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Cozinhar em Família animou merCado muniCipal na quadra 
natalíCia
O concurso “Cozinhar em Família”, 
promovido pela Câmara de Con-
deixa no Mercado Municipal, que 
desafiou as famílias condeixenses 
a mostrarem os seus dotes culiná-
rios, premiou, na grande final, dois 
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Condeixa integra projeto 
internaCional para inCentivar 
separação de lixos
O município de Condeixa aderiu ao projeto internacional LIFE PAYT, em 
parceria com outros municípios portugueses (Aveiro e Lisboa) e do sul da 
Europa, para promover a reciclagem e reduzir a produção de lixo indife-
renciado.
Em Condeixa este projeto prevê a realização de um estudo para aplicação 
de um modelo tarifário tendo por base o princípio “Pay-as-You-Throw”, 
ou seja “pague apenas o que deita fora”. Este tarifário será implementado 
aos produtores de resíduos urbanos não-domésticos, incluindo o setor do 
comércio. Para o efeito serão distribuídos contentores para uso exclusivo, 
identificados com uma etiqueta, através da qual é calculado o volume de 
resíduos indiferenciados. Quanto mais embalagens forem separadas para 
reciclagem, menos lixo indiferenciado é produzido e consequentemente 
menor será o preço a pagar pela tarifa de recolha de lixo.

12 VIAGENS • 12 HISTÓRIAS

INSCRIÇÕES EM WWW.CM-CONDEIXA.PT

PASSEIOS COM ALMA

irmãos, Leonardo Rafael e Rena-
to Fernandes, com o prato “Serra e 
Mar”.
O evento, que contou com a cola-
boração da Escola de Hoteleria de 
Coimbra e da Pousada de Condeixa, 

faz parte da política de revitalização 
do Mercado Municipal de Condeixa 
que a autarquia de Condeixa-a-No-
va tem vindo a desenvolver, pela 
promoção e defesa dos produtores 
locais. 
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Famílias de Condeixa Continuam 
a ser prioridade do exeCutivo 
em 2017

três propostas 
venCeram 
orçamento 
partiCipativo 2016O Plano e Orçamento do muni-

cípio de Condeixa para este ano 
ascende a perto de 13 milhões 
euros, o que traduz um aumento 
de 1,3 milhões em relação ao or-
çamento de 2016.
O apoio às famílias condeixenses 
continua a ser o foco da ação do 
Executivo municipal liderado por 
Nuno Moita, sendo que o novo 
Plano de Atividades acomoda 
medidas de grande alcance so-
cial, que representam um impor-
tante apoio e alívio para os agre-
gados familiares que vivem com 
mais dificuldades.
Das medidas previstas no Plano e 
Orçamento de 2017 destacam-se, 

nomeadamente, a manutenção 
da taxa mínima do IMI em 0,3 % 
e a possibilidade de obter uma re-
dução daquele imposto em fun-
ção do número de dependentes 
que compõem o agregado fami-
liar (2 dependentes permite redu-
ção de 40 euros; 3 dependentes 
ou mais, redução de 70 euros). O 
executivo decidiu ainda manter 
a isenção da Derrama (imposto 
sobre o lucro tributável das em-
presas), bem como prosseguir as 
boas práticas de gestão financei-
ra assegurando os pagamentos 
aos fornecedores nos prazos con-
tratuais. 

Três propostas venceram o Orça-
mento Participativo de Condeixa 
2016, que registou um total de 571 
votos dos 183 utilizadores inscritos. 
No Orçamento Participativo Geral 
(OPG), o projeto mais votado foi o 
designado “Quinta do Barroso Ati-
va”, orçado em 40 mil euros, apre-
sentado por Rui Pinela com o obje-
tivo de dotar a Urbanização Quinta 
do Barroso, no Sebal, de equipamen-
tos desportivos e de lazer.
A construção de um “Parque infan-
til da Praça do Município”, em Con-
deixa-a-Nova, orçada em 43 mil eu-
ros, proposta por Nuno Redinha, foi 
outra das candidaturas aprovadas, 
a par da proposta de Tiago Acúrcio, 
orçada em 43.500 euros, apresen-
tada ao Orçamento Participativo 
Jovem, que pretende proceder à “Re-
qualificação e aplicação de sintético 
no ringue de Bruscos”, localizado na 
União de Freguesias de Vila Seca e 
Bendafé.

