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Tradicionalmente agosto seria um mês de reencontro e festa.

Este ano, a pandemia do novo coronavírus COVID-19, roubou-nos aquele 
que era considerado o ponto alto da vida do nosso Concelho, o marco dos 
dias leves e bem-dispostos, a Festa da Juventude/ Feira das Associações.

O distanciamento social e as limitações às concentrações de pessoas, furta-
ram-nos o prazer do reencontro, do convívio, das noites de alegria e amizade.

Não sendo possível a realização do evento, a verdade é que todas as limita-
ções impostas, não nos podem impedir de sonhar e de acreditar que tudo 
passará muito em breve e que, no próximo ano, poderemos desfrutar das 
nossas “Tasquinhas” com muito mais alegria e vontade redobrada.

Para que as Tasquinhas sejam um sucesso, a par dos artistas, muito contribuí 
a dedicação, disponibilidade e simpatia do nosso movimento associativo.

Na verdade, as nossas festas �cam enriquecidas graças a estes homens e 
mulheres, que se entregam à nobre causa do associativismo cívico e volun-
tário. A semana das “Tasquinhas” é, para quem está ao serviço de cada 
Associação, uma semana dura de pouco descanso e muito trabalho. Mas é 
também, com certeza, uma semana onde se fortalecem laços, se criam 

Mensagem do Presidente

O ASSOCIATIVISMO É O MAIS ILUSTRE DE 
TODOS OS MOVIMENTOS CÍVICOS.“
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memórias, se aprende muito e que, chegando o seu tér-
mino, deixa um misto de alívio e saudade.

Este é a grande mais-valia e a nobreza do movimento 
associativo. A entrega altruística a uma causa. Entrega 
essa que é feita voluntariamente e que se reveste de 
todo o sentido e elevação.

Poderia dizer que todos aqueles que se dedicam e 
entregam de corpo e alma a uma associação e à partici-
pação cívica, estão a sacri�car os seus momentos de 
lazer e descanso. 

Mas, na verdade, pre�ro dizer que eles estão, antes, a for-
talecer as suas raízes, a criar uma identidade que se 
funde em perfeita sintonia com a sua terra e as suas gen-
tes, estão a conhecer um pouco mais dos nossos hábitos 
e costumes, mas também, estão-se a dar a conhecer.

O Associativismo é o mais ilustre de todos os movi-
mentos cívicos, pela abnegação que comporta e pela 
elevação de �ns e valores que encerra em si mesmo.

Estes tempos de distanciamento social, trouxeram à 
tona a importância do Movimento Associativo, 
enquanto elo de ligação e amizade. A união em torno 
de um mesmo objetivo e dos valores que o sustentam.

O Associativismo pode e deve desempenhar um papel 
de destaque na luta contra o isolamento e solidão social.  
Com as suas múltiplas atividades, congrega as diversas 

gerações e é fonte de troca de ideias, experiências e ensi-
namentos, propagando ideias e alicerçando memórias.

Num mesmo grupo, con�uem a tradição e a moderni-
dade, criando sinergias e fazendo, de uma forma peda-
gógica, a ponte entre as mais diversas faixas etárias, 
grupos sociais, credos e orientações.

Para terminar, e porque estamos a homenagear asso-
ciações e equipas, uma palavra de gratidão para aque-
les que estão na linha da frente no combate ao COVID-
19, pro�ssionais de saúde, IPSS e Bombeiros, estes últi-
mos com a dupla responsabilidade de serem, também, 
os guardiões da nossa �oresta.

Por tudo isto, nunca nos estamos a sacri�car ao aderir 
ao associativismo, estamos a oferecer-nos a possibili-
dade de viver novas experiências, partilhar desa�os, 
enriquecer cívica e socialmente e, acima de tudo, a glo-
ri�car esse distinto substantivo que é a AMIZADE.

Bem haja a todos(as).

PRESIDENTE DA CÂMARA

José Júlio Norte
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FESTIVAL DE ESTÁTUAS VIVAS
11 a 15 de Agosto | Ruas Comerciais da Vila

Os Mortaguenses e os visitantes vão poder assistir a um 
espetáculo inédito no concelho! Uma dezena de Estátuas 
Vivas vão estar distribuídas pelas ruas da Vila, recriando 
personagens reais e do nosso imaginário. 

Entre os participantes na mostra vai estar António 
Santos, conhecido por Staticman, primeiro Homem-

Estátua do Mundo e recordista mundial de 
imobilidade.

Um espetáculo que promete surpreender, de 11 
a 15 de agosto, das 15h00 às 18h00, numa rua 
perto de si! 

eventos 5AGOSTO 2020

“Mensagens
  no Bico “
11 a 15 de Agosto | Praça do Município

Intervenção artística de rua, da autoria 
da Artista Plástica e Cenógrafa Marta Fernandes 
da Silva.

Natural de Mortágua, Marta Fernandes possui 
experiência nas áreas de cenografia, figurinos, 
adereços e marionetas, tendo já colaborado em 
vários projetos de Companhias de Teatro, além da 
sua atividade de cenógrafa freelancer.

Fil`mus

A fusão de uma sessão de cinema com o universo televisivo per-
mitirá reavivar memórias, reviver momentos que estavam no 
baú do esquecimento.

Associada à imagem, a música (interpretada ao vivo com com-
ponente teatral) terá um papel essencial na viagem ao encontro 
dessas memórias.

 2
15 de Agosto | Praça do Município | 21h30
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SEXTAS NO PARQUE

TODAS AS SEXTAS
21:30 | PARQUE VERDE (VALE DE AÇORES)

PROGRAMA /AGOSTO

SEX, 7
M.U.S.T
SEX, 14
DAY TAY
SEX 21
HOPUS BAND
SEX 28
BANDA E MEIA

ORG.: MUNICÍPIO DE MORTÁGUA
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Búzios e Conchas 
coleção particular da Drª Maria José Figueiredo,

EXPOSIÇÃO

notícias ▌notícias 7JULHO 2020

INFANTIL / JUVENIL

DOMINIQUE GUILLEMANT

Hooray for the 
Holidays! 
Edição inglesa
Chegaram as férias de verão. 
Jack está na praia com os avós e 
com o seu cão, Alfie. Segue o 
Jack e Alfie nas suas divertidas 
aventuras pela praia

RÉMI COURGEON

Endireita-te 
Uma história contada em jeito 
poético e inusitado, que nos 
mostra como se podem 
transformar objectos de dor em 
actos de amor.

ADULTOS

SVEVA CASATI MODIGNANI

Qualquer coisa de 
bom 
Uma história em que os 
momentos dramáticos se 
alternam com momentos de 
humor subtil e passagens plenas 
de ternura e nostalgia…

NORA ROBERTS

Baía dos suspiros 
Na batalha entre escuridão e luz, 
poderá o amor salvar os 
Guardiões de um destino 
terrível?

