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Ÿ Comparticipação das fichas escolares, e atribuição 
de um apoio para aquisição de material escolar;

Ÿ Atribuição de Bolsas de Estudo no Ensino 
Secundário e Superior;

Ÿ Creche gratuita para todos nos primeiros 36 meses 
de vida.

3. Este Executivo está também a fazer um esforço 
para incentivar este crescimento via Escola apoian-
do a introdução do Ensino Articulado, a diversifica-
ção das modalidades desportivas disponíveis e a 
melhoria da qualidade do ensino da música, mas 
também através da valorização das crianças e 
jovens de Mortágua noutras valências, como se veri-
ficou recentemente nas alterações introduzidas nos 
programas dos Jovens Estudantes em Férias e nas 
Férias Ativas.

4. E está, também, assumidamente, a adotar uma 
política de apoio logístico e financeiro considerável 
às Instituições do Concelho que promovem a forma-
ção e valorização das crianças e jovens nos âmbitos 
da educação, cidadania, e cultura, nos quais se inse-
rem, entre outras, as áreas do desporto e da música.

Neste sentido, desejo a toda a comunidade escolar 
um ótimo regresso às aulas e, ficando aqui o testemu-
nho do empenho do Executivo, deixo aqui também o 

nosso compromisso de continuarmos a assumir a 
Educação como prioridade na nossa governação.

Terminaram, entretanto, as nossas festas, que acon-
teceram este ano sob a denominação Mortágua Viva.

Em relação a este tema, impõe-se partilhar que esta-
mos neste momento a promover uma recolha de con-
tributos para futuras melhorias, recolha esta que vai 
abranger desde os funcionários do Município às 
Associações e a outros intervenientes diretos e indi-
retos no evento. Esta política de rever para melhorar 
é uma opção assumida em todo o nosso trabalho e 
não poderia ser diferente também neste caso.

Mortágua Viva aponta para uma comunidade que 
não cede nas adversidades, que é acolhedora e inclu-
siva, que é multifacetada (tivemos etnografia, músi-
ca, literatura, gastronomia, a tasquinha Sabores do 
Mundo, e diferentes artes performativas no Espaço 
Vida), e que é de e para todas as gerações, como se 
verificou em diferentes aspetos da programação.

É este mosaico, esta relação de forças que nos unem, 
que é a Mortágua Viva, a Mortágua para as Pessoas.

Um excelente mês para todos,

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Prosseguimos este ano de 2022, e aí estão setembro 
e o outono à nossa frente, a proporem-nos mais desa-
fios e crescimento, entre os quais destaco, sem hesi-
tação, o regresso às aulas para mais um ano letivo.

Nunca é demais salientar a importância da Escola 
para o desenvolvimento duma comunidade, e não 
se trata apenas do crescimento de cada indivíduo 
em si mesmo, com mais capacidades para enfrentar 
os desafios da vida adulta.

A juntar a isto, e cada vez mais premente no nosso 
Concelho face à perda de população que se verifica há 
vários anos, precisamos duma Escola que forme cida-
dãos conscientes do mundo que os rodeia e dos desafi-
os que se apresentam, mas que sejam também inter-
ventivos, empreendedores, criativos, e que, devida-
mente incentivados, sejam capazes de fazer mudanças 

em prol da sua comunidade de origem – em vez de cede-
rem ao apelo para seguirem para outras paragens.

É importante notar que:

1. Temos tido provas de que se está nesse caminho, 
de que é um excelente exemplo o primeiro lugar obti-
do pela Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais 
no Índice de Superação do Ranking de Escolas;

2. Este Executivo está a fazer um esforço notório 
nas medidas de apoio às crianças, jovens e famílias, 
das quais destaco:

Ÿ A gratuitidade das refeições escolares no Pré-
-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e o prolonga-
mento de horário no Pré-Escolar;

Ÿ Transportes Escolares gratuitos em todos os níveis 
de ensino;
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Recuperação e adaptação funcional do antigo edifí-
cio escolar está praticamente concluída. Vai dar 
lugar ao Espaço Usos, Costumes e Sabores. 

. 

O primeiro passo foi dado com a instalação de lâm-
padas LED na Rua Dr. João Lopes de Morais e na 
zona envolvente à Praça do Município.  

Em articulação com a E-Redes-Distribuição de 
Eletricidade, a Câmara Municipal definiu um plano 
de intervenção na rede elétrica pública do concelho 
que prevê a religação da iluminação em determina-
das zonas, bem como a substituição das antigas lâm-
padas de vapor de sódio e de mercúrio por modernas 
lâmpadas com tecnologia LED, mais eficientes, eco-
nómicas e ecológicas. 

A intervenção a realizar abrange dezenas de povoa-
ções, por todo o concelho, estando prevista a insta-
lação de 1674 luminárias LED no corrente ano e iní-
cio do próximo.

Antiga Escola de Vale de Remígio
vai albergar tradições e sabores locais 

Tratou-se de uma intervenção pro-
funda, podendo quase falar-se de 
uma nova construção. A interven-
ção contemplou a substituição do 
telhado e caixilharia, reforço a 
nível de pilares, vigas e fundações, 
pintura geral do edifício. 

No local vai surgir o Espaço Usos, 
Costumes e Sabores, vocacionado 
para a divulgação, valorização e 
preservação das tradições, patri-
mónio e identidade local, promo-
vendo ao mesmo tempo a dinami-
zação económica e social da comu-
nidade local e a animação turística 
do concelho (visitas guiadas).

O espaço é composto por uma 
sala de reuniões/anfiteatro, duas 
salas de exposição, uma sala de 

degustação, receção, instalações 
sanitárias (incluindo para pesso-
as com mobilidade reduzida). 

A recuperação e refuncionaliza-
ção do antigo edifício escolar tem 
por base uma candidatura apre-
sentada ao Gabinete de Ação 

Requalificação da rede 
de iluminação pública
com tecnologia LED
Investimento na renovação e religação 
da rede de iluminação pública com 
recurso a tecnologia LED será superior 
a 200 mil euros no corrente ano.

A Câmara Municipal considera da maior importân-
cia este investimento, que terá continuidade nos 
anos seguintes, tendo em conta os elevados custos 
da energia, agravados com a crise mundial, e a 
necessidade de reduzir a fatura energética. Além do 
fator económico, acrescentam-se os benefícios ambi-
entais associados à tecnologia LED, por ser livre de 
metais pesados e de radiação ultravioleta. Desta for-
ma, está a contribuir-se para a redução da pegada 
ecológica e para um futuro mais sustentável. 