Condeixa atribui 50 mil euros em bolsas 
a estudantes universitários
A Câmara Municipal de Condei-
xa-a-Nova concede, pelo terceiro 
ano consecutivo, uma verba de 50 
mil euros em bolsas de estudo para 
apoiar estudantes universitários ca-
renciados residentes em Condeixa.
A iniciativa foi uma das propostas 
vencedoras do Orçamento Partici-
pativo de 2013 e tem-se mantido 
para garantir que não haja jovens 
impedidos de frequentar a universi-
dade por motivos económicos.
O número de alunos abrangidos 
por esta medida poderá superar os 
50 estudantes, com uma bolsa de 
até mil euros cada um, sendo que 
a respetiva bolsa será paga em três 

Fernando abreu 
lançou livro 
dediCado 
às lendas 
de Condeixa 
Foi recentemente lançado na Biblio-
teca Municipal Eng. Jorge Bento o 
livro “Lendas do Município de Con-
deixa: Notas de Mitologia Compa-
rada e Considerações Diversas”, da 
autoria de Fernando Abreu.
Resultante de um trabalho de re-
colha, estudo e análise da tradição 
oral, a obra engloba um conjunto de 
histórias conhecidas e desconheci-
das que fazem parte do património 
oral condeixense. 

prestações, a última das quais após 
o cumprimento das horas de volun-
tariado previstas no regulamento.



65º aniversário do externato inFante 
d. pedro juntou antigos alunos 
e proFessores

bebés Com espaço 
próprio 
na biblioteCa 
muniCipal

“histórias da vila” 
revelam lugares 
esCondidos 
de Condeixa

Os 65 anos da fundação do Ex-
ternato Infante D. Pedro foram 
assinalados em Condeixa, em 
novembro último, com um pro-
grama comemorativo que jun-
tou cerca de duas centenas de 
antigos alunos, professores e 
funcionários, de várias gerações, 
a residirem hoje em vários pon-
tos do país e no estrangeiro.
Do programa, destaque-se o des-
cerramento da placa toponímica 
da Rua Externato Infante D. Pe-
dro, na via que circunda a Escola 
Fernando Namora, entre a GNR 
e as Piscinas Municipais, além de 
um “marco Histórico” nas anti-
gas instalações do colégio, fun-
dado em 1951 pelo casal Cardoso 
do Vale.

A Biblioteca Municipal Engº Jorge 
passou a estar equipada com um 
novo serviço – a Bebeteca – um es-
paço de leitura e aprendizagem 
concebido para pais e bebés.
O espaço apresenta cores atraentes, 
prateleiras repletas de livros colori-
dos e texturas diferentes, imagens 
na parede, tapetes de borracha e 
alguns brinquedos, e destina-se a 
bebés dos 0 aos 5 anos.
Mediante inscrição prévia são de-
senvolvidas regularmente diversas 
sessões de esclarecimento.
Para assinalar a inauguração do 
espaço, em outubro passado, o am-
biente encheu-se de musicalidade 
com uma sessão descontraída e 
intimista de música para bebés, de-
senvolvida pelo professor Luís San-
tos.

O segundo passeio do ciclo “Histó-
rias da Vila”, realizado em dezem-
bro, levou os participantes a co-
nhecerem igrejas e capelas, numa 
viagem pelo património religioso do 
município de Condeixa.
Esta iniciativa da Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova pretende fazer 
a divulgação de locais de interes-
se mas desconhecidos dos roteiros 
turísticos habituais, com recurso 
a dois tuk tuk que levam os parti-
cipantes a conhecer a história de 
lugares, de edifícios e de gentes de 
Condeixa.
Todas as ações terminam com uma 
degustação de produtos típicos con-
deixenses, nomeadamente o Arroz 
Doce, o Licor de Leite, a Escarpiada 
e o Queijo de Sicó, como forma de 
promover e valorizar a gastronomia 
e os produtos endógenos. 
A viagem inaugural deste ciclo “His-
tórias da Vila” foi dedicada aos Moi-
nhos de Condeixa.

Condeixa 
reedita obra 
de Fernando 
namora 
a Caminho  
do Centenário

A caminho do centenário do nas-
cimento de Fernando Namora, que 
se cumpre em 2019, foi apresenta-
da em novembro a reedição do livro 
“Retalhos da Vida de Um Médico”, 
da autoria do escritor.
A iniciativa partiu da Comissão 
Cultural da Casa Museu Fernando 
Namora, instituída em 2015 para, 
com o apoio da Câmara Municipal, 
preparar o programa comemorativo 
do centenário de nascimento de Na-
mora, que se assinala em 2019, altu-
ra em que será lançada uma biogra-
fia do escritor condeixense.