Viagem a Portugal 
JOSÉ SARAMAGO

Férias. Portugal tem centenas de quilómetros de praias maravilhosas, 
banhadas pelo oceano Atlântico, e os seus areais são o destino escolhi-
do.  
Há quem opte pela calmaria do campo, sinónimo de relaxamento e comu-
nhão com a natureza, longe do rebuliço das praias.
Independentemente da escolha, a verdade é que opções não faltam para 
passar férias no nosso país.
Lembre-se que, para além disso, está a contribuir para a nossa economia 
e para a subsistência de muitos negócios que vivem do turismo em 
Portugal.
Tenha sempre presente que, higiene, limpeza e segurança devem ser as 
palavras de ordem para as férias deste ano.
Boas férias e boas leituras.

BIBLIOTECA MUNICIPAL q w m  RUA TOMÁS DA FONSECA N.º 8  231 927 440   HTTP://BIBLIOTECA.CM-MORTAGUA.PT   BIBLIOTECA@CM-MORTAGUA.PT▪ ▪ ▪ ▪
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--
Via ciclável com a extensão de 40 km vai ligar os concelhos de Santa Comba 
Dão, Mortágua, Penacova e Vila Nova de Poiares. 

▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Lançada 1ª pedra da Ecovia do Mondego

notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 8 notícias ▌notícias 9

Realizou-se no passado dia 27 de 
Julho, em Mortágua, o Lançamen-
to da 1ª Pedra e o ato de assinatura 
do Auto de Consignação da emprei-
tada da Ecovia do Mondego. 

A cerimónia contou com a presen-
ça do Secretário de Estado do Des-
porto e da Juventude, João Paulo 
Rebelo, do presidente da CIM 
Região de Coimbra, José Carlos Ale-
xandrino, do presidente da CIM 
Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, 
dos presidentes dos Municípios de 
Mortágua,  Penacova e Santa 
Comba Dão, respetivamente, Júlio 
Norte, Humberto Oliveira e Leonel 
Gouveia, do vice-presidente do 
Município de Vila Nova de Poiares, 
Artur Santos, além do presidente 
do Turismo Centro de Portugal, 
Pedro Machado, entre outras enti-
dades.  

Antes da assinatura do contrato de 
execução da empreitada, entre a 
CIM RC (dona da obra) e a empresa 
adjudicatária, procedeu-se ao Lan-
çamento da 1ª Pedra, junto à mari-
na da Albufeira da Aguieira, que 
simboliza o início da obra.  

O projeto da Ecovia do Mondego 
foi alvo de candidatura ao Progra-
ma Valorizar, sob a liderança da 
CIM Região de Coimbra, em parce-
ria com a CIM Viseu Dão Lafões e os 
municípios de Santa Comba Dão, 
Mortágua, Penacova e Vila Nova de 
Poiares. 

A empreitada tem o valor de 1. 439. 
790,00 € e um prazo de execução 
de 18 meses. 

AGOSTO 2020

A Ecovia do Mondego faz o Prolon-
gamento da Ecopista do Dão, 
sendo uma via ciclável de aproxi-
madamente 40 quilómetros, desde 
o �nal da Ecopista do Dão em 
Santa Comba Dão até aos limites 
do concelho de Penacova, atraves-
sando assim os concelhos de Santa 
Comba Dão, Mortágua, Penacova e 
Vila Nova de Poiares. Representa 
um passo decisivo para concretizar 
a previsível e estratégica ligação 
ciclável entre a Ecopista do Dão (já 
construída) e a Figueira da Foz, 
nomeadamente através do troço 
em preparação entre Coimbra e 
Figueira da Foz – Ciclovia do Mon-
dego.
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A valorização turística deste eixo estruturante que se 
desenvolve ao longo dos territórios do interior das 
Regiões de Coimbra e Viseu Dão Lafões permite pro-
mover esta região como destino de excelência de 
Cycling & Walking, e potenciar o surgimento de novas 
atividades económicas ligadas ao turismo e ao desen-
volvimento de novos serviços turísticos com base no 
património natural e cultural existente e na valoriza-
ção dos produtos endógenos. 

A par destes benefícios para a economia local e o desenvolvi-
mento dos territórios abrangidos, contribuirá para a concre-
tização da estratégia de mobilidade sustentável através do 
incremento dos modos de transporte suave. 

Na sessão de Recepção ao membro do Governo, o presidente 
da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, referiu que o 
lançamento da Ecovia do Mondego representa “a concretiza-
ção de um sonho que para muitos não passava de uma utopia”. 

“Temos um património natural riquíssimo e temos de 
valorizar esse capital natural”, disse. Numa altura em 
que há restrições de viagens ao estrangeiro e as pessoas 
são aconselhadas a passar férias no país, deixou o con-
vite para as pessoas visitarem esta região, “que tem mui-
tos e bons tesouros naturais para oferecer ao visitante”. 

Júlio Norte enalteceu a união de vontades e o espírito 
de cooperação dos autarcas e dos municípios que esti-
veram envolvidos neste projeto, que souberam deixar 
de lado interesses pessoais em favor do interesse cole-
tivo da região. 

“Construímos um projeto que irá dotar a região de uma 
infraestrutura de excelência que irá ligar Viseu ao mar”, 
a�rmou, referindo-se à futura ligação desta Ecovia à 
Figueira da Foz. ■

notícias ▌notícias 11AGOSTO 2020

Aventura de Marco Neiva pela 
rota da En2 passou por Mortágua 
--
Marco Neiva, vlogger e 
youtuber, está a percorrer e 
a dar a conhecer os 35 
municípios da Rota da EN2. 

Uma jornada de 35 dias que teve 
início no dia 5 de julho em Chaves e 
deverá terminar no dia 8 de agosto, 
em Faro, perfazendo 738 km. 

A chegada a Mortágua coincidiu com o 
12º dia de viagem ao longo da rota da EN2. 
Marco Neiva, natural de Barcelos, lançou-
se no desa�o de percorrer toda a EN2 com 
recurso a uma bicicleta elétrica, aliando a 
promoção desta rota à eco-mobilidade. 

Durante a sua estadia em Mortágua, o 
vloguer realizou vídeos e diretos de 
vá r i o s  po n to s  de  i n teresse  do 
concelho, como Quedas de Água das 
Paredes, Centro de interpretação, 
Marina e Barragem da Aguieira, 

Sociedade Agrícola Boas Quintas. Na gastronomia não podiam faltar a 
degustação da Lampantana, do Bolo de Cornos e dos Vinhos de 
produção local. O alojamento escolhido foi uma unidade de turismo 
rural do nosso concelho. 

Com este projeto, Marco Neiva quer explorar e divulgar o que cada um 
dos 35 concelhos da EN2 tem de melhor para oferecer ao visitante e 
partilhar com as pessoas as experiências que vai vivendo. “Vou muito à 
procura de histórias, algumas delas relacionadas com a EN2, como é o 
caso aqui do percurso original da estrada e a posterior construção da 
barragem da Aguieira”.■



▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 10

A valorização turística deste eixo estruturante que se 
desenvolve ao longo dos territórios do interior das 
Regiões de Coimbra e Viseu Dão Lafões permite pro-
mover esta região como destino de excelência de 
Cycling & Walking, e potenciar o surgimento de novas 
atividades económicas ligadas ao turismo e ao desen-
volvimento de novos serviços turísticos com base no 
património natural e cultural existente e na valoriza-
ção dos produtos endógenos. 

