguração do 
marco histórico que assinala o Combate da Serra do 
Meiral, travado no dia 25 de setembro de 1810, na ante-
véspera da Batalha do Bussaco, nesta região da 
Irmânia. Sob o comando do Major Luís do Rego, o 
Regimento de Caçadores 4, do alto da Serra do Meiral, 
atacou a vanguarda do II Corpo do exército francês do 
General Renyer, “causando baixas e não pequena 
inquietação ao inimigo”. Essa bravura mereceu os maio-
res elogios por parte dos generais ingleses. ■
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Município promoveu Turismo Inclusivo
na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 
Mortágua deu-se a conhecer na Bolsa 
de Turismo de Lisboa (BTL), que 
decorreu de 16 a 20 de março, na FIL.

O Município de Mortágua esteve integrado no stand da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
que promoveu os 19 municípios que compõem este ter-
ritório. Durante os quatro dias do evento, os visitantes 
que passaram pelo Balcão do Município de Mortágua 
tiveram acesso a diverso material promocional de 
Mortágua, divulgando a sua oferta turística ao nível de 
Natureza, Trilhos Pedestres e de BTT, Património, 
Gastronomia, Vinhos, Tradições e Pessoas.

No dia 18 houve uma apresentação dedicada ao 
Município de Mortágua, com a presença do Presidente 
da Câmara e Vereadores do Executivo, que incluiu a apre-
sentação de um novo vídeo promocional de Mortágua e 
a divulgação da Escola de Cães-Guia de Mortágua (única 
a nível nacional), numa perspetiva de Turismo Inclusivo. 
O momento contou com a presença da Secretária de 
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana 
Sofia Antunes, do presidente da Direção da ABAADV, 
João Fonseca, do presidente da Direção da ACAPO 
(Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal), 
Rodrigo Santos, além de técnicos da ABAADV. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
referiu que a apresentação de Mortágua na BTL quis 
mostrar o que identifica e ao mesmo tempo diferencia o 
território de Mortágua, sendo a Escola de Cães- Guia 
para Cegos um excelente exemplo. “Quisemos divulgar 
uma instituição que está situada em Mortágua, que é 
única a nível nacional, e simultaneamente, despertar e 
sensibilizar as pessoas para a temática do turismo 

inclusivo, ou seja, de um turismo acessível a todos inde-
pendentemente das suas condições físicas ou mentais, 
permitindo, por exemplo, que as pessoas portadoras de 
deficiência visual possam usufruir de experiências 
turísticas, visitar locais em tempo de férias, conhecer o 
nosso país, como qualquer outro cidadão”. ■
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FUTSAL FEMININO

Casa do Benfica de Mortágua 
conquistou Taça da 1ª divisão da 
Associação de Futebol de Viseu

Escola Municipal de Natação 
com boas prestações

A equipa mortaguense conquistou a Taça da 1ª Divisão Feminina da A.F. 
Viseu, arrecadando um troféu que lhe faltava na sua galeria.

A Escola Municipal de Natação de Mortágua marcou presença 
em várias competições, conseguindo excelentes resultados.

Na final, a equipa mortaguense bateu o Sport Viseu e Benfica 
por 4-1, somou seis vitórias nos seis jogos realizados, 37 golos 
marcados e apenas 6 sofridos, números que revelam a supe-
rioridade das mortaguenses nesta competição. 

A EQUIPA

Em cima, da esquerda para a direita: Mónica Alves, Bruna 
Almeida, Mariana Lobo, Mariana Lúcio, Ana Rodrigues, 
MargaridaDomingues.

Ao centro, da esquerda para a direita: Steve Matos (Tre-
inador), Daniela Pereira, Inês Vaz, Tânia Almeida, Tati-
ana Nunes, Matilde Morais, Beatriz Ramos, Marta Mar-
tins, Bruno Tomé (Treinador).

 Em baixo, da esquerda para a direita: Eduarda Lopes, 
Gabriela Correia, Cristiana Duarte, Luciana Sampaio, 
Beatriz Fernandes, Kelly Cerqueira. ■

No dia 26 de Fevereiro participou na segunda prova a 
contar para o CMEN (Circuito Municipal de Escolas de 
Natação). Esta prova teve lugar nas Piscinas 
Municipais de Castro Daire e contou com a presença de 
12 Escolas/Clubes de Natação. 

