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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Caros munícipes,

Entramos no ano novo com a esperança renovada na superação das adversidades 
que vimos enfrentando. A estratégia de desenvolvimento do Município, focada no 
crescimento do turismo, tem sido, e continuará a ser, uma das marcas desta go-
vernação. Estamos certos que a execução bem sucedida das medidas que estamos 
a tomar produzirão os competentes resultados num futuro próximo. Além disso, 
os investimentos que estamos a promover, diariamente, na melhoria da qualidade 
de vida dos nossos munícipes, seja na área da educação, da mobilidade e trans-
portes, do desporto ou ainda na área social e no apoio à família, são o garante de 
um futuro sólido e promissor.
 
Nesta terceira edição do Boletim Municipal de Condeixa, apresentamos-lhe uma 
síntese da atividade municipal realizada no últimos meses de 2014 e no início de 
2015, com destaque para a entrada em funcionamento da nova rede urbana de 
transportes UrbCondeixa, que veio melhorar substancialmente a forma como os 
cidadãos podem circular no interior da Vila, em particular aqueles que não tinham 
acesso a outras redes de transporte. Numa fase posterior, esta medida ajudará a 
fortalecer a ligação entre o nosso maior polo de atractividade cultural e turística - 
Conimbriga - e ao resto do Concelho. 

Destaque, ainda, para a criação da Equipa de Intervenção Direta em parceria alar-
gada com todas as IPSS do Concelho, com a Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários, entidades privadas e com todas as Juntas de Freguesia, que corpo-
riza uma forma diferente de apoio social através de uma resposta de proximidade 
junto dos mais carenciados e frágeis. Merece, ainda, destaque a oferta dos ma-
nuais escolares a todos os alunos do 1º Ciclo, como medida de apoio às famílias 
mas também como medida distintiva e de atratividade, a introdução do inglês nas 
pré-escolas do Concelho e a criação das bolsas de estudos, inspirada na proposta 
do orçamento participativo, que permitiu atribuir 50 bolsas de estudo a estudantes 
de ensino superior com comprovadas dificuldades financeiras.

Todas estas medidas e outras que têm a vindo a ser marcas distintivas da nossa 
governação têm como principais focos o apoio às famílias, numa altura em que as 
políticas de austeridade imperam, através dos cortes salariais e do aumento dos 
impostos, e a criação de condições para o crescimento do nosso Concelho, através 
de uma clara aposta na preparação do nossos jovens, na fixação da população e 
na captação de investimento. 

A nossa ação não esquece, porém, a necessidade de manter as contas da Autar-
quia equilibradas, tendo-se registado uma diminuição da dívida total de 716 210 
euros, em relação a 31 de Dezembro de 2013, o que corresponde a uma redução 
de cerca de 20%. Estes resultados foram conseguidos quer através de uma clara 
ponderação das ações a desenvolver, quer através da contenção dos custos de fun-
cionamento e, ainda, do aumento da captação de fundos comunitários no âmbito 
do QREN.

Teremos pela frente, ainda, muitas dificuldades, mas podem estar seguros de que 
em circunstância alguma baixaremos os braços, apesar da diminuição abrupta 
das transferências financeiras do Governo e do contributo que nos foi exigido e im-
posto para a recuperação financeira de outras autarquias, através do famigerado 
Fundo de Apoio Municipal. Apesar disso, cá estaremos para lutar pela nossa Terra, 
sendo disso exemplo o facto de no último ano termos conseguido, com muito tra-
balho e persistência, reforçar a componente de captação de fundos comunitários 
em cerca de 1 milhão e 100 mil euros, apoio essencial para a conclusão das princi-
pais obras em execução, nomeadamente do Museu Multimédia Romano (PO.RO.S) 
e a  empreitada de requalificação urbana, remodelação da rede de águas e rede de 
esgotos da Ega (EN 342). 

Os condeixenses confiaram em nós e estou certo que no final do mandato es-
taremos orgulhosos do Concelho competitivo, inclusivo e de proximidade em que 
estamos a trabalhar. 

Boa leitura e um excelente 2015.

PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CONDEIXA-A-NOVA

Nuno Moita
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voltou a animar ambiente natalício

comércio local de Condeixa
ofereceu viagens no natal

apoia Conimbriga a pratrimónio  
mundial

Condeixa e Idanha-a-Nova celebram
20 anos de geminação

de preparação para o parto

Condeixa exige que governo
clarifique rapidamente

delegação de competências

dedicada aos desafios 
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vai premiar trabalhos de crianças
e adultos

homenageado no centenário  
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Câmara instituiu prémio no centenário
do nascimento do teatrólogo

Criada Equipa De Intervenção  
Direta para acudir munícipes  

mais vulneráveis

federado em Condeixa aumenta  
mais de 60%

Evento registou este ano recorde  
de participações: 3000

gratuitos para alunos do 1ºciclo

Câmara de Condeixa leva ensino 
de inglês à pré-escola

Associações disputaram Fase  
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já têm apoio especializado
em Condeixa

meio milhar de participantes
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a incubadora de empresas

elegeu projetos vencedores

Câmara de Condeixa concede
bolsas de estudo a estudantes do

ensino superior
de orçamento para 2015

Anobra recebeu Executivo Municipal

de reestruturação da água

campanha de sensibilização junto dos
comerciantes para manter mercado

asseado

10
urbcOnDEIxA

começa a conquistar condeixenses
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romano, no passado dia 20 de dezem-

bro, que atraiu centenas de pessoas ao 

recinto.

Tratou-se de um espetáculo multidis-

ciplinar, de canto, representação, pa-

tinagem e artes circenses, e que contou 

com um elenco de oito artistas, nome-

adamente a participação da cantora e 

atriz Patrícia Candoso.

Este ano, foi ainda criada uma parceria 

com o Penela Presépio, através de bi-

lhetes conjuntos, promovendo projetos 

considerados complementares.

A Praça da República voltou a rece-

ber uma pista de gelo para animar a 

época natalícia em Condeixa.

A instalação daquela estrutura, que 

aconteceu pela primeira vez em 2013 

e repetiu no último Natal, preten-

deu “manter uma oferta diferenciada 

em relação ao distrito e mesmo em 

relação a muitos municípios do país, 

gerando atratividade e, consequente-

mente, movimento de pessoas”, expli-

cou Nuno Moita, presidente da Câmara 

Municipal de Condeixa, revelando-se 

satisfeito com o sucesso alcançado.

A pista de gelo serviu ainda de palco 

ao espetáculo “Roma à conquista do 

Mundo”, sobre a expansão do mundo 

PISTA DE gELO 
vOLTOU  

A ANIMAR 
AMBIENTE  
NATALíCIO

Este ano, o recinto  
de patinagem foi  
aumentado para  
200 metros e serviu 
de palco à  
apresentação  
do espetáculo  
“Roma à conquista  
do Mundo”.
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Autarquia arrancou  
em Janeiro com 
serviço inovador de 
apoio às grávidas antes 
do parto e depois do 
nascimento do bebé.

gRávIDAS  
COM CURSOS 
gRATUITOS  
DE PREPARAçãO  
PARA O PARTO

As grávidas residentes no concelho 

de Condeixa têm, agora, à disposição 

cursos gratuitos de preparação aquáti-

ca para o parto normal e pós-parto.

Trata-se de um serviço inovador e  

diferenciador do Município de Con-

deixa que pretende assegurar o  

acesso de todas as grávidas a um 

serviço importante no processo de 

gravidez e após o nascimento do bebé. 

