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- Estabelecemos estreita cooperação e diálogo per-
manente com os responsáveis pelo Centro de Saúde 
relativo ao seu funcionamento, necessidades de 
recursos humanos e técnicos, e melhorias necessári-
as, num contexto de colaboração e intervenção da 
Câmara junto das entidades competentes (ARS e o 
ACES Baixo Mondego);

- Entregámos ao Centro de Saúde de Mortágua uma 
viatura elétrica devidamente equipada e adaptada à 
prestação de cuidados de saúde primários ao domi-
cílio (Unidade Móvel), constituindo um serviço de 
proximidade à população, especialmente às pesso-
as, famílias e grupos mais vulneráveis, através da 
presença de equipas multidisciplinares nas áreas de 
cuidados de saúde e apoio psicológico e social;

- Apresentámos a edição de 2022 do Rali de 
Mortágua. Com esta organização, com o historial de 
Mortágua, com o investimento feito na nova zona 
espetáculo “Mortágua Arena”, que se perspetiva vir 
a ser referência nacional e internacional, estão cria-
das as condições para que rapidamente regresse-
mos ao nosso lugar natural no calendário do 
Campeonato de Portugal de Ralis e no WRC - 
Mundial de Ralis.

Feita esta partilha, lembro que no próximo dia 26 de 
maio iremos celebrar o Dia do Município, coincidin-
do com o feriado religioso da Quinta-Feira de 
Ascensão. 

Entre outros atos, a comemoração solene será mar-
cada pela atribuição do nome do Dr. Afonso 
Abrantes como patrono da Escola Básica de 
Mortágua, homenageando, assim, o Autarca e o 
Pedagogo, impulsionador da construção do Centro 
Educativo.

Ao longo dos seus 24 anos de Autarca, Afonso 
Abrantes deixou bem evidente a sua grande paixão 
pela Educação, criando condições promotoras do 
sucesso educativo, da inclusão social, da igualdade 
de oportunidades, com o objetivo de dar o melhor 
futuro às nossas crianças e jovens. É de inteira justi-
ça que se perpetue o seu nome num edifício escolar 
que tem o seu forte cunho pessoal. 

Neste dia de grande simbolismo para a nossa terra, 
iremos também prestar reconhecimento a Cidadãos, 
Associações e Trabalhadores Municipais. 

Convido todos a associarem-se à comemoração do 
Dia do Município, celebrando a união, a fraternida-
de e identidade de todos os Mortaguenses, residen-
tes no concelho, no país e no estrangeiro. 

Mortágua é uma construção coletiva, a que todos os 
Mortaguenses, sem exceção, são chamados com o 
seu trabalho, a sua experiência, o seu conhecimento 
e a sua solidariedade.  

Um abraço
  PRESIDENTE DA CÂMARA

   Ricardo Pardal

Caros Mortaguenses,

Decorrido mais um mês, continua o trabalho, atra-
vés do qual continuamos a desenhar o futuro dos 
melhores dias para Mortágua.

A educação, a juventude, a saúde, a cultura, o des-
porto, a promoção de Mortágua, estes e outros aspe-
tos fundamentais foram sendo tratados de forma 
estruturada, porque, como não nos cansamos de 
referir: A saúde tem de chegar às pessoas, fomentan-
do um apoio de proximidade aos mais frágeis e 
carenciados; Todos temos de ter acesso a uma oferta 
cultural e desportiva abrangente e diversificada; E 
os jovens, em particular, têm de ter acesso a uma 
oferta educativa enriquecedora que os ajude a 
melhor preparar o seu futuro.

Exemplificando com algum do trabalho desenvolvi-
do no mês de abril nos âmbitos da educação, juven-
tude, saúde, desporto e promoção de Mortágua:

- Integrámos no mapa de pessoal do Município de 
30 funcionários provenientes do Agrupamento de 
Escolas, na sequência da transferência para o 
Município das competências da área da Educação;

- Estabelecemos estreita cooperação e diálogo per-
manente com o Agrupamento de Escolas envolven-
do, entre outros assuntos, a pertinência que poderia 
ter a disponibilização do ensino articulado (evitan-
do a deslocação dos jovens para fora do concelho 
para frequentar esta valência);
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Mortágua celebrou 
48 anos do 25 de Abril com 
espetáculo musical “Acordes d`Abril”

O espetáculo musical “Acordes d`Abril” assinalou, em 
Mortágua, a celebração dos 48 anos do 25 de abril, data 
histórica que marcou a nossa vida coletiva, trazendo a 
liberdade sonhada.  

A música de intervenção teve um papel muito rele-
vante na resistência e luta contra a Ditadura, e a can-
ção “E Depois do Adeus”, interpretada por Paulo de 
Carvalho, serviu de senha para desencadear a “Re-
volução dos Cravos”.

O espetáculo, promovido pela Câmara Municipal, foi 
feito com a “prata da casa”, contando com a atuação 
do Grupo “Paralelos do Ritmo” e da Banda “Cordas 
Partidas”. Foi muito agradável ver duas gerações em 
palco, uma mais adulta e outra mais jovem, a celebra-
rem, através da música, os ideais e as conquistas de 
Abril. O palco e o Auditório estiveram decorados a 
preceito, com enormes cravos espalhados pela sala. 

Fizeram-se ouvir canções de Zeca Afonso e de outros 
cantores da chamada música de intervenção, e 
temas de música moderna portuguesa. O público 
juntou-se à “festa da liberdade” e acompanhou 
alguns dos temas mais conhecidos (“Grândola, Vila 
Morena”, “O que faz falta”), num espetáculo empol-
gante, vivido com calor humano, fraternidade e emo-
ção. Celebrou-se a Liberdade e prestou-se homena-
gem aos cantores de Abril.

Antes do início do espetáculo, o presidente da 
Câmara Municipal, Ricardo Pardal, dirigiu algumas 
palavras ao público, agradecendo a sua presença, 
bem como aos dois Grupos Musicais, que aceitaram 
o convite dirigido pelo Município. 

