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Com este sistema vamos conseguir, entre outras pos-
sibilidades, fazer uma gestão mais rigorosa de ques-
tões laborais relativas ao tempo de trabalho, ou, por 
exemplo, reconhecer de forma mais assertiva com-
portamentos de maior dedicação ao serviço;

2. Instalação dum sistema de localização de viaturas 
por GPS

Com esta medida, aplicada a todas as viaturas do 
Município, que permite acompanhar em tempo real 
a localização e a trajetória dos veículos, podemos, 
por exemplo, verificar de forma precisa as zonas 
abrangidas por uma máquina de rasto em operação 
de limpeza de mato, evitando repetição, detetando 
zonas não trabalhadas, poupando combustível, e 
reduzindo tempo de trabalho.

Como se vê, estamos atentos a todas as frentes, 
temos uma visão e um “mapa da mina”, uma estra-
tégia e atores que vão montando a teia passo a pas-
so, nesta tarefa de inverter um cenário que, não sur-
preendendo naquilo que nos foi apresentado, nos 
presenteia todos os dias com surpresas desagradá-
veis e desafios injustificados.

Lá chegaremos!

Mudando um pouco o registo para uma nota mais 
orientada para a nossa Mortágua enquanto comu-

nidade única que é, lançamos aqui um primeiro 
sinal de boas-vindas às nossas festividades de 
Verão, as nossas “Tasquinhas”.

Brevemente voltaremos ao assunto, até porque já não 
falta muito, mas vamos ter uma Mortágua Viva mais 
abrangente, com uma identidade reforçada, sem a 
miopia e a preguiça de simplesmente repetir a fórmula. 

Mortágua merece MELHOR, e também nisto, como 
tem sido nosso foco desde o dia 15 de outubro, cá 
estamos a não facilitar, a arregaçar as mangas e a 
(re)construir, a puxar o fio à (emaranhada) meada, a 
sofrer por isso e a sacrificar vidas pessoais para que 
nada falte (obrigado, equipa!), mas a preparar mais 
mudanças, mais melhorias, mais organização e 
mais e melhor oferta aos Mortaguenses.

Com pés e cabeça, a saber o que se faz, como se faz, a 
que custo, e com que impactos futuros.

Unidos, cheios de motivação e orgulho pelo trabalho 
em prol dos Mortaguenses.

Um excelente mês de julho para todos vós, e que o 
nosso exemplo de união contagie toda a 
C o m u n i d a d e ,  c o m o  o  e n v o l v i m e n t o  d a  
Comunidade nos tem contagiado a nós.

  PRESIDENTE DA CÂMARA
   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Os serviços do Município têm que representar uma 
verdadeira ajuda para quem quer que os procure.

Este Executivo comprometeu-se com o objetivo de 
prestar serviços competentes aos Mortaguenses, 
sem sobrecarregar as pessoas, sem burocracias des-
necessárias, com rapidez e transparência, de forma a 
transformar a Câmara numa verdadeira ajuda para 
a vida de cada um de nós, e como tal tem que se pre-
parar de forma adequada.

Para um trabalho que produza resultados, exige-se 
métodos adequados e impõe-se que haja planea-
mento, controlo e avaliação. Só com tudo isto pode-
mos obter informação fidedigna sobre aquilo que 
fazemos e definir de forma permanente as melhori-

as necessárias, de forma a evitar desperdício de 
recursos e a aumentar a eficiência e a eficácia do tra-
balho feito (ter recursos adequados e otimizados e 
chegar aos resultados pretendidos). 

Dito isto, a Câmara realizou recentemente dois 
investimentos focados na otimização de recursos e 
do trabalho, a saber:

1. Instalação dum sistema biométrico para controlo 
de acesso e assiduidade dos funcionários

Nós que somos o elemento principal da organiza-
ção, aquele de quem depende em primeira instância 
a qualidade do serviço prestado aos munícipes, 
temos que ser os primeiros a dar o exemplo.
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Torre de videovigilância está instalada 
junto à localidade de Pinheiro e per-
mite uma vasta cobertura da mancha 
florestal do concelho.

. 

O concelho de Mortágua passou a contar com uma 
torre de videovigilância no âmbito do projeto “Siste-
ma Integrado de Videovigilância para a Prevenção 
de Incêndios Florestais”, implementado conjunta-
mente pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra e pela Região Viseu Dão Lafões. 

No passado dia 20 de junho foi feita uma apresenta-
ção e explicação do sistema, que já está em funciona-
mento e com uma implementação de 90% no terreno, 
dirigida aos autarcas da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra , elementos da Comissão de 
Gestão de Fogos Rurais e da Proteção Civil. 

Com um alcance de mais de 30 km, estas torres fun-
cionam através de infravermelhos, 24 horas/dia, 
com bom ou mau tempo, e possuem ligação ao cen-
tro municipal de gestão e controlo, instalado no 
quartel dos Bombeiros. 

A instalação destas torres de videovigilância permi-
te atuar na área da prevenção, contribuindo para a 
deteção precoce dos incêndios e para o envio rápido 
dos meios de combate. Além disso, constitui ainda 
um instrumento de apoio na definição de estratégias 
de combate e de apoio à decisão operacional do 
comando. 

Mortágua integra 
sistema de videovigilância florestal

MAIOR PROJETO DE 
VIDEOVIGILÂNCIA DO PAÍS

O projeto prevê no total a instalação de 37 câmaras 
de videovigilância, 20 das quais em zonas florestais 
dos 19 municípios da Região de Coimbra e 17 nos 14 
municípios da região Viseu Dão Lafões. O projeto é 
a p o i a d o  p e l o  P r o g r a m a  O p e r a c i o n a l  d e  
Sustentabilidade e Uso dos Recursos (POSEUR), 
Fundo de Coesão e Portugal 2020. 

Com este projeto espera-se uma cobertura adequa-
da de ambos os territórios, tendo em consideração 
as áreas de maior risco, as zonas sombra e as áreas 
com maior histórico de incêndios florestais, de 
forma a desenvolver uma estratégia supramunici-

pal que permita minimizar os impactos dos incêndi-
os florestais, potenciando os meios disponíveis para 
a sua vigilância, deteção e combate.

Luís Filipe Rodrigues, Vereador com o Pelouro da 
Proteção Civil, salienta o caráter integrado e supra-
municipal do sistema, permitindo uma melhor vigi-
lância, de grande amplitude, não só do concelho de 
Mortágua, mas de um vasto território, com uma 
abrangência de 33 municípios, potenciando uma 
prevenção mais eficaz e diminuindo o risco de 
incêndio florestal. Por outro lado, acrescenta, “é um 
instrumento que vai aumentar a capacidade de 
apoio à decisão, ajudando a orientar os meios opera-
cionais e a estratégia de combate das operações”.■
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Prémios de Mérito Dr. Assis e Santos 
distinguiram melhores alunos 
do ano letivo 2020-2021
Prémios são atribuídos anualmente pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mortágua, distin-
guindo os melhores alunos do 4º, 6º e 9º e 12º anos (Cursos Cientifico-
Humanísticos e Cursos Profissionais).