A par destes benefícios para a economia local e o desenvolvi-
mento dos territórios abrangidos, contribuirá para a concre-
tização da estratégia de mobilidade sustentável através do 
incremento dos modos de transporte suave. 

Na sessão de Recepção ao membro do Governo, o presidente 
da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte, referiu que o 
lançamento da Ecovia do Mondego representa “a concretiza-
ção de um sonho que para muitos não passava de uma utopia”. 

“Temos um património natural riquíssimo e temos de 
valorizar esse capital natural”, disse. Numa altura em 
que há restrições de viagens ao estrangeiro e as pessoas 
são aconselhadas a passar férias no país, deixou o con-
vite para as pessoas visitarem esta região, “que tem mui-
tos e bons tesouros naturais para oferecer ao visitante”. 

Júlio Norte enalteceu a união de vontades e o espírito 
de cooperação dos autarcas e dos municípios que esti-
veram envolvidos neste projeto, que souberam deixar 
de lado interesses pessoais em favor do interesse cole-
tivo da região. 

“Construímos um projeto que irá dotar a região de uma 
infraestrutura de excelência que irá ligar Viseu ao mar”, 
a�rmou, referindo-se à futura ligação desta Ecovia à 
Figueira da Foz. ■

notícias ▌notícias 11AGOSTO 2020

Aventura de Marco Neiva pela 
rota da En2 passou por Mortágua 
--
Marco Neiva, vlogger e 
youtuber, está a percorrer e 
a dar a conhecer os 35 
municípios da Rota da EN2. 

Uma jornada de 35 dias que teve 
início no dia 5 de julho em Chaves e 
deverá terminar no dia 8 de agosto, 
em Faro, perfazendo 738 km. 

A chegada a Mortágua coincidiu com o 
12º dia de viagem ao longo da rota da EN2. 
Marco Neiva, natural de Barcelos, lançou-
se no desa�o de percorrer toda a EN2 com 
recurso a uma bicicleta elétrica, aliando a 
promoção desta rota à eco-mobilidade. 

Durante a sua estadia em Mortágua, o 
vloguer realizou vídeos e diretos de 
vá r i o s  po n to s  de  i n teresse  do 
concelho, como Quedas de Água das 
Paredes, Centro de interpretação, 
Marina e Barragem da Aguieira, 

Sociedade Agrícola Boas Quintas. Na gastronomia não podiam faltar a 
degustação da Lampantana, do Bolo de Cornos e dos Vinhos de 
produção local. O alojamento escolhido foi uma unidade de turismo 
rural do nosso concelho. 

Com este projeto, Marco Neiva quer explorar e divulgar o que cada um 
dos 35 concelhos da EN2 tem de melhor para oferecer ao visitante e 
partilhar com as pessoas as experiências que vai vivendo. “Vou muito à 
procura de histórias, algumas delas relacionadas com a EN2, como é o 
caso aqui do percurso original da estrada e a posterior construção da 
barragem da Aguieira”.■



▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 12

Há os que percorrem o trajeto integral de uma só vez e 
os que percorrem por partes e ao longo de um ano. Há 
quem utilize automóvel, moto, bicicleta e até faça a pé. 
Há os que partem de Chaves, o extremo norte, e os que 
partem de Faro, o extremo sul da Nacional 2. Mas todos 
com o mesmo objetivo: percorrer a estrada mais exten-
sa do país, com os seus 738 km, e descobrir toda a 
diversidade e riqueza dos territórios servidos por esta 
via, desde as paisagens, a gastronomia, o património 
histórico e imaterial.

A EN2 é hoje indiscutivelmente um produto turístico 
do País e das regiões que atravessa, contribuindo para 
a atração de novos visitantes e para o dinamismo da 
economia local, a começar pela Restauração, Hotelaria 
e Alojamento. 

--
A Rota da EN2 tem sido um fator de 
atração de visitantes ao concelho. E 
neste ano de pandemia o número de 
visitantes até está a aumentar.

O concelho de Mortágua já bene�cia desta rota turísti-
ca, havendo registo de visitantes praticamente todas 
as semanas. Esse registo é contabilizado através do Pas-
saporte da EN2 e do carimbo municipal que atesta a 
passagem pelas localidades ao longo da rota. No caso 
de Mortágua, os locais onde pode ser obtido o carimbo 
da EN2 são os seguintes: Posto de Turismo/ Centro de 
Interpretação, Câmara Municipal, Bombeiros e Pousa-
dinha do Dão. 

Rota da EN2 traz mais turistas 
a Mortágua 

notícias ▌notícias 13AGOSTO 2020



▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 12

Há os que percorrem o trajeto integral de uma só vez e 
os que percorrem por partes e ao longo de um ano. Há 
quem utilize automóvel, moto, bicicleta e até faça a pé. 
Há os que partem de Chaves, o extremo norte, e os que 
partem de Faro, o extremo sul da Nacional 2. Mas todos 
com o mesmo objetivo: percorrer a estrada mais exten-
sa do país, com os seus 738 km, e descobrir toda a 
diversidade e riqueza dos territórios servidos por esta 
via, desde as paisagens, a gastronomia, o património 
histórico e imaterial.

A EN2 é hoje indiscutivelmente um produto turístico 
do País e das regiões que atravessa, contribuindo para 
a atração de novos visitantes e para o dinamismo da 
economia local, a começar pela Restauração, Hotelaria 
e Alojamento. 

--
A Rota da EN2 tem sido um fator de 
atração de visitantes ao concelho. E 
neste ano de pandemia o número de 
visitantes até está a aumentar.

O concelho de Mortágua já bene�cia desta rota turísti-
ca, havendo registo de visitantes praticamente todas 
as semanas. Esse registo é contabilizado através do Pas-
saporte da EN2 e do carimbo municipal que atesta a 
passagem pelas localidades ao longo da rota. No caso 
de Mortágua, os locais onde pode ser obtido o carimbo 
da EN2 são os seguintes: Posto de Turismo/ Centro de 
Interpretação, Câmara Municipal, Bombeiros e Pousa-
dinha do Dão. 

Rota da EN2 traz mais turistas 
a Mortágua 

notícias ▌notícias 13AGOSTO 2020



A grande maioria dos visitantes da EN2 são nacionais, 
mas há também estrangeiros, nomeadamente espa-
nhóis, o que traduz a internacionalização do projeto. 

Passados que foram os meses mais críticos da pande-
mia (março a maio) em que houve uma diminuição de 
visitantes da rota por causa do con�namento obriga-
tório, nos últimos dois meses a situação foi completa-
mente diferente, registando-se um grande a�uxo de 
visitantes, coincidindo com o �m do período de con�-
namento. Desde o início do ano foram carimbados 
cerca de 1100 passaportes, dos quais 922 nos meses de 
junho e julho.