Atualmente essa formação só se en-

contra disponível no privado, mediante 

o pagamento de mensalidades que não 

estão ao alcance da maioria dos casais.

A iniciativa arrancou dia 7 de janeiro e 

assume-se como uma mais-valia para 

os casais que estão a viver uma gravi-

dez considerando, nomeadamente, que 

as atuais Unidades de Saúde Familiares 

não estão vocacionadas para a saúde 

materna e obstétrica.

A formação é gratuita e decorre ainda 

sob um período experimental de meio 

ano, sujeito a avaliação. 

Podem inscrever-se todas as grávidas 

residentes no concelho e as utentes 

das Piscinas Municipais há pelo menos 

6 meses.

A formação é destinada a grávidas a 

partir do 6º mês de gestação, e vai até 

ao 3º mês pós parto, fornecendo saberes 

sobre a fisiologia do parto, os vários te-

mas de puericultura e técnicas de re-

laxamento, de forma a ajudar a grávida 

a estar bem física e psicologicamente, 

bem como procedimentos durante o 

trabalho de parto e pós parto.

Os cursos de preparação para o parto 

têm como objetivo ajudar as grávidas 

a atingir o equilíbrio físico e mental 

ideal para vivenciarem a gravidez e 

posterior parto de forma plena e grati-

ficante. Estes cursos elaborados por  

profissionais de saúde experientes, 

para além da informação, transmitem 

a segurança e serenidade que as  

futuras mães necessitam.

Marionetas 
e patinageM 
no gelo  
para 900  
alunos 

Cerca de 500 alunos do 1º ciclo 
do ensino básico de Condeixa 
participaram em sessões gra-
tuitas de patinagem na pista 
de gelo instalada na Praça da 
República durante o período de 
pausa letiva de Natal.
Já para as crianças do pré-es-
colar, a Câmara de Condeixa 
promoveu a apresentação do 
espetáculo de marionetas “João 
e o Pé de Feijão”, um espetáculo 
que envolveu perto de 300 alu-
nos do pré-escolar. O espetáculo 
“João e o Pé de Feijão” foi pro-
tagonizado pela companhia 
Partículas Elementares, numa 
adaptação da obra original dos 
irmãos Grimm.
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ALUNOS DO 1º CICLO  
RECEBEM MANUAIS  

ESCOLARES gRATUITOS

O Município de Condeixa ofereceu livros 
escolares a todos os alunos do  

1º Ciclo do Ensino Básico (CEB).  
Medida beneficia meio milhar de crianças.

Pela primeira vez, a Câmara Munici-

pal de Condeixa decidiu oferecer este 

ano letivo os manuais escolares aos 

alunos que frequentam o 1º Ciclo do 

Ensino Básico, num sinal de apoio às 

famílias do concelho, num período de 

grandes dificuldades.

A medida beneficia mais de 500 alu-

nos e traduziu-se na oferta de cerca de 

3100 livros de Português, Matemática 

e Estudo do Meio, além dos respetivos 

livros de apoio, o que representa um 

investimento de cerca de 30 mil euros. 

“Este Executivo entende que o acesso 

gratuito à educação é um princípio que 

deve ser garantido de forma universal 

e por isso decidimos fazer mais este 

esforço no apoio às famílias condei-

xenses na hora de comprar os manu-

ais escolares”, justificou Nuno Moita, 

presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa.

Todos os pais com filhos inscritos no 

1º ciclo receberam um vale de valor 

equivalente ao dos manuais escolares 

para ser descontado no ato da compra 

nas livrarias e papelarias do concelho, 

como forma de dinamizar o comércio 

tradicional.
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Projeto “Vamos Aprender Inglês” pretende 
familiarizar as crianças desde tenra idade com 
língua estrangeira que passará a ser disciplina 
curricular no 1º ciclo.

CâMARA DE 
CONDEIXA 
LEvA ENSINO 
DE INgLêS  
à PRé-ESCOLA

As crianças do ensino pré-escolar em 

Condeixa estão a frequentar aulas de 

inglês, gratuitamente, durante este 

ano letivo 2014/2015, por iniciativa da 

Câmara Municipal de Condeixa.

O projeto “Vamos Aprender Inglês”, 

inovador no distrito de Coimbra, cons-

titui uma aposta do Executivo cama-

rário ao nível da educação pré-escolar, 

através da introdução de uma língua 

estrangeira no serviço de AAAF - Ativi-

dades de Animação e Apoio à Família, 

que decorre nos jardins de infância das 

15 às 18 horas.

Atendendo ao fato de a língua inglesa 

passar a ser disciplina curricular no 

1º ciclo do ensino básico a partir do 

próximo ano letivo, a autarquia de 

Condeixa entendeu assumir mais este 

esforço para proporcionar condições 

de igualdade a todas as crianças do 

Município no acesso à Educação.

“A par da oferta dos manuais escolares 

aos alunos do 1º ciclo, esta é mais uma 

medida representativa da aposta que 

estamos a fazer na Educação, que é, 

como bem sabemos, o garante do nosso 

futuro. É uma medida inovadora, que 

garante a todos os alunos condições 

de igualdade no acesso a ferramentas 

importantes para alcançar o sucesso 

educativo”, justifica Nuno Moita, presi-

dente da Câmara de Condeixa.

As aulas abrangem todo o pré-escolar 

da rede pública do concelho, envol-

vendo 268 crianças, distribuídas por 13 

salas de 6 jardins-de-infância.
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O Município de Condeixa assinou um 

protocolo com a CNAF - Confederação 

Nacional das Associações de Família, 

entidade que desenvolveu a plata-

forma SOS Famílias Endividadas, 

com o objetivo de melhorar o apoio 

e acompanhamento às famílias com 

dificuldades financeiras no cumpri-

mento de contratos de crédito.

A CNAF/SOS Famílias Endividadas está 

disponível para realizar gratuitamente 

sessões individuais de esclarecimento 

e análise financeira aos munícipes 

de Condeixa, bem como a prestar  

assessoria e representação jurídica 

em matéria de endividamento aos 

munícipes em desfavoráveis condições 

económicas.

Para tal, o Município disponibiliza-se a 

gerir os agendamentos e a ceder uma 

sala para a realização das reuniões 

entre os técnicos especialistas e os 

munícipes interessados.

Saliente-se que a crise económica e o 

aumento generalizado do desemprego 

causaram inúmeras situações de endi-

vidamento e de empobrecimento das 

famílias, que o Município de Condeixa 

entende ser necessário ajudar.

O SOS Famílias Endividadas é uma 

rede profissional nacional, sem fins 

lucrativos, que tem como principal 

objetivo dar uma resposta rápida e 

eficaz na resolução de problemas de 

endividamento de famílias e pessoas 

singulares. Além do aconselhamento 

financeiro pessoal, é feita uma análise 

de cada caso, sendo depois apresenta-

da a recomendação de qual a melhor 

solução.

Num processo inovador, na maio-

ria dos casos, mesmo quando outros  

enviariam o caso para insolvência, a 

SOS Famílias Endividadas consegue 

uma solução de acordo de plano de pa-

gamentos homologado judicialmente 

- em vez de tentar negociar com os 

credores caso a caso, desenvolve uma 

negociação judicial, tendo em vista a 

aceitação de um plano de pagamen-

tos com condições suportáveis para os  

endividados (mantendo-se os bens).

