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Mortaguenses,

Há pouco mais de um mês fomos escolhidos para gerir 
os destinos do Concelho de Mortágua, e há pouco mais 
de uma semana estamos em exercício de funções.

Neste momento, temos consciência de que temos 
sobre os ombros a responsabilidade de corresponder 
às expetativas criadas, e estamos já a dar tudo o que é 
possível para o fazer, sem abrandar e desde o primeiro 
minuto, como é nosso compromisso.

O cenário que até agora encontramos está dentro do que 
era esperado, o acompanhamento e a leitura que fazía-
mos estavam certos, o que quer dizer que a exigência é 
elevadíssima e os desafios são tremendos para se nor-
malizar “a casa”, para manter o normal funcionamento 
dos serviços e acudir a tudo o que está em défice, e ainda 
para projetar já algumas mudanças visando um futuro 
diferente – a nossa Melhor Mortágua.

Como não nos cansamos de dizer, Mortágua é um 
tesouro e vai ser um tesouro, mas o trajeto é duro e 
demorado e depende do esforço de todos, “dentro e 
fora da Câmara”.

Temos de dar o melhor de nós, ser pacientes e colabo-
rativos, e tentar sempre ser justos no que pedimos mas 
também naquilo de que prescindimos, em nome da 
igualdade de tratamento e oportunidades a que todos 
temos direito.

Da nossa parte está visto (e confirma-se de forma abrup-
ta), temos de trabalhar muito e estamos a fazê-lo afinca-
damente. Não se consegue em tão pouco tempo mudar 
tudo o que há para mudar e "acudir a todos os fogos", mas 
estamos no nosso limite, e é assim que vamos continuar, 
porque a mudança tem de acontecer e vai acontecer.

O futuro de Mortágua está a ser construído com os 
olhos no presente, em equipa, em esforço, com traba-
lho e foco unicamente no que interessa: no bem-estar 
dos Mortaguenses, e em corresponder à responsabili-
dade que nos foi confiada.

Bem firmes, vamos prosseguir e lá chegaremos (antes 
cedo que tarde, e com os pés bem assentes na terra).

   PRESIDENTE DA CÂMARA

   Ricardo Pardal

O futuro de Mortágua está a ser construído 
com os olhos no presente"

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

A C.M. Mortágua reserva-se o direito de selecionar a 
informação a incluir, de acordo com os critérios edi-
toriais. As eventuais alterações das iniciativas anun-
ciadas são da responsabilidade dos seus promotores.
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Ricardo Pardal tomou posse 
como presidente da Câmara Municipal 

O auditório do Centro de Animação 
Cultural, completamente lotado, teste-
munhou a cerimónia de Instalação dos 
Novos Órgãos Autárquicos - Assembleia 
e Câmara Municipal - para o quadriénio 
2021/2025.

As eleições de 26 de setembro determinaram a consti-
tuição de um novo Executivo Municipal. Ricardo 
Pardal, que encabeçou a lista mais votada para a 
Câmara Municipal, é o novo presidente da Câmara.

Ricardo Pardal, 49 anos, é natural de Vale de Açores. 
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pos-
sui uma experiência de mais de 20 anos de gestão 
autárquica, tendo desempenhado anteriormente a fun-
ção de chefe da Divisão de Administração Geral e 
Finanças da Câmara Municipal e o cargo de Vereador 
da Câmara, com o pelouro das finanças autárquicas. 
Mais recentemente desempenhou a função de Diretor 
de Serviços no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. 

O Executivo Municipal integra ainda os Vereadores 
Luís Filipe Rodrigues (é também vice-Presidente da 
Câmara) e Ilda Matos. 

A Câmara Municipal mantém o mesmo número de verea-
dores eleitos (5), sendo três eleitos pelo Partido Socialista e 
dois pelo movimento Renovar Mortágua. ■

   Ricardo Pardal

   Luis Filipe Rodrigues    Ilda Duarte Matos

   Nuno André Faustino    Steve Matos

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | PS

VEREADOR | PS VEREADORA | PS

VEREADOR | RENOVAR MORTÁGUA VEREADOR | RENOVAR MORTÁGUA
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Discurso de Tomada de Posse
do Presidente da Câmara

Presidente da Câmara empossado 
traçou as linhas mestras do programa de 
governação para os próximos 4 anos, 
que tem como objetivo “Fazer mais 
pelas Pessoas” e construir uma “Melhor 
Mortágua”.

No seu discurso de tomada de posse, Ricardo Pardal, já 
empossado no cargo de Presidente da Câmara, saudou 
todos os Mortaguenses que exerceram o seu direito de 
voto no passado dia 26 de setembro, “independente-
mente do seu sentido de voto”, frisou, e bem como 
todos os eleitos para os diferentes Órgãos Autárquicos 
e das Freguesias, desejando a todos as maiores felicida-
des no desempenho das suas funções e no trabalho que 
vão desenvolver na prossecução dos interesses dos Mor-
taguenses que os elegeram e representam. “A forma 
como decorreu o ato eleitoral no nosso concelho foi 
uma enorme manifestação do sentido democrático dos 
Mortaguenses, e os resultados expressam de forma con-
cludente a sua vontade maioritária”, afirmou. Uma von-
tade traduzida, na atribuição inequívoca de uma maio-
ria absoluta na Câmara Municipal, na Assembleia Muni-
cipal e em 5 Assembleias de Freguesia”, à equipa e ao 
projeto apresentados pelo Partido Socialista.

Ricardo Pardal referiu que este resultado representa res-
ponsabilidade acrescida e que os Mortaguenses esperam 
do novo Executivo o cumprimento rigoroso dos compro-
missos assumidos, “com a certeza de que temos pela frente 
um mandato de quatro anos para o fazer, sem nunca esque-
cer que a nossa ação será julgada diariamente”. 

Para fazer esse caminho, referiu, conta com uma equipa 
preparada, conhecedora e pronta a atuar, que sabe os 
passos que têm de ser dados rumo a um futuro diferen-
te, mas também ciente de que há muito trabalho a fazer 
e que os problemas existentes no concelho não se resol-
vem de um dia para o outro. 

“Não prometemos tudo, a todos, no imediato, e não 
apostaremos em medidas radicais impossíveis de 
executar”

Uma equipa capacitada para operar a mudança rumo a 
uma Mortágua mais inclusiva, mais justa, mais moder-
na e democrática. Para atingir estes objetivos, disse, “é 
necessário ter visão estratégica, gerir, avaliar, reduzir 
custos, arrecadar receitas, estudar, projetar e executar 
com certezas e segurança”. 

O presidente traçou as grandes linhas de orientação do 
seu Programa de governação, que assenta em 6 grandes 
áreas prioritárias de intervenção: Proximidade e Servi-
ços pró-cidadão; Floresta, Água e Ambiente; Saúde, Pro-
teção e Inclusão; Educação, Cidadania, Cultura e Asso-
ciativismo; Demografia e Desenvolvimento; e Turismo. 