O presidente da Câmara sublinhou a importância de 
não esquecer o 25 de Abril: “O que somos hoje, o que 
podemos fazer hoje, deve-se à liberdade conquista-
da nesse dia de Abril. Devemos lembrar-nos disso 
todos os dias, que a liberdade e a democracia foram 
conquistadas, que esse é o legado que nos deixou. E 
que devemos lutar diariamente para que as con-
quistas do 25 de Abril permaneçam nas atuais e futu-
ras gerações”.

Além deste espetáculo, a comemoração da data 
ficou ainda assinalada com a iniciativa “A Poesia 
está na rua”, promovida pela Biblioteca Municipal. 
Os edifícios das Juntas de Freguesia (incluindo das 
extintas Juntas) ostentaram faixas com poemas alu-
sivos à Revolução de Abril, de autores como Sophia 
de Mello Breyner, Manuel Alegre, Amadeu Carvalho 
Homem, José Fanha, José Jorge Letria.■ 
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Está a decorrer em Mortágua a Ação de Formação 
Português Língua de Acolhimento (PLA) destinada a 
migrantes que estão fixados no concelho.

Trata-se de uma iniciativa do Centro de Emprego e 
Formação Profissional de Coimbra e do Município 
de Mortágua, tendo como destinatários migrantes 
adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, 
desempregados ou ativos empregados ou desem-
pregados, cuja língua materna não é a portuguesa 
e/ou que não detenham competências básicas. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
marcou presença no arranque da ação e deu as boas-
vindas aos inscritos. Expressou o desejo que se sin-
tam bem em Mortágua, dizendo que a Câmara está 
disponível para os ajudar na sua integração. 

Mortágua acolhe pessoas de várias nacionalidades 
que residem e trabalham no concelho, nomeada-
mente mexicanos, nepaleses, venezuelanos, india-
nos, holandeses, ingleses, entre outros. 

Com esta formação pretende-se que os trabalhado-
res migrantes aqui residentes possam aprender a 
língua para elevar a sua capacidade de expressão e 
compreensão em português, e dessa forma, reforçar 
a coesão social, facilitar o seu processo de integração 
social, cívica e laboral, contribuindo também para a 
prevenção da discriminação em função da origem e 
promovendo a igualdade. 

A Ação de Formação, que decorre no Ninho de 
Empresas de Mortágua, iniciou com uma primeira 
turma, constituída por 21 alunos. Com duração pre-
vista até 30 de julho, funciona em horário pós laboral, 
três vezes por semana. Dado o número de inscrições, 
prevê-se a abertura de novas turmas, brevemente.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
lembra que muitas destas pessoas vieram colmatar 
as dificuldades de mão-de-obra sentidas em vários 
setores de atividade (floresta, construção civil, entre 
outros) e  em algumas empresas instaladas no con-
celho, e estão a ajudar o tecido empresarial local. 
“Precisamos destas pessoas, mas queremos que se 
sintam parte da nossa comunidade, e a questão da 
aprendizagem e domínio da língua portuguesa é fun-
damental para a sua integração, até porque vêm de 
países com culturas muito diferentes da nossa ”.  ■ 

IEFP e Município de Mortágua 
promovem curso de Português 
para migrantes  
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Municípios do Planalto Beirão 
e Águas do Planalto vão aumentar
capacidade da Barragem do Paúl  

Município entregou viatura ao 
Centro de Saúde de Mortágua
para apoio a cuidados de saúde
de proximidade

Projeto visa reforçar em mais 300 mil metros cúbi-
cos a capacidade total da infraestrutura, o equiva-
lente a um mês de consumo nos meses de verão. Esta viatura foi adquirida pela CIM-Região 

de Coimbra no âmbito do projeto “Região 
de Coimbra + PROXIMIDADE”, que 
contemplou os 19 concelhos da região 
com Unidades Móveis de Saúde para 
prestação de serviços de saúde próximos 
das populações.

O aumento da capacidade da Barragem do Paúl é um 
desejo antigo da AMRPB e da Águas do Planalto, já 
que permite ampliar a resiliência do sistema de abas-
tecimento de água aos cinco concelhos que fazem 
parte da concessão. Uma segurança para os mais de 

68 mil utilizadores servidos pela Águas do Planalto, 
numa altura em que as alterações climáticas estão a 
causar cada vez mais problemas no abastecimento 
de água em todo o mundo. No início do ano mais de 
66% do país estava em seca severa.

A decisão agora tomada levará a um reforço de 300 
mil metros cúbicos de capacidade da Barragem do 
Paúl (cerca de 12,5%) através do aumento de aproxi-
madamente um metro da infraestrutura de conten-
ção de água. A AMRPB irá dar entrada com o projeto 
de obras junto das entidades competentes, prova-
velmente, ainda no primeiro semestre deste ano. 

A Barragem do Paúl serve o sistema integrado de 
abastecimento de água aos concelhos de  Carregal do 
Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela.■

A entrega da viatura foi efetuada no passado dia 22 
de Abril nas instalações do Centro de Saúde.  

Trata-se de uma viatura 100% elétrica, amiga do 
ambiente, e devidamente adaptada para prestar cui-
dados de saúde domiciliários à população, benefici-
ando sobretudo a população mais idosa, com mais 
dificuldades de transporte e mobilidade. 

Trata-se de um equipamento que vem melhorar a 
qualidade assistencial de proximidade nos cuida-
dos de saúde e reforçar o serviço prestado à comuni-

dade, passando agora a unidade a dispor de duas 
viaturas para apoio de saúde ao nível domiciliário. 