Mortágua fez-se representar por 12 atletas dos vários 
escalões, tendo conquistado três primeiros lugares, 2 
segundos lugares e 2 quartos lugares.

No dia 12 de março participou no Torneio de Natação 
Professor Afonso Saldanha, que decorreu nas Piscinas 
Municipais de S. João da Pesqueira. Esta prova contou 
com a presença de 11 Coletividades / Escolas / Clubes de 
Natação, num total de 107 participantes.

A Escola Municipal de Natação de Mortágua fez-se 
representar por 9 atletas dos vários escalões. O empe-
nho dos nossos atletas ficou bem demonstrado com a 
obtenção de 15 primeiros lugares individuais, 4 
segundos lugares individuais e 1 primeiro lugar em 
Estafetas.■

◄

◄
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Município entregou 
biocompostores domésticos
Com o objetivo de incentivar a compostagem e a reutilização de resíduos 
orgânicos, a Câmara Municipal investiu na aquisição e distribuição (gratuita) de 
biocompostores pela população. 

A entrega simbólica dos 80 biocompostores, corres-
pondendo ao número de agregados familiares que se 
candidataram, nesta fase, à obtenção deste equipa-
mento, decorreu no passado dia 21 de Março, nos 
Estaleiros Municipais. 

A adesão das pessoas à iniciativa foi extraordinária, tradu-
zindo uma grande sensibilidade dos mortaguenses face aos 
desafios ambientais que o mundo atualmente enfrenta.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
registou a excelente adesão da população, e sublinhou 
a importância das pessoas se habituarem a separar e a 
reciclar os resíduos domésticos, de forma a reduzir a 
pegada ecológica e os elevados custos associados à reco-
lha e ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos, que 
no caso do Município de Mortágua, ascendem aos 400 
mil euros anuais. “Tudo o que fizermos no nosso dia-a-
dia, na nossa casa, em termos de separação e reciclagem 
dos resíduos, estamos a contribuir para a redução dessa 
fatura, que pesa sobre todos nós”, disse. Mais produção 
de resíduos sólidos urbanos significa mais custos, que se 
repercutem na fatura do Município e dos seus munícipes, 
sendo necessário produzir menos resíduos domésticos, 
reciclar e reutilizar mais, se quisermos preservar o 
Ambiente e manter nossa qualidade de vida.

A valorização dos resíduos domésticos, transforman-
do-os em fertilizante natural, contribui ainda para redu-
zir os resíduos enviados para aterro e promover a sus-
tentabilidade ambiental.

Ricardo Pardal referiu que é objetivo da Câmara dar con-
tinuidade a este tipo de iniciativas ao longo do mandato: 
“A grande adesão a esta iniciativa motiva-nos a desen-
volver mais ações com vista a termos um concelho cada 
vez mais verde e ambientalmente sustentável”.

A compostagem é um processo natural de decomposi-
ção da matéria orgânica por ação de microrganismos 
na presença de oxigénio. Trata-se de uma técnica        
simples e eficaz de valorização de resíduos biodegradá-
veis, cujo resultado é uma material rico de nutrientes 
(composto) que pode ser usado como adubo ou fertili-
zante dos solos, em jardins, hortas e sementeiras. ■
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A marca Fonte do Ouro foi uma das premiadas 
no concurso "Mundus Vini Spring Tasting 
2022", recebendo duas medalhas de Ouro.

Boas Quintas conquista 5 medalhas 
no “Mundus Vini Spring Tasting`2022”
 

No concurso internacional realizado na Alemanha, 
entre os dias 23 e 28 de fevereiro, estiveram em compe-
tição mais de 10 mil vinhos provenientes de 43 países e 
150 regiões vinícolas. Portugal foi o terceiro país que 
arrecadou mais medalhas (5 Grande Ouro, 186 Ouro e 
123 Prata). A Sociedade Agrícola Boas Quintas, sedeada 
em Mortágua, conseguiu cinco medalhas no concurso 
(quatro de Ouro e uma de Prata). Duas das medalhas 
Ouro/Gold distinguiram o Fonte de Ouro 2020 e o 
Fonte de Ouro Reserva 2019.

Além do Fonte do Ouro, as Boas Quintas viram premia-
dos os vinhos Herdade da Gâmbia 2021, Herdade da 
Gâmbia Reserva 2020 e Encosta da Vinha 2020.