A proximidade com os cidadãos mortaguenses, ouvin-
do os seus problemas e anseios, e proporcionando o 
acesso generalizado aos serviços em condições de 
igualdade e qualidade, é um dos eixos estruturantes 
desse programa governativo. 

“Temos de assumir que a Câmara é de todos os 
cidadãos de Mortágua, não só de quem a gover-
na. Queremos uma Câmara aberta, transparente 
e justa, com serviços acessíveis a todos, e sem-
pre pronta a ajudar quem dela precisa“.

A questão demográfica e a fixação de pessoas é outra 
das grandes linhas de força do programa de governa-
ção, criando condições para que todos os cidadãos de 
Mortágua tenham acesso a oportunidades de emprego 
e desenvolvimento social, sem esquecer o apoio aos 
mais frágeis e carenciados (apoio de proximidade a 
nível social e dos serviços de saúde).

“Mortágua tem de ser, de facto, um concelho 
de oportunidades, um território de empreen-
dedores, um criador de emprego e de riqueza 
para os seus cidadãos”

No final da sua intervenção, o presidente da Câmara 
agradeceu, sensibilizado, as palavras de felicitação e 
incentivo que recebeu dos Mortaguenses, e pediu a cola-
boração de todos para executar o programa de gover-
nação rumo a uma MELHOR MORTÁGUA! ■
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Acácio Fonseca tomou posse 
como presidente da 
Assembleia Municipal

No seu discurso de tomada de posse, o 
presidente da Assembleia Municipal refe-
riu que o ato eleitoral de 26 de setem-
bro,” revestiu-se de uma enorme impor-
tância para as nossas gentes e de uma 
enorme responsabilidade para quem vai 
ter de gerir os destinos do concelho nos 
próximos quatro anos”. 

Acácio Fonseca começou por saudar os muitos 
Mortaguenses presentes na cerimónia, afirmando que 
“a vossa presença torna este ato mais digno empolgan-
te e ao mesmo tempo transmite-nos mais força para 
encararmos com firmeza e esperança o futuro no próxi-
mo quadriénio”.

Dirigiu palavras para as Juntas de Freguesia, a maioria 
das quais transitaram do mandato anterior, dizendo que 
possuem elementos capazes de continuar as obras meri-
tórias que levaram a cabo em prol do desenvolvimento 
das suas aldeias e dos seus fregueses. 

Relativamente à nova configuração da Assembleia 
Municipal que resultou do ato eleitoral, afirmou: “A 
equipa renovada a que me orgulho de pertencer e diri-
gir na Assembleia Municipal, é composta de pessoas de 

diversos quadrantes políticos com elevada craveira e 
conhecimento do nosso concelho, uns mais jovens, 
outros nem por isso, mas todos com provas dadas no 
exercício das suas diversas profissões, e acima de tudo, 
honestas, sérias e irmanadas dum mesmo lema: 
SERVIR e não servir-se do poder”.

Lembrou a função primordial que caberá à Assembleia 
nos próximos 4 anos, ou seja, deliberar, acompanhar e 
fiscalizar a ação do Executivo Municipal.

Manifestou a sua confiança no Executivo Municipal, 
nas pessoas de Ricardo Pardal, Luís Filipe e Ilda Matos, 
afirmando que são pessoas com competência compro-
vada, sensibilidade social, e firmes e intransigentes na 
defesa do bem comum e dos interesses do concelho. 

Mas asseverou que o novo Executivo não vai ter uma 
tarefa fácil, particularmente nos próximos dois anos, 
em que será necessário "arrumar a casa".

Deixou também uma palavra para a Oposição: “Espe-
ramos da vossa parte também os contributos e suges-
tões que consideremos válidos tendo em vista sempre a 
melhoria de vida dos mortaguenses”. Aos autarcas que 
agora terminaram as suas funções, formulou votos de 
saúde e felicidades.  ■
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A nova Assembleia Municipal é constituída por 
22 membros, sendo 15 em representação do 
Partido Socialista (10 eleitos diretamente e 
mais 5 Presidentes de Junta por inerência); 5 
em representação do movimento Renovar 
Mortágua (4 eleitos diretamente e 1 Presidente 
de Junta por inerência) e o Presidente de Junta 
eleito pelo movimento Juntos pelo Sobral 
(também por inerência).

Após a tomada de posse dos membros da 
Assembleia Municipal, teve lugar a primeira 
Reunião deste Órgão para efeitos de eleição do 
Presidente e dos Secretários da Mesa para o 
mandato 2021-2025. 

Foi apresentada uma única lista, por parte do 
Partido Socialista, para ocupar os cargos, que 
indicou Acácio Fonseca para presidente da 
Assembleia, Celso Rosa Portugal para 1º 
Secretário e Josiana Marques para 2º Secretário.

Acácio Fonseca Fernandes viu, assim, renovada 
a confiança para mais um mandato, cargo que já 
exerceu entre 2009 e 2013 e entre 2017-2021.■

Instalação da Assembleia Municipal
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Primeira reunião do Executivo Camarário
Realizou-se no passado dia 20 de outu-
bro a 1ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, na sequência da tomada de 
posse dos novos elementos eleitos para 
este Órgão Executivo.

Esta primeira reunião teve como principais pontos da 
Ordem de Trabalhos a fixação do nº de Vereadores a 
tempo inteiro (dois); a designação do Vice-Presidente 
da Câmara (Luís Filipe Rodrigues); a delegação de 

competências da Câmara Municipal no Presidente da 
Câmara (com a faculdade de as poder subdelegar), 
nos termos previstos no Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro. 

Foi ainda aprovada a periodicidade das Reuniões 
Ordinárias da Câmara, que se realizam na 1ª e 3ª quar-
ta-feira de cada mês, pelas 15h00, sendo que todas as 
reuniões são públicas. 

Todos os pontos foram aprovados por unanimidade. ■

Biblioteca Municipal 
recebeu espetáculo infantil
A Biblioteca Municipal Branquinho da 
Fonseca acolheu o espetáculo infantil 
“Manuel”. A história presta homenagem 
à infância vivida no ambiente rural 
português.

A proposta artística apresentada por Maria de 
Vasconcelos relembra um tempo em que não havia tele-
móveis, videojogos, redes sociais, e as crianças viviam 
entre brincadeiras de rua e brinquedos de madeira. 

"Manuel é a criança que habita em cada um de nós. 
Uma homenagem à inocência de um menino nutrido 
pelo Amor da sua Mãe e pelo contacto com a Natureza. 
Uma visão ficcionada e romântica do ambiente rural 
português, é uma homenagem poética à infância que os 
meus pais viveram em Portugal, trabalhando e sonhan-
do, erguendo-se antes do nascer do sol para ir pastar o 
gado. Um espetáculo revestido de símbolos e rituais 
com a linguagem do Teatro de Objectos e ambiências 
musicais que nos farão sentir a Terra como útero da 
nossa essência e das nossas emoções primárias”, refere 
a artista. 