Nos termos da parceria estabelecida, compete ao 
Centro de Saúde de Mortágua assegurar o pessoal 
de enfermagem, material médico-cirúrgico e de con-
sumo clínico, cabendo ao Município de Mortágua 
disponibilizar a viatura, assegurar a sua manuten-
ção e o pagamento do seguro. ■
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Rali de Mortágua marcado pela estreia
da “Mortágua Arena” e número recorde 
de equipas participantes 

A edição de 2022 do Rali de Mortágua ficou marca-
da por uma mão cheia de novidades, como o 
regresso da Super-Especial, o Troféu Peugeot Rally 
Cup Ibérica, a nova localização do Parque de 
Assistência (Expomortágua) e sobretudo a nova 
zona espetáculo designada “Mortágua Arena”. 

Às novidades somou-se um 
número recorde de equipas parti-
cipantes, mais de meia centena, 
distribuídas pelo Campeonato 
Promo, Campeonato de Ralis 
2RM, Peugeot Rally Cup Ibérica, 
Campeonato Portugal Clássicos 
de Ralis, Campeonato Portugal 
Júnior de Ralis e Rali Extra.

Organizada pelo Clube Automóvel do Centro, com o 
apoio do Município de Mortágua, a prova arrancou 
na sexta-feira à noite com a Super-Especial, num 
regresso muito ansiado desta classificativa, que não 
se pôde realizar no ano passado devido ainda às con-
dicionantes da pandemia Covid-19. 

O circuito delineado entre a EN234 e as rotundas de 
Vale de Açores/Povoinha, voltou a concentrar 
milhares de pessoas que puderam ver os pilotos em 
ação, num cenário de proximidade mas com toda a 
segurança. 

No sábado realizaram-se três troços, com dupla pas-
sagem: Mortágua (7,75km), Laceiras (13,08km) e 
Aguieira (19,09km). Com a Super-Especial (2,20 
km), o percurso perfez 162,79km, dos quais 84,24km 
disputados ao cronómetro.

O presidente da Câmara Municipal faz um balanço 
positivo da prova, salientando o número recorde de 
equipas inscritas, o Campeonato Promo e o Troféu 
Cup Ibérica, mas vinca a vontade e o objetivo do 
Município em voltar a ter o Campeonato de Portugal 
de Ralis em Mortágua. “A decisão não é nossa, mas 
iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance 
para que o Rali de Mortágua volte a ser pontuável 
para o Campeonato de Portugal de Ralis, que é o 
lugar onde merece estar, por direito próprio. Temos 

um dos melhores ralis do campeonato português, 
com um público entusiasta, numa região onde há 
muita paixão pelo desporto automóvel, e que tem no 
Rali de Mortágua uma marca em termos da sua pro-
moção turistica”.

Ricardo Pardal destacou ainda o investimento do 
Município na valorização e melhoria contínua do 
rali, para os pilotos e para o público, sendo disso 
exemplo a recém-criada “Mortágua Arena.” “É um 
palco de eleição para o público poder ver os pilotos 
“in loco” e em campo aberto ao longo de dois quiló-
metros, sem sair do mesmo local, acompanhando a 
evolução dos carros em vários patamares”. Isso 
mesmo foi atestado pelos pilotos, que tiveram a 
oportunidade de experimentar, pela primeira vez, 
esta zona espetáculo. “É uma zona muito atrativa 
para o público, o traçado é muito interessante, acho 
que é uma mais-valia para o Rali de Mortágua”, 
comentou Gonçalo Henriques, 4º lugar da Geral e 1º 
nas Duas Rodas Motrizes do Campeonato Promo.

Esta nova zona espetáculo vai ser também uma 
estreia no Campeonato do Mundo de Ralis, no pró-
ximo dia 20 de maio, e promete ser um dos novos 
“santuários” de ralis no nosso país. ■
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Audição da Escola de Música
da Filarmónica de Mortágua

Cerca de trinta executantes subiram 
ao palco na habitual Audição da 
Escola de Música da Filarmónica de 
Mortágua.

A Audição é uma oportunidade dos jovens aprendi-
zes e professores mostrarem, ao público, o trabalho 
realizado pela Escola de Música da Filarmónica. 

Participaram na audição alunos das classes de clari-
netes, trombones, trompas, flautas e trompetes, 
saxofones e percussão, que encantaram pais, famili-
ares e restante plateia.

Foi uma tarde fantástica em que ficou bem demons-
trado o empenho e a qualidade de execução dos 
jovens intérpretes, e a importância e vitalidade 
deste projeto, que é o suporte do futuro da 
Filarmónica. ■
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NOVO LIVRO DA MORTAGUENSE EDUARDA FAIA Mais de 200 alunos passaram
pela Informa '22

Esta é a segunda obra literária lançada 
pela autora, que tem escrito 
sobretudo para um público infanto-
juvenil.  

Ação promovida pelo Projeto 
Municipal "Da Escola, Agarra a Vida", 
teve como destinatários alunos do  9º, 
10º, 11º e 12ºanos de escolaridade do 
Agrupamento de Escolas de Mortágua. 

“O País dos Meninos
 de Olhos Tristes”

A Informa – Feira de Informação Escolar e 
Profissional, pretende informar e esclarecer os alu-
nos sobre a oferta formativa de Universidades e 
Institutos Politécnicos, em termos de cursos, requi-
sitos de ingresso, e condições gerais proporcionadas 
por cada Instituição. 

Esta ação é especialmente importante para os alu-
nos do 12º ano que vão ter de fazer em breve a sua 
escolha no Ensino Superior.

Além das instituições de Ensino Superior, o Exército, 
a Marinha e a Força Aérea também estiveram repre-
sentados, dando a conhecer os seus cursos, condi-
ções de recrutamento e áreas de especialização. 
Algumas entidades de ensino fizeram também a 
divulgação dos seus cursos através do envio de mate-
rial informativo (desdobráveis, folhetos, guias), per-
mitindo aos alunos obter um leque alargado de 
opções e identificar os seus interesses em função da 
oferta disponibilizada por cada instituição.■

A Biblioteca Municipal foi o local escolhido para a 
apresentação do novo livro da autoria da morta-
guense Eduarda Faia, intitulado “O país dos meni-
nos de olhos tristes”. É o segundo livro da autora que 
sai à estampa, depois de “Rua 13”, editado em 2017. 