Felicitamos a Sociedade Agrícola Boas Quintas, na 
pessoa do enólogo Eng.º Nuno Cancela de Abreu, por 
mais esta conquista que prestigia a empresa e o con-
celho de Mortágua. ■

Encontra-se em fase de conclusão a obra de 
Requali�cação da Rua Dr. João Lopes de Morais e a sua 
ligação à Rua de Aveiro e Rua do Carreiro do Rio. Além 
da intervenção ao nível do pavimento, a iluminação 
pública foi remodelada, com a colocação de lâmpadas 
Led (mais ecológicas e e�cientes).

Execução de passeios – Rua de São João, Gândara – obra 
em fase de conclusão. Vai ser ainda executada a repavi-
mentação da berma ao longo da área intervencionada 
(alargamento da via).

Empreitadas

Beneficiação de passeios – Rua Luís de Camões (Pon-
te), Barril.

Beneficiação de arruamento - reposição de calçada e 
águas pluviais – Rua Principal, Lourinha de Cima.

Plantação de árvores e criação de bolsas de areia/zona 
de recreio, junto ao edifício do Pré-Escolar 
– Centro Educativo – obra concluída.

Reposição de calçada – Rua da Escola, Freixo e Rua 
de São Brás, Barril

Prolongamento Rede de Saneamento Básico 
– Moitinhal (obra a decorrer)

Obras executadas por
administração direta

Execução de Emissário das Águas Residuais 
Domésticas de Vila Pouca – obra a decorrer

Pavimentação e execução de valetas em betão 
– Rua Vale da Torga, Freixo – obra concluída

Pavimentação da Travessa das Camélias, Barril 
– obra concluída
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A Linha da Beira Alta vai ficar 
encerrada à circulação ferroviária a 
partir de 19 de abril, por um período 
estimado de nove meses, no âmbito do 
plano de modernização. Durante o 
tempo de duração dos trabalhos serão 
assegurados serviços rodoviários 
alternativos. 

No passado dia 23 a Infraestruturas de Portugal reuniu 
com a Câmara Municipal para dar conhecimento das 
intervenções que vão ser executadas na área do           
concelho de Mortágua, as fases de desenvolvimento da 
obra e as alternativas a disponibilizar aos utentes 
durante o período de suspensão da circulação. 

Segundo explica a Infraestruturas de Portugal, o encerra-
mento integral torna-se imprescindível face às  caracte-
rísticas técnicas dos trabalhos a realizar em diversos locais 
ao longo do troço que, pela sua elevada complexidade, 
seria impraticável executar mantendo a circulação ferro-
viária  mesmo que de forma condicionada.
“A interdição total em toda a extensão garante a segurança 
dos trabalhadores em obra, permite que as empreitadas 
decorram com maior eficiência, com importantes ganhos 
no encurtamento dos prazos de execução, poupanças ao 
nível dos encargos e forte mitigação dos transtornos pro-
vocados”, refere a IP Por forma a minimizar os impactos 
negativos decorrentes do constrangimento, e durante 
todo o período de interrupção do serviço ferroviário,        
“serão disponibilizados, aos clientes da CP, transportes 
rodoviários alternativos”.

Atualmente estão em execução no terreno trabalhos de 
requalificação integral e modernização em cerca de 190 
quilómetros da Linha da Beira Alta, incluindo a emprei-
tada Pampilhosa - Santa Comba Dão (34 quilómetros) 
e Construção da Concordância da Mealhada: ligação 
com 3,2 quilómetros, entre a Linha do Norte e a Linha 
da Beira Alta.

Linha da Beira Alta 
encerra circulação 
durante nove meses 

Na área do concelho de Mortágua está prevista a remo-
delação da Estação de Mortágua e apeadeiros, incluindo 
alteamento, alargamento e prolongamento de plata-
formas, edifícios e acessibilidades, que irá permitir o 
cruzamento de comboios de maior comprimento (750 
metros) e aumentar a capacidade do terminal, e a 
supressão da passagem de nível do Coval e construção 
do respetivo desnivelamento superior, entre outras 
intervenções (pontes e apeadeiros).

Estão ainda previstas obras de melhoria da infraestru-
tura e superestrutura da via; montagem de novos apa-
relhos de via; estabilização de taludes, muros de con-
tenção e outros tratamentos geotécnicos; melhoria das 
condições de drenagem longitudinal e transversal; 
melhoria do sistema atual de catenária, sinalização e 
telecomunicações.