O espetáculo procura explorar e estimular a capacida-
de cognitiva e sensorial das crianças, através de recur-
sos e ferramentas teatrais que permitam comunicar 
sem palavras, mergulhando à essência da comunica-
ção com o outro, à síntese e à simplicidade, sem tru-
ques tecnológicos.■
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Marina Montebelo

Academia Saber+ 
Ano letivo arrancou com 91 alunos inscritos
--
Quase dois anos após o interregno das aulas causado pela 
pandemia, a Academia Saber+ retomou a sua atividade normal.  

As aulas arrancaram no dia 4 de outubro. Ricardo 
Vicente, coordenador da Academia, deu as boas vindas 
aos alunos para mais um ano letivo e saudou este 
regresso à normalidade. “Acho que estávamos todos 
com saudades e ansiosos de nos rever, como já foi visí-
vel na reação das pessoas neste primeiro dia. É bom 
podermos estar aqui novamente, voltar a ter o nosso 
grupo e a poder partilhar saberes e experiências”. 

Deixou palavras especiais para os alunos que vão fre-
quentar a Academia pela primeira vez: “É sempre grati-
ficamente ver que há pessoas novas na Academia. 
Espero que venham também a sentir o espírito de com-
panheirismo e de partilha, o calor humano, que já criá-
mos nestes 6 anos de vida da Academia”. 

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS

As atividades letivas são constituídas pelas disciplinas 
de Música, Cavaquinho, Expressões, Inglês,  
Tecnologias, Investigação, Cidadania e Património, e 
ainda Português para Estrangeiros. Os alunos da 
Academia vão também ter acesso à atividade física (gi-
nástica), em horário específico, numa articulação com 
o programa municipal “Viva Mais. Mexa-se!”. 

Os alunos podem escolher todas ou algumas das ativi-
dades, consoante os seus interesses e disponibilidade. 
As inscrições continuam abertas, sendo feitas na 
Biblioteca Municipal. 

UM REGRESSO MUITO ANSIADO

Para os alunos que já frequentavam a Academia, este 
regresso às aulas teve um sentimento especial. Alcino 
Lopes, 79 anos, é testemunha disso: “No dia em que me 
telefonaram a dizer que ia voltar a Academia, fui logo à 
Biblioteca para fazer a inscrição. Devo ter sido dos pri-
meiros a inscrever-se”.

A esposa, Maria da Glória, partilhou o mesmo senti-
mento: “Senti muito falta. Neste tempo todo da pande-
mia a gente não saía de casa, nem vestia outra roupa, foi 
um período complicado para os idosos”. 
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Núcleo Museológico “Raízes e Memórias” 
ampliou espaço de exposição 
dedicado à República

Na Academia aprendeu coisas novas mas salienta que o 
mais importante são “as pessoas, a amizade e a convi-
vência”. “A maior parte das pessoas que estão na 
Academia não as conhecia. Cruzávamo-nos na rua 
como estranhos. Hoje falamos, somos amigos, temos 
outro à vontade com as pessoas”, confidencia. 

Ambos entraram na Academia logo no primeiro ano de 
funcionamento e a assiduidade é a regra. “Só me lem-
bro de uma ou duas vezes que tivemos de faltar por com-
promissos que não podíamos adiar. Fora isso, nunca fal-
támos”, conta Alcino Lopes.

Maria Felismina, natural de Mortágua, emigrou para 
França muito cedo. Em 2016 regressou a Portugal em 
definitivo e quando soube da existência da Academia 
decidiu inscrever-se. Primeiro sozinha, depois com o 
marido, que é francês. 

Também ela sentiu a ansiedade pela chegada deste 
momento: “Cada vez que via algum colega da 
Academia, perguntava sempre, quando começamos?”

A frequência da Academia, diz, ajudou a conhecer 
outras pessoas, quer naturais do concelho quer estran-
geiros que residem em Mortágua. “Fizemos novos ami-
gos e estamos agora a restaurar uma casa antiga aqui 
perto da Vila. E sim, muito contentes de cá estar e de par-
ticipar na Academia”.

21 ESTRANGEIROS FREQUENTAM 
A ACADEMIA

Neste ano letivo estão inscritos na Academia 21 cida-
dãos estrangeiros, residentes em Mortágua. Em maior 
número surgem cidadãos de nacionalidade inglesa, 
havendo também de nacionalidades irlandesa, gaule-
sa, francesa, holandesa. 

Além das disciplinas gerais, há dois anos foi criada a dis-
ciplina específica “Português para Estrangeiros”, que 
lhes permite melhorar o português e os níveis de com-
preensão e interação.

A frequência da Academia tem contribuído para uma 
mais rápida integração na comunidade, cultura e cos-
tumes locais. ■

MARMELEIRA
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O Núcleo Museológico voltou a abrir as portas no passado dia 10 
de novembro com vários melhoramentos e novidades, 
destacando-se a ampliação e reformulação do espaço dedicado 
à República e aos Republicanos locais. 

O longo período do confinamento obrigou à suspensão 
das atividades mas não significou paragem. Esse 
tempo foi aproveitado para realizar um trabalho de 
recolha e estudo que permitiu ampliar e reformular a 
Sala Basílio Lopes Pereira, dedicada a este republicano 
e progressista, natural da Marmeleira.

Nesta sala o visitante poderá compreender a luta de ilus-
tres conterrâneos pelos ideais republicanos, pela edu-
cação, pelo desenvolvimento regional e pela liberdade. 
Entender o que foi o Centro Democrático de Educação 
Popular, a Escola Livre da Irmânia e o Jornal Sol 
Nascente. É uma história de luta de ideais, de oposição 
ao Estado Novo e de liberdade. 

O espaço exterior foi ampliado com uma nova área onde 
foram instalados um espigueiro e um novo alpendre que 
permitirá albergar uma parte da coleção de alfaias agríco-
las em melhores condições de preservação e divulgação. 

Além da abertura da reformulada Sala, este dia ficou 
ainda marcado por dois outros momentos. O descerra-
mento de um retrato de homenagem a José Ferreira do 
“Pereiro” (Zé do Pereiro), fundador do Rancho 
Folclórico e Etnográfico “Os Irmânicos” da Marmeleira 

e grande impulsionador do museu. O retrato, pintado 
pela artista mortaguense Rute Gonzalez, está patente 
na sala homónima, dedicada às artes e ofícios tradicio-
nais. 

O outro momento foi o lançamento de uma versão fac-
similada do Memorial Estradas da Região da Irmânia. A 
apresentação esteve a cargo do Dr. João Paulo de Almeida 
e Sousa, que tem sido um colaborador e entusiasta, desde 
a primeira hora, deste projeto.  Editado originalmente em 
1944 pela Junta de Freguesia da Marmeleira, este memo-
rial constituía um conjunto de reivindicações sobre as 
melhorias da rede viária da região. 

Os presentes tiveram ainda a oportunidade de assistir à 
visita performativa Re-Existir, baseado na obra e na vida 
de Tomás da Fonseca, um insigne mortaguense republi-
cano. O projeto, da CIM Região de Coimbra, conta com a 
direção artística da Talkie-Walkie e Leonor Barata.