No total foram premiados 29 alunos, dos vários níveis 
de ensino, que obtiveram as melhores médias no 
ano letivo 2020-2021.

Na Mesa que presidiu à cerimónia marcaram pre-
sença o Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua, Rui Parada da Costa, a presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento, Fátima Potró, o 
presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, a 
presidente da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, Ana Valente, e a presidente da Associação 
de Estudantes, Eva Almeida.

Alguns Pais também se associaram ao ato simbólico, 
testemunhando com emoção e orgulho mais este 
momento importante no percurso escolar dos seus filhos. 

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, felicitou os 
alunos premiados e a iniciativa da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação que ao longo dos 
anos tem vindo a agraciar os alunos que se destacam 

nos estudos. Referiu o trabalho, esforço e empenho 
dos agentes envolvidos no processo educativo, 
Agrupamento, Câmara Municipal, Associação de 
Pais e Encarregados de Educação, com a finalidade 
de proporcionar as melhores condições para a 
aprendizagem e formação dos jovens. 

Deixou ainda uma palavra de apreço aos Pais e 
Encarregados de Educação, reconhecendo o esforço 
que fazem com vista a proporcionar as melhores con-
dições para o sucesso educativo dos seus filhos.

Reportando-se aos prémios atribuídos neste dia, refe-
riu que “o mérito deve e tem de ser reconhecido, na 
escola, mas também na vida ativa”, mas sublinhou 
que “o importante não é ser o melhor mas sim fazer-
mos o nosso melhor”. E afiançou o esforço, a dedica-
ção e o empenho do Executivo Municipal “no sentido 
de proporcionar as melhores condições e as melhores 
oportunidades para vocês crescerem como bons 
seres humanos, íntegros, sensatos e solidários”.■
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“Muros com Vida” juntou
Município, Escola e Comunidade

Pintura mural alerta para a preservação dos ecossis-
temas e resultou de um desafio lançado pelo pro-
grama Eco-Escolas.

O muro situado em frente à Escola Básica 2,3 Dr. José 
Lopes de Oliveira ganhou vida e colorido, retratando 
a diversidade dos ecossistemas: floresta, campo, oce-
anos, rios, plantas e animais. Tratou-se de um traba-
lho colaborativo que envolveu Município, Escola e 
Comunidade a partir do desafio lançado pelo Eco-
Escolas no âmbito do seu projeto “Muros com Vida”. 

Este projeto consiste na realização de pinturas ao ar 
livre, dentro ou fora do recinto escolar, e assenta no 
entendimento da rua como espaço de educação, de 
arte, espaço de contemplação, de partilha e de comu-
nicação dos princípios da sustentabilidade. Alunos e 
comunidade são desafiados a trabalhar no sentido 
de promover a preservação e valorização dos ecos-
sistemas, através da arte urbana.

O Projeto “Muros com Vida” é lançado na Década das 
Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 
(2021-2030) com o intuito de contribuir para alertar e 
mobilizar a comunidade para a prevenção e inversão 
do processo de degradação dos ecossistemas terres-
tres e aquáticos, com repercussões nas alterações 
climáticas e na extinção em massa de várias espécies.

A concretização deste desafio só foi possível com a 
articulação entre Agrupamento de Escolas e 
Município, parceiros Eco-Escolas, e com o empenho 
e determinação de todos os intervenientes: assis-
tentes operacionais, responsáveis pelo revestimen-
to do muro com tinta branca; professor de Educação 
Visual do 3º Ciclo, que orientou a realização do pro-
jeto e a sua execução; alunos do 8º e 9º ano que exe-
cutaram a pintura do mural com a colaboração tam-
bém dos alunos da Academia Saber+, e Município 

que financiou a aquisição de todos os materiais 
necessários à realização do trabalho e disponibili-
zou recursos humanos e equipamentos para a pré-
via limpeza do muro.

Felicitamos todos os participantes nesta iniciativa e 
causa que deve comprometer e mobilizar todos nós.■
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Programa Municipal Férias Ativas
proporciona ocupação ativa 
e saudável das férias a jovens
A edição deste ano das Férias Ativas, que decorre de 4 a 29 de julho, apresenta 
muitas novidades. Um programa mais abrangente e diversificado, propondo 
novas atividades e temáticas, ligadas ao Ambiente, Cidadania, Inclusão, Artes e 
Conhecimento do território. 

As Férias Ativas proporcionam às crianças e jovens do 
Concelho de Mortágua, com idades entre os 6 e os 14 
anos, uma oportunidade de enriquecimento social, 
cultural e desportivo que contribui para a sua forma-
ção integral, com reflexo nos valores, atitudes e com-
portamentos que os acompanharão ao longo da vida. 

O desafio é que os jovens ocupem o seu período de 
férias, de uma forma ativa e saudável, privilegiando 
a atividade, o contacto com a natureza, a socializa-
ção, e combatendo as tendências para o sedentaris-
mo e inatividade associadas à utilização excessiva 
das novas tecnologias por parte dos jovens, nomea-
damente em tempo de férias escolares.

Com este objetivo, são disponibilizadas iniciativas 
que estimulam valências como a autoestima, a ima-
ginação, a disciplina, o convívio e a conduta social, a 
organização pessoal, o respeito e gosto pela nature-
za, a responsabilidade, a integridade social e ética. 

Esta iniciativa faculta aos pais, durante o período de 
férias escolares, a integração dos seus filhos num 
projeto credível, seguro e com qualidade pedagógi-
ca e formativa, que concorre para a valorização indi-
vidual e familiar.

A componente desportiva e da socialização man-
tem-se como matriz do programa, estando previstas 
atividades como futebol, ciclismo, andebol, natação, 

skate, canoagem e paddle (em parceria com Centro de 
Formação Desportiva de Canoagem de Mortágua), 
além de caminhadas nos percursos pedestres.

Nesta edição são acrescentados novos âmbitos, como os 
da cidadania e civismo, respeito pela diferença, solidari-
edade, sustentabilidade, respeito e usufruto da nature-
za, identidade com o território e empreendedorismo.

No âmbito dessas novas temáticas, estão previstas 
visitas lúdicas e pedagógicas, como ao Museu Marítimo 
de Ilhavo (inclui ida à praia), ao Lagar de Varas de Vale de 
Mouro, ao Núcleo Museológico da Irmânia, à Escola de 
Cães-de Guia de Mortágua (Inclusão). ■
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Município entregou jogo didático 
sobre a temática das“Invasões Francesas”
Alunos do 4º, 8ºe 11º anos (Humanidades) receberam o jogo 
didático, oferecido pelo Município, que assenta no conceito 
de defesa do território e de resistência do povo português.