FAMÍLIAS ENDIvIDADAS  
já TêM APOIO  

ESPECIALIzADO  
EM CONDEIXA

Famílias endividadas do concelho podem recorrer gratuitamente  
a apoio especializado através da plataforma SOS Famílias Endividadas.
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CâMARA CONCEDE  
BOLSAS DE ESTUDO  
A ESTUDANTES  
DO ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal de Condeixa-a- 

-Nova concedeu, pela primeira vez, 

cinquenta bolsas de estudo a es-

tudantes do ensino superior com 

comprovadas dificuldades financei-

ras.

A medida resulta do Orçamento Par-

ticipativo de 2013, tendo sido acolhida 

com entusiasmo pelo Executivo de 

Nuno Moita, inserida na política que 

vem sendo seguida de reforço da atra-

tividade do concelho através da aposta 

na Educação.

As bolsas de estudo universitárias, no 

valor de mil euros cada, atribuídas pelo 

Município tiveram como destinatários 

os alunos residentes em Condeixa há 

mais de um ano, com comprovadas 

carências financeiras, que frequentem 

no ano letivo de 2014/ 2015 curso de 

especialização tecnológica, que confira 

grau de formação nível 5, ou curso de 

ensino superior, que atribua o grau de 

licenciado ou de mestre.

As bolsas destinam-se a apoiar o 

prosseguimento dos estudos a estu- 

dantes economicamente carenciados 

e com aproveitamento escolar que, por 

falta de meios, se vêem impossibili-

tados de o fazer. Simultaneamente, a  

medida pretende promover a igualdade 

de oportunidades de acesso ao ensino 

e incentivar os jovens a prosseguir os  

estudos para além do ensino se-

cundário. Prevêem a comparticipação 

dos encargos inerentes à frequência 

do ensino superior, entre outras, as 

despesas de alojamento, alimentação, 

transporte, material escolar e propina 

a suportar pelo candidato durante o 

ano letivo.

Medida pretende impedir que alunos com sucesso educativo abandonem 
os estudos por falta de condições económicas. 
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URBCONDEIXA 
COMEçA A 

CONqUISTAR 
CONDEIXENSES

A rede urbana de transportes Urb-

Condeixa, que entrou em funciona-

mento em outubro do ano passado, 

tem vindo a conquistar a preferência 

dos condeixenses nas viagens entre 

os principais pontos da vila.
O número de passageiros transporta-

dos tem aumentado de semana para 

semana, rondando os 800 utilizadores 

por mês.

O horário de maior procura tem sido o 

das 7:55 horas, representando perto de 

metade da procura total.

A análise aos primeiros três meses de 

funcionamento permite concluir que 

esta rede tem uma forte utilização 

do serviço pelo segmento estudantes, 

sendo esta uma alternativa de trans-

porte muito importante para apoiar as 

famílias essencialmente no horário da 

manhã.

A maioria dos passageiros inicia ou ter-

mina a viagem nas paragens do centro 

e a linha com maior procura é a Azul, 

seguindo-se a Verde e a Vermelha.

Conclui-se ainda que os dias de maior 

fluxo são as terças e as sextas feiras, 

coincidindo com os dias de mercado 

municipal.

Relativamente aos títulos de trans-

porte, 78% dos clientes utilizam 

cartão valor, 16% bilhete simples e os 

restantes 6% passe estudante.

Refira-se que o cartão valor é um 

cartão pré-pago, recarregável, que 

serve para trocar o valor em saldo por 

viagens, ficando cada uma a 50 cên-

timos. O bilhete simples custa 1 euro, 

o passe estudante custa 15 euros e o 

passe mensal 20 euros.

Os primeiros dados conhecidos sobre 

este novo serviço de transporte são 

claramente satisfatórios, ainda que, 

em rigor, só seja possível realizar um 

balanço no final do primeiro ano de 

implementação.

Depois de um primeiro mês experi-

mental, com viagens gratuitas, o novo 

serviço de transporte coletivo ro-

doviário, realizado em mini-autocarro, 

arrancou no dia 1 de outubro, ligando 

as principais urbanizações de Condeixa 

ao Terminal Rodoviário e ao centro da 

Vila, entre as 7:00 e as 20:00 horas.

O serviço de transporte UrbCondeixa 

é composto por três linhas – Azul, Ver-

melha e Verde – que ligam as principais 

urbanizações de Condeixa ao Terminal 

Rodoviário e ao centro da Vila, com 

paragens no Cemitério, Piscinas Muni-

cipais, Pavilhão Municipal , GNR, Cen-

tro Educativo, Centro de Saúde, Merca-

do, Bombeiros e Biblioteca Municipal.

A rede UrbCondeixa resulta de um 

desafio lançado pela Câmara Munici-

pal de Condeixa ao operador Transdev 

que, em conjunto, desenvolveram um 

conceito de rede urbana de transporte 

coletivo rodoviário para melhorar a  

mobilidade dos cidadãos no interior da 

vila.

Novo serviço  
é o meio de  
transporte preferido 
pelos estudantes  
na deslocação para  
a escola no período  
da manhã.
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COMéRCIO LOCAL  
DE CONDEIXA OFERECEU  
vIAgENS gRATUITAS  
NO NATAL

valor, fixado pelos comerciantes ade-

rentes, os clientes receberam vouchers 

que começaram a ser utilizados pelos 

clientes sobretudo a partir de janeiro. 

Os títulos foram adquiridos previa-

mente pelos comerciantes ao operador 

a metade do preço de tabela.

Os clientes que efetuaram compras no 

comércio local de Condeixa na última 

época de Natal receberam de presente 

duas mil viagens gratuitas na rede ur-

bana de transporte UrbCondeixa.

A campanha foi promovida em co-

laboração com a Câmara Municipal de 

Condeixa e a Transdev, empresa que 

opera aquele serviço de transporte ro-

doviário, com o objetivo de promover 

o comércio local e, simultaneamente, 

divulgar a rede UrbCondeixa.

Durante a quadra natalícia, em com-

pras superiores a um determinado 
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v SEMANA  
SéNIOR 

DEDICADA AOS 
DESAFIOS DO  

ENvELhECIMENTO

Iniciativa anual  
dedicada à Terceira Idade pretende  

debater e incentivar boas práticas para  
um envelhecimento ativo e saudável.

O Município de Condeixa promoveu 

em dezembro a V Semana Sénior 

subordinada à temática “Des(a)fiar o 

Envelhecimento”, com o objetivo de 

promover um envelhecimento ativo e 

saudável.

De entre as várias atividades realiza-

das, destaque para o seminário “En-

velhecer Diferente”, que juntou uma 

dezena de especialistas e onde se 

debateu temas como “Felicidade e  

Envelhecimento”, “Empreendedorismo 

Social” e “Sexo e Sexualidade”.

A V Semana Sénior contou ainda com 

a realização de um workshop sobre os 

“Desafios na Gestão dos Lares”, com 

uma matiné dançante na discoteca El 

Divino, além de atividades desportivas 

com rastreios cardiovasculares.

Outro dos momentos sempre muito 

participados é o Sarau Solidário, que 

encerrou o programa, no Cine Teatro 

de Condeixa, integrado no projecto 

concelhio “A 17… Acontece”. O sarau, 

associado às várias campanhas con-

celhias de recolha de bens essenciais 

para famílias desfavorecidas, contou 

com a participação de vários grupos 

musicais.

Neste evento foram ainda agraciadas 

as pessoas e instituições que colabo-

raram ativamente na dinamização da 

Loja Social / Mercearia Social, dos Pro-

gramas “A 17… Acontece” e da Sema-

na Sénior, demonstrando um elevado 

cariz solidário a favor dos munícipes 

em situação de vulnerabilidade socio-

económica.