A religação de candeeiros em algumas zonas pontu-
ais, por sua vez, visa garantir condições de segurança 
de pessoas e bens.■

Local da ADICES no âmbito da 
medida 10 LEADER - Operação 
10.2.1.6 - Renovação de Aldeias. 
Esta medida apoia investimen-
tos em recuperação e beneficia-
ção do património local, paisa-
gístico e ambiental de interesse 
coletivo e seu apetrechamento.■

SETEMBRO 2022
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Abertura oficial da “Mortágua Viva”
Festas regressaram e com uma iden-
tidade renovada. A diversidade dos 
eventos, o sentir mortaguense, a ale-
gria, o convívio e o reencontro que 
as festas proporcionam, estão reuni-
dos agora no nome “Mortágua Viva”. 

que foi acolhida pelo Município de Mortágua foi 
convidada a cortar a fita, colocada à entrada para o 
Espaço Vida, um gesto simbólico muito aplaudido. 

A cerimónia foi abrilhantada pela Filarmónica de 
Mortágua que fez uma breve atuação no local, ten-
do, no final, realizado ainda uma arruada pelo espa-
ço das tasquinhas.

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
na qualidade de anfitrião, deu as boas vindas a 
todos os Convidados, Entidades e Mortaguenses ali 
presentes, e num breve discurso, saudou o regresso 
daquele que é porventura “o grande evento da 
nossa comunidade”.

“Estamos aqui em Mortágua, por Mortágua, a cele-
brar uma Mortágua Viva, que existe por e para os 
Mortaguenses, estejam eles em Mortágua ou em 
qualquer outro lugar do mundo”, afirmou. “Este 
evento é para todos, para todas as idades e gostos, é 
para ser desfrutado com alegria, partilha e em comu-
nidade”, referiu, sublinhando que esta Mortágua 
Viva “é a expressão da reconstrução em curso no 
nosso concelho em prol de um futuro mais risonho 
para os Mortaguenses”. 

Um projeto de esperança e de futuro assente em 
trabalho, competência, racionalidade, rigor na ges-
tão dos recursos, “mas sobretudo nas pessoas, nos 

Na abertura oficial da “Mortágua Viva” marcaram 
presença vários convidados, entre os quais se 
encontravam o Vice-Presidente da CIM-Região de 
Coimbra, Autarcas da CIM-Dão Lafões e da CIM-
Região de Coimbra, Deputados da Assembleia da 
República, Presidente da Assembleia Municipal, 
Vereadores, Deputados Municipais, Presidentes 
das Juntas de Freguesia, representantes das Insti-
tuições e Associações Locais e os Mortaguenses que 
se associaram ao ato solene. Uma família ucraniana 

Mortaguenses, no nosso saber fazer, saber estar e 
saber ser como a essência de tudo, e é esta energia 
que nos faz avançar com passos firmes e motivados”.

Referiu ainda a preocupação de contenção de custos 
no planeamento das festas, face ao contexto de crise 
internacional e de incerteza que atravessamos, e a 
necessidade de salvaguardar as funções essenciais e 
o apoio às famílias. ■

MORTÁGUA FLORESTAL EM 2023

O Presidente da Câmara informou que no pró-
ximo ano irá realizar-se a Mortágua Florestal, 
que ressurgirá em formato bienal e reorientada 
para o foco central “de promover essencialmen-
te a nossa floresta, silvicultura e agricultura, e 
ser efetivamente um evento promotor de negó-
cios e do concelho de Mortágua”.
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E, finalmente, aos Mortaguenses e a todos aqueles 
que nos deram o prazer da sua visita.

Todos contribuíram para uma “Mortágua Viva” e 
para uma semana recheada de bons momentos de 
alegria, amizade e confraternização! 

No regresso deste grande momento da vida da 
nossa comunidade, e tal como pretendíamos, este 
foi um evento para todos, para todas as idades e gos-
tos, vivido em alegria e comunidade, com diversão, 
muita partilha e prazer de viver.

A todos os que o tornaram possível, o nosso bem-
-haja. ■
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Este ano registaram-se várias 
novidades na denominada Praça 
dos Sentidos, onde estiveram 
representadas 28 Associações 
Locais (além da Commune de 
Wormeldange) com gastronomia 
e artesanato. Desde a decoração e 
iluminação, passando pela reor-
ganização do espaço, como a dis-

posição das mesas, colocadas lon-
gitudinalmente às tasquinhas, o 
que permitiu aumentar a capaci-
dade e melhorar a circulação das 
pessoas, criando vários corredo-
res amplos e conferindo mais con-
forto e segurança. 

Outra das novidades foi a tasqui-
nha "Sabores do Mundo", com 
uma mostra gastronómica 
representativa das várias comu-
nidades imigrantes fixadas em 
Mortágua. 

Terminadas as festas Mortágua 
Viva 2022, a Câmara Municipal 
de Mortágua vem agradecer 
publicamente:

Às Associações que dinamizaram 
as tasquinhas, fazendo mais uma 
vez um esforço que tem tanto de 
dedicação à comunidade como 
de desafio à sua resistência, 
empenho e motivação;

Às Associações que promoveram 
eventos desportivos inseridos no 
programa das festas, acrescen-
tando colorido e diversidade ao 
evento;

A todas as pessoas e Bandas que 
colaboraram graciosamente na 

animação do Espaço Vida e da Praça dos Sentidos, 
num enorme sinal de envolvimento na comunidade;

À Commune de Wormeldange, à União Desportiva 
de Wormeldange, e aos nossos emigrantes, que 
mais uma vez mostraram o quão importantes são 
os laços familiares e de amizade para a preservação 
da nossa identidade;

Às comunidades imigrantes residentes em 
Mortágua que dinamizaram o espaço “Sabores do 
Mundo”, trazendo até nós um pouco da sua cultura;

Aos Funcionários do Município que estiveram 
envolvidos na organização, dando mostras de dedi-
cação notável;

Aos voluntários que, de forma desinteressada e 
empenhada, se predispuseram a contribuir para 
que as festas fossem uma realidade;

Aos jovens participantes no Programa JEF-Jovens 
Estudantes em Férias, pela alegria e esforço em assu-
mirem também eles um papel ativo e responsável 
no desenrolar do evento;

Ao Comércio Local, em especial a todos quantos cor-
responderam ao apelo do Município para valoriza-
rem as festas decorando o seu espaço de acordo 
com as cores sugeridas;

MORTÁGUA VIVA ▪ Praça dos Sentidos

SETEMBRO 2022
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MORTÁGUA VIVA ▪ Espaço Vida
O Espaço Vida - Artes e Família, foi uma das novidades da edição deste 
ano, proporcionando uma diversidade de atividades para toda a família.