O presidente da Câmara, Ricardo Pardal, e os 
Vereadores Ilda Matos e Luís Filipe Rodrigues, rece-
beram os alunos no Salão Nobre e procederam à 
entrega do jogo de tabuleiro aos alunos.

O presidente da Câmara referiu-se ao tema subja-
cente ao jogo, em particular à 3ª Invasão, que teve 
incidência no território do concelho e nas suas gen-
tes, para deixar uma nota aos alunos: “o que deve ser 
enaltecido e valorizado é a resistência dos morta-

guenses, a força e o engenho que demonstraram 
ante o invasor, havendo factos, episódios e histórias 
que dão conta da sua coragem, da sua luta, bem 
como das privações e sacrifícios que viveram nessa 
época. Este jogo também foi concebido com esse 
objetivo, de relevar o outro lado das Invasões, 
menos contado, que é o da resistência do povo por-
tuguês e a defesa da nossa soberania”. 

 “Napoleão Bonaparte, o princípio do fim” é um jogo do 
tipo “trivial pursuit”, para ser jogado por equipas, 
contribuindo para o desenvolvimento de competências 
nas áreas da história, da cidadania, do desenvolvimen-
to sustentável, da matemática e das artes.

Através de desafios de mímica, desenho, questões, 
os alunos e as famílias adquirem conhecimentos (so-
bre a telegrafia, por exemplo), descobrem o patri-
mónio histórico-militar, as histórias e curiosidades 
acerca deste acontecimento. 

O jogo foi desenvolvido no âmbito da Rede Temática 
das Invasões Francesas, um projeto financiado pelo 
Programa Valorizar do Turismo de Portugal, que 
tem a CIM- Região de Coimbra como entidade líder 
e envolve os Municípios de Almeida, Bombarral, 
Elvas, Lourinhã, Mealhada, Mortágua, Penacova e a 
Rota Histórica das Linhas de Torres (municípios de 
Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte 
Agraço,Torres Vedras e Vila Franca de Xira).

DISTINGUIDO PELA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE MUSEOLOGIA 

O Jogo “Napoleão Bonaparte: o princípio do fim” foi 
distinguido recentemente pela Associação 
Portuguesa de Museologia, nos seus prémios anuais, 
tendo recebido uma menção honrosa na categoria 
de “Marketing e Merchandising Cultural”.

JOGO VAI TER OLIMPÍADAS ESCOLARES

Este jogo didático vai servir de base ao concurso 
“Olimpíadas Escolares – Napoleão Bonaparte: o 
princípio do fim”, a decorrer no início do próximo 
ano letivo. Terá a participação de equipas formadas 
por alunos do 8º ano, decorrendo em duas fases, 
uma primeira a nível do Agrupamento de Escolas e 
uma segunda com os vencedores apurados em cada 
um dos municípios que integram a rede temática.  ■
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Um grupo de 66 alunos da Academia Saber+ efetuou 
no passado dia 7 de julho, uma visita a dois centros 
museológicos dedicados ao vinho, ambos situados 
na região da Bairrada. 
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Alunos da Academia Saber+ 
visitaram Museu do Vinho da Bairrada

As visitas de estudo inserem-se no programa curri-
cular da Academia, proporcionando um conheci-
mento do território, do meio envolvente, nas mais 
diversas áreas. 

O programa iniciou com uma visita ao Museu do 
Vinho, situado em Anadia. Edifício contemporâneo, 
inaugurado em 27 de Setembro de 2003, conta no 
seu acervo com espólio de cariz industrial, técnico e 
arqueológico associado à Bairrada Vitivinícola.

A Exposição Permanente, designada por Percursos do 
Vinho, encontra-se distribuída ao longo de seis salas 
temáticas, com peças de valor arqueológico, etnográ-
fico e técnico, datadas do séc. XVIII a início do séc. XX.

Além de uma mostra de registos documentais alusi-
vos ao mundo vitivinícola, dá a conhecer as castas 
permitidas na Região Demarcada da Bairrada, e o 
espólio inerente à atividade vinícola.

A visita termina na Enoteca, na qual se encontram dos 
melhores vinhos produzidos na Região, e uma precio-
sa exposição de saca-rolhas pertencente à coleção 
particular do Eng.º Adolfo Roque (1934-2008).

O Museu acolhe ainda Exposições Temporárias, 
tendo já recebido obras de grandes nomes das Artes 
Plásticas, como Júlio Pomar, Cruzeiro Seixas, Carlos 
Lança, José Rodrigues, João Cutileiro, Fernanda 
Fragateiro, entre outros. 

Seguiu-se a visita ao Aliança Underground 
Museum, situado em Sangalhos, um espaço onde o 
vinho e a arte convivem, reunindo uma valiosa cole-
ção de obras de arte nas suas galerias. A visita incluiu 
uma prova de vinhos. 

Para além do carácter didático e informativo, esta 
visita proporcionou simultaneamente um excelente 
momento de convívio a todos os participantes.

A Academia promove regular-
mente estas atividades no exteri-
or, sendo disso exemplo as visitas 
já realizadas ao Museu do Pão em 
Seia, à aldeia de Cabeça (tradi-
ções natalícias), a Penela (presé-
pio vivo), à Barragem da Aguieira, 
ao Lagar de Varas de Vale de 
Mouro (ciclo do azeite), à 
Sociedade Agrícola Boas Quintas 
(Adega), entre outras. ■
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Inserida no projeto “Aldeias de 
Portugal”, realizou-se nos passados 
dias 18 e 19 de junho a XI Feira do 
Pão, na aldeia da Marmeleira, mais 
concretamente no parque de lazer 
da Srª da Ribeira. 

Construções Moutinhal, Lda. 
distinguida como Empresa “Gazela”

Feira do Pão na Marmeleira foi mostra 
de sabores, saberes e tradições 
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A Feira do Pão foi retomada este ano, após dois anos 
de interregno devido à pandemia covid-19, tendo 
regressado ao seu local de origem (Srª da Ribeira), e 
agora enquadrada no projeto Aldeias de Portugal, 
na sequência da recente atribuição do título de 
“Aldeia de Portugal” à Marmeleira. A edição deste 
ano apresentou um programa mais abrangente e 
diversificado, incluindo gastronomia, mostra de 

A empresa Construções Moutinhal, Lda., 
sedeada no concelho de Mortágua, foi 
uma das 91 empresas da Região Centro 
(área geográfica dos distritos de Aveiro, 
Castelo Branco, Coimbra e Leiria) distingui-
da como empresa “Gazela 2021”. Encontra-
se entre as 17 empresas da Região de 
Coimbra e as 12 do distrito de Viseu que 
receberam a distinção de empresa “Gazela”. 