Refira-se que em 2014 a Loja Social 

de Condeixa, serviço criado em 2007, 

apoiou 699 famílias carenciadas do 

município ao longo do ano.

A Semana Sénior é uma iniciativa 

anual promovida pela Câmara Mu-

nicipal de Condeixa-a-Nova, através do 

Serviço de Ação Social e Saúde, em par-

ceira com a Rede Social do concelho.
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ASSOCIAçõES  
DISPUTARAM FASE  
DE INvERNO DOS  
TORNEIOS CONCELhIOS

Dezenas de associações disputaram, 

num ambiente de grande competição 

e convívio, a Fase de Inverno dos Tor-

neios Concelhios Inter Associações 

2014/2015, evento promovido pela 

Câmara Municipal de Condeixa, nas 

modalidades de damas, xadrez, ma-

traquilhos, dominó, ténis de mesa, 

sueca e malha de borracha.
Foram efectuadas algumas alterações 

aos regulamentos dos Torneios Conce-

lhios Inter Associações, nomeadamente 

a criação de duas eliminatórias para os 

torneios com mais associações inscritas, 

de forma a que um maior número de as-

sociações pudesse receber os Torneios 

Concelhios promovendo assim a sua 

associação e o seu dinamismo interno e 

isso ficou bem visível na Fase de Inverno 

disputada este ano.

O torneio de damas e xadrez, primeira 

prova realizada, que decorreu no CRCD 

do Casmilo, contou com a presença de 

15 associações no torneio de damas e 

12 no de xadrez. No torneio de damas, 

a Associação Recreativa e Cultural de 

Bendafé ficou em primeiro lugar e o 

torneio de xadrez foi ganho pelo Núcleo 

Sportinguista de Condeixa.

Seguiu-se o torneio de matraquilhos, 

com quinze associações, na Casa do 

Povo do Sebal, prova ganha pela Asso-

ciação de Jovens do Zambujal.

O Torneio de Dominó, que decorreu na 

Associação da Serra de Janeanes e em 

que participaram catorze associações, 

foi ganho pelo CCR Casal S. João.

No torneio de ténis de mesa, disputado ao 

longo de duas eliminatórias e uma final 

e que envolveu dezassete associações, 

“Os Ugas” sagraram-se campeões.

Já a disputa do torneio de Sueca foi ga-

nha, na final e após duas eliminatórias, 

pela UD Casével, tendo participado 22 

associações. No torneio da malha de 

borracha, disputado por 17 associações, 

venceu na final o CCR Alcabideque.

Iniciativa regista forte adesão e pretende fortalecer o associativismo.
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MEIO MILhAR DE 
PARTICIPANTES 

NO TRAIL  
DE S. MARTINhO

Prova é já uma  
referência regional  
e pretende promover 
a prática desportiva  
e divulgar o 
património local.

A segunda edição do Trail de S. Mar-

tinho, realizada no passado dia 9 de 

novembro, contou com a participação 

de cerca de 500 pessoas nas dife-

rentes provas e começa a ser já uma 

referência da modalidade a nível re-

gional.

Organizado pelos Ugas – Associação 

Desportiva e Cultural de Ega, com o 

apoio da Câmara Municipal de Con-

deixa, o evento contou com um trail de 

24 Km, prova ganha por Rui Rodrigues, 

um mini trail de 13 km, cujo vencedor 

foi Mário Teixeira e uma caminhada de 

11 km.

A corrida competitiva decorreu nos 

trilhos envolventes à freguesia de Ega.

O Trail de S. Martinho, lançado em 2013, 

realiza-se anualmente e tem como 

objetivo contribuir para a promoção 

da prática desportiva e do bem-estar 

físico e, simultaneamente, para a di-

vulgação e preservação do património 

natural e histórico da localidade de Ega 

e do concelho de Condeixa.



BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA   •    15

ANTIgA EB1 DO CONCELhO 
vAI DAR LUgAR A  
INCUBADORA DE EMPRESAS

Processo  
de instalação,  
promovida pela  
Câmara de Condeixa, 
vai contar com  
colaboração do IPN.

A Incubadora de Empresas de Con-

deixa vai ser instalada numa antiga 

EB1 do concelho para poder acolher 

novos projetos empresariais e ideias 

de negócio inovadoras.

A Incubadora de Empresas de Con-

deixa é um dos projetos vencedores do 

Orçamento Participativo de 2013 e pre-

tende promover o empreendedorismo, 

a inovação e a incubação de ideias e 

empresas.

A instalação e dinamização daquela 

estrutura contará com a colaboração 

do Instituto Pedro Nunes (IPN) – Asso-

ciação para a Inovação e Desenvolvi-

mento em Ciência e Tecnologia, tendo 

em vista a transferência de conheci-

mento especializado na área do em-

preendedorismo, incubação de empre-

sas e inovação.

Para tal, o IPN irá promover, faseada-

mente, três ações chave: estágio de um 

agente de dinamização do empreende-

dorismo local na Incubadora de Em-

presas do IPN; dinamização e acom-

panhamento de atividades de estímulo 

e apoio ao empreendedorismo; e diag-

nósticos de inovação.

Criado em 1991 por iniciativa da Uni-

versidade de Coimbra, o IPN – parceiro 

escolhido pela Câmara Municipal de 

Condeixa para a apoiar a instalação da 

nova incubadora de empresas – é uma 

instituição de referência na promoção 

de uma cultura de inovação e em-

preendedorismo, contribuindo para a 

transformação do tecido empresarial. 

Refira-se ainda que o IPN já colaborou 

na instalação de uma dezena de inicia-

tivas de promoção do empreendedoris-

mo, inovação e incubação de ideias e 

empresas na região centro do país.

É uma instituição de referência 
na promoção de uma cultura de 
inovação e empreendedorismo, 
contribuindo para a transfor-
mação do tecido empresarial. 
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ORçAMENTO  
PARTICIPATIvO 2014 

ELEgEU PROjETOS 
vENCEDORES

Edição deste ano contou com onze propostas 
finalistas e um número recorde de quase dois 

mil votantes inscritos.

Os votantes inscritos no Orçamento 

Participativo de Condeixa elegeram os 

vencedores da edição deste ano, con-

sagrando um total de 237 mil euros 

para um conjunto de sete projetos, 

nas áreas do Património e Cultura, 

Ambiente e Ação Social.

No Orçamento Participativo Geral  

(OPG) foram eleitos os projetos  

“Igreja Matriz de Ega, onde a história 

é perene!”, de recuperação e requalifi-

cação do edifício da igreja e zona en-

volvente (1937 votos), “Remodelação e 

melhorias ambientais da Casa do Povo 

Sebal Grande” (440 votos) e o “Projecto 

3C - Conjunto Cársico de Casmilo” (77 

votos), que prevê a valorização daquela 

zona do concelho.

No Orçamento Participativo Jovem 

(OPJ), os projetos vencedores são a “Re-

qualificação do C.D.R.C. do Sobreiro” 

(479 votos), “Conimbriga com arte” 

(160 votos), que consiste na concessão 

de apoio à formação de artesãos lo-

cais que os habilite a realizar oficinas,  

ateliers e workshops, “Banco de Ajuda 

Solidária” (87 votos) e “Projecto UV” 

(78 votos), que pretende premiar os  

melhores alunos com a participação 

na Universidade de Verão da Universi-

dade de Coimbra.