Todos os dias as crianças puderam usufruir de insufláveis, pinturas 
faciais e da Hora do Conto. 

O Espaço Vida foi local de conversa com escritores mortaguenses e 
palco de momentos musicais, com a participação de Bandas e Grupos: 
Osceola, Mesa para Dois, Mateus Saldanha Trio, Coral Juvenil Sílvia 
Marques, Filarmónica de Mortágua. O espaço foi palco ainda para 
artes circenses, com Le Animateur (espetáculo de fogo) e Zé Mágico.■
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MORTÁGUA VIVA ▪ Concertos

■ MARTA REN

■ CAPICUA

■ CARLÃO

■ SARA CORREIA

■ PAULO DE CARVALHO

SETEMBRO 2022



12 13notíciasnotícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

MORTÁGUA VIVA ▪ Concertos

■ MARTA REN

■ CAPICUA

■ CARLÃO

■ SARA CORREIA

■ PAULO DE CARVALHO

SETEMBRO 2022



■ CORDAS PARTIDAS

14 15AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notíciasnotícias

Gala Internacional 
de Folclore
Programa das festas integrou a Gala 
Internacional de Folclore, organizada 
pelo Rancho Folclórico e Etnográfico 
de Vale de Açores.

A 29.ª edição da Gala contou com a presença de 3 
grupos portugueses, de Montemor-o-Velho, Maia, 
Mortágua, além de um grupo oriundo de Espanha, 
o Grup de Danses Les Postisses, de Valência.

Como tem sido tradição, a apresentação dos grupos 
em palco foi antecedida de uma receção de boas vin-
das nos Paços do Concelho. 

O Presidente da Câmara enalteceu a dedicação e o 
esforço do Rancho de Vale de Açores, bem como dos 
grupos convidados, na preservação das tradições, da 
cultura, do nosso modo de ser como povo. No final 
procedeu-se à entrega de lembranças do Município e 
do grupo anfitrião e formulou-se o desejo de uma 
grande noite de folclore, o que veio a acontecer.

O festival constituiu mais uma grande mostra das 
nossas tradições, da etnografia e do folclore portu-
guês, e de partilha cultural.■

MORTÁGUA VIVA ▪ Bandas Locais

■ PARALELOS DO RITMO

■ DEADWATERS■ DAY TAY
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Wormeldange 
nas Tasquinhas

Wormeldange fez-se representar 
mais uma vez nas nossas festas. Na 
sua tasquinha, os vinhos do Moselle 
foram o cartão de visita. 

A Commune de Wormeldange fez-se representar 
ao seu mais alto nível, com a presença do Presidente 
da Câmara, Mathis Ask, e dos Vereadores Claude 
Pundel, Marc Kring e Armand Becker.   

A comitiva foi alvo de uma receção oficial nos Paços 
do Concelho, que serviu para apresentar cumpri-
mentos e dar a conhecer o programa geral das fes-
tas, bem como o programa social a decorrer em para-
lelo. Esse programa incluiu visitas a três empresas 
do concelho: Grupo Testa (metalomecânica e siste-
mas anti-fogo), DMCAR (máquinas florestais) e 
Sociedade Agrícola Boas Quintas. Nesta última, 
além da visita às instalações, foi proporcionada 
uma degustação de vinhos premiados. 

Em nome do Município, o Presidente da Câmara sau-
dou o seu homólogo e restante comitiva, e agradeceu 

mais uma participação de Wormeldange nas tas-
quinhas, referindo que é uma presença que os 
Mortaguenses e os emigrantes no Luxemburgo, em 
particular, já não dispensam. Desejou que todos des-
frutassem do ambiente de festa e de uma boa esta-
dia em Mortágua.

Foi lembrado que em 2024 se vão completar 20 
anos da geminação dos dois Municípios, e ambos os 
autarcas manifestaram a vontade de assinalar de 
um modo especial essa data. 

No final procedeu-se à troca de lembranças dos dois 
Municípios, onde não podiam faltar os vinhos produ-
zidos nas duas regiões, o Dão e o Reisling. A Commune 
de Wormeldange fez ainda a entrega de um quadro 
representando as 10 castas, com descrição das pro-
priedades e aromas, cultivadas no vale do Moselle. 

WORMELDANGE SOLIDÁRIA

Tornou-se um gesto habitual em cada participação 
de Wormeldange nas tasquinhas e este ano não foi 
exceção. O Presidente da Câmara de Wormeldange, 
fez a entrega de um donativo ao Presidente da dire-
ção da Fundação Centro Balmar, José Alberto 
Diogo, que agradeceu o gesto solidário para com 
uma instituição que promove, também ela, a soli-
dariedade, acolhendo e cuidando de idosos.

O Presidente da Câmara Municipal, presente no 
ato, enalteceu este gesto e recordou outras 
Associações e Instituições Locais que já foram con-
templadas, nomeadamente Bombeiros, Escola de 
Cães-Guia, Santa Casa da Misericórdia, Mortágua 
Futebol Clube.■
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Sabores do Mundo
Uma mostra gastronómica de comu-
nidades imigrantes em Mortágua foi 
novidade na edição deste ano.

Mortágua Viva contou com a presença, pela primei-
ra vez, de uma mostra gastronómica das várias 
comunidades imigrantes que vivem e trabalham 
em Mortágua. Ucrânia, Angola, Moçambique, 
Brasil, Reino Unido, Índia e Nepal, foram os países 
que estiveram representados em cada um dos cinco 
dias em que funcionaram as tasquinhas.

A iniciativa resultou de um convite e desafio lançado 
pelo Município, que disponibilizou o apoio necessá-
rio. Os visitantes puderam provar especialidades 
como a Moamba de Galinha, tradicional de Angola; a 
Borsch (sopa), o Holubtsi e o Varenyky da Ucrânia; o 
Feijão Tropeiro e o Pastel de Feira típicos do Brasil; os 
Scones, Mufffins e Chás dos países do Reino Unido; a 
Samosa, o Momo, a Masala de Frango, o Kheer, o 
Roti, típicos da Índia e do Nepal. Uma partilha de cul-
turas, sabores e saberes, que trouxe mais diversidade 
e colorido à Praça dos Sentidos. 