No corrente ano, a Associação desenvolveu várias iniciati-
vas ao nível da divulgação e promoção do Núcleo 
Museológico. Procedeu à instalação de sinalética indicati-
va da localização do espaço nas estradas do concelho e à 
colocação de um painel publicitário na Marmeleira. 

Nos próximos meses serão instalados mais alguns pai-
néis e lançados novos folhetos promocionais. 

Procedeu ainda à digitalização de centenas de documen-
tos, incluindo todos os exemplares publicados no jornal 
Sol Nascente. Este espólio está a ser devidamente catalo-
gado e será parcialmente divulgado de forma interativa. 

Todas estas iniciativas contaram com o apoio impres-
cindível da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 
da Marmeleira. 

Gerido pelo Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Irmânicos” da Marmeleira, o Núcleo Museológico é um 
espaço dedicado à divulgação e preservação do patrimó-
nio cultural e histórico do concelho e das suas gentes, 
através da representação do quotidiano rural, doméstico 
e comercial do final do século XIX e início do século XX. A 
maioria das peças que fazem parte do espólio foram cedi-
das por populares da povoação e da freguesia.

O Núcleo é constituído por vários espaços que recriam os 
usos, os costumes e os modos de vida rural de antiga-
mente, nomeadamente: a Casa do Lavrador, uma habi-
tação de uma família tradicional da região; a Loja 
Progresso e a Alfaiataria Lysiana, dois espaços comercia-
is emblemáticos da povoação; a sala Zé Pereiro, onde 
estão representadas atividades tradicionais da região; a 
sala Basílio Lopes Pereira, onde poderá descobrir um 
pouco da história da Marmeleira. Estão, também, expos-
tos documentos com mais de cem anos de existência.

No exterior podem ser apreciados o forno comunitário 
(onde ainda hoje se coze o pão), a eira, o alambique, e 
uma mostra de antigas alfaias agrícolas.■
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Feira da Castanha 
voltou a Quilho
--
“Feira da Castanha e…Outros 
Produtos Regionais” voltou a 
realizar-se e a animar a povoação 
de Quilho nos passados dias 23 e 
24 de outubro.

A animação musical foi uma constante durante os dois 
dias, que esteve a cargo dos grupos Flora do Mondego, 
Paralelos do Ritmo, Vadios da Noite e Carla Blondie. 
No domingo realizou-se ainda o tradicional Magusto, 
aberto a todos os visitantes, com oferta de castanhas 
assadas e acompanhadas de água-pé.

Ao longo dos dois dias, muitas centenas de pessoas 
rumaram ao Parque de Merendas, para comprar casta-
nhas, saborear a gastronomia tradicional e desfrutar 
do ambiente animado e de salutar convívio. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, 
referiu que era com enorme satisfação que estava em 
Quilho a proceder à abertura da feira e destacou o sig-
nificado da retoma do evento após um ano de para-
gem, “porque não podemos parar, temos de continuar 
a viver, com as necessárias precauções”, disse.

Manifestou a disponibilidade da Câmara no apoio às 
atividades da Associação e concretamente à Feira da 
Castanha, dizendo: “Estamos perante um evento que 
ajuda a promover os produtos endógenos da freguesia 
e do concelho, e simultaneamente, é um evento de con-
fraternização das nossas populações e representativo 
do que é a nossa cultura, a nossa forma de estar e de 
receber”. 

Ricardo Pardal informou que o Executivo tem previsto 
um programa de introdução de espécies autóctones, 
entre as quais o castanheiro, o carvalho e o medronhei-
ro. “A Câmara irá disponibilizar castanheiros a quem 
os queira plantar, de forma gratuita”, adiantou. 
A Câmara pretende também implementar um progra-
ma de combate à vespa das galhas do castanheiro, que 
ataca esta árvore e provoca uma redução drástica na 
produção e qualidade da castanha. ■Organizada pela Associação de Desenvolvimento 

Social, Cultural e Desportiva de Quilho, a Feira da 
Castanha regressou ao Parque de Merendas da aldeia, 
após um ano de interregno devido à pandemia. 

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal, a 
Vereadora Ilda Matos e o presidente da Junta de 
Freguesia de Espinho, José António Silva, acompanha-
dos pelos responsáveis da ADESQ, procederam à aber-
tura da feira, já na sua 13ª edição. 

Durante os dois dias do evento, os visitantes puderam 
deliciar-se com a gastronomia tradicional (sopa de 
matança, serrabulho, torresmos, rojões, carne de algui-

dar), petiscos e pratos confecionados com castanha 
(sopa de castanha e rojões com castanha), não faltando 
ainda o pão caseiro, os doces (pastel de castanha, filhós 
com mel e o típico Bolo de Cornos), os licores e a jeropiga. 

No espaço da Feira à moda antiga os visitantes podiam 
comprar produtos agrícolas, nomeadamente o produ-
to de eleição da feira - a castanha, bem como as nozes, 
as avelãs, o mel, as compotas e o pão caseiro, além de 
diverso artesanato e produtos cosméticos naturais.

Noutra área evidenciaram-se os produtos regionais, 
como os enchidos de fumeiro, o queijo da Serra da 
Estrela, os vinhos de produção local.
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Bruno Sancho é o novo 
Campeão Nacional de Maratona XCM, 
categoria Elites.

O mortaguense Bruno Sancho sagrou-
se vencedor do Campeonato Nacional 
de Maratona XCM que se realizou  em 
Mortágua, no passado dia 17, numa 
organização do Núcleo de Mortágua do 
Sporting Clube de Portugal e Associação 
de Ciclismo da Beira Alta.

Na prova participaram mais de 400 atletas, distribuídos 
pelos vários escalões de competição: Elites Masculino, 
Masters 30/35/40/45; Elites Feminino, Masters 
30/40/50; Paraciclismo e Classe Open (Promoção CPT).

Entre os atletas contaram-se nomes sonantes, como 
Tiago Ferreira (DMT Racing Team),Campeão Europeu 
e Mundial de XCM. Tiago Machado, ciclista profissio-
nal de estrada (Rádio Popular Boavista), Bruno Sancho 
(Korpo Activo/Penacova) e Melissa Maia (Team 
Farto/BTC), que revalidou em Mortágua o título de 
Campeã Nacional Elites Feminino, foram outros gran-
des nomes presentes na prova.

O estado do tempo, chuva e frio, marcaram a prova 
desde o início e tornaram o traçado mais pesado e duro 
para os ciclistas, que, ainda assim, elogiaram o percur-
so, as marcações e a boa organização.

Pedro Martins, Presidente da Associação de Ciclismo 
da Beira Alta, fez um balanço francamente positivo da 
prova, apesar das condições meteorológicas não terem 

sido as melhores. E deixou elogios ao Núcleo do 
Sporting Clube de Portugal de Mortágua “pela organi-
zação exemplar da prova”. “Está de parabéns, arrisco-
me até a dizer que, de todas as provas realizadas no 
calendário no corrente ano, esta foi a melhor”.