A votação das onze propostas finalis-

tas encerrou no passado dia 31 de ou-

tubro, tendo sido registados 2602 votos 

e 1954 votantes inscritos, sendo aceites 

até um máximo de 5 votos, em propos-

tas diferentes, por cada inscrito.
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CONDEIXA  
COM ORçAMENTO  
DE 12,7 MILhõES 
PARA 2015

Cerca de metade  
das Grandes Opções 
do Plano vai para  
a sustentabilidade  
do território. Plano 
segue estratégia de  
proximidade, inclusão  
e competitividade.

O Orçamento do Município de Con-

deixa para 2015, aprovado pela As-

sembleia Municipal, está fixado em 

12 milhões e 697 mil euros, o que 

representa uma redução de 11,5 por 

cento em relação a 2014.

O Plano e Orçamento deste ano man-

têm a linha traçada pelo Executivo 

liderado por Nuno Moita na proposta 

de 2014, consolidando o caminho su-

fragado nas últimas eleições Autárqui-

cas, rumo a uma Condeixa de proximi-

dade, de inclusão e competitiva. 

Assim, a maior fatia das Grandes  

Opções do Plano (GOP), cerca de 50%, 

vai para o objetivo “Um Território Sus-

tentável”, onde se destacam as áreas 

de intervenção em serviços que aten-

dem à sustentabilidade ambiental, 

nomeadamente a implementação de 

medidas de eficiência energética, a 

cobertura de 90% do concelho com 

saneamento básico e o alargamento 

do território beneficiado com melhoria 

das acessibilidades a peões.

Em segundo, terceiro e quarto lugares, 

os objetivos com maior peso no to-

tal dos montantes previstos pela au-

tarquia são “Serviços Municipais de 

Qualidade”, com um peso de 16,90%, 

“Cultura, Desporto e Lazer” (10,69%) e 

“Educação e Apoio à Família”, que ab-

sorve 7,09% das GOP.

O objetivo estratégico “Turismo - 

Caminho de Futuro” com um peso de 

5,47% no total das Grandes Opções do 

Plano para 2015, aparece agora em 5º 

lugar no ranking dos objetivos estra-

tégicos para 2015, abaixo do ano an-

terior, o que se deve especialmente ao 

facto de o PO.RO.S. – Museu Multimédia 

estar a ficar concluído, sobrando por 

executar uma parcela muito pequena 

em 2015.

Contudo, a aposta no setor do Turismo, 

enquanto âncora no desenvolvimento 

do Município, vai continuar, com a  

realização de atividades de natureza 

material e imaterial, em articulação 

com a Turismo do Centro e os municí-

pios vizinhos de modo a potenciar ga-

nhos de escala no mercado nacional e 

internacional.

De resto, o Orçamento para o ano que 

vem respeita uma opção estratégica 

que vem sendo seguida para a atração 

de investidores e fixação de população, 

mantendo uma política de impostos 

baixos e atrativos, nomeadamente 

com a manutenção da taxa de IMI no 

mínimo histórico de 0,3 por cento e a 

manutenção da ausência de derrama.



18    •   BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA

ANOBRA RECEBEU  
EXECUTIvO MUNICIPAL  

EM “DIA DAS FREgUESIAS”
Periodicamente, o Executivo liderado por Nuno Moita visita as freguesias 
e reúne com as populações num exercício de governação descentralizada.

Em mais um “Dia das Freguesias”, 

iniciativa de governação descentrali-

zada, o Executivo liderado por Nuno 

Moita visitou Anobra, onde reuniu 

com a população e com o presidente 

da Junta e visitou alguns lugares da 

freguesia.

No encontro, o presidente da Junta de 

Freguesia, João Lameiro, manifestou a 

pretensão de ver alterados os limites 

administrativos do concelho, no lugar 

de Lameira, repondo a linha de fronteira 

com Coimbra prevista na versão anterior 

da Carta Administrativa Oficial de Por-

tugal (CAOP), que integrava todo aquele 

lugar no Município de Condeixa.

Foi ainda apresentada a situação da falta 

de saneamento no lugar da Lameira 

de Baixo, a par do mau estado de con-

servação das ruas. A comitiva municipal, 

composta pelo presidente e vereadores, 

comprometeu-se a promover a análise 

de custos do projeto e obra para a cons-

trução da rede de saneamento e da pavi-

mentação do referido lugar.

O Executivo visitou ainda a Igreja da 

Anobra, onde constatou os problemas de 

infiltrações, encontrando-se em fase de 

análise orçamentos para a realização das 

obras de conservação necessárias.
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CONDEIXA  
CONTRA PLANO  
DE REESTRUTURAçãO  
DO SETOR DA ágUA

O presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, pro-

meteu desenvolver juntamente com 

outros municípios “as ações possíveis 

de oposição” à integração do municí-

pio no Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Sanea-

mento do Centro Litoral de Portugal.
A posição visa travar a decisão do Go-

verno de reestruturação do setor das 

águas e saneamento que tem susci-

tado dúvidas e preocupações à maioria 

dos autarcas do país.

Nuno Moita adere a ação conjunta com outros municípios para tentar 
travar medida que pode originar o aumento do preço da água.

Condeixa teme, fundamentalmente, 

que a “fusão da empresa Águas do 

Mondego, que apresenta uma situ-

ação financeira saudável/equilibrada 

com duas empresas (SIMRIA e SIMLIS)  

que estão em graves dificuldades  

financeiras”, e que dará origem ao  

Sistema Multimunicipal de Abasteci-

mento de Água e de Saneamento do 

Centro Litoral de Portugal, obrigue 

a medidas para assegurar a sua via-

bilidade, “designadamente o aumento  

tarifário que terá um forte impacto 

negativo nas Câmaras Municipais e 

nos munícipes/consumidores”.

Além disso, o autarca Nuno Moita 

opõe-se à medida por não existir  

“garantia de investimentos impor-

tantes no nosso concelho previstos no 

contrato inicial estabelecido com a em-

presa Águas do Mondego”, que vigora 

até 2039 e que têm neste momento 

uma expressão financeira de mais de 

um milhão de euros.

Nuno Moita opõe-se à medida 
por não existir garantia de 
investimentos importantes  
no concelho de Condeixa, 
previstos no contrato inicial 
estabelecido com a empresa 
Águas do Mondego que vigora 
até 2039.
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CAMPANhA DE 
SENSIBILIzAçãO 
jUNTO DOS CO-

MERCIANTES PARA 
MANTER MERCADO 

ASSEADO

Iniciativa visou consciencializar para uma atitude 
comportamental que preserve a higiene  

e a salubridade do espaço comercial.

Em Janeiro decorreu no Mercado Mu-

nicipal de Condeixa uma campanha 

de sensibilização ambiental junto 

dos comerciantes para preservar a 

limpeza e o asseio do mercado mu-

nicipal. 

Designada “Mercado+Limpo”, a cam-

panha decorreu em parceria com a Es-

cola Superior de Tecnologia e Saúde de 

Coimbra, com o objetivo de sensibilizar 

os comerciantes para a importância 

de manter o mercado e o seu recinto 

limpo e organizado, com condições de 

higiene e salubridade.

Nas diferentes ações da campanha 

“Mercado+Limpo” foram distribuídos 

folhetos informativos, enumerando os 

cuidados a ter no uso dos equipamen-

tos coletivos e as regras ambientais a 

seguir, além de um kit de sacos de plás-

tico.