Mortágua Inclusiva – Sabores do Mundo: Uma apos-
ta ganha e para continuar!■
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Torneio das Tasquinhas

O desporto também marcou presença na Mortágua Viva, 
com a realização do “Torneio das Tasquinhas”. 

O torneio de futebol de 5 foi organizado pelo 
Sporting Clube de Vale de Açores, com o apoio do 
Município de Mortágua e Águas Caldas de 
Penacova, e decorreu no Campo Juiz de Fora. 

Contou com a participação de seis equipas, sendo 
que três eram constituídas exclusivamente por joga-
dores brasileiros, mais um exemplo da boa integra-
ção da comunidade brasileira no nosso concelho. 

No final foram entregues troféus aos 3 primeiros 
classificados e ao melhor marcador, e um prémio ao 
vencedor do desafio bola na trave. 

O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, o Vereador 
Luís Filipe Rodrigues, a Vereadora Ilda Matos e o 
representante da Águas de Penacova, Fernando 
Semedo, foram convidados a associarem-se à 
entrega dos prémios. 

O Presidente da Direção do SCVA, Fernando 
Portelada, salientou o ambiente salutar, o diverti-
mento e o convívio que envolveu o torneio e mani-
festou o desejo de que o mesmo se volte a realizar no 
próximo ano.

Os troféus foram oferecidos pela empresa 
Mármores de Mortágua.■

Torneio de Tiro aos Pratos

Associação de Caça e 
Pesca de Mortágua 
retomou evento, inse-
rido na vertente des-
portiva da “Mortágua 
Viva”. 

Realizado nos dias 12 e 13 de 
Agosto, no Campo de Tiro da 
Associação, o Torneio contou 
com uma elevada participação, 
41 atiradores, oriundos de 
M o r t á g u a ,  A n a d i a ,  B r a g a ,  
Coimbra, Viseu, Arganil, Tábua, 
Castro Daire, entre outras locali-
dades.

Três atiradores (Miguel Stofel, 
Jorge C. Pereira e João Gomes) 
alcançaram a marca de 24 pra-
tos, quase o pleno, que são 25, e 
foram os vencedores do torneio. 
Seguiram-se Paulo Barbosa (2.º 
classificado), com 23 pratos, 

José F. Oliveira e José Armando (3.ºs classificados), com 22 pratos. Do 
4.º ao 10.º lugar (último dos premiados) ficaram os atiradores com 21 
pratos.  

Este torneio teve um interregno de cinco anos devido aos incêndios de 
outubro de 2017 que destruíram o edifício-sede e a estrutura do 
Campo de Tiro. As obras de reconstrução foram concluídas no final do 
ano passado, tendo a Associação retomado a sua atividade cinegética 
e desportiva normal.■
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XII Encontro Juvenil de Pesca Desportiva
Evento organizado pela Pescamor - Clube de Pesca Desportiva de Mortágua, 
decorreu na ribeira de Mortágua, junto ao Parque Verde. 

Realizado no passado dia 7 de agosto, o Encontro 
contou com uma dezena de participantes, de 
Mortágua e concelhos vizinhos. Tratou-se de uma 
prova aberta, de inscrição gratuita, destinada aos 
jovens com idade inferior a 19 anos.

Estes Encontros não têm caráter competitivo, daí não 
terem a denominação de concursos, servindo sobre-
tudo para manter o ritmo. “É uma festa da pesca, 

acima de tudo”, refere Fernando Breda, Presidente da 
Direção da Pescamor.

No final foram entregues prémios (material de pes-
ca) aos quatro melhores classificados. Todos os par-
ticipantes receberam medalhas de participação. O 
evento contou com o apoio do Município de 
Mortágua, Juntas de Freguesia, Associação de Caça 
e Pesca de Mortágua e Casa do Povo de Mortágua.■
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Concurso de 
Pesca Desportiva 
da Associação de 
Vila Gosendo

O 24.º Concurso de Pesca Desportiva 
organizado pela União Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Vila 
Gosendo, juntou participantes oriun-
dos de vários concelhos da região. 

O concurso decorreu na ribeira de Mortágua e reu-
niu 40 participantes, dos quais 35 oriundos de vári-
os pontos da região, como Viseu, Oliveira do 
Hospital, Trancoso, Sever do Vouga, Penalva do 
Castelo, Vila Nova de Poiares, Tábua, Mangualde, 
além de Mortágua.  

Pesado o pescado, os participantes rumaram à sede 
da Associação, onde foram obsequiados com o prato 
tradicional de Mortágua, a Lampantana. O almoço-
convívio foi também momento apropriado para a 
entrega de prémios a todos os participantes, consti-
tuídos na sua maioria por produtos locais. Foram 
ainda entregues Taças a todas as equipas e troféus 
aos participantes Juniores.■
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Concurso de 
Pesca Desportiva 
da Associação de 
Vila Gosendo

O 24.º Concurso de Pesca Desportiva 
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Gosendo, juntou participantes oriun-
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tradicional de Mortágua, a Lampantana. O almoço-
convívio foi também momento apropriado para a 
entrega de prémios a todos os participantes, consti-
tuídos na sua maioria por produtos locais. Foram 
ainda entregues Taças a todas as equipas e troféus 
aos participantes Juniores.■
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Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 
conquistou as camisolas Amarela, 
Azul e Verde
20.º Prémio de Ciclismo de Mortágua 
marcado pela homenagem a Pedro Silva. 

O ciclista Ángel Sánchez, da Tavfer-Mortágua-Ovos 
Matinados, venceu a 20.ª edição do Grande Prémio 
de Mortágua - Pedro Silva, numa exibição completa 
da sua equipa. À conquista da camisola amarela, a 
equipa de Mortágua somou ainda os triunfos no 
Prémio das Metas Volantes (Ángel Sanchez) e o 
Prémio da Montanha (Gonçalo Carvalho).

GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DE MORTÁGUA - PEDRO SILVA

A equipa da casa colocou mais dois corredores nos 
cinco primeiros lugares da geral, através de Bruno 
Silva (3.º) e Gonçalo Carvalho (4.º), demonstrando 
a superioridade na prova, conseguindo também a 
vitória por equipas. 