A distinção,  atribuída pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC) é dada às empresas jovens, que, 
num curto espaço de tempo, apresentam um cresci-
mento acelerado no emprego e no volume de negó-
cios. Daí a denominação de “gazela”, numa alusão 
ao crescimento rápido dessas empresas. 

A Construções Moutinhal, Lda. foi constituída no 
final de 2015, sendo o seu ramo de atividade a 

Construção Civil e Obras Públicas e o comércio de 
materiais de construção, contando atualmente com 
14 colaboradores. 

Felicitamos a empresa Construções Moutinhal, Lda, 
nas pessoas dos seus sócios-gerentes e colaborado-
res, com votos de continuação de sucesso. ■
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artesanato, produtos tradicionais, oficinas, arraial 
tradicional, animação de rua e caminhada.  

No espaço da feira funcionaram várias oficinas de 
artes e ofícios, em que os visitantes eram convidados 
a experimentar, desde olaria, cestaria, costura (con-
feção de sacos de pano para o pão), fabrico de mas-
seiras, até à construção de colmeias e de hotéis de 
insetos (sensibilização para a Sustentabilidade 
Ambiental). Nestes dois dias foi também possível 
ver o moinho da Srª. da Ribeira a funcionar, e assistir 
a todo o processo de moagem do cereal. No espaço 
do Núcleo Museológico “Raízes e Memórias” funcio-
nou a Oficina do Pão, com o amassar e o cozer do pão 
em forno de lenha. 

Do programa constou ainda uma caminhada, no 
domingo de manhã, por trilhos da Irmânia.

A Feira do Pão envolveu na sua organização um con-
junto de entidades da freguesia, como Junta de 
Freguesia da Marmeleira, Centro Cultural da 
Marmeleira, Núcleo Museológico “Raízes e 
Memórias”, Centro Cultural e Recreativo da 
Ferradosa, Associação “Os Ribeirinhos” de 
Caparrosinha, Fábrica da Igreja, além da Câmara 
Municipal e Adices, que são parceiros do projeto 
“Marmeleira – Aldeia de Portugal”.  

A preservação e promoção dos sabores, saberes e 
tradições locais, o envolvimento da comunidade, 
das pessoas, das associações, o convívio, estiveram 
bem evidenciados neste evento cultural e social, em 
consonância com o espírito e a identidade das 
“Aldeias de Portugal”. 

O MOINHO DE RODÍZIO DA 
SENHORA DA RIBEIRA

Adelino Capitão, natural do Galhardo, foi o mestre 
de serviço a orientar o funcionamento do moinho de 
rodízio, que nos dois dias da Feira do Pão voltou a 
ganhar vida. A aparente simplicidade do processo 
esconde um elaborado sistema formado por inúme-
ras peças que trabalham em articulação. “Esta mó 
serve para moer o milho, o centeio, a outra ali ao lado 
é a alveira, que é só para moer o trigo”. De vez em 
quando ia batendo numa espécie de cunha de madeira, 
explicando: “serve para regular a grossura da moen-
da. Se batermos para cima a farinha sai mais grossa, 
ao contrário sai mais fina”. 

O processo inicia-se na parte inferior do moinho (o 
cabouco) onde está instalada a roda hidráulica, 
movida pela água da ribeira, e que faz girar a pesada 
mó (de pedra) situada no interior do moinho. “Dei-
ta-se o milho na moega, desce para baixo para a que-
lha, e aquela roda ali que se chama o cadelo, é que 
vibra e deita o milho para a mó”. A enumeração das 
peças continuava, denotando todo o engenho do 
processo: a rela, o aguilhão, o lobete, a escaravelha, o 
temperadoiro, o pejadoiro. 

Depois de obtida a farinha, esta era transportada em 
taleigas (sacos de pano) e com recurso a cavalos ou 
burros. “Íamos buscar o cereal a casa dos clientes. 
Pagavam o serviço em dinheiro ou a maquia, uma 
percentagem de farinha que se cobrava em troca do 
trabalho”.

Antigamente os moinhos proliferavam ao longo 
da ribeira. “Havia uns 4 ou 5 moinhos nas redon-
dezas. Hoje já só funciona este aqui da Srª. da 
Ribeira. As pessoas deixaram de semear e tam-
bém deixou de haver cereais. Nem que a gente 
queira comprar um alqueire de milho ou de trigo, 
simplesmente não há”.■ 
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O Posto de Turismo de Mortágua é um dos pontos de 
paragem para carimbar o passaporte oficial da Rota da 
EN2 e levar algumas lembranças do concelho. Além do 
Posto de Turismo, a Câmara Municipal, os Bombeiros 
Voluntários e a Pousadinha do Dão, são os outros locais 
onde os visitantes podem carimbar o passaporte.

Desde o início do ano e até ao dia 17 de junho tinham 
sido contabilizados 1051 visitantes que se desloca-
ram a estes locais para carimbar o passaporte, vin-
dos de norte a sul do país, e Ilhas. Destes, 133 foram 
estrangeiros, oriundos de países como Espanha, 
França, Itália, Holanda, Inglaterra, Alemanha, 
Bélgica, Brasil. Alguns dos visitantes deslocam-se 
no sentido norte-sul, iniciando a rota em Chaves 
(km zero da EN2), e outros no sentido sul-norte (Fa-
ro-Chaves), consoante a zona do país onde residem.

A Rota da EN2 tem trazido mais turistas e visitantes 
ao concelho, contribuindo para a dinamização do 
comércio local, a descoberta e promoção do território.  

Ao ligar Chaves a Faro, a EN2 é a maior estrada de 
Portugal - no total são 739 km, atravessando 35 con-
celhos portugueses, distribuídos por 11 distritos. ■
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Mortágua recebe turistas
que estão a percorrer a EN2 

Município de Mortágua aderiu 
ao programa “Formação + Próxima”

Turistas vêm de norte a sul do país, e do 
estrangeiro, e aproveitam para conhecer 
o território e os produtos locais. 

O Protocolo celebrado entre a Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra (EHTC), a Turismo de Portugal 
e os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra (CIM-RC) pretende qualificar 
os recursos humanos do setor, promover a captação 
e atração de talento, atraindo novos profissionais 
para o setor, revigorar as competências de gestão, 
com um conjunto de áreas de formação muito voca-
cionadas para a gestão, e ainda gerar competitivida-
de e resiliência. 

O protocolo de colaboração foi assinado pelo presi-
dente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, em 
representação do Município de Mortágua. 

FORMAÇÃO GRATUITA PARA PROFISSIO-
NAIS E NÃO PROFISSIONAIS DO SETOR

O programa de formação (digital e presencial) é gra-
tuito e destina-se a profissionais e empresas do setor 
do Turismo, bem como a entidades públicas e a qual-
quer interessado que queira integrar esta atividade. 