Castellum de alCabideque reCebe obras de requaliFiCação
Classificado Monumento Nacional, o Castellum de Alcabideque encontra-
se em obras para garantir a estabilização estrutural das colunas que se 
destacam naquela construção romana.
Orçada em cerca de 15.500 euros (+IVA), a obra corresponde a uma pri-
meira fase da intervenção global prevista para o conjunto da Nascente 
de Alcabideque e contempla a reposição do monolitismo funcional das 
seis colunas e o tratamento dos muros envolventes do tanque superior. O 
faseamento dos trabalhos prende-se essencialmente com questões de se-
gurança e de preservação de património histórico. As colunas necessitam 
urgentemente de estabilização estrutural, com vista à manutenção da sua 
integridade. Ao apresentarem algum risco de derrube, põem em causa a 
segurança das pessoas.

OBRAS Em EXECUçãO

urbanização 
do Coelho vai ter 
melhores aCessos

obras na Capela 
mortuária do Cemitério 
de Condeixa para 
travar degradação A obra de reabilitação do pavimen-

to da Urbanização do Coelho, em 
Condeixa, encontra-se em fase de 
concurso, estimando-se um prazo 
de execução de seis meses e um 
custo de 51.300 euros (+IVA).
A obra lançada a concurso prevê 
a reabilitação do pavimento da via 
em cerca de 4.400m², mas também 
o alargamento de um troço na ex-
tensão aproximada de 90ml, que 
visa possibilitar um acesso condig-
no àquela urbanização, atualmen-
te servida por vários arruamentos 
com perfil transversal muito redu-
zido. A obra inclui ainda a instala-
ção de sinalização vertical e hori-
zontal.

A capela mortuária do Cemitério de 
Condeixa vai receber obras de rea-
bilitação total, cuja empreitada se 
encontra a concurso, com um preço 
base de quase 23.400 euros (+IVA) e 
um prazo de execução de 60 dias.
Este edifício encontra-se muito de-
gradado a todos os níveis, inclusivé 
ao nível da cobertura, estando pre-
vistos diversos trabalhos de repara-
ção. Entre eles conta-se a lavagem 
da totalidade dos alçados, a execu-
ção de novos rebocos nas paredes 
interiores e exteriores danificadas, a 
colocação de novos telhados, o trata-
mento das cantarias, a pintura exte-
rior e interior, entre outros.

FASE DE CONCURSOADJUDICADAS

Câmara investe na reparação de estradas em alCabideque 
e Condeixa-a-velha
O Município encontra-se a executar obras de conservação e reparação da 
rede viária municipal em Alcabideque e Condeixa-a-Velha que ascendem a 
cerca de 59.300 euros (+ IVA).
A empreitada, que começou em meados de outubro, tem um prazo de exe-
cução de quatro meses e consiste essencialmente na pavimentação da fai-
xa de rodagem em betão betuminoso e de execução de órgãos de drenagem 
de águas pluviais em três arruamentos, dois em Alcabideque e um em Con-
deixa-a-Velha.

AGENDA
25 E 26 DE FEVEREIRO11 DE FEVEREIRO10 E 11 DE FEVEREIRO 25 DE FEVEREIRO

II FESTIvAl DE TEATRO 
DENIz JACINTO

A mãO E O BARRO
COlóqUIO SOBRE CUlTURA 
CERâmICA

TURISmO ITINERANTE 
Em AUTOCARAvANA
- UmA vISãO mUlTIDISCIplINAR-

TRAIl DE CONImBRIGA 
TERRAS DE SICó

21h30 
Realiza-se um segundo es-
petáculo “Remix” de pedro 
Tochas. m16.

v Jornadas de valorização 
do património Cultural. 09h30-18h00 

Colóquio sobre Turismo 
Itinerante em Autocaravana.

Organização da Câmara munici-
pal de Condeixa e da Associa-
ção Desportiva “O mundo da 
Corrida” para promover hábitos 
de vida saudável e o gosto pela 
natureza e proteção do meio 
ambiente.

Praça da RépublicaCineteatro Pousada Condeixa-Coimbra Cineteatro 

arruamentos no 
zambujal reCebem obras
Foi já adjudicada uma empreitada 
para proceder à reabilitação de um 
conjunto de arruamentos da povoa-
ção do Zambujal, cujo pavimento se 
encontra bastante degradado.
Com um prazo de execução de 60 
dias, os trabalhos ascendem a cerca 
de 9.600 euros (+IVA) e contemplam 
a melhoria do pavimento em qua-
tro arruamentos da freguesia: Beco 
nas traseiras da Junta de Freguesia; 
Rua de Santo António; Arruamentos 
envolventes da Travessa Figueira Mi-
lheira e beco junto ao Largo do Bar-
reiro.

mais informação em www.cm-condeixa.pt ou Facebook da Autarquia. 