Com esta iniciativa, pretendeu-se re-

forçar a importância de acondicionar 

e depositar corretamente os resíduos 

produzidos no espaço da feira e mer-

cado, nomeadamente os resíduos in-

diferenciados e os recicláveis, como 

o cartão e o plástico, para evitar o 

cenário de lixo espalhado pelo chão e 

contribuir para uma maior satisfação 

dos clientes.
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CONDEIXA EXIgE qUE 
gOvERNO CLARIFIqUE 
RAPIDAMENTE  
DELEgAçãO  
DE COMPETêNCIAS
Autarca lembra que a generalidade das câmaras municipais não têm  
capacidade financeira para suportar mais competências  
da Administração Central.
O presidente da Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, 

manifestou muitas reservas quanto à 

aplicação do regime de delegação de 

competências que o Governo aprovou 

recentemente, acusando a tutela de 

estar a agir nas costas das autarquias. 

 “A forma opaca como este processo 

tem sido conduzido, no mais pro-

fundo segredo, só pode deixar-nos, a 

mim em particular enquanto autarca, 

muito apreensivos e desagradados”, 

disse Nuno Moita aos jornalistas.

O autarca recorda que a generalidade 

das Câmaras Municipais vive atual-

mente num “ambiente financeiro 

muito apertado, com orçamentos a 

descer consecutivamente de ano para 

ano devido a perdas de receita signifi-

cativas e cortes nas transferências do 

Estado. Nestas condições, não sabemos 

como poderemos assumir essas novas 

responsabilidades que o Governo nos 

está a tentar despachar”.

Nesse sentido, Nuno Moita exigiu que 

a tutela “clarifique o mais rapidamente 

possível como pretende proceder à 

transferência de competências nos 

domínios que anunciou para as Câ-

maras Municipais”.

Refira-se que o regime de delegação 

de competências nos municípios e 

entidades intermunicipais, através de 

“contratos interadministrativos” nas 

áreas da educação, saúde, segurança 

social e cultura foi aprovado recente-

mente em Conselho de Ministros e 

aguarda despacho do Presidente da 

República.
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DEPUTADO  
RUI DUARTE  

APOIA  
CONIMBRIgA 

A PATRIMóNIO 
MUNDIAL O deputado do Partido Socialista 

(PS) na Assembleia da República, 

Rui Pedro Duarte, visitou recente-

mente o Município de Condeixa e 

manifestou total apoio à candida-

tura de Conimbriga a Património 

Mundial da UNESCO.

Após uma visita às instalações do 

projeto PO.RO.S - Museu Multimé-

dia e às ruínas da cidade romana de  

Conimbriga, o deputado socialista 

eleito por Coimbra afirmou que “o 

projeto PO.RO.S significa relançar 

Conimbriga, potenciando o seu valor 

turístico. Além disso é a oportuni-

dade de ligar melhor este património 

à vila de Condeixa-a-Nova”. 

O presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Moita, convidou ainda o depu-

tado Rui Duarte, a assinar o abaixo 

assinado de apoio à criação do movi-

mento para a promoção da candi-

datura de Conimbriga a património 

mundial da UNESCO, o que foi pron-

tamente aceite pelo parlamentar. 

“É uma enorme honra e faço votos 

de que a comunidade internacional 

faça justiça ao reconhecer o valor 

patrimonial de Conimbriga”, disse 

Rui Duarte.

Na ocasião, o presidente da Câmara, 

Nuno Moita, realçou, mais uma vez, 

a pertinência da prossecução das 

escavações em Conimbriga, consi-

derada uma das principais âncoras 

do desenvolvimento do concelho.

Movimento de apoio  
à candidatura de 
Conimbriga  
a Património da  
Humanidade da  
UNESCO continua  
a somar apoios  
e assinaturas.
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CONDEIXA  
E IDANhA-A-NOvA  
CELEBRARAM 
20 ANOS  
DE gEMINAçãO 

O vigésimo aniversário da geminação 

entre os municípios de Condeixa-a-

Nova e Idanha-a-Nova foi celebrado 

durante uma cerimónia de assinatura 

da renovação do protocolo, no Cine-

teatro de Condeixa-a-Nova, com o 

objetivo de fortalecer a união entre os 

dois concelhos.
Ambos os Executivos pretendem di-

namizar a parceria que une Condeixa-

a-Nova e Idanha-a-Nova, territórios 

que partilham afinidades na área do 

Os dois municípios assinaram renovação do 
protocolo para aprofundar laços de amizade  
e de cooperação.

património arqueológico romano,  

assim como o interesse mútuo pela  

figura e pelo legado de Fernando 

Namora que, natural de Condeixa,  

exerceu clínica em Monsanto, no  

concelho de Idanha-a-Nova.

“Decorridos 20 anos sobre a assinatura 

do protocolo de geminação, os municí-

pios pretendem aprofundar os laços de 

amizade entre as populações, empre-

sas e instituições dos dois concelhos”, 

lê-se no documento de renovação do 

protocolo de geminação assinado pelos 

presidentes das Câmaras Municipais 

de Condeixa, Nuno Moita, e de Idanha, 

Armindo Jacinto. Manter e dinamizar 

parcerias culturais, promover parce-

rias entre as instituições de ensino 

incentivando a troca de informação e  

conhecimento e apoiar o estabeleci-

mento de relações entre o tecido em-

presarial local que visem a promoção 

dos produtos endógenos dos dois con-

celhos são alguns dos principais obje-

tivos.
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O Município de Condeixa volta a 
promover o Concurso de Poesia, que 
já vai na sua quinta edição, com o 
objetivo de criar e consolidar hábitos 
de leitura e de escrita e de promover 
a poesia em língua portuguesa.
O período de receção de poemas ter-
minou dia 20 de fevereiro e a sessão 
de entrega de prémios está marcada 
para 21 de março, coincidindo com 
o Dia Mundial da Poesia, e contará 
com uma sessão poética com a 
presença dos professores Machado 
Lopes e Arnaldo Silva.
À semelhança de edições anteriores, 
o V Concurso de Poesia institui o 
concurso “Poesia na Biblioteca”, pro-
movido pelos serviços da Biblioteca 
Municipal e destinado a maiores de 
18 anos, e o concurso “Poesia na Es-
cola”, dinamizado pelo Agrupamen-
to de Escolas de Condeixa, através 
das Bibliotecas Escolares, dirigido às 
crianças e jovens entre os 6 e os 17 
anos.
Ambos os concursos estão sujeitos 
a regulamentos distintos, de acordo 
com as faixas etárias a que se des-
tinam.

V ConCurso 
de poesia de 
Condeixa Vai  
preMiar  
trabalhos  
de Crianças 
e adultos

CAPITãO SANTOS  
CONCEIçãO  
hOMENAgEADO  
NO CENTENáRIO  
DA gRANDE gUERRA

O Município de Condeixa prestou 

homenagem póstuma ao Capitão 

Santos Conceição, no âmbito das 

comemorações do centenário da 

Grande Guerra, que se realizaram em 

novembro último.

O Capitão Santos Conceição foi um 

combatente da Grande Guerra e ilus-

tre cidadão que dedicou grande parte 

da sua vida a Condeixa, sendo autor 

da primeira monografia sobre a vila in-

titulada “Condeixa-a-Nova”, publicada, 

pela primeira vez, em 1947.

A homenagem decorreu durante uma 

cerimónia evocativa do centenário 

da Grande Guerra, presidida pelo edil 

Nuno Moita, no salão nobre da Câmara 

Municipal de Condeixa, e que contou 

ainda com o presidente do Núcleo de 

Coimbra da Liga dos Combatentes,  

Coronel João Rodrigues Teixeira. 