O plano de modernização visa a melhoria das          
condições de mobilidade e acesso dos passageiros, a 
redução de tempos de percurso, o reforço da          
segurança, a implementação dos mais modernos 
e q u i p a m e n t o s  d e  c o n t r o l o ,  s i n a l i z a ç ã o  e                    
telecomunicações. A empreitada de modernização 
permitirá ainda, diz a IP, o "aumento em cerca de 
20% do número de comboios a circular por ano e 
para mais do dobro da capacidade em número de 
toneladas/ano" e ter um transporte "ambientalmente 
mais sustentável". ■
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CONCERTO DE 
MÚSICA ANTIGA
GRUPO VOCAL ANÇÃBLE

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS 
LONJURAS
DE PAULO COSTA

30 ABR 
15:00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL 
BRANQUINHO DA FONSECA

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

30 ABR 
21:30 | IGREJA MATRIZ 
DE MORTÁGUA 

ORG. MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

ACORDES D'ABRIL
COMEMORAÇÃO DOS 
48 ANOS DO 25 DE ABRIL

25 ABR 
18:00 | PARQUE VERDE
(VALE DE AÇORES)

BANDA "CORDAS PARTIDAS»

PARALELOS DO RITMO

ORG. MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

PÁSCOA NA BIBLIOTECA
WORKSHOP DE OVOS DA PÁSCOA

12 E 13 ABR
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
BRANQUINHO DA FONSECA

CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 ANOS. 
INSCRIÇÕES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

MIMOSA VILLAGE RcCRAWLER

24 ABR
09:30 | PRAÇA DO MUNICÍPIO

09:30 | Demonstração de RcCrawler (em piso pavimentado)
12:00 | Almoço*
13:30 | Início do Percurso (na serra, em piso de terra e pedra)
18:30 | Final 

*ALMOÇO GRATUITO PARA OS PARTICIPANTES
INSCRIÇÕES LIMITADAS (60 PARTICIPANTES)
CONTACTO: 965 316 162 (HELDER JORGE)

ORG.: MIMOSA VILLAGE, IN4PRIME; APOIO: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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SÁB 30

AGUIEIRA [18 KM]

SÁB 30

LACEIRAS [13,25 KM]

SÁB 30

MORTÁGUA [7,99 KM]

VALE DE REMÍGIO

EN 234
EN 234

VALE AÇORES CAMPO DE 
JOGOS
JUIZ DE FORA
(SCVA)

MORTÁGUA

STA COMBA DÃO

MEALHADACOIMBRA

SEX 29 | 20:00

SUPER ESPECIAL [2,06 KM]

PARQUE DA EXPOMORTÁGUA
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RALI DE MORTÁGUA 
29 E 30 DE ABRIL

O RALI DE MORTÁGUA VAI PARA A ESTRADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL. 
SÃO TRÊS CLASSIFICATIVAS COM DUPLA PASSAGEM E MAIS A SUPER-ESPECIAL.

A prova retoma o formato de 2019 (antes da pandemia), 
com a Super-Especial na abertura. Está marcada para as 
20h00, sendo disputada no circuito montado na zona de 
Vale de Açores/EN234. A esta somam-se mais três classi-
ficativas, no sábado, com dupla passagem: Mortágua, 
Laceiras e Aguieira, esta última coincidente com o troço 
do Rali de Portugal.

O parque fechado das viaturas funcionará, como habitu-
almente, na Praça do Município, e o Parque de 
Assistência na área da Expomortágua (Gândara).

O Rali de Mortágua é pontuável para o Campeonato de 
Portugal de Ralis 2RM, Campeonato Portugal Centro 

Ralis, Campeonato de Portugal Clássicos Ralis, 
Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Júnior Team e 
Peugeot Rally Cup Ibérica.

O Troféu Peugeot Rally Cup Ibérica é uma das novidades 
da edição deste ano do Rali de Mortágua. Na sua quinta 
edição, é uma prova coorganizada pela Peugeot 
Portugal e Peugeot Espanha, que permite aos jovens 
talentos ibéricos progredirem na sua carreira. O Troféu 
integra seis jornadas, três em Portugal (em terra) e três 
em Espanha (em asfalto), sendo Mortágua a segunda 
prova do calendário. O Peugeot 208 Rally4 é a estrela 
desta competição. 