A equipa Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados desta-
cou-se em toda a linha entre as 18 formações pre-
sentes, ou não fosse este o "seu" Grande Prémio, 
ainda mais especial nesta edição por homenagear 
Pedro Silva.

A partir desta edição a prova passou a ter a designação 
de Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua - Pedro 
Silva, prestando homenagem ao ciclista, ex-Diretor 
Desportivo e Presidente do Velo Clube do Centro, que 
nos deixou no ano passado, precisamente no dia 31 de 
julho. Pedro Silva não esteve presente fisicamente 
mas esteve espiritualmente, no coração de todos nós, 
e a sentir-se orgulhoso deste feito dos seus pupilos.

Este foi um dia de grande emoção e saudade, sobre-
tudo para a esposa e filho do Pedro Silva, a Leonor e 
o Xavier, mas também para todos os que convive-
ram e privaram de perto com o Pedro, e recordam a 
sua paixão pelo ciclismo e por Mortágua, a sua dedi-
cação, entusiasmo e profissionalismo. 

No momento da partida e na cerimónia do pódio, o 
público tributou uma grande ovação em memória 
do Pedro Silva, tendo sido dirigidas algumas pala-
vras pelo Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, e 
pelo Presidente da Federação Portuguesa de 
Ciclismo, Delmino Pereira, que recordaram o ciclis-
ta, o dirigente e sobretudo o Homem, que dignificou 
o ciclismo e o nome de Mortágua. 

CÂMARA MUNICIPAL VAI ERGUER MEMO-
RIAL DE HOMENAGEM A PEDRO SILVA

O Presidente da Câmara anunciou que irá propor ao 
Executivo Municipal a atribuição da Medalha de 
Ouro de Mérito Municipal a Pedro Silva, a título pós-
tumo. A edificação de um memorial em sua home-
nagem é outra iniciativa prevista.

“O Pedro Silva foi um ciclista com uma brilhante car-
reira que dignificou e projetou o nome de Mortágua. 
Depois de deixar a carreira, criou um clube de ciclis-
mo, formou campeões, e mais tarde concretizou o 
sonho de elevar a equipa ao escalão Continental, e 
competir na Volta a Portugal e nas principais provas 
do calendário nacional. Isso mostra bem o seu cará-
ter, a sua fibra, a sua determinação. O Pedro elevou o 
nome de Mortágua no plano desportivo. Mortágua 
está-lhe reconhecida e nunca o esquecerá. E o monu-
mento que pretendemos erguer é uma forma de guar-
dar a sua memória e prestar o reconhecimento públi-
co que ele merece”.■

SETEMBRO 2022
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Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 
brilhou na Volta a Portugal

A equipa Tavfer-Mortágua-Ovos 
Matinados teve uma brilhante pres-
tação na 83.ª Volta a Portugal, conse-
guindo duas vitórias em etapas e o 
5.º lugar da geral por Equipas. 

Foi uma participação sensacional que superou as 
expetativas iniciais, com a equipa a arrecadar duas 
vitórias em etapas (2.ª e 4.ª) através de João Matias. 

Na classificação Geral Individual, Ángel Sanchez foi 
13.º, Gonçalo Carvalho 21.º e Bruno Silva 22.º, entre 
125 ciclistas inscritos na prova.

João Matias foi o segundo melhor na classificação 
das Metas Volantes, tendo vestido a camisola verde 
durante grande parte da prova.

Por equipas, a Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 
foi a quinta melhor da prova, entre 18 equipas parti-
cipantes, sendo que oito eram estrangeiras. 

A Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados foi a equipa sen-
sação do pelotão da Volta, ombreou com as grandes e 

fez uma prova de alto nível, fruto do trabalho, esforço 
e espírito de equipa. 

Os mortaguenses acompanharam a Volta, através 
da RTP ou marcando presença nas etapas na região 
(Viseu, Serra da Estrela), e sentiram orgulho por ver 
o nome de Mortágua no pódio e muito falado ao 
longo da prova.■

Diogo Ribeiro, o nadador medalhado
que tem raízes em Mortágua 

Muitos Mortaguenses desconhece-
rão porventura o seu nome, mas este 
nadador campeão e medalhado tem 
ligações familiares a Mortágua.

Diogo Ribeiro nasceu e vive em Coimbra, mas a sua 
mãe e avós maternos são originários de Mortágua. 
Iniciou a sua carreira no Clube Náutico Académico 
de Coimbra, seguindo-se o Clube União 1919, e mais 
recentemente passou a representar o emblema do 
Benfica.

Aos 17 anos de idade, Diogo Ribeiro é Vice-Campeão 
Europeu de Juniores nos 100 metros mariposa (a 
sua especialidade) e este ano alcançou a medalha 
de Bronze nos 50 metros mariposa nos Europeus de 
Roma, estabelecendo um novo recorde nacional. 
Foi Ouro nos 50 metros mariposa e Prata nos 100 
metros livres nos XIX Jogos do Mediterrâneo Oran-
2022, realizados na Argélia. 

Tem sido um percurso extraordinário, mesmo depo-
is de um grave acidente que quase o afastou do des-
porto, batendo sucessivos recordes pessoais e nacio-

nais, arrecadando títulos e medalhas, em competi-
ções nacionais e internacionais. Sendo a Mariposa o 
seu estilo de eleição, Diogo Ribeiro tem-se destacado 
também nos 100, 200, 400 metros livres, sendo um 
nadador completo.

Mais do que uma promessa, Diogo Ribeiro é já uma cer-
teza da natação portuguesa. Todos lhe auguram um 
futuro promissor e uma brilhante carreira desportiva. 
É também um orgulho para os Mortaguenses ver um 
jovem, com ligações a Mortágua, no mais alto pata-
mar da natação nacional e internacional.■
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Mateus Saldanha 
atuou em festival 
de Jazz na Polónia  
Chama-se Mateus Saldanha, é natu-
ral de Cercosa e um talento na área 
da música, tendo escolhido o jazz 
como género de eleição. 

Aos 20 anos de idade, frequenta o 2.º ano da 
Licenciatura em Jazz, na Escola Superior de Música de 
Lisboa, um curso que divide com atuações do “Mateus 
Saldanha Trio”, formado no final do ano passado. O 
trio atuou recentemente no evento “Mortágua Viva”, a 
convite do Município. 