Cláudio Matos, presidente da Direção do Núcleo spor-
tinguista de Mortágua, agradeceu a confiança deposi-
tada pela Associação de Ciclismo da Beira Alta: “Aceitá-
mos o desafio sabendo que era uma enorme responsa-
bilidade. Foi o primeiro grande evento do Núcleo e a pri-
meira maratona que organizámos, e logo a prova rai-
nha que é o campeonato nacional, em que são entre-
gues as faixas de campeão.” 

O presidente do Núcleo sportinguista de Mortágua des-
tacou a envolvência e empenho dos sócios e atletas do 
Núcleo, de amigos e voluntários, além do apoio do 
Município, num verdadeiro trabalho de equipa.  ■
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Rali de Mortágua vai decidir
o Campeão Nacional de Ralis

No passado dia 22, no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal de Mortágua, realizou-se a apresentação do Rali, a 
decorrer nos dias 5 e 6 de novembro. 

Em nome do Município, o presidente da Câmara, Ricar-
do Pardal, agradeceu a confiança depositada pelo CAC 
e destacou a “parceria de longa data” entre as duas enti-
dades na organização do Rali de Mortágua. “É com pra-
zer que recebemos mais uma edição do Rali de Mortá-
gua, temos um dos melhores ralis do campeonato, as 
classificações dos últimos anos assim o dizem”. 

Ricardo Pardal referiu-se às vicissitudes forçosas (so-
bretudo a pandemia) que empurraram o rali para o 
fecho do calendário, “mas que nos trouxe este aliciante 
do campeão nacional de ralis ser decidido em 
Mortágua”. “É a cereja em cima do bolo e a expetativa é 
que seja um excelente rali”, afirmou.

E enfatizou a importância de as pessoas respeitarem as 
regras de segurança da prova, bem como as regras sani-
tárias em vigor. “Queremos que o público venha a 
Mortágua, que se divirta, mas sempre com a preocupa-
ção do distanciamento e da devida proteção. Não nos 
podemos esquecer que embora estejamos na última 
fase do desconfinamento, ainda temos a realidade pan-
démica, e todos os cuidados são poucos”.  

A finalizar, formulou o desejo “que tudo corra da melhor 
forma, que o rali seja mais uma vez um emblema de 
Mortágua em termos da visibilidade para a prática dos 
desportos motorizados, e também um bom motivo para 
nos visitarem e terem contacto com a nossa natureza, as 
nossas gentes e costumes, a nossa gastronomia”. ■

A prova organizada pelo Clube Automó-
vel do Centro, com o apoio do Município 
de Mortágua, é a última do calendário 
do Campeonato Portugal de Ralis e pro-
mete ser altamente competitiva.
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Associação de Caça e Pesca 
organizou Montaria 
--
Associação de Caça e Pesca de Mortagua voltou a 
organizar uma Montaria ao javali, após quase dois anos 
de interregno motivado pela pandemia. 

Montaria realizada no passado dia 16 contou com a par-
ticipação de 91 monteiros, vindos do concelho, região e 
doutros locais mais distantes do país, que estiveram 
apoiados no terreno por quatro matilhas de cães. Feito 
o sorteio das portas e servido o Taco, o presidente da 
Direção da Associação deu as boas vindas aos montei-
ros e mochileiros, e lembrou o simbolismo desta mon-
taria, a primeira realizada desde o aparecimento da pan-
demia (março de 2020). 

O diretor da Montaria, Ricardo Pardal, saudou todos os 
participantes, especialmente os que vieram de mais lon-
ge, e manifestou satisfação por ver uma elevada ade-
são, dizendo que Mortágua gosta de receber bem quem 
visita o concelho. Alertou para os cuidados e o cumpri-
mento das boas regras da caça, para que tudo corresse 
dentro da maior normalidade. Depois do tradicional 
Pai-Nosso deu-se a partida para a mancha, situada na 
zona de Vale de Paredes. 

No final, o balanço cifrou-se em quatro animais abati-
dos, entre os quais um portentoso navalheiro com 129 
kg!. Muitos outros conseguiram escapar aos tiros, um 
sinal de que a mancha estava muito povoada de javalis. 

Durante a pandemia as montarias estiveram proibidas ou 
sob fortes restrições, o que levou a uma grande prolifera-
ção da população de javalis. A Associação realizou ações 
de correção de densidade populacional, autorizadas pelo 
ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas). 

“Se não houver um controle cinegético, estes animais 
causam grandes estragos nas culturas. Isso pode levar a 
que as pessoas fiquem desesperadas e recorram a 
outros meios menos lícitos, ou simplesmente deixem 
de cultivar. O objetivo não é dizimar a espécie, mas sim 
que haja um controle da sua densidade”, explica Abílio 
Martins, presidente da Direção da Associação.■
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--
O Mês da Prevenção do Cancro da 
Mama (Outubro Rosa) foi assinalado 
em Mortágua com uma Caminhada 
Solidária que juntou cerca de 200 
participantes.

A iniciativa, realizada no passado dia 24 e organizada pelo 
Grupo de Voluntariado Comunitário de Mortágua do 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, pretendeu sensibilizar a comunidade para a pre-
venção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

A caminhada teve partida na Praça do Município, onde 
cada participante recebeu água, fruta e um folheto 
informativo. Antes da partida houve um pré-
aquecimento com zumba, orientado por Rafael Abreu.   

O valor arrecadado com as inscrições e venda de mate-
rial alusivo à campanha “Outubro Rosa” reverteu inte-
gralmente para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Nos últimos dois anos, por causa da pandemia, não foi 
possível organizar o jantar solidário, que habitualmente 
tem lugar no mês de outubro. “É a nossa principal ativi-
dade, aquela que nos permite angariar mais fundos para 
a Liga. Houve uma grande quebra nas verbas angariadas 
nestes dois anos e a Liga vive destes donativos”, lembra 
Clara Filipe (Cafi), que há mais de 30 anos integra o 
Grupo de Voluntariado Comunitário de Mortágua.

No entanto o Grupo não quis deixar de assinalar o mês 
da prevenção e aceitou o repto para promover a cami-
nhada solidária, que foi organizada em tempo recorde. 
A adesão superou as melhores expetativas, numa 
demonstração do espírito solidário dos Mortaguenses. 

O Grupo de Voluntariado Comunitário de Mortágua 
dinamiza atividades de angariação de fundos para a 
Liga e presta apoio às vítimas de cancro, nomeadamen-
te encaminhando-as para que possam receber o apoio 
que precisam, seja apoio jurídico, psicológico, social. O 
próprio Grupo de Mortágua dá apoio, dentro das suas 
possibilidades: “Tentamos saber o tipo de apoio de que 
precisam, e nalguns casos, de comprovada carência eco-
nómica, chegamos a pagar despesas de farmácia, bens 
alimentares,  deslocações”. 