Cabe ao Turismo de Portugal fazer o diagnóstico das 
necessidades locais, tanto das pessoas, como das 

empresas do setor do turismo, e criar um plano de 
formação adaptado à realidade de cada território.

Os municípios têm a função de divulgar o programa, 
ceder o espaço para a formação e identificar os for-
mandos. 

Logo que seja conhecido, será divulgado o plano de 
formação (início, duração, horários, local), assim 
como a forma de inscrição.  ■
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O ex-atleta paralímpico Carlos Lopes 
vai subir ao topo do Pico - a 
Montanha mais alta de Portugal - na 
companhia do seu cão-guia. Uma 
prova de superação e uma subida 
solidária que visa angariar fundos 
para a Associação Beira Aguieira de 
Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV) 
– Escola de Cães-Guia para Cegos 
de Mortágua.

Campeão paralímpico vai fazer 
“Subida Solidária” a favor da 
Escola de Cães-Guia de Mortágua 

O desafio está marcado para o dia 10 de setembro e 
Carlos Lopes tem vindo a fazer a sua preparação na 
companhia do Cauê, o seu cão- guia formado na 
Escola de Cães-Guia de Mortágua que o vai acompa-
nhar nesta aventura. Este é o terceiro cão-guia da 
raça Labrador que recebeu desde que é utilizador da 
Escola, há duas décadas. 

A meta desta ação é angariar fundos para que mais 
pessoas cegas possam superar os desafios do dia-a- 
-dia e melhorar a sua qualidade de vida com a pre-
sença de um cão-guia nas suas vidas. A presença do 

cão-guia aumenta a segurança e rapidez nas deslo-
cações, assim como contribui para a confiança e 
motivação da pessoa cega.

Carlos Lopes foi atleta paralímpico de 1988 a 2008, 
na modalidade de atletismo, acumulando inúmeros 
sucessos. Para que Carlos Lopes conseguisse as suas 

conquistas, tanto no desporto como na sua vida pes-
soal, foi necessário ganhar autonomia enquanto pes-
soa cega. Além da perseverança, resiliência e 
confiança, Carlos Lopes teve o apoio de pessoas e 
instituições, que contribuíram decisivamente para 
uma maior independência. 

Uma das entidades que foi fundamental para consolidar 
a sua autonomia, foi a ABAADV, permitindo-lhe 
beneficiar ao longo dos anos da parceria com cães-guia. 

A Subida Solidária ao Pico (2.351 metros) é um proje-
to individual, de responsabilidade social, “que con-
juga o meu gosto por atividades ao ar livre e despor-
tivas, por atividades de superação, com a vertente 
solidária", diz Carlos Lopes.

Os objetivos são “a promoção da autonomia e capa-
citação das pessoas com deficiência, a promoção de 
atividade física para todos, a promoção do cão-guia 
enquanto elemento facilitador da autonomia das 
pessoas cegas e, em acréscimo, uma ação de angari-
ação de fundos para a ABAADV”.  

O MELHOR ATLETA PARALÍMPICO PORTU-
GUÊS DE SEMPRE

Natural de Alverca, Carlos Lopes sempre teve uma 
paixão pela atividade desportiva, especialmente 
pelo atletismo. Seguiu as pisadas de outro campeão 

olímpico e seu homónimo, o viseense Carlos Lopes, 
de quem é primo em 2º grau. A deficiência congénita na 
visão, que foi perdendo lentamente, até ficar completa-
mente cego, não o impediu de concretizar os seus sonhos.

Licenciou-se em Psicologia, pela Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Lisboa, e em 1998 começou a correr, resolvendo 
dedicar-se à competição e tornando-se num dos 
melhores atletas do mundo nas provas de velocidade.

No seu rico currículo constam quatro presenças nos Jogos 
Paralímpicos, tendo conquistado as Medalhas de Ouro 
nos 200m e 400m nos Jogos de 1992 (Barcelona), e nos 
400m e 4x400m nos Jogos de 2000 (Sidney), e a medalha 
de bronze nos 400m dos Jogos de 1996 (Atlanta).

Conquistou ainda 4 Medalhas de Prata e 3 de Bronze, em 
Campeonatos do Mundo; 8 Medalhas de Prata e 3 de 
Bronze nos diversos Campeonatos Europeus.■

--

COMO PODE AJUDAR 

Para ajudar, as pessoas individuais podem associar-se 
seguindo as redes sociais do projeto, partilhando e dando 
visibilidade ao projeto. Depois podem deixar um donativo 
para a Escola ou comprar a t-shirt da Subida Solidária. Custa 
15 euros e uma parte reverte para a Escola, como donativo. 
Se for uma empresa que queira colaborar, pode contactar 
pelo email info@subidasolidaria.pt. 

Outra forma de ajudar é participar nas caminhadas-treino.

mailto:info@subidasolidaria.pt
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Bruno Sancho representou Seleção Nacional 
no Campeonato da Europa de Maratona BTT 

MERCADO MUNICIPAL
Obras de requalificação arrancam 
no início do mês de julhoO atleta mortaguense Bruno Sancho 

integrou a equipa da Seleção Nacional 
que participou no Campeonato da 
Europa de Maratona BTT (XCM), 
realizado no passado dia 19 de junho, 
na Chéquia.

Bruno Sancho concluiu a prova, com uma distância 
de 100km, no 29º lugar, um lugar honroso para uma 
estreia no Campeonato da Europa, em que estão pre-
sentes os melhores ciclistas da modalidade. 

Foram quatro os atletas que representaram Portugal na 
corrida de elite: Bruno Sancho (Korpo Activo/Penacova), 
Tiago Ferreira e Filipe Francisco (DMT Racing Team), e 
José Dias (Buff Scott MTB Team). 

Bruno Sancho sagrou-se no ano passado 
Campeão Nacional de Maratona BTT (XCM) e ven-
cedor da Taça de Portugal de XCM. Este ano mos-
trou novamente todo o seu valor, sendo Vice-
Campeão Nacional de Maratona BTT (XCM). 

Conta no seu palmarés com várias presenças em com-
petições internacionais ao serviço da Seleção 
Nacional, na vertente ciclismo de estrada, mas esta foi 

a sua primeira participação no Campeonato da 
Europa, na vertente BTT.

É sempre um grande motivo de orgulho e regozijo 
para Mortágua e para toda a comunidade morta-
guense ver um filho da terra a representar o nosso 
país numa competição internacional deste nível, 
como é um Campeonato da Europa.■

Empreitada de requalificação geral do 
Mercado Municipal visa melhorar as 
condições de utilização do espaço, 
para comerciantes e utentes, e a sua 
dinamização.