Para este aumento de visitantes também está a contri-
buir a maior procura dos destinos turísticos nacionais 

--
Mais de 1000 passaportes carimbados 
desde o ínicio do ano

▌notícias

em detrimento do estrangeiro, devido às restrições das 
viagens aéreas por causa da pandemia, com a maioria 
dos portugueses a optarem por passar férias cá dentro.

No ano passado foram carimbados cerca de 800 passa-
portes, o que signi�ca que esse número já foi superado 
na primeira metade do corrente ano. ■
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▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 16

--
A Praça do Município foi palco do 
programa “Rota N2” da RTP 1, durante 
seis horas de emissão em direto. 

Com apresentação de José Pedro Vasconcelos, Joana 
Teles e Inês Carranca, o programa deu a conhecer o 
melhor que o visitante da Rota EN2 pode encontrar 
quando o mapa indicar o Km 225 e a chegada ao 
concelho de Mortágua. 

O alinhamento incluiu entrevistas e reportagens sobre 
gastronomia (Lampantana, Bolo de Cornos, Pastel Juiz 
de Fora, entre outros produtos típicos), património 
(Centro de Interpretação das Invasões, Núcleo 
Museológico “Raízes e Memórias” da Marmeleira), 
natureza (Quedas de Água das Paredes, Albufeira da 
Aguieira,  Centro de Treino de Canoagem do 
Montebelo), Alojamento e Animação Turística (Casa 
de Santo António e Portugal Green Travel), Artesanato 
(cestaria de vime de Macieira, bonecas de cabaça 
(projeto Cabaça & Arte), Jardins Verticais e Quadros 
Vivos (Daniel Morais), ourivesaria e joalharia de 
design exclusivo (ZGARP), Pintura e Desenho (Rute 
Gonzalez), Empresas locais que exportam para o 
Mundo (New Terracotta, Sociedade Agrícola Boas 
Quintas), associativismo (Escola de Cães-Guia, 
Rancho Folclórico e Etnográ�co de Vale de Açores, CAO 
da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua 
(divulgação do projeto “Casa dos Bonecos” – 
reutilização de materiais. 

Tratou-se de uma mostra representativa do muito que 
há para ver, sentir e degustar em Mortágua, 
c o n v i d a n d o  a  u m a  v i s i t a  c o m  m a i s  t e m p o. 
Partilharam-se ainda memórias e testemunhos, 
recordando a via original da N2 e a antiga povoação da 
Breda, ambas submersas com a construção da 
Barragem da Aguieira. 

notícias ▌notícias 17AGOSTO 2020

O presidente da Câmara Municipal, Júlio Norte, foi um 
dos vários entrevistados que passaram pelo programa. 
Na qualidade de an�trião, Júlio Norte agradeceu a 
presença e o interesse da estação pública, e o seu 
contributo para a promoção da Rota da Nacional 2 e 
dos concelhos por ela servidos. Júlio Norte referiu que a 
Rota da N2 é hoje uma realidade que está a mexer com 
os territórios do Interior do País, a trazer mais 
visitantes e a gerar mais-valias para a economia local, 
superando todas as expetativas iniciais. 

Num contexto económico difícil como o que estamos a 
viver, com re�exos sobretudo na Restauração, 
Alojamento Local e Hotelaria, frisou que projetos como 
o da Rota N2 estão a ajudar a mitigar os efeitos da 

pandemia e a contribuir para a recuperação económica 
e turística do Interior do País.

Como é habitual, o programa contou também com 
momentos musicais, incluindo a atuação de um 
quinteto da Filarmónica de Mortágua. 

É de saudar o comportamento exemplar do público 
presente na Praça do Município, que cumpriu as 
recomendações da Direção-Geral de Saúde.

O Município agradece a todas as Pessoas, Associações, 
Instituições e Empresas do concelho que colaboraram 
no programa e contribuíram para promover uma 
excelente imagem de Mortágua.■
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--
Mortágua é um dos concelhos beneficiados 
por este projeto de cooperação transfronteiriço 
que visa criar um produto turístico e cultural 
baseado nas rotas das Invasões Napoleónicas.

CIM - Região de Coimbra lidera 
projeto transfronteiriço que promove 
as Rotas Napoleónicas 

notícias ▌notícias 19AGOSTO 2020

Portugal e Espanha estão juntos num projeto que visa 
criar novas rotas turísticas e culturais na região Centro 
de Portugal e na província espanhola de Castela e Leão, 
tendo como base o legado histórico dos dois países 
relacionado com as Invasões Napoleónicas.

O projeto, aprovado pelo Programa Operacional de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 
Interreg, visa desenvolver um produto turístico 
diferenciado, atrativo e sustentável, em torno do 
imaginário das invasões francesas, e gerador de 
atividade económica e emprego.

Abrange no território nacional uma vasta área da 
Região Centro, desde os territórios de fronteira da CIM 
Beiras e Serra da Estrela, passando pelos territórios da 
CIM Região de Coimbra, nomeadamente Penacova, 
Mortágua e Mealhada, onde ocorreu a famosa Batalha 
do Bussaco, até aos territórios das Linhas de Torres. Ao 
projeto juntam-se várias províncias castelhano-
leonesas de Espanha (Salamanca, Zamora, Valladolid, 
León e Ávila).

O objetivo �nal é, através da valorização cultural das 
rotas napoleónicas, atrair mais turistas e visitantes 
que possam dinamizar a economia e promover uma 
maior coesão económica, cultural e social nos 
territórios dos dois países. E fazer a promoção e 
integração deste produto nas rotas internacionais 
napoleónicas, criando capacidade de atrair visitantes 

ao longo do ano através da realização de eventos 
(recriações históricas e conferências, por exemplo) e 
outro tipo de iniciativas. De�nir rotas, desenvolver 
sinalética e criar uma marca única que possa ser 
promovida nos mercados internacionais, é um dos 
objetivos do projeto, que conta com o apoio do FEDER 
(Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional).

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) é a líder do consórcio que conta com a 
participação de parceiros portugueses (Entidade 
Regional de Turismo do Centro, CIM Beiras e Serra da 
Estrela e Associação para o Desenvolvimento Turístico 
e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras) e parceiros 
espanhóis.

Além deste projeto, no âmbito da CIM-RC foi já criada e 
sinalizada a Grande Rota do Bussaco, um percurso 
pedestre e ciclável que liga os concelhos de Mealhada, 
Penacova e Mortágua. Com uma extensão total de 56 
km e tendo como epicentro a Mata Nacional do 
Bussaco, a rota promove o património natural da 
região e convida a descobrir a história e os locais 
relacionados com as Invasões Napoleónicas, a 
gastronomia típica e as paisagens da região.■
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--
Teve inicio no passado dia 17 de 
Julho o programa de animação de 
rua para os meses de verão, 
promovido pelo Município. 

“Sextas no Parque” 
Atividade cultural ao ar livre
 e com distanciamento social

▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 20

As “Sextas no Parque” marcam a retoma da atividade 
cultural após quatro meses em que a mesma esteve 
limitada a algumas iniciativas pontuais e não 
presenciais (online), no âmbito das medidas de 
contenção da covid-19. 

notícias ▌notícias 21AGOSTO 2020

A atividade cultural, seja em espaços fechados 
ou abertos, está autorizada desde que sejam 
reunidas condições que permitam a sua fruição 
com segurança.