Em Novembro de 2021, Mateus Saldanha participou 
thno 4  International Jarek Śmietana Jazz Guitar 

Competition", na Polónia, tendo sido pré-
selecionado entre 60 guitarristas de todo o mundo. 
Na seleção final ficaram 14 e entre eles estava Mateus 
Saldanha: “Tivemos de atuar diante de um júri for-
mado por guitarristas aclamados, americanos e euro-
peus”. Foi um dos quatro finalistas premiados: “Ga-
nhei o special prize, o prémio foi atuar no Festival de 
Cracóvia, além do prémio monetário”. 

O CLDS 4G Mortágua promoveu aulas de hidrogi-
nástica, no âmbito do seu plano de ação e enqua-
dradas na atividade "Viva +. Mexa-se”.

Esta atividade realizou-se nos dias 2, 3 e 4 de agosto, tendo por desti-
natários os idosos das aulas de ginástica Sénior das aldeias do conce-
lho de Mortágua.

Em Julho deste ano, Mateus Saldanha regressou a 
Cracóvia, para mostrar ao público polaco a sua 

thmúsica no 27  Summer Jazz Festival Kraków. Os 
concertos decorreram nos dias 15 e 16 de julho no 
Globus Music Club e no Radio Kraków Studio S5.

Quanto ao futuro, diz: “É continuar a compor, a tocar, 
a dar concertos, e talvez tentar uma carreira no estran-
geiro quando terminar a licenciatura”.

Mateus Saldanha é um exemplo de dedicação, tena-
cidade, talento, com um futuro promissor pela fren-
te, e o palco do mundo à sua espera.■

Hidroginástica para a 
população sénior

A hidroginástica na Terceira 
Idade proporciona múltiplos efei-
tos benéficos que, além de servir 
na prevenção e tratamento das 
doenças próprias do idoso, 
melhora significativamente a sua 
qualidade de vida.

Estas ações foram um sucesso 
junto dos destinatários que mani-
festaram grande adesão, satisfa-
ção e interesse em repetir esta 
experiência que, para alguns, 
constituiu o primeiro contacto / 
conhecimento com as Piscinas 
Municipais.

A iniciativa contou com a parce-
ria do Município de Mortágua na 
cedência do espaço das Piscinas 
Municipais e de material despor-
tivo. 

A colaboração de todos os envol-
vidos na dinamização das ações 
realizadas contribuiu para o 
sucesso das mesmas.■

SETEMBRO 2022
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GUILHERME KARSTEN

Boleia
Este é um livro que vai levar-te 
numa viagem com umas quantas 
personagens que andam por aí 
a pedir boleia.

FERNANDO PÉREZ 
HERNANDO

Molha Tolos 
Fica a conhecer uma família de 
pássaros muito especial.

XAVIER BOSCH

Encontrei-te nas 
páginas de um livro 
Um romance sobre a força 
perdurável do amor.

ISABEL STILWELL

Isabel de Aragão - 
Entre o Céu e o Inferno
A história da vida de Isabel 
de Aragão, a rainha que Portugal 
imortalizou como Rainha Santa.

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: MARIA CALLAS
nasceu a 2 de setembro de 1923 e fale-
ceu a 16 de setembro de 1977.

Era uma rapariga desajeitada e pouco 
sociável.

Tinha a certeza de que a mãe gostava mais 
da irmã do que dela, porque a irmã era 
mais magra, mais bonita e mais sociável.

Certo dia, a mãe descobriu que a sua 
filha Maria tinha uma voz magnífica e 
encorajou-a a cantar para ajudar a sus-
tentar a família.

Maria inscreveu-se no Conservatório, 
mas não entrou e a mãe arranjou-lhe 
uma professora particular, em pouco 
tempo entrou no conservatório.

Certa noite, estreou-se no palco do teatro 
de ópera mais famoso do mundo: o La 
Scala, em Milão. Quando cantou, a plateia 
ficou presa a cada uma das notas e a cada 
palavra que lhe saíam da boca. A sua voz 
transportava todas as pessoas naquela 
sala para um lugar cheio de paixão, de 
raiva e de amor. No final, toda a gente se 
pôs em pé de um salto, a bater palmas e a 
gritar, e o palco encheu-se de rosas.

ESTÁGIO SPORT LISBOA E BENFICA 
FUTSAL FEMININO

2 a 4 SET
PAVILHÃO MUNICIPAL DE MORTÁGUA

SEX 02 | 19:00 | TREINOS
SÁB 03 | 18:00 | TREINOS

DOM 04 | 09:30 / 11:00 / 15:30 / 17:00
6.º TORNEIO QUADRANGULAR FUTSAL FEMININO ALBERTO PORTO

ORG.: CASA DO BENFICA DE MORTÁGUA

13.º FESTIVAL DE FOLCLORE

3 SET
21:30 | FREIXO (LARGO DO OLIVAL DA EIRA)

18:00 | Recepção dos grupos na Câmara Municipal de 
Mortágua
21:30 | Festival de Folclore - Presença de grupos de 
Mortágua (Freixo), Gondomar, Viseu e Águeda

ORG.: RANCHO FOLCLÓRICO "OS CAMPONESES" DO FREIXO

IRMÂNIA XCO
2.ª PROVA TAÇA DA BEIRA ALTA DE XCO
5.º ENCONTRO DE ESCOLAS DA BEIRA ALTA

4 SET 
MARMELEIRA (CAMPO DE JOGOS DO CCR)

INSCRIÇÕES EM HTTPS://WWW.FPCICLISMO.PT

ORG.: NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL EM MORTÁGUA

ENCONTRO IBÉRICO DE COROS

11 SET
16:00 | CACM - CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE 
MORTÁGUA

Ÿ Orfeão Polifónico de Mortágua 
Ÿ Coral Polifónica Santa Maria de As Neves 

ORG.: ORFEÃO POLIFÓNICO DE MORTÁGUA

BUSSACO - DA INVASÃO À 
CONSTITUIÇÃO

24 SET
21:30 | LUSO (ALAMEDA DO CASINO)

Apresentação conjunta dos 3 Atos da Peça

1.º ATO | Renascer (Município de Mortágua)
2.º ATO | Guerra dos 2 Irmãos (Município de Penacova)
3.º ATO | Há Mesa (Município da Mealhada)

ENTRADA GRATUITA

ÂMBITO: CANDIDATURA "MARCOS HISTÓRICOS: INVASÕES FRANCESAS 
- A ENCRUZILHADA DO BUSSACO"