As obras estão previstas arrancar no dia 4 de julho e 
incidem sobretudo na parte interior do edifício. A 
intervenção a realizar, diga-se, não irá afetar o nor-
mal funcionamento do espaço, embora com algu-
mas adaptações. 

No passado dia 23 foi realizada uma reunião com os 
comerciantes (das bancas e lojas) com um duplo 
objetivo: por um lado, explicar as obras que vão ser 
executadas e a sua compatibilização durante o 
tempo de duração das mesmas, que está estimado 
em três meses, e por outro, auscultar sugestões e pro-
postas dos comerciantes no sentido de dar resposta 
a necessidades identificadas (equipamentos, aco-
modação de produtos, por exemplo). 

A instalação de novas bancas (amovíveis) e de armá-
rios de refrigeração para uma melhor conservação 

dos produtos; o aumento da área das lojas interio-
res; a melhoria do conforto térmico; a melhoria da 
rede de águas e saneamento; a remodelação e relo-
calização das instalações sanitárias (com acessibili-
dade a cidadãos com mobilidade reduzida), a insta-
lação de equipamentos para promoção dos produ-
tos à venda (Mupi), são algumas das intervenções 
que se destacam.

Os utentes irão também passar a ter à sua dis-
posição um equipamento ATM, o que facilitará 
as suas compras. ■
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Reforço de Abastecimento
de Água à povoação 
da Sobrosa
Novo reservatório em construção vai garantir 
abastecimento de água em quantidade e a 
qualidade do serviço prestado aos munícipes.

Teve início a obra de reforço de abastecimento de 
água à povoação da Sobrosa, com a construção de um 
novo reservatório localizado numa cota mais alta, 
que irá permitir um fornecimento contínuo de água 
em quantidade, e desse modo, colmatar as falhas no 
abastecimento, sobretudo nos meses de verão.  

Integrada nessa obra, vai ser ainda construída uma 
nova conduta adutora, a acoplar a um sistema de 
bombagem e distribuição de água em alta, para abas-
tecimento do novo reservatório, garantindo o serviço 
sem interrupções ou perda de pressão. 

Lançado concurso público 
para o Centro de 
Atividades Escutistas

A Câmara Municipal promoveu a abertura do proce-
dimento de Concurso Público para a execução da 
empreitada de Alteração e Ampliação da antiga 
Escola Primária da Gândara, que irá dar lugar ao 
futuro Centro de Atividades Escutista.

A requalificação do edifício e espaço envolvente visa 
criar um Centro de Atividades Escutista que será 
colocado ao serviço da comunidade, criando simul-
taneamente condições favoráveis ao desenvolvi-
mento da atividade e iniciativas que caracterizam a 
missão do Agrupamento de Escuteiros de 
Mortágua, que integra nas suas secções mais de 150 
jovens do concelho. 

É OBRIGATÓRIO LIMPAR UMA FAIXA DE 50 METROS EM REDOR DAS EDIFICAÇÕES
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ARRAIAL'22
ESCOLA DE CÃES-GUIA 

9 JUN
17:00 | ESCOLA DE CÃES-GUIA - CHÃO DE VENTO

GASTRONOMIA:
Sandes de Leitão, Papas e Sardinha, Porco no Espeto, etc.

QUERMESSE E ARTESANATO

ANIMAÇÃO MUSICAL: 
Paralelos do Ritmo 
Magda Sofia 
Jorge Amaral 

ORG.: ABAADV - ESCOLA DE CÃES GUIA PARA CEGOS

eventos 2928 eventosAGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JULHO 2022

XV FESTA DO VINHO
CONCURSO DE VINHOS 
CASEIROS

24� JUL
13:00 | PARQUE DE FESTAS DE V. AÇORES.

PROGRAMA

13:00 | ALMOÇO
Pernil no Espeto c/ Arroz de Feijão

15:00 | ANIMAÇÃO MUSICAL 

Paralelos do Ritmo

19:00 | PAPAS COM SARDINHA ASSADA

ORG.: SPORTING CLUBE DE VALE DE AÇORES 

FESTEM
FESTIVAL DE TEATRO DE MORTÁGUA

09 A 30 JUL
21:30 | CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL

SÁB 9 | A FEITICEIRA DE OZ 
Género: Musical
Produção: GATEM - Espelho Mágico, Setúbal

SÁB 16 | FALAR VERDADE A MENTIR 
Género: Comédia
Produção: Contacto - Companhia de Teatro Água Corrente, 
Ovar 

SÁB 23 | ATRÁS DO SOFÁ 
Género: Comédia
Produção: Grupo de Teatro Popular, São Pedro do Sul

SÁB 30 | DESNÍVEL BAR II 
Género: Comédia
Produção: Teatro Passagem de Nível, Amadora

ORG.: TEATRO EXPERIMENTAL DE MORTÁGUA

MISS MORTÁGUA

16 JUL
21:30 | JARDIM MUNICIPAL

Evento inserido na primeira fase de seleção das 
candidatas de todo o distrito de Viseu, para a 
final distrital do Miss Viseu 2022, que terá lugar 
no dia 24 de Setembro, no Palácio do Gelo 
Shopping.

A vencedora do concurso MISS VISEU irá 
representar o distrito de Viseu ao MISS QUEEN 
PORTUGAL.

XX G.P. CICLISMO 
DE MORTÁGUA
- PEDRO SILVA

31� JUL
12:00 | PARTIDA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL

PERCURSO TOTAL: 144 km

METAS VOLANTES: 
48 km, 96 km, 123 km

PRÉMIO MONTANHA: 
37,5 km, 85,5 km e 133 km

ORG.: VELO CLUBE DO CENTRO 

© Juliana Costa
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cinemacinema30 31

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 20:00 21:30    ▪ ▪ABERTURA DA BILHETEIRA: SESSÕES: BILHETES:  NORMAL > 3,80€ ▪ MENORES DE 16, ESTUDANTE, CARTÃO JOVEM > 3,30€ ▪ CARTÃO MORTÁGUA JOVEM > 3,05€

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JULHO 2022

DOM� 10�  (16:00 / 21:30)

Buzz Lightyear  
Lightyear

1h 40m // ANIMAÇÃO // M/6
DE: ANGUS MACLANE
VOZES: TIAGO RETRÊ, MARTINHO SILVA, SABRI LUCAS

A aventura de ação e ficção científica apresenta a história da 
origem de Buzz Lightyear o herói que inspirou o brinquedo e 
acompanha o lendário Space Ranger numa aventura na 
intergalática enquanto tenta regressar a casa, através do 
espaço e do tempo.