ABRIL  2022
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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€

SÁB 02 (21:30) / DOM 03 (21:30)

The Batman
The Batman

2h 58m // AÇÃO // M/14
DE: MATT REEVES
COM: ROBERT PATTINSON, ZOE KRAVITZ, COLIN FARRELL

Dois anos a assombrar as ruas como Batman, incutindo medo no 
coração dos criminosos, conduziram Bruce Wayne até às zonas 
mais sombrias da Cidade de Gotham. apenas alguns aliados de 
confiança entre a rede corrupta de funcionáriose figuras 
proeminentes da cidade, o vigilante solitário estabeleceu-se 
como a personificação da vingança entre os seus cidadãos.

SÁB 09 (21:30) / DOM 10 (21:30)

Jackass Para Sempre
Jackass Forever

1h 36m // COMÉDIA // M/16
DE: JEFF TREMAINE
COM: JOHNNY KNOXVILLE, STEVE-O, CHRIS PONTIUS

Celebrando a alegria em estar de volta com os seus melhores 
amigos e um tiro nos genitais perfeitamente conseguido, a 
equipa original regressa para outra ronda de atividades 
cómicas, altamente absurdas e muitas vezes perigosas,com a 
ajuda de um entusiasmadíssimo novo elenco. Johnny e a equipa 
esticam ainda mais a corda em "Jackass para Sempre".

ABRIL  2022

SÁB 16 (21:30) DOM 17 (18:00)

As Aventuras de Lia (VP)
Pil
1h 29m // ANIMAÇÃO // M/ 6
DE: JULIEN FOURNET // COM: KAYCIE CHASE, PAUL BORNE

Lia, uma perspicaz jovem órfã, vive nas ruas da Cidade da Névoa. 
Vai sobrevivendo ao roubar comida do castelo do sinistro 
regente Tristão. Um belo dia, para escapar dos guardas que a 
perseguem, Lia disfarça-se de princesa e acaba por dar por si a 
embarcar numa missão contra a sua própria vontade. 

SÁB 23 (21:30) DOM 24 (21:30)

Morbius
Morbius
1h 44m // AÇÃO  AVENTURA // M/12
DE: DANIEL ESPINOSA // COM: JARED LETO, JARED HARRIS, MATT SMITH

O bioquímico Michael Morbius tenta curar-se de uma rara 
doença sanguínea com ADN de morcegos mas acaba por se 
tornar uma espécie de vampiro vivo. As aventuras de um anti-
herói da Marvel.

SÁB 30 (21:30) DOM 01 (16:00)

Sonic 2: O Filme (VP)
Sonic the Hedgehog 2
2h 02m // ANIMAÇÃO // M/ 6
DE: JEFF FOWLER // COM: JAMES MARSDEN, JIM CARREY

Sonic está determinado a provar que está à altura de um 
verdadeiro herói, e o verdadeiro teste surge com o regresso de Dr. 
Robotnik, desta vez com um novo parceiro, Knuckles, em busca de 
uma esmeralda que tem o poder de destruir civilizações.
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William Shakespeare ( 1564 - 1616 )

sugestões biblioteca32 33

Passatempo Cultural
TEMA: CULTURA GERAL

1. Quais destas obras são da autoria 
de William Shakespeare?

2. “O Lago dos Cisnes” é uma famosa composição 
para Bailado criada por?

a) “A Casa de Bernarda Alba” e “Bodas de Sangue”
b) “Hamlet” e “Macbeth”
c) "O Avarento” e “O Misantropo”

 a) Robert Wagner
 b) Anton Rubinstein
 c) Pyotr Tchaikovsky 

a) Atena
b) Hera
c) Artémis 

3. É a deusa da maternidade, do casamento 
e das mulheres, na mitologia grega:

 
4. “As Quatro Estações” é uma famosa 
obra clássica deste compositor:

a) Ludwig van Beethoven
b) Sebastian Bach
c) Antonio Vivaldi

5. “O Pecado Mora ao Lado” é um clássico do cinema
 protagonizado por: 

a) Marylin Monroe
b) Elisabeth Taylor
c) Ava Gardner

6. A famoso canção “Rock around the clock”
tem como autor:

7. “Assim falou Zaratustra”, é uma conhecida
obra deste filósofo:

8. “Este canal artificial liga o Mar Mediterrâneo
 ao Mar Vermelho?

 a) Elvis Presley
 b) Chuck Berry
 c) Bill Haley

a) Friedrich Nietzsche
b) Arthur Schopenhauer
c) Friedrich Hegel

a) Canal de Corinto
b) Canal do Suez
c) Canal da Mancha

ABRIL 2022AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 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  

MARGARIDA BOTELHO

As cozinheiras de livros 
Algo de muito estranho se estava passar
com os livros! Lê e descobre o mistério.