O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
e a Vereadora da Cultura, Ilda Matos, marcaram pre-
sença no evento, a que se associaram ainda familia-
res, amigos e público em geral. 

Eduarda Faia é Educadora de Infância. O gosto e 
hábito da leitura contribuiu para a descoberta da 
escrita para os outros, bem como a aprendizagem 
das técnicas da escrita. “Comecei a fazer algumas 
oficinas de escrita com o Pedro Chagas Freitas e o 
“bichinho” da escrita, de pôr coisas cá para fora, nas-
ceu de certa forma dessa experiência”, explica. 
Frequentou ainda workshops sobre “contar históri-
as”, fez teatro (Teatro Experimental de Mortágua), 

outras experiências que ajudaram a moldar a sua 
ligação e paixão às áreas da expressão. 

Mas a escrita esteve sempre presente na sua vida, 
confidencia: “Acho que sempre escrevi, até para mim 
mesma, funcionou um pouco como um escape, por 
assim dizer”. Entre a primeira e segunda obra passa-
ram cinco anos, mas isso não significou uma paragem 
no labor criativo. Existem mais dois livros na calha, 
em fase de acabamento: “Tenho a expetativa de 
publicar mais um livro até ao final do ano”, adianta.

No final da sessão, a autora autografou exempla-
res do livro.■
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Pavilhão Municipal acolheu 
Festa do Andebol 

Festa do Futsal em Mortágua

Iniciativa inseriu-se no Projeto Andebol 4Kids e envolveu 
a participação de Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, do 
Agrupamento de Escolas de Mortágua.

O Encontro de Petizes e Traquinas de futsal, 
realizado em Mortágua no passado dia 9 de abril, 
reuniu cerca de 250 crianças do nosso distrito. 

O Andebol 4Kids é um projeto promovido pela 
Federação de Andebol de Portugal, envolvendo 
numa parceria a Associação de Andebol de Viseu, o 
Município de Mortágua e o Agrupamento de Escolas 
de Mortágua. Tem como finalidade divulgar, pro-
mover e potenciar a prática do andebol na escola, 
mais concretamente junto dos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

A iniciativa desdobrou-se em duas atividades, o 
Festand, para os alunos do 1º e 2º ano, e o “Interturmas” 
para os alunos do 3º  e 4º ano, com abordagens diferen-
tes à modalidade em função dos escalões etários.

A atividade foi vivida por todos com alegria, entusias-
mo e diversão, como uma grande festa do desporto.

Do torneio concelhio foram selecionadas duas turmas 
masculinas e duas turmas femininas que irão repre-
sentar o Município no Andebol 4Kids Inter-Concelhio, 
a ter lugar no corrente mês de maio, em Nelas. ■

Mortágua foi o local escolhido pela Associação de 
Futebol de Viseu para retomar estes encontros 
jovens. O evento decorreu no Pavilhão Municipal e no 
Pavilhão do Agrupamento de Escolas, sendo que a 
Casa do Benfica em Mortágua, como co-organizador, 
fez-se representar com quatro equipas, exclusiva-
mente femininas, caso único no distrito. 

Foi com enorme brio que representaram o nosso conce-
lho, ganhando inclusive a larga maioria dos seus jogos.

Neste evento competiram equipas em escalões de 
sub6, sub7, sub8 e sub9, em representação dos con-
celhos de Mortágua, Mangualde, Nelas, Cinfães, 
Viseu e S. J. Pesqueira .Mais do que os resultados, há 
a destacar a alegria, o convívio e os sorrisos de todas 
as crianças por poderem voltar a jogar futsal.■
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“Campeões” recebidos nos
Paços do Concelho 
Equipa do Mortágua Futebol Clube sagrou-se campeã distrital da A. F. Viseu e 
subiu ao Campeonato Nacional. Campeões foram recebidos nos Paços do 
Concelho no mesmo dia em que festejaram o título e ergueram o troféu no seu 
campo.

No dia 30 de abril a equipa realizou o seu último jogo 
em casa e festejou o título com os adeptos, conquis-
tado a duas jornadas do fim do campeonato. Foi este 
o momento escolhido para a Câmara Municipal rece-
ber e prestar o devido reconhecimento a Atletas, 
Equipa Técnica, Direção e restantes Órgãos Sociais 
do Clube.  

Na sessão de homenagem marcaram presença o 
Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da 
Assembleia Municipal, Vereadores, à qual se associ-
aram ainda membros dos Órgãos Sociais, Sócios e 
simpatizantes do Clube.

A Associação de Futebol de Viseu fez-se representar 
pelo Presidente da Direção, e pelo Presidente do 
Conselho de Arbitragem. 

O Presidente da Assembleia Municipal, Acácio 
Fonseca, que foi atleta do M.F.C., partilhou a emoção e 
a alegria que sentiu também quando conquistou títu-
los ao serviço do Clube, e manifestou confiança na 
próxima época desportiva. “Será um campeonato mais 
duro, mais rigoroso, mas tenho a convicção de que a 
seriedade, o caráter, o brio, e a capacidade já demons-
tradas nos vão manter em patamares elevados”. “Ago-
ra é preciso continuar a trabalhar, ter os pés bem assen-
tes na terra, para que possamos encarar a próxima 
época com alguma tranquilidade”, afirmou, finalizan-
do com votos dos maiores êxitos desportivos.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
felicitou Atletas, o Treinador Rui Gomes e restante 
equipa técnica, a Direção e demais Órgãos Sociais. 
“O feito que vocês alcançaram é enorme e esse resul-
tado só é possível quando há um trabalho de equipa 
dentro e fora do campo”, afirmou, destacando o tra-
balho, a dedicação, o espírito de sacrifício e de união 
de todos os que ajudaram a atingir o objetivo.