SÁB� 02 (21:30) / DOM� 03 (21:30)

Mundo Jurássico: Domínio
Jurassic World: Dominion

2h 20 min // AVENTURA // M/12
DE:COLIN TREVORROW
COM: CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, JEFF GOLDBLUM

Os Dinossauros agora vivem – e caçam – lado a lado com os 
humanos e por todo o mundo,este equilíbrio frágil irá 
redefinir o futuro e determinar, de uma vez por todas, se os 
humanos se manterão no vértice dos predadores, num 
planeta que agora partilham com as criaturas mais 
perigosas da História…

DOM� 17� (16:00 / 21:30)

Elvis
Elvis
2h 30 min // DRAMA // M/12
DE: BAZ LUHRMANN
COM: AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, OLIVIA 
DEJONGE

A história mergulha na complexa dinâ-
mica entre Presley e Parker ao longo 
de 20 anos desde o início da carreira 
de Presley até ao seu estrelato sem pre-
cedentes contrastando com as 
mudanças culturais e a perda da ino-
cência da América. No centro desta jor-
nada está uma das pessoas mais 
importantes da vida de Elvis, Priscilla 
Presley . 

DOM 24 (16:00 / 21:30)

Mínimos 2: 
A Ascensão de Gru  
Minions: The Rise Of Gru
1h 27 min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: KYLE BALDA, BRAD ABLESON
VOZES DE: MANUEL MARQUES, LUÍS 
MASCARENHAS, MARIANA BARBOSA

A história do encontro do maior 
supervilão do mundo - aqui um des-
conhecido jovem de 12 anos! - e os 
seus icónicos Mínimos,que se torna-
ram na equipa mais ‘mal disposta’ do 
cinema, e enfrentam agora a mais 
implacável força criminal alguma vez 
já reunida em “Mínimos 2: A Ascensão 
de Gru”.

DOM 31 (16:00 / 21:30)

Thor: Amor e Trovão
Thor: Love and Thunder
2h 00 min // DRAMA // M/12
DE: TAIKA WAITITI
COM: CHRIS HEMSWORTH, NATALIE PORTMAN

Thor empreende uma jornada diferen-
te de tudo o que já enfrentou. A sua 
reforma é interrompida por Gorr, o Car-
niceiro dos Deuses, que procura a 
extinção de todos os deuses. Para com-
bater a ameaça,Thor pede a ajuda da 
"Rei Valkiria", de Korg e da ex-
namorada Jane Foster. Juntos, embar-
cam numa angustiante aventura cós-
mica para descobrir o mistério da vin-
gança do Carniceiro dos Deuses e 
detê-lo antes que seja tarde demais.
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Passatempo Cultural
TEMA:CULTURA GERAL-2

É um instrumento musical típico da Índia:

Famoso desenho de Leonardo da Vinci 
que estuda as proporções do corpo humano:

a) Sarangi
b) Quanum
c) Didjeridu

 a) O Homem Vitruviano
 b) O Homem Excelsius
 c) O Homem Idealis 

a) “Quinta Sinfonia”, “Nona Sinfonia”
b) “La Traviata”, “Rigoletto”
c) “Idomeneo”, “A Flauta Mágica” 

Qual destas obras são da autoria do compositor
Wolfgang Mozart?

 
Quais destes países não são banhados 
pelo Mar do Norte?

a) Hungria, Polónia, Chéquia e Estónia
b) Noruega, Suécia, Dinamarca e Inglaterra
c) Alemanha, Holanda, França e Bélgica

Local de morada dos deuses gregos:

a) Templo da Eternidade
b) Monte Olimpo
c) Montanha do Fogo

“Não existe um caminho para a felicidade. 
A felicidade é o caminho”, é uma frase da autoria de:

Este rei português exilou-se em Espanha, 
onde viria a falecer e a ser sepultado 
na cidade de Toledo:

“The Piper At The Gates Of Dawn” 
foi o primeiro álbum desta banda:

 a) Ernest Hemingway
 b) Antoine de Saint-Exupéry
 c) Mahatma Gandhi

a) Rolling Stones
b) Beatles
c) Pink Floyd

a) D. Afonso III
b) D. Sancho II
c) D. Duarte

passatempo cultural

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

ALICE VIEIRA

Lindo, lindíssimo 
Explora o mundo dos adjetivos
através do diálogo entre os 
vários elementos de uma família.

ROALD DAHL

Matilda
Matilda é uma menina dotada 
de uma grande inteligência, 
que se cansou do comportamento
idiota dos adultos e vai 
ensinar-lhes uma grande lição!

ALEXANDRA VASCONCELOS

As bactérias 
que nos curam  
Um plano de 14 dias para limpar, 
reparar e regenerar o seu intestino,
de forma a manter as suas bactérias 
controladas e a jogarem a favor da 
sua saúde.

FRANCISCO MOITA FLORES

A Despedida de Ulisses
Uma sátira sobre a pandemia,
nascida da dor da perda do pai,
vítima de Covid-19.

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: DIA DOS AVÓS

(Soluções  na pág.38)

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JULHO 2022

Celebrado a 26 de julho, o dia Mundial dos Avós 
visa reverenciar todos os avós, pela sua dedica-
ção e importância para a família. A data come-
morativa, assinalada anualmente, é uma home-
nagem ao dia de São Joaquim e Santa Ana, pais 
de Maria e avós de Jesus Cristo, considerados 
os padroeiros dos avós.

Neste dia, sugerimos algumas 
atividades para fazer com os avós:

ŸVER UM FILME NA COMPANHIA DOS AVÓS

ŸLEVÁ-LOS PARA JANTAR

ŸLEVÁ-LOS A PASSEAR A UM SÍTIO A GOSTO DELES

ŸOFERECER-LHES UMA PRENDA FEITA POR TI

ŸVER O ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DA FAMÍLIA COM ELES

ŸCONTAR E OUVIR HISTÓRIAS NA COMPANHIA DOS AVÓS.

https://hospitaldocoracao.com.br/novo/midias-e-artigos/artigos-nomes-da-medicina/quem-foi-william-thomas-green-morton/
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ção e importância para a família. A data come-
morativa, assinalada anualmente, é uma home-
nagem ao dia de São Joaquim e Santa Ana, pais 
de Maria e avós de Jesus Cristo, considerados 
os padroeiros dos avós.

Neste dia, sugerimos algumas 
atividades para fazer com os avós:

ŸVER UM FILME NA COMPANHIA DOS AVÓS

ŸLEVÁ-LOS PARA JANTAR

ŸLEVÁ-LOS A PASSEAR A UM SÍTIO A GOSTO DELES

ŸOFERECER-LHES UMA PRENDA FEITA POR TI

ŸVER O ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DA FAMÍLIA COM ELES

ŸCONTAR E OUVIR HISTÓRIAS NA COMPANHIA DOS AVÓS.