MANUELA RIBEIRO

Versos para meninos 
que comem sempre
a sopa toda 
Poemas inspirados, rítmicos, 
fáceis de memorizar e 
cheios de graça que todos, 
miúdos e graúdos, vão gostar 
de ler e de declamar.

EOIN MCLAUGHLIN

Quanto maior é a espera,
 maior é o abraço 
O Ouriço e a Tartaruga 
não se abraçam há muito tempo! 
Mas não tarda nada, os dois amigos... 
vão dar o mais longo e carinhoso
abraço de sempre!?

KATE SPICER

Wolfy 
Extraordinário... 
muito mais do que a
história de um cão perdido.

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: 25 DE ABRIL 
PARA AS CRIANÇAS
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO 
INFANTIL (2 DE ABRIL) 

DIA DA LIBERDADE (25 DE ABRIL)

(Soluções  na pág.38)

“Papá o que é uma Assembleia 
Constituinte? 

Quando vais votar, as outras pessoas 
podem ver que partido escolheste?

Diz-me mamã querida alguém pode 
ser obrigado a votar por um partido 
que não goste?

E depois de lerem este livro vocês pode-
rão fazer perguntas ao papá e à 
mamã… porque eles é que vão votar e 
como já são crescidos têm montes de 
coisas sérias para saber como devem 
votar.

Eles vão ficar muito contentes de ver 
que vocês também sabem muitas coi-
sas sobre as eleições!

Zé e Rita”

25 de Abril
Sempre!

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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A Câmara Municipal nas suas 
Reuniões Ordinárias de 2 e 17 de 
Março, tomou conhecimento e 
deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar atribuir ao Agrupamento de Escolas de 
Mortágua um subsídio no valor de 5.000,00 euros, 
para apoio à execução do seu Plano de Atividades 
Extracurriculares. 

Ratificar o protocolo de colaboração celebrado entre a 
Câmara Municipal de Mortágua e a Universidade de 
Coimbra- Faculdade de Psicologia de Ciências da 
Educação, tendo como finalidade proporcionar a reali-
zação de estágios curriculares a alunos, no âmbito dos 
cursos ministrados, nos serviços da Câmara Municipal. 

Ratificar os processos de candidatura n.º 6, 8, 9 e 
11/2022, de atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio às Famílias, nos termos do respetivo 
Regulamento. 

C I D A D A N I A , C U L T U RA ,D E S P O R T O  E  
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores, 
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no valor 
de 9.898,59 euros, para apoio às despesas financeiras ine-
rentes ao funcionamento e manutenção do Campo de 
Jogos, nomeadamente em energia elétrica, água e gás. 

Aprovar atribuir ao Sporting Clube de Vale de Açores- 
Secção de Ténis, mediante a celebração de protocolo, o 
subsídio no valor de 5.500,00 euros, para apoio ao 
desenvolvimento da atividade desportiva da Secção, 
que conta atualmente com 50 atletas em diversos esca-
lões (Iniciação, Aperfeiçoamento e Competição). 

Aprovar atribuir ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Mortágua, mediante a celebração de proto-
colo, o subsídio no valor de 11.000, 00 euros, para apoio 
à manutenção dos percursos de BTT e ao desenvolvi-
mento das suas atividades (equipa de Escolinhas e equi-
pas de competição).

Aprovar celebrar protocolo de parceria com a 
Associação de Futebol de Viseu, no âmbito do progra-
ma Desporto +, tendo como finalidade proporcionar 
condições para a implementação da atividade física e 
desportiva através do Futebol / Futsal, à população em 
geral e à comunidade escolar em particular.

AÇÃO SOCIAL

Tomar conhecimento do Plano de Atividades e 
Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua 
para o ano de 2022.

Aprovar atribuir à Santa Casa da Misericórdia de 
Mortágua o subsídio no valor de 12.113,63 euros, corres-
pondente ao fornecimento de 85 cabazes de Ajuda 
Alimentar a agregados familiares com comprovada 
carência económica, no período de outubro a dezembro 
de 2021.