Ricardo Pardal manifestou o compromisso do atual 
Executivo Municipal de continuar a apoiar o Clube 
neste novo desafio, no âmbito das possibilidades 
financeiras do Município, e que agora há que traba-
lhar com o mesmo afinco para que a próxima época 
seja de sucesso e o Clube se mantenha no escalão 
nacional. E renovou o desafio aos clubes de futebol 
do concelho, no sentido de unirem esforços em 
torno de um modelo de formação para o futebol em 
Mortágua, de forma a garantir o futuro e a qualidade 
do trabalho nesta área.■
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Junta de Freguesia de Espinho 
divulgou trilho ao longo
da ribeira de Santa Cristina 

Com uma extensão de 11 km (ida e 
volta), tem início em Santa Cristina e 
termina na Cadima, junto ao Painçal, 
sendo o primeiro trilho criado na 
área da freguesia.

Com o objetivo de apresentar e divulgar este trilho, a 
Junta de Freguesia de Espinho organizou uma 
Caminhada, tendo convidado a Câmara Municipal e 
as Associações da Freguesia. 

A iniciativa de abertura do trilho é fruto, desde logo, 
da vontade e do entusiasmo de um grupo de amantes 
do BTT, a que se juntou a Associação de Moradores e 
Amigos do Painçal e a Junta de Freguesia de Espinho, 
num trabalho de cooperação.■
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Atletas, Equipa Técnica e 
Dirigentes foram recebidos, 
no passado dia 30 de Abril, 
nos Paços do Concelho.

Apresentação da equipa de BTT 
do Núcleo do Sporting Clube de Portugal 
de Mortágua 

A equipa é constituída por 36 atletas, dos quais 10 parti-
cipam na vertente competição (maratonas XCM e 
Downhill). Os restantes atletas participam em provas 
abertas (Ciclismo Para Todos), incluindo do 
Campeonato Nacional (vertente Promoção).  

Além das provas em que está envolvido, o Núcleo do 
S.C.P. irá realizar em Mortágua, no mês de outubro, a 
prova “Rota da Lampantana”, na mesma altura do even-
to gastronómico. �
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NOVO
SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO SOCIAL

  QUAIS OS 
DESTINATÁRIOS?

Todas as pessoas 
residentes no concelho 
de Mortágua.

  O QUE É?

A• ção Social
D• ireitos Sociais

P• rojetos comunitários
A• tividades para a comunidade

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
de famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social:

A NOSSA MISSÃO

O SAAS de Mortágua tem como missão dinamizar uma 
intervenção social focada  na melhoria das condições de 
vida e bem-estar das populações na coesão social e no 
desenvolvimento social.

QUAIS OS OBJETIVOS DO SAAS?

I•nformar, aconselhar e encaminhar as pessoas para 
programas, respostas, serviços ou prestações sociais 
adequadas à sua situação; 
A• poiar em situações de vulnerabilidade social;
P• revenir situações de pobreza e de exclusão social;
A• ssegurar o acompanhamento social do percurso de 
inserção social; 
M• obilizar os recursos da comunidade adequados à 
progressiva autonomia pessoal, social e profissional;
P• romover acções de desenvolvimento comunitário.

}

m
saas.mortagua
@cm-mortagua.pt

p

SERVIÇOS SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
Rua Padre Moderno, nº 12
(junto à Igreja Matriz)

ATENDIMENTO: SEG A SEX
09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Atendimento em horário diferente: 
excecionalmente e sob agendamento.

231 927 460
% 

Mortágua mais perto das pessoas

NOVO
SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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MUNDIAL DE RALIS 
MORTÁGUA

20 DE MAIO 

Pelo segundo ano consecutivo, Mortágua recebe 
uma das classificativas do Rali de Portugal, prova 
integrada no Campeonato do Mundo de Ralis 
(WRC).

Com partida às 16h05, a classificativa de Mortágua 
terá uma extensão de 18,16 km, sendo o troço idênti-
co ao disputado no ano passado, percorrendo trilhos 
da freguesia do Sobral (Riomilheiro, Felgueira, Chão 
Miúdo e Vale de Paredes). Novidade será a passa-
gem pela “Mortágua Arena”, a nova zona para ralis 
criada pelo Município que garante espetáculo ao 
longo de 2km.

eventos26 AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Receção aos convidados.

Abertura da Exposição de Trabalhos 
realizados pelos alunos da Escola Básica 
Dr. Afonso Abrantes.

Intervenção do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, Acácio Fonseca

Intervenção do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, Ricardo Pardal

10h30

10h45 

11h00

26 MAIO
ESCOLA BÁSICA
DR. AFONSO ABRANTES
(CENTRO EDUCATIVO)

Dia do Município
2022MORTÁGUA

Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 

Descerramento da placa de identificação da 
Escola Básica de Mortágua com o nome do 
seu patrono "Escola Básica Dr. Afonso 
Abrantes".  

11h15

12h00

27eventosMAIO 2022
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CAMINHADA CLDS

19 MAI

09:00 | Concentração na Praça do Município 

09:15 | Moldura Humana em forma de coração

10:00 | Caminhada pelo Coração

11:00 | Atividade Física; Ação de sensibilização sobre 
doenças Cardiovasculares; Ação prática de suporte Básico 
de Vida 

12:30 | Encerramento das atividades

ROMARIA À MODA ANTIGA

22 MAI

Com a participação dos grupos: 

Rancho Folclórico "Os Camponeses" do Freixo
Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores
Grupo Típico de Ançã, Cantanhede 
Rancho Folclórico Sampaense, Oliveira do Hospital

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

FESTA DA ASCENSÃO
ROMARIA DO CABEÇO DO SENHOR DO MUNDO 

26 MAI

Eucaristia - 11h30 
Tarde de Animação

SILENT PARTY

27 MAI
22:00 | RUA DR. JOÃO LOPES DE MORAIS

Já imaginou a Rua Dr. João Lopes de Morais
transformada numa pista de dança?.
Receba o seu headphone sem fios e escolha 
o estilo musical que pretende ouvir
e junte-se à festa com os Dj´s pela noite dentro.