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA, MUNICÍPIO DE PENACOVA E MUNICÍPIO DA 
MEALHADA

APRESENTAÇÃO DE LIVRO 
SONHOS ENCARCERADOS
DE PAULO COSTA

01 OUT
15:30 | BIBLIOTECA MUNICIPAL BRANQUINHO DA FONSECA

Maria acabou por ficar conhecida sim-
plesmente como La Diva a soprano mais 
famosa de todos os tempos.   
   Fernando Dacosta

SETEMBRO 2022
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 SÁB 10 (21:30 )  DOM 11 (18:00 )

Dragon Ball Super:Super Herói  
Dragon Ball Super: Super Hero

1h 40 min // ANIMAÇÃO // M/12
DE: TETSURO KODAMA

O exército Red Ribbon foi destruído por Son Goku... Mas 
certos indivíduos decidiram levar adiante a sua missão e 
criaram os andróides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Estes 
dois androides - que se intitulam "super-heróis" - decidem 
atacar Piccolo e Gohan! Qual será o objetivo do Novo 
Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então 
que desperta o Super-Herói!

 SÁB 03 (21:30 )  DOM 04 (21:30 )

Curral de Moinas 
- Os Banqueiros do Povo

1h 43 min // COMÉDIA // M/14
DE:MIGUEL CADILHE 
COM: JOÃO PAULO RODRIGUES, PEDRO ALVES, SOFIA RIBEIRO

A vida em Curral de Moinas é abalada, quando Quim descobre 
que tinha um pai, que lhe deixa em herança um banco, o 
prestigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial). 
Assim, Quim e Zé rumam a Lisboa, passando a ter uma vida de 
luxo, com direito a vinhos de rolha e carros com mais de 20 
cavalos. Mas, o dinheiro e a grande cidade, corrompem Quim. 
Será que a amizade entre os dois amigos vai resistir?

 SÁB 17 (21:30 )  DOM 18 (21:30 )

After - Depois da Promessa
After Ever Happy

1h 35 min // DRAMA, ROMANCE // M/14
DE: CASTILLE LANDON
COM: JOSEPHINE LANGFORD, HERO FIENNES-TIFFIN, LOUISE LOMBARD 

O quarto filme da saga “After” começa onde o último filme 
terminou, com o casamento da mãe de Hardin em Londres. 
Enquanto Hardin fica para trás a conectar-se com o seu 
passado, Tessa volta para Seattle. Já em casa, sofre uma 
tragédia que a obriga a tomar decisões difíceis e que vai 
alterar a sua vida para sempre. Hardin quer muito ajudar 
Tessa, mas está tão preso a lutar contra os seus demóni-
os que acaba por afastá-la. 

 SÁB 24 (21:30 )  DOM 25 (16:00 )

Tad o Explorador e a 
Tábua de Esmeralda  
Tad The Lost Explorer and The Emerald Tablet

1h 30 min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: ENRIQUE GATO
VOZES: JOÃO PAULO RODRIGUES, MAFALDA LUÍS DE CASTRO, RUI OLIVEIRA

Tad adoraria ser reconhecido pelos colegas arqueólogos, mas 
acaba sempre por arranjar confusão! Tad volta a fazer das suas 
ao destruir inadvertidamente um raro sarcófago e libertar um 
feitiço que põe em perigo as vidas dos seus amigos. Salvar 
Múmia, Jeff e Belzoni dará início a uma grande aventura que 
irá levar Tad e Sara aos quatro cantos do mundo, para que con-
sigam por fim à maldição da Tábua de Esmeralda.
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A Câmara Municipal de Mortágua, nas suas Reuniões Ordinárias 
realizadas nos dias 3 e 17 de Agosto, tomou conhecimento e deliberou: 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano 
letivo 2022/2023.

Tomar conhecimento do Relatório de Atividades e 
avaliação do Programa “Da Escola, Agarra a Vida” e 
deliberar dar continuidade ao programa. 

Aprovar que o Município comparticipe na totalida-
de as Fichas de Atividades dos manuais escolares 
adotados pelo Agrupamento de Escolas, para todas 
as crianças do 1.ºCEB, até ao limite de: 
1.º ano – 29,69 euros; 2.º ano – 30,59 euros; 
3.º ano – 39,39 euros; 4.º ano -  47,96 euros;

Mais deliberou um auxílio para aquisição de material 
escolar, no valor de: 30 euros para as crianças que bene-
ficiam do 1.º escalão do abono; 25 euros para as crian-
ças que beneficiam do 2.º escalão do abono; 20 euros 
para as restantes crianças que se encontrem nas outras 
situações. E que o prazo para apresentação do requeri-
mento acompanhado de cópia da faturas das fichas e 
material escolar, emitidas pelos estabelecimentos 
comerciais do concelho, seja até 30 de novembro. 

Aprovar a proposta de celebração de protocolo com 
a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a 
prestação do Serviço de Apoio à Família no Pré-
-Escolar (Fornecimento de Refeições e Prolonga-
mento de Horário) no ano letivo 2022/2023, abran-
gendo 164 crianças.

Aprovar a proposta de celebração de protocolo com 
a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para a 
prestação do serviço de Fornecimento de Refeições 
aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano leti-
vo 2022/2023, que abrange 261 crianças. 

Ratificar os processos de candidatura n.º 22,23 e 25 
/2022, de atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio às Famílias, nos termos do respetivo Regula-
mento.

CIDADANIA,CULTURA,
DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Vila Nova o subsídio no valor de 
500,00 euros para apoio à realização do seu 25.º 
Convívio de Pesca Desportiva. 

SETEMBRO 2022

Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de 
Mortágua o subsídio no valor de 1000,00 euros para 
apoio à realização do Torneio de Tiro aos Pratos, inte-
grado na programação da Mortágua Viva.

Aprovar o reajustamento do orçamento do projeto 
da Empreitada de Alteração da Escola Primária da 
Gândara – Centro de Atividades Escutista e a aber-
tura de novo procedimento de concurso público 
para adjudicação da empreitada.

Aprovar atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Espinho, mediante a celebração de protocolo, o subsí-
dio no valor de 10.000,00 euros para apoio às obras de 
manutenção/conservação da Residência Paroquial. 

AÇÃO SOCIAL

No âmbito do serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social, aprovar atribuir apoio eco-
nómico a vários agregados familiares em situação 
de vulnerabilidade económica que totaliza o valor 
de 1623,90€. 