Para a realização do programa “Sextas no 
Parque” foi de�nido um Plano de Contingência 
que contempla normas em termos de acesso, 
uso obrigatório de máscara e distanciamento 
físico entre espetadores, em consonância com 
as recomendações da DGS 

São disponibilizados lugares sentados, com 
uma distância mínima de dois metros entre 
cadeiras, sendo a exceção as famílias, cujos 
elementos podem �car mais próximos. 

As “Sextas no Parque” decorrem todas as sextas-
feiras, entre 17 de julho e 28 de agosto, tendo 
como palco o Parque Verde. O programa é 
preenchido com a atuação de Bandas Locais. No 
mês de julho subiram ao palco Dharma, Cordas 
Partidas e Vadios da Noite. No mês de agosto será 
a vez de M.U.S.T. (dia 7), Day Tay (dia 14), Hopus 
Band (dia 21) e Banda e Meia (dia 28).

Todos os concertos têm transmissão em direto 
na página de facebook do Município, sendo 
também uma forma de chegar a mais pessoas, 
incluindo os Mortaguenses que estão no 
estrangeiro. ■
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A Vila de Mortágua vai ser palco de um 
espetáculo inédito na semana de 11 a 
15 de agosto, com um Festival de 
Estátuas Vivas. 

▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

Festival de Estátuas Vivas
 vai ser atração nas ruas da Vila

notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 22

Uma dezena de recriações �gurativas vão estar 
distribuídas pelas ruas comerciais da Vila e em 
rotatividade ao longo dos cinco dias. 

É a primeira vez que Mortágua acolhe um evento 
desta natureza, sempre fascinante e a que ninguém 
�ca indiferente, pelos realismo e performances das 
personagens ou cenas representadas. 

Entre os participantes estará António Santos, o 
primeiro Homem-Estátua do Mundo e recordista 
mundial de imobilidade, que já arrecadou troféus em 
vários países, sendo uma referência neste meio.

Hoje continua a representar personagens e coordena 
ainda um coletivo com outros artistas.  

notícias ▌notícias 23AGOSTO 2020

Nos mesmos dias estará ainda patente na Praça do 
Município, uma intervenção artística de rua, da 
autoria de Marta Fernandes da Silva. Natural de 
Mortágua, Marta Fernandes é Artista Plástica e 
Cenógrafa com experiência nas áreas de cenogra�a, 
�gurinos, adereços e marionetas, tendo já trabalhado 
para conhecidas Companhias e Grupos de Teatro, 
nomeadamente Entretanto teatro, Lua Cheia teatro, A 
Barraca, Teatro e Marionetas de Mandrágora, entre 
outros.

Denominada “Mensagens no Bico”, esta intervenção 
artística irá surpreender o público e transformar a 
Praça do Município num cenário de cor e fantasia. 

No dia 15, pelas 21h30, a Praça do Município irá acolher 
o espetáculo Fil`mus 2, da Companhia Trigo Limpo 
Teatro ACERT. Fil'mus é um espetáculo diferente e 
completo que promete encantar públicos de todas as 
idades.

A fusão de uma sessão de cinema com o universo 
televisivo permite reavivar memórias, reviver 
momentos que estavam no baú do esquecimento. 
Associada à imagem, a música, interpretada ao vivo, 
terá um papel essencial na viagem ao encontro dessas 
recordações, numa sessão de cinemamusicofonia.■
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“Manhãs Culinárias” 
Biblioteca Municipal 
--
A Biblioteca Municipal Branquinho da 
Fonseca promoveu dois workshops de 
culinária para crianças.

notícias ▌notícias 25AGOSTO 2020

Um dos workshops, dividido em duas sessões, foi 
dedicado às massas coloridas. A adesão a este 
primeiro workshop ultrapassou as expetativas, tendo 
sido realizada uma segunda sessão, num total de 20 
participantes, com idades entre os 7 e os 12 anos. 

A Chef Marlei Cardoso, especialista em cozinha 
italiana, ensinou as crianças a confecionar 
massas com diferentes ingredientes, texturas e 
sabores, desde massas à base de beterraba, 
cenoura, espinafre, além da Lasanha à Bolonhesa. 

Vestidas a rigor, como pequenos “chefs”, 
participaram no processo de preparação e 
confeção,despertando nelas o desejo de 
experimentar, sentir e criar. 

S e g u n d o  a  C h e f  M a rl e i  Ca rd o s o,  e s ta s 
experiências permitem despertar os sentidos, 
bem como a descoberta e o gosto pela culinária. 
Além disso, esta forma diferente de trabalhar os 
produtos ajuda a introduzir os vegetais nos 
hábitos alimentares das crianças. 

O segundo workshop, dedicado à cozinha 
vegetariana, foi orientado por Gabriela Sotto 
Mayor, uma ilustradora de livros infantojuvenis 
que promove e incentiva a alimentação 
saudável, 100% natural. Este workshop também 
e s g o t o u  a s  i n s c r i ç õ e s  ( l i m i t a d a  a  1 0 
participantes).

No �nal de cada workshop as crianças provaram os 
pratos que ajudaram a confecionar. A vontade de 
aprender, o entusiamo e o divertimento foram bem 
evidentes nesta atividade, que constituiu um sucesso 
em termos de adesão e objetivos alcançados. ■
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Espetáculo promovido pela Biblioteca 
Municipal “Branquinho da Fonseca” 
teve lotação limitada e cumpriu regras 
de segurança.

▌notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 

“Alice - O Musical”
 no jardim da Biblioteca Municipal 

notícias AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 26

A apresentação do espetáculo “Alice - O Musical” 
esteve a cargo da companhia ADN de Palco. “Alice -O 
Musical”, é inspirado nas obras “As Aventuras de 
Alice no País das Maravilhas” e “Alice do outro Lado 
do espelho”, de Lewis Carrol. 

notícias ▌notícias 27AGOSTO 2020

A famosa história de Alice, uma menina curiosa que 
segue um Coelho Branco e a leva a ser transportada 
para um lugar fantástico povoado de seres inusitados, 
chega com uma nova essência e interpretação em 
«Alice - O Musical». 

Esta foi a segunda apresentação pública do espetáculo 
após a sua estreia no início de março, no Centro Beira 
Mondego, em Coimbra. Desde essa data, por causa da 
quarentena, o espetáculo esteve suspenso, tendo 
voltado agora ao contato com o público com o 
descon�namento. 

A ADN de Palco é uma companhia de teatro sediada em 
Coimbra que se dedica à Criação e Produção de 
Espetáculos e Eventos Artísticos, mais para o público 
infantil mas tendo sempre em conta o lema "Teatro 
para as crianças a pensar nos adultos".

O espetáculo teve lotação esgotada, limitada a 50 
pessoas, tendo cumprido as normas do Plano de 
Contingência da Biblioteca relativas ao uso 
obrigatório de máscara e ao distanciamento social.■
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--
“Cerca de 200 pessoas 
participaram no evento 
“Mortágua Desafio Virtual”, 
lançado pelo Município de 
Mortágua. 