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

III CAPÍTULO DA CONFRARIA 
DA LAMPANTANA

15 MAI

09:00 | Visita ao Parque Temático e Lagar de Varas de Vale 
de Mouro.

11:30 | Cerimónia capitular no Centro de Animação 
Cultural de Mortágua.

13:30 | Almoço convívio na Quinta do Recanto

IINSCRIÇÕES LIMITADAS ATRAVÉS DO EMAIL 
confrariadalampantana@gmail.com

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

NA ROTA NAPOLEÓNICA 
CAMINHADA | BTT

22 MAI 

08:30 | Ponto de Encontro (caminhada) - Meligioso

09:30 | Ponto de Encontro (BTT) - (Praça do Município)

Ponto de Chegada - Obelisco

+ INFORMAÇÕES - POSTO DE TURISMO: 231 927 464 

INSCRIÇÕES LIMITADAS ATÉ AO DIA 16 DE MAIO ATRAVÉS DO LINK 
https://forms.gle/4Wqm4BmQV96BhcYT9

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

eventos 2928 eventosAGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA MAIO 2022

ENCONTRO DE COROS

29 MAI
15:30 | IGREJA DE MORTÁGUA

Com a participação dos Coros: 

Coral Juvenil Sílvia Marques 
Cantemus - Coro Juvenil do Município de Cantanhede
Coral Sant'Ana, Oliveira do Hospital

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

EXPOSIÇÃO 

UMA VIDA A FAZER LER

7 MAI A 30 JUN

Exposição de homenagem ao escritor mortaguense
Branquinho da Fonseca. A vida e a obra de um cidadão 
que deixou um legado na literatura, no acesso e 
promoção da leitura para todos.

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

SÁB 07 (21:30) / DOM 08 (21:30)

Monstros Fantásticos: 
Os Segredos de Dumbledore
Fantastic Beasts: The Secrets of 
Dumbledore

2h 23min // AVENTURA // M/12
DE: DAVID YATES
COM: EDDIE REDMAYNE, JUDE LAW, MADS MIKKELSEN

O poderoso Feiticeiro Negro, Gellert Grindelwald, prepara-
se para controlar o mundo dos feiticeiros. 
O Professor Albus Dumbledore percebe que não o consegue 
impedir sozinho e confia no magizoologista Newt 
Scamander para liderar uma equipa destemida de 
feiticeiros, bruxas e um corajoso cozinheiro muggle. 
Nesta perigosa missão encontram antigos e novos 
monstros, e defrontam a crescente legião de seguidores de 
Grindelwald.

SÁB 14 (21:30) / DOM 15 (21:30)

A Cidade Perdida
The Lost City

1h 51min // AVENTURA // M/12
DE: AARON E ADAM NEE
COM: SANDRA BULLOCK, CHANNING TATUM, DANIEL RADCLIFFE

A brilhante, mas solitária escritora Loretta Sage,passou toda 
a carreira a escrever sobre lugares exóticos nos seus 
populares romances de aventura,protagonizados pelo 
elegante modelo de capa Alan ,que dedicou toda a sua vida a 
encarnar o herói “Dash”. Durante uma viagem com Alan, na 
promoção do seu novo livro, Loretta é raptada por um 
excêntrico bilionário, que espera que a autora o guie até ao 
tesouro da antiga cidade perdida da sua última história. 
Determinado em provar que pode ser um verdadeiro herói e 
não um mero produto de ficção, Alan decide salvá-la. 
Empurrados para uma épica aventura na selva,o par 
improvável irá precisar de trabalhar em conjunto para 
sobreviver aos elementos e descobrir o ambicionado 
tesouro,antes que este se perca para sempre.

SAB 21 (21:30) DOM 22 (16:00)

Os Mauzões  
The Bad Guys

1h 40 min // ANIMAÇÃO // M/6
DE: PIERRE PERIFEL
VOZES: TOMÁS ALVES, MANUEL MARQUES, NUNO MARKL

Uma equipa de animais fora da lei e peritos em golpes, está 
prestes a tentar o seu golpe mais ousado tornarem-se 
cidadãos modelo.Nunca houve cinco amigos tão infames 
como Os Mauzões o Sr. Lobo, arrojado carteirista, o Sr. Cobra, 
arrombador de cofres que já viu de tudo,o Sr. Tubarão, 
descontraído mestre do disfarce,o Sr. Piranha, ‘músculo’ com 
pavio curto e a Sra. Tarântula, hacker de língua afiada, 
também conhecida como “Webs”. Mas quando, após anos de 
infindáveis assaltos e de serem os vilões mais procurados do 
mundo,o gangue é finalmente apanhado, o Sr. Lobo faz um 
acordo (o qual não tem qualquer intenção de cumprir) para os 
salvar a todos da prisão: Os Mauzões tornar-se-ão bonzinhos.

SAB 28 (21:30) / DOM 29 (21:30)

Doutor Estranho no Multiverso 
da Loucura
Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness

2h 06 min // AVENTURA // M/12
DE: SAM RAIMI
COM:BENEDICT CUMBERBATCH, RACHEL MCADAMS, ELIZABETH OLSEN

O universo cinematográfico da Marvel desvenda o 
Multiverso e expande os seus limites para além do que 
alguma vez foi feito.