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Tomar conhecimento do plano de requalificação da 
rede de iluminação pública (instalação de  luminári-
as com tecnologia LED), a desenvolver no concelho 
no corrente ano, pela E-Redes-Distribuição de 

Eletricidade, SA, tendo por objectivo uma maior efi-
ciência energética.  

Aprovar a prorrogação da suspensão parcial do PDM 
e estabelecimento de Medidas Preventivas relativa-
mente à zona do Bairro da Estação, em Vale de Açores.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Aprovar o Plano de Sinalização Temporário na Rua 
Dr. Manuel Lourenço Ferreira no âmbito da emprei-
tada “Modernização da Linha da Beira Alta”. 

GESTÃO, RECURSOS E 
RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Deliberar ratificar a candidatura à Medida de 
Emprego Apoiado em Mercado Aberto, apresentada 
no Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP, 
para um posto de trabalho, na categoria de Assistente 
Operacional, no âmbito da integração profissional de 
pessoas com deficiência e incapacidade. 

Aprovar a abertura de novo procedimento de con-
curso público para a execução da Empreitada da 
Requalificação da “Casa Lobo”, tendo como preço 
base do concurso o valor de 370.040,07 euros, mais 
IVA. Mais deliberou fixar em 30 dias o prazo de 
entrega das propostas a contar da data do envio do 
anúncio para publicação no Diário da República.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
& Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 562

ECOCENTRO
q933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
q231 927 464/460 
m turismo@cm-mortagua.pt

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
& 800 200 201

Contactos Úteis Juntas de Freguesia
FREGUESIA DE CERCOSA
q917 782 288  m juntacercosa@sapo.pt
} QUI | 19:00 - 20:30

FREGUESIA DE ESPINHO
q938 320 604   freguesiaespinhomortagua@gmail.comm
} TER | 18:00 - 19:00 // SEX | 19:00 - 21:00 
2.º SÁB DE CADA MÊS - ITINERÂNCIA

FREGUESIA DA MARMELEIRA
q914 514 823  m freguesia.marmeleira@gmail.com
} TER E QUI | 19:00 - 20:00

FREGUESIA DE PALA
q913 864 260   freguesiapala@sapo.ptm
} TER | 18:30 - 21:00

FREGUESIA DO SOBRAL
q911 197 861   freguesiadosobral@gmail.comm
} QUA | 18:30 - 20:30 // SÁB | 14:00 - 16:00

FREGUESIA DE TREZÓI
q917 554 582   freguesia-trezoi@hotmail.comm
} SEG | 18:30 - 20:30

UF MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA
q914 595 190  m uniao.freguesias@uf-mortagua.pt

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE DE REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

ALMAÇA
} SEX | 18:00 - 18:45
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Passatempo Cultural
TEMA: GEOGRAFIA

1. É a camada da atmosfera mais próxima 
da crosta terrestre:

2. As famosas Cataratas do Niágara estão 
localizadas na fronteira entre:

a) Estratosfera
b) Mesosfera
c) Troposfera

 a) Brasil e Bolívia
 b) Canadá e Estados Unidos
 c) Venezuela e Colômbia 

a) Dinamarca
b) Suécia
c) Islândia 

3. A Gronelândia é um território pertencente 
a um destes países:

 
4. Quais destes países são banhados 
pelo Mar do Caribe:

a) Maldivas, Madagáscar, Ilhas Seychelles
b) Dubai, Catar, Emirados Árabes Unidos
c) Cuba, Bahamas, Costa Rica

5. É o maior continente em extensão territorial:

 a) América
 b) Ásia
 c) Europa

6. “As cidades de Florença, Livorno e Pisa 
pertencem à região italiana da:

8. É o ponto mais ocidental da Europa Continental:

7. É o maior concelho de Portugal em área:

 a) Toscana
 b) Lombardia
 c) Sardenha

a) Lisboa
b) Alcácer do Sal
c) Odemira

a) Cabo Carvoeiro
b) Cabo da Roca
c) Cabo Espichel

passatempo cultural

(Soluções  na pág.38)
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 920 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

MONTEBELO AGUIEIRA 
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
q231 927 060
w www.montebeloaguieira.pt

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
w www.aldeiasol.com

Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com

Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com

Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt

Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de sele-
cionar a informação a incluir, de acordo com 
os critérios editoriais. As eventuais altera-
ções das iniciativas anunciadas são da res-
ponsabilidade dos seus promotores.
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CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 920 386

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CROISSANTERIA
DOCE - MANIA
Mortágua
q910 023 358

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

Restaurantes Bares Alojamento

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua

921 486q231 

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q   919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

MONTEBELO AGUIEIRA 
LAKE RESORT & SPA *****
Vale da Aguieira - Mortágua
q231 927 060
w www.montebeloaguieira.pt

MONTE RIO AGUIEIRA (HOTEL) ***
gemNó de Acesso à B.  da Aguieira / IP3

q231 927 010/18 
w www.hotelmonterio.com.pt 

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929 127 
w www.aldeiasol.com

Casa de Turismo Rural
CASA DE SANTO ANTÓNIO
Freixo
q231 920 445 / 964 016 797
w www.casadesantoantonio.com

Alojamento Local
JUIZ DE FORA
Mortágua
q231 922 286
m alojamentopensaojuizdefora@gmail.com

Alojamento Local
MIMOSA VILLAGE
Falgaroso da Serra
q965 316 162
w http://www.mimosavillage.pt

Alojamento Local
MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE
Mortazel
q231 920 404 / 963 618 610
m mortazelrch@gmail.com

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

FORAL D. MANUEL I
Mortágua
q934 569 871

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

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

EDITORIAL

NOTÍCIAS

EVENTOS
SUGESTÕES DA BIBLIOTECA
CINEMA
DELIBERAÇÕES MUNICIPAIS
PASSATEMPO CULTURAL
INFORMAÇÕES ÚTEIS
MAPA DO CONCELHO

02

04

30
31
32
34
36
37
39

SETEMBRO 2022

SOLUÇÕES PASSATEMPO CULTURAL: 1c,2b,3a,4c,5b,6a,7c,8b
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CMMORTAGUA @MUNICIPIOMORTAGUA MUNICÍPIO DE MORTÁGUA WWW.CM-MORTAGUA.PT

XCO

IRMÂNIA

TAÇA XCO ACBA 
ENCONTRO DE ESCOLAS

4 SET
2022

MORTÁGUA 
ATIVA
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