Como o nome já sugere, a atividade do Grupo assenta no 
voluntariado, a que se juntam os apoios pontuais do 
comércio local e entidades (Câmara Municipal, Juntas 
de Freguesia). É disso exemplo a fruta que foi distribuída 
aos participantes da caminhada, adquirida num super-

mercado local. “Quando fomos para pagar, o dono disse 
que era oferta. São estes gestos humanos que nos ali-
mentam a alma e nos incentivam a continuar a nossa mis-
são. Esta é uma causa de todos nós, felizmente as pesso-
as estão sempre disponíveis para colaborar”. 

Nos próximos dias 29, 30, 31 de outubro e 1 de novem-
bro realiza-se o Peditório Nacional e o Grupo apela à 
boa vontade e união de todos os mortaguenses em prol 
desta causa.■ 

Mortágua assinalou 
Mês da Prevenção 
do Cancro da Mama 
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Passatempo Cultural
TEMA: MONUMENTOS FAMOSOS

A Estátua da Liberdade, situada em Nova Iorque, 
é a representação da:

O Big Ben é o nome popular deste famoso 
monumento de Londres: 

a) Deusa grega Atena
b) Deusa romana Libertas
c) Deusa grega Ártemis

 a) Mary Tower
 b) St. John`s Tower
 c) Elizabeth Tower
  
 

a) 287 metros
b) 324 metros
c) 389 metros 

A Torre Eiffel em Paris tem esta altura:

 

É a estátua mais famosa de Copenhaga 
e de toda a Dinamarca:

a) A Pequena Sereia
b) O Marinheiro
c) O Pescador

O mausoléu Taj Mahal foi construído 
entre estas duas datas:

a) 1725 e 1748
b) 1548 e 1563
c) 1632 e 1653

Monumento à independência do Brasil, 
também é conhecido por este nome:

Esculpida na rocha, a cidade de Petra é a maior
atração turística de um destes países:

A Golden Gate Bridge é uma famosa ponte desta cidade:

 a) Monumento do Ipiranga
 b) Monumento da Libertação 
 c) Monumento da Proclamação 

a) Jordânia 
b) Marrocos
c) Argélia

a) Sidney
b) Londres
c) São Francisco
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OLIVER JEFFERS

Aqui estamos nós
O mundo pode parecer 
muito confuso. Para melhor 
compreendê-lo, vamos explorar 
o nosso planeta e ver como 
vivemos.

VANESSA NAMORA CAEIRO

A aranha Antonieta
e o AEIOU 
Um livro ilustrado, cheio de cor
e de conteúdo pedagógico,
onde a Antonieta vai levar as 
crianças a brincar, descobrindo 
palavras novas através das vogais.

NORA ROBERTS

Entre o Céu 
e a Terra
A história de uma mulher que 
se recusa a aceitar o seu dom 
ou a abrir o seu coração

MÓNICA BELLO

O clube do crime 
das quartas-feiras 
Será que este gangue 
de quatro reformados 
irá conseguir apanhar 
o assassino antes que 
seja tarde de mais? 
O melhor é nunca subestimar 
um grupo de velhotes.

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: LISBOA, 1 DE NOVEMBRO DE 1755
Na manhã do dia 1 de novembro, um terramoto, seguido de um maremoto, destruiu a capital. 

O terramoto atingiu Lisboa no Dia de Todos os Santos, causando uma mortandade ainda difícil 
de quantificar.

A terra tremeu durante vários minutos. 
Seguiu-se depois um maremoto e um incêndio que incinerou importantes áreas da cidade.

Morreram milhares de pessoas. 
A destruição foi quase completa e teve ampla divulgação na Europa.

Nos anos seguintes a grande preocupação foi a reconstrução do país.

(S
ol

uç
õe

s 
 n

a 
pá

g.
38

)

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


sugestões biblioteca32 33

Passatempo Cultural
TEMA: MONUMENTOS FAMOSOS

A Estátua da Liberdade, situada em Nova Iorque, 
é a representação da:

O Big Ben é o nome popular deste famoso 
monumento de Londres: 

a) Deusa grega Atena
b) Deusa romana Libertas
c) Deusa grega Ártemis

 a) Mary Tower
 b) St. John`s Tower
 c) Elizabeth Tower
  
 

a) 287 metros
b) 324 metros
c) 389 metros 

A Torre Eiffel em Paris tem esta altura:

 

É a estátua mais famosa de Copenhaga 
e de toda a Dinamarca:

a) A Pequena Sereia
b) O Marinheiro
c) O Pescador

O mausoléu Taj Mahal foi construído 
entre estas duas datas:

a) 1725 e 1748
b) 1548 e 1563
c) 1632 e 1653

Monumento à independência do Brasil, 
também é conhecido por este nome:

Esculpida na rocha, a cidade de Petra é a maior
atração turística de um destes países:

A Golden Gate Bridge é uma famosa ponte desta cidade:

 a) Monumento do Ipiranga
 b) Monumento da Libertação 
 c) Monumento da Proclamação 

a) Jordânia 
b) Marrocos
c) Argélia

a) Sidney
b) Londres
c) São Francisco

NOVEMBRO 2021AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA cultural

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

OLIVER JEFFERS

Aqui estamos nós
O mundo pode parecer 
muito confuso. Para melhor 
compreendê-lo, vamos explorar 
o nosso planeta e ver como 
vivemos.

VANESSA NAMORA CAEIRO

A aranha Antonieta
e o AEIOU 
Um livro ilustrado, cheio de cor
e de conteúdo pedagógico,
onde a Antonieta vai levar as 
crianças a brincar, descobrindo 
palavras novas através das vogais.

NORA ROBERTS

Entre o Céu 
e a Terra
A história de uma mulher que 
se recusa a aceitar o seu dom 
ou a abrir o seu coração

MÓNICA BELLO

O clube do crime 
das quartas-feiras 
Será que este gangue 
de quatro reformados 
irá conseguir apanhar 
o assassino antes que 
seja tarde de mais? 
O melhor é nunca subestimar 
um grupo de velhotes.

INFANTIL / JUVENIL

ADULTOS

TEMA: LISBOA, 1 DE NOVEMBRO DE 1755
Na manhã do dia 1 de novembro, um terramoto, seguido de um maremoto, destruiu a capital. 

O terramoto atingiu Lisboa no Dia de Todos os Santos, causando uma mortandade ainda difícil 
de quantificar.

A terra tremeu durante vários minutos. 
Seguiu-se depois um maremoto e um incêndio que incinerou importantes áreas da cidade.

Morreram milhares de pessoas. 
A destruição foi quase completa e teve ampla divulgação na Europa.

Nos anos seguintes a grande preocupação foi a reconstrução do país.