“Pretendemos prestar a devida home-

nagem aos muitos condeixenses que 

Município lembrou combatente da Grande 
Guerra e ilustre cidadão que dedicou grande 
parte da sua vida a Condeixa.

sacrificaram a vida pela Pátria numa 

guerra sangrenta que deixou marcas 

profundas na Europa e, muito em espe-

cial, queremos homenagear o Capitão 

Santos Conceição, um homem exem-

plar, corajoso e patriótico que, não 

sendo de Condeixa, sempre acarinhou 

a nossa vila, dedicando-lhe boa parte 

da sua vida”, justificou Nuno Moita.

As comemorações do centenário da 

Grande Guerra começaram com uma 

homenagem aos combatentes do con-

celho, no Largo Artur Barreto, junto 

ao Monumento aos Mortos da Grande 

Guerra de Condeixa-a-Nova, inaugura-

do em 1921, o primeiro do género a ser 

erigido em Portugal. Uma conferência 

sobre “Técnicas e Táticas da 1ª Grande 

Guerra”, proferida pelo Dr. João Peixoto, 

especialista em História Militar, e duas 

exposições temáticas completaram o 

programa de comemorações.

Inicitiva  pretende criar hábitos  
de leitura e promover a poesia.  
Os melhores trabalhos vão ser  
premiados no Dia Mundial 
da Poesia.
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CONDEIXA INSTITUI  
PRéMIO DENIz-jACINTO  
NO CENTENáRIO  
DO NASCIMENTO  
DO TEATRóLOgO

O Município de Condeixa decidiu instituir o Prémio e o Fes-

tival Deniz-Jacinto com o objetivo de dignificar e perpetuar a 

memória do teatrólogo condeixense Manuel Deniz-Jacinto.

O Prémio Deniz-Jacinto pretende distinguir a melhor peça 

de teatro escrita em português e será entregue no Festival 

de Teatro Deniz-Jacinto, a realizar em Condeixa, com uma 

periodicidade bienal.
O lançamento daquelas iniciativas culturais foi assinalado 

durante as comemorações do centenário do nascimento do 

condeixense Manuel Deniz-Jacinto, um dos mais importantes 

teatrólogos portugueses, ficando ainda conhecido como ator, 

encenador, crítico, tradutor e ensaísta.

As comemorações, promovidas pela Câmara de Condeixa, 

contaram, além da sessão solene presidida pelo edil Nuno 

Moita, com uma mesa redonda sobre a vida e obra do autor,  

moderada pela vereadora da Cultura, Liliana Pimentel, e 

com a participação de António Barros, António Pedro Pita,  

Bárbara Pereira, Deolindo Pessoa, João Maria André, José Barata,  

Manuel Guerra e Manuel Jacinto.

Em jeito de homenagem foi ainda descerrado um 

pórtico com texto alusivo ao homenageado junto à casa onde 

viveu em Condeixa.

No futuro, a Autarquia ambiciona ainda atribuir o nome de 

Deniz-Jacinto a um equipamento cultural de Condeixa, à se-

melhança do que já aconteceu com o médico e escritor Fer-

nando Namora e com o professor e pintor Manuel Filipe.

Manuel Deniz-Jacinto nasceu em Condeixa-a-Nova, a 8 de 

janeiro de 1915 e faleceu a 8 de janeiro de 1998. Dedicou a 

maior parte da sua vida ao teatro, paixão que o acompanhou 

em todos os momentos que marcaram a sua actividade cívica 

e intelectual. Deniz-Jacinto deu corpo e vida a muitas perso-

nagens de Gil Vicente, das quais o “Diabo” foi sem dúvida a 

maior. Para muitos, trata-se da melhor representação do “Dia-

bo” da Trilogia das Barcas. 

Prémio pretende distinguir a melhor peça de teatro escrita  
em português em homenagem ao ilustre Condeixense 
Deniz-Jacinto.
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CRIADA EqUIPA  
DE INTERvENçãO DIRETA 
PARA ACUDIR MUNÍCIPES 

MAIS vULNERávEIS

A Câmara Municipal de Condeixa-a- 

Nova formalizou, recentemente,  

a criação da Equipa de Intervenção 

Direta, para dar uma resposta mais 

eficaz aos casos de isolamento e de 

pobreza.

A iniciativa será desenvolvida 

através do Serviço de Ação Social e 

Saúde da Câmara de Condeixa e em 

parceira com a rede CLDS+ do con-

celho.

Trata-se de uma equipa multidisci-

plinar assente numa parceria mu-

nicipal ativa, de forma a disponibi-

lizar uma resposta descentralizada e 

de proximidade à população residen-

te em freguesias periféricas e com 

maior isolamento sociogeográfico do 

concelho de Condeixa-a-Nova.

Esta Equipa de Intervenção Direta vai 

diagnosticar casos que carecem de 

intervenção e disponibilizar serviços 

descentralizados nas áreas da ação 

social, cuidados de saúde primários, 

melhoramento habitacional, além 

de atenuar necessidades básicas de 

alimentação, saúde e higiene e mini-

mizar situações de isolamento, pro-

movendo a reintegração social.

Outro dos objetivos passa por divul-

gar os serviços e medidas de política 

social existentes tais como a tele-

assistência, plano de emergência 

social, cantinas sociais, tarifários es-

peciais, CPCJ e Rendimento Social de 

Inserção, entre outros.

A Equipa de Intervenção Direta, que 

arrancou formalmente no dia 05 de 

março, funcionará com uma peri-

odicidade semanal (quintas-feiras) 

entre as 9:30 e as 12:30 e as 14 e as 

17 horas em cada freguesia alvo, em 

regime de rotatividade de técnicos.

Medida pretende dar 
uma resposta mais 
eficaz aos casos de 

isolamento e pobreza.

inVestiMento de Condeixa 
na área soCial  
eM destaque na tsF

O programa “Sinais”, da autoria de Fernando Alves, 
na TSF deu destaque na edição do passado dia 18 
de fevereiro à aposta social e cultural impulsiona-
da em Condeixa pelo Executivo liderado por Nuno 
Moita.
O Município de Condeixa-a-Nova agradece, reco-
nhecido, o elogio pelo trabalho desenvolvido, na 
certeza de que cuidaremos de continuar a cuidar 
dos nossos munícipes, em especial dos mais  
desprotegidos.
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APOIO AO DESPORTO 
FEDERADO EM CONDEIXA 
AUMENTA MAIS DE 60%

A Câmara Municipal de Condeixa 

atribuiu recentemente mais de 85 

mil euros ao desporto federado para 

a época desportiva 2014/2015, o que 

representa um aumento de 63% em 

relação à época desportiva anterior.
“Sendo o desporto uma atividade es-

sencial ao bom desenvolvimento dos 

jovens, o Município não pode alhear-

se das suas responsabilidades e por 

isso investimos nesta área para que 

o acesso à prática desportiva seja ge-

neralizado e para que aqueles que têm 

capacidades para chegar mais longe se 

sintam apoiados”, justificou Nuno Moi-

ta, presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova.

Investimento começa a dar frutos com subida 
do número de clubes e de atletas federados.

Este ano, o valor global de apoios con-

cedidos ao desporto federado está 

fixado em 85.259,50 euros, o que sig-

nifica mais 33.009,50 euros em relação 

às verbas concedidas no ano de 2014, 

que já havia sido aumentado relativa-

mente ao ano anterior.

Carlos Canais, vereador do Desporto 

da autarquia, deu ainda conta que o 

crescente apoio ao desporto já começa 

a dar frutos, destacando o aumento do 

número de atletas federados em cerca 

de 20% relativamente à época transac-

ta (subida de 685 para 812), do número 

de clubes de 6 para 9 e de 13 para 16 

modalidades desportivas apoiadas. 