“Mortágua Desafio Virtual”
 registou grande adesão

PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

Destinado à população local e a todos 
os que quisessem participar, o evento 
teve como objetivo principal motivar e 
promover um estilo de vida saudável.

O  " M o r t á g u a  D e s a � o  Vi r t u a l ”, 
realizou-se durante 5 dias (18 a 22 de 
julho), em que cada participante tinha 
de cumprir a distância estabelecida 
nas 3 provas propostas (Caminhada 6 
Km, Corrida 3 Km e Ciclismo 15 Km). As 
pessoas podiam participar em mais do 
que uma modalidade, de forma isolada 
ou em grupo. 

notícias ▌notícias 29AGOSTO 2020

Para participar as pessoas registavam-se online 
(desporto@cm-mortagua.pt) e recebiam um dorsal 
personalizado. Uma vez cumprida a distância, o 
participante só tinha de enviar uma foto/printscreen 
do telemóvel, servindo de comprovativo da realização 
da(s) prova(s) escolhida(s). Foi recomendado aos 
participantes que cumprissem as regras de�nidas 
pela Direção-Geral de Saúde para segurança de todos.

A iniciativa constitui um extraordinário sucesso, 
tendo registado uma grande adesão, nomeadamente 
de pessoas residentes fora do concelho. Houve registo 
de participantes de Porto, Oeiras, Mealhada, Tondela, 
Viseu, Coimbra, Aveiro, Gouveia, Batalha, Esposende, 
Guimarães, Portimão, entre outras localidades do 
país, além de emigrantes nos Estados Unidos. 

Recordamos que durante o período da quarentena, entre 
março e maio, o Município de Mortágua já tinha 
dinamizado outro desa�o virtual sob a designação “Estar 
em casa não signi�ca estar parado, exercite-se!”, com a 
�nalidade de incentivar as pessoas a prosseguir o 
exercido físico em casa, face à impossibilidade de utilizar 
os ginásios e os equipamentos desportivos (piscinas, 
pavilhões).

Ao todo foram 12 semanas e 12 planos de treino, 8 �ns-
de-semana e 8 desa�os em família, tendo sido 
recebidos muitos vídeos e fotos, publicados na página 
do facebook do Município.  ■
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Município investe 24 mil euros 
no apoio ao Comércio Local
--
“A Câmara Municipal de 
Mortágua em parceria 
com a ACIBA – 
Associação Comercial e 
Industrial da Bairrada e 
Aguieira, promovem nos 
meses de agosto, 
setembro, outubro e 
novembro, a Tômbola 
Comércio Local – 
“Compre no Comércio 
Local, Promova o seu 
Concelho”. A iniciativa 
tem por objetivo 
estimular e fomentar as 
compras no Comércio 
Local.
 

Podem aderir à iniciativa todos os estabelecimentos comerciais, de 
serviços e de restauração sedeados no concelho de Mortágua. Por cada 
10 euros de compras será entregue, pelo estabelecimento comercial 
aderente, uma senha de participação ao cliente (máximo de 4 senhas por 
compra) que o habilitará mensalmente (de Agosto a Novembro), a um 
prémio de 500 euros em compras e a mais de uma centena de prémios 
de 50 euros em compras. Desta forma, serão injetados mais 24 mil euros 
no Comércio Local. 

 Ao fazer as suas compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, o 
cliente habilita-se ao sorteio mensal e a poder ganhar um ou mais 
prémios, que terá que ser gasto em novas e posteriores compras no 
comércio concelhio.  

notícias ▌notícias 31AGOSTO 2020

Este sorteio tem semelhanças com a iniciativa da 
“Tômbola de Natal”, outra parceria da ACIBA e do 
Município de Mortágua, mas com a diferença de que 
neste sorteio há maior quantidade de prémios e de 
maior valor monetário.

Esta ação enquadra-se no quadro de medidas 
implementadas pelo Município de Mortágua com a 
�nalidade de apoiar o Comércio Local no atual 
contexto de crise gerado pela pandemia, contribuindo 
para a recuperação da atividade económica. Além 
desta iniciativa, está previsto um programa de 
animação de rua no mês de agosto (11 a 15 de agosto), 
em que se inclui um Festival de Estátuas Vivas que irão 
circular pelas artérias comerciais da Vila, sendo 
ta m b é m  u m  m e i o  d e  a t ra ç ã o  d e  v i s i ta n te s. 
Anteriormente o Município já tinha aprovado a 
isenção de taxas de esplanadas até ao �nal do ano. 

Tômbola Comércio Local – “Compre no Comércio 
Local, Promova o seu Concelho”

Datas: Início em 1 de agosto de 2020 e términus em 30 
de novembro de 2020 

C o n d i ç õ e s  d e  p a r t i c i p a ç ã o :  T o d o s  o s 
e s ta b e l e c i m e n to s  co m e rc i a i s ,  d e  s e r v i ço s  e 
restauração sedeados no concelho de Mortágua 

Benefício para os Estabelecimentos aderentes: 
Premiar os seus clientes nas compras efetuadas; 
Incentivar a compra no comércio local. 

Atribuição de Senhas aos consumidores: Por cada 
10€ de compras é entregue, pelo estabelecimento 
comercial aderente, ao cliente, uma senha de 
participação, que depois de devidamente preenchida, o 
habilitará ao sorteio, num máximo de 4 senhas por 
compra.

Tômbola do Sorteio: Estará disponível no edifício 
dos Paços do Concelho a Tômbola do Sorteio, onde 
deverão ser depositados os canhotos das senhas, pelos 
estabelecimentos comerciais; 

Datas dos sorteios: Nos dias 2 de setembro, 7 de Outubro, 
4 de Novembro e 9 de dezembro, serão realizados os 
sorteios referentes aos meses �ndos, no edifício dos Paços 
do Concelho, pelas 19h. Os canhotos das senhas que não 
sejam retirados em cada sorteio acumulam para o sorteio 
seguinte e assim sucessivamente. 

Prémios a atribuir: Os prémios a atribuir serão 
valores em compras, nos estabelecimentos comerciais 
aderentes: 1 Prémio de 500€ (em compras) por mês 
(Setembro, outubro, novembro e dezembro) e 100 
Prémios 50€ (em compras) por mês (setembro, 
outubro, novembro e dezembro).

Levantamento dos prémios: Os prémios, a levantar 
n a  s e d e  d a  AC I BA ,  s e rã o  p a go s  m e d i a n te  a 
apresentação de fatura (s) comprovativa (s) de compra 
(s) efetuada (s) nos estabelecimentos comerciais 
aderentes, após as datas dos  respetivos sorteios.■
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Município investe 24 mil euros 
no apoio ao Comércio Local
--
“A Câmara Municipal de 
Mortágua em parceria 
com a ACIBA – 
Associação Comercial e 
Industrial da Bairrada e 
Aguieira, promovem nos 
meses de agosto, 
setembro, outubro e 
novembro, a Tômbola 
Comércio Local – 
“Compre no Comércio 
Local, Promova o seu 
Concelho”. A iniciativa 
tem por objetivo 
estimular e fomentar as 
compras no Comércio 
Local.
 