(S
ol

uç
õe

s 
 n

a 
pá

g.
38

)

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


JULHO 2020

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA deliberações municipais AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 34 notícias ▌deliberações municipais 35NOVEMBRO 202134

Reunião de Câmara de 6 outubro 
de 2021 (deliberações do Executivo 
cessante)

Tomar conhecimento do ofício da Associação de Mora-
dores e Amigos do Painçal, informando da sua constitu-
ição legal e das atividades já desenvolvidas pela Associ-
ação, nomeadamente de natureza ambiental, e dos pro-
jetos que pretende promover na área da natureza e 
património, e a solicitar o apoio do Município para a 
prossecução dos seus objetivos estatutários.

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

Rati�car os processos de candidatura nº 29, 33 e 34 
/2021 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio 
às Famílias, ao abrigo do respetivo Regulamento. 

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

Tomar conhecimento da Circular da Infraestruturas de 
Portugal, a informar que no passado dia 16 de setembro a 
agencia portuguesa do ambiente (APA) emitiu declaração 
de impacte ambiental relativa ao estudo prévio designado 
por  “IP3 – nó de Souselas (ic2) / Nó de Viseu (a25) – dupli-
cação/ requali�cação“, e que concluiu pela emissão de 
parecer favorável condicionado à proposta de duplicação 
de três troços do atual IP3 e à requali�cação sem duplica-
ção de um troço de itinerário em serviço, tendo-se mani-
festado desfavoravelmente à proposta alternativa de cons-
trução da Variante de Santa Comba Dão. 

Aprovar o encerramento da conta bancária especí�ca 
denominada CENSOS 2021 - OT, considerando que a 
operação censitária já se encontra terminada e já não se 
justi�ca a sua manutenção. 

determinando que as mesmas se realizem na primeira e 
terceira quarta-feira de cada mês, com início às 15h00, 
sendo todas as reuniões de caráter público. 

Mais deliberou a consignação na Ordem do Dia da exis-
tência de um Período aberto à Intervenção do Público. 

Aprovar a proposta de lavrar as Atas das reuniões de 
Câmara, no final das mesmas, em minuta, nos termos 
previstos no nº3 do artº 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.

Aprovar a proposta de dispensa da leitura das Atas das 
reuniões, procedendo-se à sua prévia distribuição aos 
Vereadores. 

Aprovar a proposta de envio por correio eletrónico da 
Ordem do Dia, Atas e outros documentos.

Aprovar a proposta de delegação de competências no 
Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegar 
nos seus Vereadores, para a prática de atos correspon-
dentes a despesas certas e permanentes, de natureza 
corrente.

Aprovar a proposta de autorização do valor limite para 
a realização de obras ou reparações por administração 
direta, fixando esse valor em 750.000,00 euros, e sub-
meter a referida proposta à apreciação da Assembleia 
Municipal.

Reunião de Câmara de 20 outubro 
de 2021 (deliberações do atual 
Executivo)

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento do despacho do Senhor Presi-
dente da Câmara que determina fixar um Vereador a 
Tempo Inteiro, nos termos previstos no art.58º, nº9 da 
Lei nº 169/99, de 11 de janeiro.

Tomar conhecimento do Despacho do Senhor Presi-
dente da Câmara a designar o Vereador Luís Filipe 
Rodrigues como Vice-Presidente da Câmara, substitu-
indo-o na suas faltas e impedimentos. 

Aprovar a proposta de fixar mais um Vereador a Tempo 
Inteiro, ao abrigo do nº1, d) da Lei nº 169/99 de 18 de 
setembro.

Aprovar a proposta de delegação de competências da 
Câmara Municipal no Presidente da Câmara, com 
faculdade de subdelegar nos respetivos Vereadores do 
Executivo, nos termos previstos no artº 34 do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e dos artºs 44º, 46 
e 47º do Código do Procedimento Administrativo.

Aprovar a proposta de fixação da periodicidade e horá-
rios das Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal, 
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ÁGUAS DO PLANALTO
q232 819240 
Linha Azul: 808 200 219

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
MORTÁGUA
Av. dos Bombeiros Voluntários, 
3450-122 Mortágua
q231 920 122 

CÂMARA MUNICIPAL MORTÁGUA
Rua Dr. João Lopes de Morais, 
3450-153 Mortágua
q231 927 460
w www.cm-mortagua.pt 
m mortagua@cm-mortagua.pt

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

ECOCENTRO
E.N.234 - Chão de Vento
q933 093 789
} TER A SÁB 
09:00 - 13:00 / 14:00 -18:00

FARMÁCIA ABREU
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 185

FARMÁCIA BAPTISTA MELO
Avenida Infante D. Henrique 
Vale de Açores
q231 923 352 / 231 920 191

FARMÁCIA GONÇALVES
Avenida Dr. José Assis e Santos
3450-123 Mortágua
q231 922 547

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 
3450-152 Mortágua
q231 927 360

POSTO CLÍNICO | ESPINHO
3450-056 Espinho - Mortágua
q231 920 005

POSTO DE TURISMO
Mortágua na Batalha do Bussaco  
Centro de Interpretação
R. Dr. João Lopes de Morais, nº 46
3450-144 Mortágua
q231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

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

NOVEMBRO SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

ABREU 1 2 3 4 5 6 7

BATISTA & MELO 8 9 10 11 12 13 14

GONÇALVES 15 16 17 18 19 20 21

ABREU 22 23 24 25 26 27 28

BATISTA & MELO 29 30 1 2 3 4 5

Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

NOVEMBRO 2021

Para prevenir as infeções res-

piratórias, para além da vaci-

nação contra a gripe, são 

essenciais a higiene das 

mãos, a etiqueta respiratória 

(tossir ou espirrar para um 

lenço descartável ou para o 

antebraço) e no caso de 

estar infetado aconselha-se o 

distanciamento social.

Use máscara sempre que esti-

ver em contacto com outras 

pessoas.

CUMPRA

AS NORMAS

DE HIGIENE 

E ETIQUETA

RESPIRATÓRIA
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q231 927 464/460 

m turismo@cm-mortagua.pt

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

NOVEMBRO SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

ABREU 1 2 3 4 5 6 7

BATISTA & MELO 8 9 10 11 12 13 14

GONÇALVES 15 16 17 18 19 20 21

ABREU 22 23 24 25 26 27 28

BATISTA & MELO 29 30 1 2 3 4 5

Farmácias de Serviço

Contactos Úteis

NOVEMBRO 2021

Para prevenir as infeções res-

piratórias, para além da vaci-

nação contra a gripe, são 

essenciais a higiene das 

mãos, a etiqueta respiratória 

(tossir ou espirrar para um 

lenço descartável ou para o 

antebraço) e no caso de 

estar infetado aconselha-se o 

distanciamento social.

Use máscara sempre que esti-

ver em contacto com outras 

pessoas.