Entre no desconhecido com o Doutor Estranho que, com a 
ajuda de aliados místicos, antigos e novos, atravessa as 
realidades alternativas e perigosas do Multiverso para 
enfrentar um novo adversário. Um filme de Sam Raimi.
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Passatempo Cultural
TEMA: LUGARES DO MUNDO

A ilha de Páscoa, famosa pelas suas gigantescas 
estátuas de pedra (moais), fica localizada 
num destes países:

A ilha de Bora Bora fica situada nesta região 
do Oceano Pacífico:

a) Argentina
b) Chile
c) Bolívia

 a) Nova Guiné
 b) Ilhas Fiji
 c) Polinésia Francesa 

a) Tanzânia
b) Quénia
c) Uganda 

O Monte Kilimanjaro (5895m) está situado 
num destes países:

 
Quais destes países da América do Sul fazem
fronteira com o Brasil?

a) Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua
b) Uruguai, Paraguai, Guiana, Bolívia
c) Chile, Panamá, Nicarágua

A cidade de Boston pertence a este
estado americano: 
a) Massachusetts 
b) Tennessee 
c) Michigan

Qual deste grupo de países não tem 
ligação direta ao mar:

O Grand Canyon é um famoso desfiladeiro 
situado neste estado americano:

O deserto do Saara atravessa estes países:

 a) Eslovénia, Letónia e Lituânia
 b) Alemanha, Bélgica e Polónia
 c) República Checa, Hungria e Áustria

a) Argélia, Líbia, Marrocos, Sudão
b) Síria, Jordânia, Iraque, Iémen
c) Botsuana, Namíbia, Zâmbia, África do Sul

a) Utah
b) Arizona
c) Colorado

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

JOSÉ JORGE LETRIA

Se eu fosse um livro 
Quem, de entre os apaixonados 
pelos livros, nunca sentiu que o
mundo se transforma à sua volta
por influência do que está a ler?

ROSÁRIO ALÇADA ARAÚJO

Uma casa na lua 
Este livro repleto de imaginação 
mostra-nos que, apesar das nossas 
diferenças, juntos podemos
fazer a mudança.

EDUARDA FAIA

O país dos meninos 
de olhos tristes
Há bosques, rios e mares, como
em todos os outros países.
As pedras, os pássaros, as árvores,
as ervas têm saudades.
Porque será?

VALTER HUGO MÃE

As doenças do Brasil
Uma delicadíssima história de resistentes.
Exuberante aventura das palavras 
e da imaginação em busca da hipótese
da paz.

ALBERTO S. SANTOS

A profecia de Istambul 
Pelo meio de corsários, cativos, 
renegados, conquistadores e judeus, 
emerge uma fascinante história de amor,
que irá colocar à prova os valores mais
profundos de um ser humano.

RODRIGO GUEDES DE CARVALHO

Margarida espantada 
Um livro sobre família. 
Sobre irmãos. É sobre violência
 doméstica e doença mental. 
É um efeito dominó sobre a dor.

INFANTIL / JUVENIL ADULTOS

TEMA: DIA DO AUTOR PORTUGUÊS

(Soluções  na pág.38)

No dia 22 de maio comemora-se o Dia do Autor Português, dia 
instituído em 1982 pelo maestro Nóbrega e Sousa (membro da 
direção da Sociedade Portuguesa de Autores), com o propósito 
de homenagear os autores portugueses de diversas áreas, 
como as artes plásticas, a literatura, a música, o cinema, que 
têm contribuído para o enriquecimento da cultura portuguesa 
com as suas criações e distinguir aqueles que se destacaram na 
defesa e promoção dos direitos de autor.
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deliberações municipais deliberações municipais 3534

A Câmara Municipal nas suas 
Reuniões Ordinárias de 6 e 20 
de Abril, tomou conhecimento 
e deliberou: 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA MAIO 2022

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Aprovar as condições e as despesas inerentes à par-
ticipação de 50 alunos do concelho no Programa 
“Universidade Júnior” (Cursos de Verão da Univer-
sidade do Porto), na semana de 18 a 22 de julho, inse-
rida no plano de ação do Projeto Municipal “Da Esco-
la, Agarra a Vida”.

Ratificar os processos de candidatura nº 10,12,13 e 
14/2022 para atribuição do Incentivo à Natalidade e 
Apoio à Familia, no âmbito do Programa “Nascer em 
Mortágua”.

Aprovar deferir 52 processos de candidatura para 
atribuição de Bolsa de Estudo que cumprem os 
requisitos do respetivo Regulamento, sem prejuízo 
da análise posterior de outros processos que aguar-
dam elementos para instrução/avaliação. Mais delibe-
rou fixar em 78.000,00 euros o valor global das Bolsas 
de Estudo para o ano  letivo 2022-2023.

CIDADANIA,CULTURA,DESPORTO E ASSO-
CIATIVISMO

Aprovar atribuir à Casa do Benfica de Mortágua, 
mediante a celebração de protocolo, o subsídio no 
valor de 10.000,00 euros, para apoio ao desenvolvi-
mento da sua atividade desportiva (formação e com-
petição) na época 2021-2022.

Aprovar atribuir ao Velo Clube do Centro, mediante a 
celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
40.000,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da 
sua atividade desportiva, sendo 30.000,00 euros 
para atividade e 10.000,00 euros para investimentos. 

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube, medi-
ante a celebração de protocolo, o subsídio no valor 
de 5.000,00 euros como apoio à participação de atle-
tas do Clube em dois torneios em Wormeldange, a 
convite do F.C. Koeppchen, a realizar nos dias 29 de 
maio e 11 de junho, e no âmbito da geminação exis-
tente entre os dois municípios. 

Aprovar atribuir ao Mortágua Futebol Clube – Sec-
ção de Karaté Shukokai, o subsídio no valor de 
3.500,00 euros, para apoio ao desenvolvimento da 
sua atividade desportiva regular no corrente ano. 

Aprovar atribuir ao Grupo Associativo e Recreativo 
Académico de Vila Moinhos, o subsídio no valor de 

500,00 euros, para apoio à realização do seu tradici-
onal Passeio de Cicloturismo.

Aprovar atribuir à Confraria da Lampantana o sub-
sídio no valor de 3.000,00 euros para apoio à reali-
zação do seu III Capítulo e demais atividades que se 
propõem realizar no corrente ano. 