Podem aderir à iniciativa todos os estabelecimentos comerciais, de 
serviços e de restauração sedeados no concelho de Mortágua. Por cada 
10 euros de compras será entregue, pelo estabelecimento comercial 
aderente, uma senha de participação ao cliente (máximo de 4 senhas por 
compra) que o habilitará mensalmente (de Agosto a Novembro), a um 
prémio de 500 euros em compras e a mais de uma centena de prémios 
de 50 euros em compras. Desta forma, serão injetados mais 24 mil euros 
no Comércio Local. 

 Ao fazer as suas compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, o 
cliente habilita-se ao sorteio mensal e a poder ganhar um ou mais 
prémios, que terá que ser gasto em novas e posteriores compras no 
comércio concelhio.  
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Bombeiros readaptaram 
3 viaturas com apoio do Município
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PROTEÇÃO CIVIL

Os Bombeiros Voluntários de 
M o r t á g u a  p r o c e d e r a m  à 
readaptação de três viaturas, 
sendo duas destinadas ao combate 
a incêndios e uma ao comando.

Tratam-se de um Veiculo Tanque 
Tático Rural, com capacidade para 
12.000 litros de água, um Veiculo 
Ligeiro de Combate a Incêndios, com 
capacidade para 500 litros de água, e 
um Veículo de Comando Tático. 

E s t e s  v e í c u l o s  j á  e s t ã o 
o p e ra c i o n a i s ,  re f o rç a n d o  o 
dispositivo e a prestação do 
socorro nesta fase mais crítica, 
correspondente aos meses de 
verão. ■

A adaptação e equipamento das 
v i a t u r a s  r e p r e s e n t o u  u m 
investimento na ordem dos 35 
euros, tendo a Câmara Municipal 
comparticipado com 30 mil euros.
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Obras e Empreitadas

Está a decorrer a empreitada de estabilização e 
requali�cação dos taludes do Parque Industrial  
Manuel Lourenço Ferreira (zona de expansão);

. Está em fase de conclusão a empreitada de 
reabilitação da Ponte de Riomilheiro, que liga os 
concelhos de Mortágua e Tondela.■

. Estão em fase de conclusão as empreitadas de 
construção das Estações Elevatórias de Águas 
Residuais das povoações do Barril e da Marmeleira. ■

. Foi lançado concurso para a criação da Área de Serviço 
de apoio a autocaravanas, que �cará localizada junto 
ao Parque Verde de Vale de Açores. O projeto vai 
permitir ainda o arranjo urbanístico desta zona 
contígua ao Parque, nomeadamente em termos de 
acessos de entrada e saída de viaturas, bene�ciação do 
pavimento, execução de passeios, marcação de 
estacionamentos, iluminação. ■

. Vai ser lançado concurso para a requali�cação urbana 
da Praça 5 de Outubro e Rua Dr. João Lopes de Morais 
(inclui a nova ligação à Avª Dr. Assis e Santos e a 
requali�cação do acesso da Rua Dr. João Lopes de 
M o ra i s  a o  p e rc u rs o  p e d e s t re  d a  R i b e i ra  d a 
Fraga/passadiços).■

Tal empreitada, além da estabilização dos taludes e 
posterior hidrosementeira com “prado de sequeiro”, 
prevê também a drenagem de águas pluviais de 
diversos lotes do PIMLF (zona de  expansão).■
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Aprovar atribuir à Associação de Caça e Pesca de Mortá-
gua, mediante a celebração de protocolo, o subsídio no 
valor de 30.000,00 euros para a execução dos acaba-
mentos das obras de reconstrução do seu Edifício-Sede. 

Aprovar atribuir ao Grupo Desportivo e Cultural de Vila 
Pouca, mediante a celebração de protocolo, o subsídio 
no valor de 10.000,00 euros, para apoio à aquisição de 
terreno para construção de estrutura de arrumos e gara-
gem para material de combate a incêndios �orestais.

APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Aprovar atribuir à Fábrica Paroquial da Freguesia de Cer-
cosa o subsídio no valor de 2.500,00 euros, para apoio a 
obras de melhoramentos da Capela do Alcordal.

AÇÃO SOCIAL

Rati�car o Despacho do Senhor Presidente da Câmara a 
deferir os Procºs. nº1 e 2 no âmbito do Programa “Municí-
pio Solidário - covid19/Apoio Famílias”, que se consubstan-
cia no apoio social a indivíduos e/ou agregados familiares 
em situação de vulnerabilidade causada pela pandemia. 

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Tomar conhecimento que a renda de concessão de 
Baixa Tensão a pagar pela EDP ao Município de Mortá-
gua no corrente ano ascende a 381.462,03 euros.

PLANEAMENTO URBANÍSTICO

Aprovar a proposta de Suspensão Parcial do Plano Dire-
tor Municipal de Mortágua e o Estabelecimento de Medi-
das Preventivas, e proceder à instrução do processo nos 
termos previstos no nº1 alínea b) e nº3 do artº 126º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), bem como remeter a proposta à apreciação, dis-
cussão e votação da Assembleia Municipal. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Aprovar a adjudicação de�nitiva de terreno rústico, 
com a área de 860m2, sito no loteamento inicial do Par-
que Industrial Manuel Lourenço Ferreira, no segui-
mento de Hasta Pública. . 

ADMINISTRAÇÃO

Tomar conhecimento das deliberações tomadas pela 
Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária realiza-
da no dia 29 de junho.

Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de execução 
da empreitada de “Requali�cação do Edifício dos Paços 
do Concelho”, solicitado pela empresa adjudicatária da 
obra, �xando o prazo de 120 dias (até 16 de outubro de 
2020), para a conclusão da mesma, e considerando os 
constrangimentos causados no normal desenvolvi-
mento da obra devido ao Estado de Emergência. 

▌notíciasdeliberações municipais34

A Câmara Municipal de Mortágua, 
nas suas Reuniões Ordinárias 
realizadas nos dias 1 e 15 de Julho, 
tomou conhecimento e deliberou:

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

Aprovar designar os elementos representantes do 
Município no Conselho Geral do Agrupamento de Esco-
las de Mortágua.

Rati�car os processos de candidatura nº 22 e 23/2020 
para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à 
Família, nos termos do respetivo Regulamento. 

Aprovar celebrar Protocolo de Colaboração com a 
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua para cedência 
de trabalhadores do Município (2 Assistentes Operaci-
onais e Professores das AEC’S) para apoio ao desenvol-
vimento das Atividades de Animação de Apoio às Famí-
lias, no período de interrupção letiva de Verão. 

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

▪ APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Aprovar atribuir à Filarmónica de Mortágua, mediante 
a celebração de protocolo, o subsídio no valor de 
8.000,00 euros, para apoio ao desenvolvimento regu-
lar da sua atividade cultural. 

AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA AGENDA MUNICIPAL DE MORTÁGUA 
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JULHO 2020

Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura 
efetuada pelo Município de Mortágua ao PEPAL – Pro-
grama de Estágios Pro�ssionais das Autarquias Locais, 
e �nanciada pelo Fundo Social Europeu. 

Tomar conhecimento que as intervenções relativas à 
ampliação da Estação Ferroviária de Mortágua não 
estão abrangidas pelo Regime Jurídico da Reserva Eco-
lógica Nacional (REN). E que relativamente à supres-
são da passagem de nível do Coval (km74+415), a ação 
está sujeita a comunicação prévia (parecer da Agência 
Portuguesa do Ambiente). 

Aprovar o valor da taxa pelo serviço de atendimento 
digital assistido no Espaço do Cidadão de Mortágua, 
nos montantes previstos no artº 3º do Dec.Lei 
nº74/2014, de 13 de maio. 

 LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

 Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de 
254,85 euros pela emissão de autorização de utiliza-
ção, referente ao Processo de Obra nº 01/2016/88 - cons-
trução nova – Habitação Familiar, sita em Vila Gosen-
do, ao abrigo do artº29º, nº1, alínea e) do Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas.

Aprovar a isenção de pagamento de taxa de licencia-
mento no valor de 654,88 euros e de TMU no valor de 
386,23 euros, referente ao Processo de Obra nº 
01/2020/14 - construção nova – Habitação Familiar, sita 

na Sobrosa, ao abrigo do artº29º, nº1, alínea e) do Regu-
lamento Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas.

Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de 
503,40 euros, referente ao Proc. nº 01/2017/193 – altera-
ção de edifício de apoio à Terceira Idade, sito em Cruz de 
Vila Nova, nos termos previstos no artº 29º, nº1 do Regu-
lamento  Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas. 

Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de 
1.574,98 euros, referente ao Proc. nº 01/2019/93 – cons-
trução de nova unidade transformadora , sita no Parque 
Industrial, nos termos previstos no artº 29º, nº1 do Regu-
lamento  Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas. 

Aprovar a alteração ao alvará de licença do Loteamento 
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, solici-
tada pela Vidraria de Mortágua – Vidros e Espelhos, 
S.A. , tendo como �nalidade a uni�cação dos lotes nº 3 
e 4 e considerando que essa alteração se enquadra no 
nº3 do artº 8º do Regulamento do Plano de Pormenor. 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento nº2/92 -
Loteamento Urbano da Quinta de São Domingos, rela-
tiva ao lote 25.

Noti�car o requerente do Proc. de Obra nº 01/2017/139 
sobre a intenção da Câmara Municipal declarar a caduci-
dade do licenciamento da operação urbanística em causa, 
nos termos do artº 71º, nº2, do RJUE,  e conceder o prazo 
legal para o exercício da audiência prévia do interessado.  
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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
Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
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
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Tomar conhecimento que foi aprovada a candidatura 
efetuada pelo Município de Mortágua ao PEPAL – Pro-
grama de Estágios Pro�ssionais das Autarquias Locais, 
e �nanciada pelo Fundo Social Europeu. 

Tomar conhecimento que as intervenções relativas à 
ampliação da Estação Ferroviária de Mortágua não 
estão abrangidas pelo Regime Jurídico da Reserva Eco-
lógica Nacional (REN). E que relativamente à supres-
são da passagem de nível do Coval (km74+415), a ação 
está sujeita a comunicação prévia (parecer da Agência 
Portuguesa do Ambiente). 

Aprovar o valor da taxa pelo serviço de atendimento 
digital assistido no Espaço do Cidadão de Mortágua, 
nos montantes previstos no artº 3º do Dec.Lei 
nº74/2014, de 13 de maio. 

 LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

 Aprovar a isenção de pagamento de taxas no valor de 
254,85 euros pela emissão de autorização de utiliza-
ção, referente ao Processo de Obra nº 01/2016/88 - cons-
trução nova – Habitação Familiar, sita em Vila Gosen-
do, ao abrigo do artº29º, nº1, alínea e) do Regulamento 
Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas.

Aprovar a isenção de pagamento de taxa de licencia-
mento no valor de 654,88 euros e de TMU no valor de 
386,23 euros, referente ao Processo de Obra nº 
01/2020/14 - construção nova – Habitação Familiar, sita 

na Sobrosa, ao abrigo do artº29º, nº1, alínea e) do Regu-
lamento Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas.

Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de 
503,40 euros, referente ao Proc. nº 01/2017/193 – altera-
ção de edifício de apoio à Terceira Idade, sito em Cruz de 
Vila Nova, nos termos previstos no artº 29º, nº1 do Regu-
lamento  Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas. 

Aprovar a isenção de pagamento de taxa no valor de 
1.574,98 euros, referente ao Proc. nº 01/2019/93 – cons-
trução de nova unidade transformadora , sita no Parque 
Industrial, nos termos previstos no artº 29º, nº1 do Regu-
lamento  Municipal de Urbanização, Edi�cação e Taxas. 

Aprovar a alteração ao alvará de licença do Loteamento 
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, solici-
tada pela Vidraria de Mortágua – Vidros e Espelhos, 
S.A. , tendo como �nalidade a uni�cação dos lotes nº 3 
e 4 e considerando que essa alteração se enquadra no 
nº3 do artº 8º do Regulamento do Plano de Pormenor. 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento nº2/92 -
Loteamento Urbano da Quinta de São Domingos, rela-
tiva ao lote 25.

Noti�car o requerente do Proc. de Obra nº 01/2017/139 
sobre a intenção da Câmara Municipal declarar a caduci-
dade do licenciamento da operação urbanística em causa, 
nos termos do artº 71º, nº2, do RJUE,  e conceder o prazo 
legal para o exercício da audiência prévia do interessado.  
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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
Centro de Animação Cultural
Rua Padre Moderno, nº.2
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
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CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua

918 875 294q

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

VILLAS BAR 
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

Restaurantes Bares Alojamento

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

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

ORLANDO
Sula
q231 929 001

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
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CAFÉ JARDIM (PAULINHO)
Mortágua 
q231 921 291

KANU BAR
V. Açores
q231 922 300

CARACAS CAFÉ
Mortágua
q231 099 015

GREEN TABLE
Mortágua

918 875 294q

LUGAREJO BAR
Mortágua
q914 518 626

TOKY KAY
Mortágua
q914 127 322

VILLAS BAR 
(MERCADO MUNICIPAL)
Mortágua
q919 477 988

SKYSCRAPER 
Mortágua
q916 956 964
q919 524 429

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

FAZENDA
Vale de Açores
q231 922 236

Restaurantes Bares Alojamento

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

FLORESTA
Moinho do Pisco
q231 922 553

HAMBURGUERIA
Mortágua
q969 416 442

LAGOA AZUL
Almacinha
q231 929 278

MAGNÓLIA
Mortágua
q231 923 248

MONTE RIO AGUIEIRA
gemNó de Acesso à B.  

da Aguieira / IP3
q231 927 010/18

MONTEBELO AGUIEIRA 
Vale da Aguieira - MRT
q231 927 060

ORIGENS
Mortágua
q918 671 567

ORLANDO
Sula
q231 929 001

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

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