CUMPRA

AS NORMAS

DE HIGIENE 

E ETIQUETA

RESPIRATÓRIA



EN 234

EN 234

EN 234

EN 234
EN 234
EN 234

EN 234

EN 234

EN 234

EN 234EN 234EN 234

EN 334-1

EN 334-1

EN 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

EN
 334-1

E
N

 2
2

8
E

N
 2

2
8

E
N

 2
2

8

EN
 2

2
8

EN
 2

2
8

EN
 2

2
8

E
N

 2
2

8
E

N
 2

2
8

E
N

 2
2

8

EN 228

EN 228

EN 228

EN
 228

EN
 228

EN
 228

EN 228
EN 228
EN 228

Truta de CimaTruta de CimaTruta de Cima

Truta de BaixoTruta de BaixoTruta de Baixo

AveleiraAveleiraAveleira

LaceirasLaceirasLaceiras

ParedesParedesParedes

EirigoEirigoEirigo

Vale de Vale de 
CarneiroCarneiro
Vale de 
Carneiro

CarvalhalCarvalhalCarvalhalPainçalPainçalPainçal

Água LevadaÁgua LevadaÁgua Levada

Santa CristinaSanta CristinaSanta Cristina

Vila PoucaVila PoucaVila Pouca

Falgaroso Falgaroso 
da Serrada Serra
Falgaroso 
da Serra

SardoalSardoalSardoal

MacieiraMacieiraMacieira
TarrastalTarrastalTarrastal

Vila BoaVila BoaVila Boa

Linhar Linhar 
de Palade Pala
Linhar 
de Pala

TojeiraTojeiraTojeira

GaviãoGaviãoGavião

MortazelMortazelMortazel

CalvosCalvosCalvos
Pêgo LongoPêgo LongoPêgo Longo

Póvoa do SeboPóvoa do SeboPóvoa do Sebo

Palheiros Palheiros 
de Cimade Cima
Palheiros 
de Cima

OrtigosaOrtigosaOrtigosa

Palheiros Palheiros 
de Baixode Baixo
Palheiros 
de Baixo

FelgueiraFelgueiraFelgueira

QuilhoQuilhoQuilhoAnceiroAnceiroAnceiro

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

Monte de Monte de 
LobosLobos

Monte de 
Lobos

PALAPALAPALA

PalinhaPalinhaPalinha

MoitinhalMoitinhalMoitinhal

SernadasSernadasSernadas

SOBRALSOBRALSOBRAL

Vila MoinhosVila MoinhosVila Moinhos

Vila MeãVila MeãVila Meã

Vila GosendoVila GosendoVila Gosendo

Vila NovaVila NovaVila Nova

Cruz deCruz de
Vila NovaVila Nova
Cruz de

Vila Nova

Chão MiúdoChão MiúdoChão Miúdo

RiomilheiroRiomilheiroRiomilheiro

GândaraGândaraGândara

PóvoaPóvoaPóvoa
Vale de RemígioVale de RemígioVale de Remígio

PovoinhaPovoinhaPovoinha

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

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

BarrilBarrilBarril

Chão de Chão de 
VentoVento

Chão de 
Vento Vale de Vale de 

ParedesParedes
Vale de 
Paredes

FreixoFreixoFreixo

CovalCovalCoval

Vale de AçoresVale de AçoresVale de Açores

CaparrosinhaCaparrosinhaCaparrosinha

CortegaçaCortegaçaCortegaça

BenfeitaBenfeitaBenfeita

CaparrosaCaparrosaCaparrosa

Vale de Vale de 
BorregãoBorregão
Vale de 

Borregão
PinheiroPinheiroPinheiro

Falgaroso Falgaroso 
do Maiodo Maio

Falgaroso 
do Maio

AlmacinhaAlmacinhaAlmacinha

AlmaçaAlmaçaAlmaça

Vale de Vale de 
Ana JustaAna Justa
Vale de 

Ana Justa

CERCOSACERCOSACERCOSA

FerradosaFerradosaFerradosa
GalhardoGalhardoGalhardo

MARMELEIRAMARMELEIRAMARMELEIRA

AlcordalAlcordalAlcordal

Vale das Vale das 
ÉguasÉguas

Vale das 
Éguas

Lourinha Lourinha 
de Baixode Baixo
Lourinha 
de Baixo

Vale de Vale de 
LinhaçaLinhaça
Vale de 
Linhaça

CerdeiraCerdeiraCerdeira

CerdeirinhaCerdeirinhaCerdeirinha

Lourinha Lourinha 
de Cimade Cima
Lourinha 
de Cima

PereiraPereiraPereira

Vale de Vale de 
OvelhaOvelha
Vale de 
Ovelha

MouraMouraMoura

SulaSulaSula

MeligiosoMeligiosoMeligioso

CastanheiraCastanheiraCastanheira

BarracãoBarracãoBarracão

CarapinhalCarapinhalCarapinhal

TREZÓITREZÓITREZÓI

Vale de MouroVale de MouroVale de Mouro PomaresPomaresPomares

AzivalAzivalAzival

SoitoSoitoSoito
SobrosaSobrosaSobrosa

Vale da VideVale da VideVale da Vide

Ameal

Lourinhal

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

Santuário de Nª Srª 
do Chão de Calvos

Santuário do Santuário do 
Senhor do MundoSenhor do Mundo

Santuário do 
Senhor do Mundo

MORTÁGUAMORTÁGUAMORTÁGUA

TREZÓITREZÓITREZÓI

ESPINHOESPINHOESPINHO SOBRALSOBRALSOBRAL

MARMELEIRAMARMELEIRAMARMELEIRA

CERCOSACERCOSACERCOSA

PALAPALAPALA

EN334-1

IP3

EN228

EN234

EN228

notícias ▌mapa do concelho 39

N

0M 30
00

M

NOVEMBRO 2021▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA informações úteis AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 38

CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua
q918875294

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

ARCÁDIA
Vale de Açores
q917 945 979

A LANCHONETE
Gandarada
q231 921 239

A MÓ
Barracão
q231 923 612

A RODA
Mortágua
q918 623 050

ADEGA DOS SABORES
Mortágua
q231 920 148

ALDEIA SOL
Vila Meã
q231 929 127

CADETE DOS LEITÕES
Vale de Açores
q916 694 900

CAFÉ PARK
Mortágua
q962 903 396

Restaurantes Bares Alojamento

ORLANDO
Sula
q231 929 001

PIZZARIA MATOS
Moitinhal
q913 341 111

PIZZARIA MILANO
Vila Meã
q231 921 360

PORTA 22
Mortágua
q925 112 059

RITUAL
Mortágua
q231 921 486

SÓ GRELHADOS
Mortágua
q917 957 314

TASCA DA BILA
Mortágua
q911 898 989

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MANIVELAS
Mortágua
q231 921 846

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

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

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

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

ALDEIA SOL (HOTEL)**
Vila Meã
q231 929127 
w www.aldeiasol.com

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

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

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

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

Soluções Passatempo Cultural
1b,2c,3b,4a,5c,6a,7a,8c
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA q m w ▪ R. DR. JOÃO LOPES DE MORAIS, 3450-153 MORTÁGUA 231 927 460 ▪  MORTAGUA@CM-MORTAGUA.PT ▪  WWW.CM-MORTAGUA.PT

VIVA A EMOÇÃO DO RALLY! RESPEITE AS NORMAS DE SEGURANÇA.
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