Aprovar os processos de candidatura n.º 2, 3, 4, e 
5/2022 para atribuição de apoios sociais, no âmbito do 
Programa Município Presente, totalizando o montante 
de 3.859,38 euros. 

ÁGUA,SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

Aprovar a transferência da verba de 1.095,57 euros para 
a Associação de Municípios da Região do Planalto 
Beirão, referente à exploração do Ecocentro (recolha 
seletiva de resíduos) no mês de janeiro.

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar o pagamento de indemnização, no valor de 
3.990,00 euros, como compensação pela ocupação de 
área de terreno inserido no “Arranjo Urbanístico da 
Avenida Infante D. Henrique – 1.ª Fase,” em Vale de Açores.

Aprovar a adjudicação definitiva dos lotes n.º 2 e 3 do 
Loteamento Urbano Municipal denominado “Bairro 
dos Retornados”, nos termos do art.º 12 do 
Regulamento da Hasta Pública. 

Deliberar autorizar a alienação, a título oneroso, do lote 
6/7 do Loteamento Urbano Municipal da Área da 
Cerâmica de Mortágua, sito na Gândara, a pedido do 
titular do lote, mantendo-se a finalidade construtiva 
(habitação própria do novo adquirente). 

PROTEÇÃO CIVIL

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mortágua, mediante a cele-
bração de protocolo, o subsídio no valor global de 
80.000, 00 euros, sendo 30 mil euros para despesas de 
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Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além da 
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são essenciais a higiene 
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ABRIL SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

ABREU 1 2 3

BAPTISTA MELO 4 5 6 7 8 9 10

GONÇALVES 11 12 13 14 15 16 17

ABREU 18 19 20 21 22 23 24

BAPTISTA MELO 25 26 27 28 29 30

Farmácias de Serviço

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
q927 346 970   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

funcionamento (compensação de perdas de receitas em 
consequência da situação Covid) e 50 mil euros para 
apoio a investimentos (aquisição de duas viaturas).

Tomar conhecimento da desativação do Plano de 
Emergência de Proteção Civil de âmbito municipal – 
Coronavírus (Covid -19), a partir do dia 1 de março de 2022, 
sem prejuízo da avaliação e acompanhamento permanente 
da situação epidemiológica e das orientações emanadas 
pelo Governo e pelas Autoridades de Saúde Pública. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia 
para assunção de compromisso plurianual para a exe-
cução da obra “Sistema de Regadio de Macieira – 
Aproveitamento Hidroagrícola de Mortágua”, que tem 
um investimento previsto de 4.537.656,04 euros, a 
repartir pelos anos de 2022, 2023 e 2024.

GESTÃO, RECURSOS E 
RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Aprovar a abertura de procedimento por consulta pré-
via para adjudicação do fornecimento de energia elétri-
ca em mercado livre para Baixa Tensão Normal (BTN), 
Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT), ao 
abrigo do “Acordo Quadro da Central de Compras da 
CIM Região de Coimbra”.

Tomar conhecimento que foi aprovada a alteração do 
prazo de execução da candidatura “Noites de Verão - 

Praças com Vida: Cultura, Património e Animação”, 
com comparticipação do programa comunitário 
FEDER e envolvendo os Municípios de Mortágua, 
Mealhada e Penacova. 

Deliberar não assinar o auto de transferência de com-
petências na área da Saúde para o Município de 
Mortágua, com data prevista até 31 de março, conside-
rando que as verbas alocadas não são suficientes para 
suportar as despesas a cargo do Município. 

Aprovar a reformulação do projeto de Requalificação 
da “Casa Lobo”, considerando os novos serviços a ins-
talar e as atividades de interesse público a dinamizar 
naquele espaço. 

Aprovar a abertura de procedimento de concurso 
público para a execução da empreitada da 
Requalificação da “Casa Lobo”, tendo um prazo de exe-
cução de 180 dias e um preço base de 301.300,31 euros.

Solicitar à Assembleia Municipal autorização para 
assunção de compromisso plurianual referente à exe-
cução da empreitada de Requalificação da “Casa Lobo”. 
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.

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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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.

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
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Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
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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
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q231 923 612
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Mortágua
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q231 920 148
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q916 694 900
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Barracão
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CAFÉ PARK
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q962 903 396

FAZENDA
Vale de Açores
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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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