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


deliberações municipais deliberações municipais 3534

A Câmara Municipal nas suas Reuniões Ordinárias de 1 e 15 
de Junho, tomou conhecimento e deliberou: 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA JULHO 2022

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar a proposta de aviso do Programa Municipal 
“Jovens Estudantes em Férias – JEF 2022”, tendo por 
objetivo proporcionar a 100 jovens do concelho, com 
idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos, a pos-
sibilidade de desenvolverem ações de caráter cívico 
em colaboração com o Município, durante uma quin-
zena e mediante a atribuição de um subsídio indivi-
dual por cada dia efetivo de trabalho.

Aprovar as normas de funcionamento do Programa 
Municipal “Férias Ativas”, que visa a ocupação ativa 
e saudável dos jovens em período de férias, com ida-

des compreendidas entre os 6 e os 14 anos, e com 
acompanhamento de Técnicos das AEC. 

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a nomea-
ção dos membros do Conselho Municipal de 
Educação, sob proposta da Câmara Municipal, nos 
termos do Dec.Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro.

Ratificar o processo de candidatura nº16 /2022, de 
atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às 
Famílias, nos termos do respetivo Regulamento. 

CIDADANIA, CULTURA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de 
Mortágua, o subsídio no valor de 1.000,00 euros, 
para apoio às atividades de comemoração do seu 
35º aniversário. 

Aprovar atribuir à PESCAMOR – Clube de Pesca 
Desportiva de Mortágua, mediante a celebração de 
protocolo, o subsídio no valor de 4.000,00 euros, para 
apoio ao desenvolvimento da sua atividade regular. 

Aprovar atribuir à Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa de Cerdeira, mediante a celebração de 
protocolo, o subsídio no valor de 4.000,00 euros, 
para apoio à conclusão das obras do Parque de Lazer 
da Sobreira.

Deliberar disponibilizar à Associação Cultural, 
Recreativa, Desportiva e Social “Estrelas da Serra”, o 
serviço de autocarro para apoio à realização de ativi-
dade lúdica e de convívio.

Aprovar atribuir à Associação MORPATUDOS, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor 
de 5.000,00 euros, para apoio ao funcionamento da 
sua atividade, em prol do resgate, cuidado e acolhi-
mento de animais abandonados e errantes.

Aprovar atribuir à Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural da Benfeita, mediante a cele-
bração de protocolo, o subsídio no valor de 
10.000,00 euros, para apoio à execução de obras de 
manutenção e conservação do seu edifício-sede. 

AÇÃO SOCIAL

Aprovar atribuir ao Jardim-Escola João de Deus de 
Mortágua (IPSS), o subsídio no valor de 2.000,00 
euros, para apoio ao lançamento de livro sobre a his-
tória do Jardim-Escola durante os primeiros 50 anos. 

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Aprovar o Plano de Promoção de Acessibilidades (3ª 
geração) da Vila de Mortágua, que visa desenvolver 
e implementar ações e medidas que potenciem a 
mobilidade inclusiva, através do conceito de “Aces-
sibilidade para Todos”.

Aprovar o Estudo Prévio de Acessibilidades 360º da 
Rua Dr. José Lopes de Oliveira, no âmbito do Plano 
de Promoção das Acessibilidades”.

Tomar conhecimento que a Câmara está a elaborar 
candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) no âmbito do Aviso “Acessibilidades 360º“ 
para financiamento do projeto de melhoria de aces-
sibilidades na Rua Dr. José Lopes de Oliveira.
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Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
& Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

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

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 560

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

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

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

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
& 800 200 201

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

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

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

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

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

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

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

MORTÁGUA 
} TER E QUI | 17:30 - 19:00

VALE� DE� REMÍGIO
} SEG | 18:00 - 18:45

CORTEGAÇA
} SEG | 19:00 - 19:45

ALMAÇA
} SEX | 18:00 - 18:45
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SEG TER QUI SEX SÁB

BAPTISTA MELO

29 30 31

1 2 3

GONÇALVES 4 5 6 7 8 9 10

ABREU 11 12 13 14 15 16 17

BAPTISTA MELO 18 19 20 21 22 23 24

GONÇALVES 24 26 27 28

Farmácias de Serviço
JULHO

PROTEÇÃO CIVIL

Aprovar atribuir à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mortágua, o subsídio no 
valor de 417,90 euros, para fazer face a despesas 
extraordinárias no âmbito da Covid 19.

Tomar conhecimento que foi homologado o protoco-
lo entre a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, o Município de Mortágua e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Mortágua, para a manutenção e funcionamento 
da Equipa de Intervenção Permanente. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Aprovar a cedência de utilização de espaço no Ninho 
de Empresas do Município de Mortágua para insta-
lação da empresa S&J Atividades Náuticas, Lda., que 
tem como objeto social o desenvolvimento de ativi-
dades náuticas no concelho de Mortágua. 

Ratificar a prorrogação do funcionamento do 
Gabinete de Inserção Profissional de Mortágua (sito 
no Ninho de Empresas), nos termos do contrato cele-
brado entre o Município e o IEFP/Centro de 
Emprego e Formação Profissional de Coimbra.

Ratificar o protocolo “Formação+ Próxima” celebra-
do entre o Turismo de Portugal e os Municípios da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

GESTÃO, RECURSOS E RELAÇÃO COM O 
MUNÍCIPE

Aprovar o documento de Consolidação de Contas de 
2021 do Município de Mortágua e remeter o mesmo 
à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação. 

Ratificar o Voto de Pesar/Declaração de 3 dias de 
Luto Municipal pelo falecimento do Dr. Bráulio 
Afonso de Sousa, presidente da Câmara Municipal 
de Mortágua entre 1976 e 1989.

Aprovar a proposta de adesão do Município de 
Mortágua à Associação Nacional das Assembleias 
Municipais, associação de direito privado que tem 
como objeto “valorizar o papel das assembleias muni-
cipais na organização democrática dos municípios”.

Aprovar o reajustamento do orçamento do projeto 
de requalificação da “Casa Lobo, e na sequência 
dessa decisão lançar o procedimento de concurso 
público para execução da empreitada.

Tomar conhecimento que o Programa Operacional 
Centro 2020 aprovou a candidatura para comparti-
cipação da Operação de Requalificação e 
Refuncionalização da Centenária “Casa Lobo”.

Aprovar a abertura de procedimento de Hasta 
Pública para venda de diverso material e equipa-
mentos existentes no estaleiro municipal e que já 
não apresentam uso útil para o Município.   
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Soluções Passatempo Cultural

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

CAFÉ JARDIM 
(PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

Restaurantes Bares Alojamento

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SNACK BAR PABELA
Mortágua
q919 135 152

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

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

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

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

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

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

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

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

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

ARCÁDIA
Vale de Açores
q231 929 370

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ EQUADOR
Barracão
q915 463 075

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

NASCER DO SOL
Felgueira
q913 740 280

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
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Soluções Passatempo Cultural

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

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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