Aprovar atribuir ao Centro Cultural e Desportivo da 
Ferradosa o subsídio no valor de 500,00 euros para 
apoio à realização do seu tradicional convívio popular. 

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Deliberar autorizar o Consórcio COMSA/Fergrupo a 
fazer uso temporário de terreno, afeto ao domínio 
público municipal e sito na zona do Coval, no âmbi-
to da empreitada de modernização da Linha da 
Beira Alta.

Deliberar autorizar o Consórcio COMSA/Fergrupo a 
fazer uso temporário de terreno, afeto ao domínio 
público municipal e sito na área do parque da ETAR 
de Mortágua, para apoio aos trabalhos a executar na 
ponte ferroviária  de Mortágua, no âmbito da 
empreitada de modernização da Linha da Beira Alta.

PROTEÇÃO CIVIL

Ratificar o protocolo celebrado entre a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município 

de Mortágua e a Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Mortágua, que regula as condições 
de contratação, funcionamento, manutenção e com-
participação dos elementos das Equipas de Interven-
ção Permanente afetas à AHBV de Mortágua. 

DEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO

Tomar conhecimento que o Montebelo Aguieira 
Lake Resort&SPA, situado no concelho de Mortágua, 
foi um dos vencedores da 5ª edição do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões, na categoria HOTEL&SPA.

Tomar conhecimento da aprovação da candidatura 
ao apoio e funcionamento de 2 equipas de Sapado-
res Florestais em 2022.

Manifestar interesse ema aderir aos Serviços Parti-
lhados da CIM-Região de Coimbra relativamente ao 
controlo metrológico legal (controlo e verificação 
dos instrumentos de medição).

GESTÃO, RECURSOS 
E RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Aprovar desencadear abertura de procedimento de 
elaboração do Regulamento do Orçamento Partici-
pativo do Município de Mortágua. 
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Lake Resort&SPA, situado no concelho de Mortágua, 
foi um dos vencedores da 5ª edição do Prémio Cinco 
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controlo metrológico legal (controlo e verificação 
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GESTÃO, RECURSOS 
E RELAÇÃO COM O MUNÍCIPE

Aprovar desencadear abertura de procedimento de 
elaboração do Regulamento do Orçamento Partici-
pativo do Município de Mortágua. 
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MAIO SEG TER QUI SEX SÁB

BAPTISTA MELO

ABREU

GONÇALVES

ABREU

BAPTISTA MELO

GONÇALVES

Farmácias de Serviço

Contactos Úteis
ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
& Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
q231 920 122 

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

CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
q231 927 560

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

FARMÁCIA ABREU
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
q231 920 005

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

TÁXIS
q 231 922 262

TRANSPORTE FLEXÍVEL A PEDIDO
& 800 200 201

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

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

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

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

FREGUESIA DO SOBRAL
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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Aprovar o Regulamento Interno de Funcionamento 
dos Serviços de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS), no âmbito da assunção de novas com-
petências pelo Município em matéria de Ação Social. 

Aprovar a decisão de não adjudicação do forneci-
mento de energia elétrica em mercado livre ao abri-
go do Acordo Quadro de Eletricidades da Central de 
Compras da Região de Coimbra, no seguimento do 
procedimento de consulta prévia, considerando que 
a única proposta apresentada supera o preço base 
do concurso (artº 70º, nº 2, d) do Código dos Contra-
tos Públicos.) 

Aprovar emitir parecer favorável à atribuição do 
estatuto de Utilidade Pública à ACIBA – Associação 
Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira. 

Aprovar a proposta de atribuição de Medalha de Ouro 
de Bons Serviços a 5 Trabalhadores do Município, nos 
termos do respetivo Regulamento Municipal.

Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Ouro 
de Mérito Municipal à Casa do Benfica de Mortágua, 
nos termos do respetivo Regulamento Municipal. 

Aprovar a proposta de atribuição de Medalha de Ouro de 
Mérito Municipal ao cidadão Gualter Ângelo Mendes, nos 
termos do respetivo Regulamento Municipal. 

Aprovar a proposta de protocolo a celebrar entre o 
Município e a Mobi.E, SA no âmbito da concessão da 
rede piloto PCN (posto de carregamento de veículos 
elétricos em Mortágua). 

Aprovar a criação da Comissão de Acompanhamen-
to e Monitorização da transferência de competênci-
as no domínio da Educação para o Município de Mor-
tágua. 

Aprovar a criação da Comissão de Acompanhamento 
e Monitorização da transferência de competências do 
domínio da Saúde para o Município de Mortágua.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 13 DE ABRIL DE 2022

Aprovar os Documentos de Prestação de Contas do 
Município relativos ao ano de 2021.

Aprovar o Inventário de Bens, Diretos e Obrigações 
Patrimoniais do Município e respetiva Avaliação. 

Aprovar a proposta da 1ª alteração ao Mapa de Pes-
soal de 2022.

Aprovar o Relatório anual de execução do Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão de 2021, nos termos da 
Recomendação nº1/2009 do CPC, e remeter o mesmo 
à Assembleia Municipal para conhecimento. 
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Soluções Passatempo Cultural

1b,2c,3a,4b,5a,6c,7a,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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EDIÇÃO PERIODICIDADE TIRAGEM DISTRIBUIÇÃO  C. M. Mortágua ▪ Mensal ▪ 1500 ▪ Gratuita 

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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Soluções Passatempo Cultural

1b,2c,3a,4b,5a,6c,7a,8b
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Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

NASCER DO SOL
Felgueira
q913 740 280

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18
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As Instituições interessadas na divulgação 
das suas atividades através desta agenda, de-
vem remeter todas as informações úteis, im-
preterivelmente, até ao dia 15 de cada mês.

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

EDITORIAL

NOTÍCIAS

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

FOTO CAPA: VISTA PARA A VILA 
DE MORTÁGUA, COM SERRAS 
DO BOI E DO CARAMULO EM 
PANO DE FUNDO 
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