De acordo com o quadro de incen-

tivos aprovado pela Câmara Munici-

pal de Condeixa, o Clube de Condeixa 

é a entidade que recebe a maior fatia, 

perto de 52 mil euros, seguido de Os 

Ugas – Associação Desportiva de Ega, 

que recebe cerca de 11 mil euros, do 

clube C. Shukokay Karate-Do a quem 

foi atribuída uma verba de 7.200 euros 

e o Condeixa Aqua Clube com perto 

de 7 mil euros. O Núcleo Sportinguista 

beneficiará de um apoio de 3 mil euros, 

o ACRD Venda da Luísa cerca de 2200 

euros, o ACRD Condeixa-a-Velha 1300 

euros, a União Recreativa Vila Seca 975 

euros e, finalmente, a Casa do Benfica 

receberá quase 750 euros.
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3000 PESSOAS  
NO TRAIL DE  

CONIMBRIgA/ 
TERRAS DE SICó

A 6ª edição do Trail de Conimbriga/ 

Terras de Sicó contou com a partici-

pação de mais de três mil pessoas, 

figurando já como um dos maiores 

eventos de desporto de natureza do 

país.

A iniciativa contou com um ultra-trail de 

111 km, disputado no passado dia 28 de 

fevereiro, que teve como grande protago-

nista Bruno Sousa (Paredes Aventura), e 

ainda, no dia seguinte, com as provas de 

65 e de 25 km, além de uma caminhada 

de 15 km. A prova de 65 Km foi ganha 

por Pedro Rodrigues e Paulo Lopes, que 

com grande fair play cortaram a meta ao 

mesmo tempo. Já na corrida de 25 Km, 

Luis Semedo foi o atleta que conseguiu o 

melhor registo.

Nos trilhos da serra de Sicó andaram, du-

rante esse fim-de-semana, mais de três 

mil pessoas, numa conjugação perfeita de 

desporto e turismo dentro do município 

condeixense.

“Estou muito satisfeito e tenho de realçar 

todo o trabalho do Mundo da Corrida. 

Este ano, o trail deu o salto em frente com 

mais mil participantes do que no ano  

passado, sendo que esta é a maior prova 

deste género no país”, destacou o presi-

dente da Câmara de Condeixa, Nuno 

Moita. Para o edil, o trail tem a capacidade 

de ligar “a parte desportiva com a vertente  

patrimonial como Conimbriga e as belezas 

naturais do Concelho e das terras de Sicó”, 

deixando a garantia de que “para o ano 

há mais”. O vereador do Desporto, Carlos 

Canais, acrescentou que “é uma prova que 

permite aos condeixenses ver desporto e, 

espero, que também os incentive a fazer  

actividade física promovendo assim  

hábitos de vida saudáveis”.

Evento registou  
este ano recorde  
de participações  
e é já um dos maiores 
do género no país.
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A Galeria Manuel Filipe e a Casa Mu-
seu Fernando Namora passaram a es-
tar abertas todos os dias do ano, para 
responder ao crescimento da procura 
turística em Condeixa.
A decisão tomada pelo Executivo de 
Nuno Moita deve-se a um exponencial 
aumento de procura que o Posto de Tu-
rismo de Condeixa teve durante o ano 
de 2014, que atendeu perto de milhar 
de visitantes e turistas, a maioria de 
nacionalidade estrangeira. Este núme-
ro é superior ao conjunto do registo 
dos três anos anteriores, o que se jus-
tifica em boa parte com o alargamento 
do período de funcionamento daquela 
estrutura, a partir de abril de 2014, 
passando a funcionar também aos fins 
de semana.
Os meses de maior afluência foram ju-
lho, agosto e setembro, sendo o mês de 
agosto destacadamente o período de 
maior fluxo turístico com um valor de 
259 turistas e visitantes.
Para responder ao aumento do fluxo 
turístico, dois dos principais espaços 
culturais da vila - Galeria Manuel Fil-
ipe e a Casa Museu Fernando Namora 
- passam também a estar de portas  
abertas todos os dias do ano, exceptu-
ando os dias de Natal, Ano Novo e Pás-
coa, das 10 às 13 e das 13.30 às 17.30 
horas.

Casa Museu 
Fernando 
naMora  
e galeria  
Manuel Filipe 
abertas  
todos  
os dias
Posto de Turismo de Condeixa 
atendeu perto de um milhar 
de turistas e visitantes em 2014.
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com capacidade para 75 pessoas com sala de projecção e 
criada uma cafetaria e instalações sanitárias que servirão de 
apoio ao Museu e também ao Parque Verde da Ribeira de 
Bruscos. Na outra parte do edifício será criada uma sala 
para exposições e uma sala polivalente. Esta última sala fi-
cará preparada para, eventualmente, instalar atelieres de 
trabalho para artesãos locais e produtos endógenos.

Encontra-se em fase de conclusão a obra correspondente 
à 2ª fase do PO.RO.S, com um custo de 700 mil euros, 
comparticipados em 80% pelo QREN.
O edifício desenvolve-se em duas partes, constituindo um 
pátio que comunica com o Museu, com potencial para o 
uso de espetáculos e/ou apresentações diversas.
Numa das partes do edifício será instalado um auditório 

Está a decorrer na Ega – EN 342 a empreitada de requali-
ficação urbana, remodelação da rede de águas e rede de 
esgotos.
Com esta obra, adjudicada por 460.300 euros, pre-
tende-se servir de saneamento cerca de 300 ha- 
bitantes e suprir deficiências no abastecimento de água 
à população da Ega, cujas condutas existentes estavam  
obstruídas parcialmente com calcário. A empreitada prevê 
ainda dotar a EN 342 na Ega com passeios em ambos os 
lados, ao longo de praticamente toda a sua extensão, au-
mentando assim a segurança da circulação pedonal. Está 
ainda prevista a substituição da rede de drenagem pluvial 
através de valetas para condutas enterradas e sarjetas e a 
renovação do pavimento da estrada.
Esta empreitada deverá ficar concluída em finais de abril 
de 2015.

po.ro.s

esgotos da ega - en 342

OBRAS EXECUTADAS 
POR EMPREITADA
qUE SE ENCONTRAM A DECORRER
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Encontra-se em fase de execução a beneficiação  
de arruamentos na povoação de Beiçudo, na União de 
Freguesias de Bendafé e Vila Seca.
A empreitada, com um valor de adjudicação de €59.982, 
consiste no revestimento do pavimento existente com 
uma camada betuminosa e execução de remates em 
calçada nos arruamentos de acesso ao largo da capela. O 
pavimento deste largo será realizado em calçada de modo 
a enquadrá-lo na solução existente e a conferir-lhe maior 
destaque. Pontualmente serão resolvidos alguns proble-
mas de drenagem de águas pluviais.
Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos em princí-
pios de julho de 2015.

No final de 2014, com um valor de adjudicação de €5.650, 
foram construídas duas passadeiras sobre-elevadas em 
Campizes, Freguesia de Ega, tendo como principal objec-
tivo o aumento da segurança dos peões.
A empreitada incluiu sinalização vertical e horizontal de 
trânsito, garantiu a continuidade do escoamento pluvial e 
utilizou uma solução de revestimento em elementos pré-
fabricados de betão colorido com rampas de acesso de 
extensão definida de forma a, por um lado, evitar descon-
forto na circulação automóvel, e por outro obrigar a uma 
redução na velocidade.

Encontra-se em fase de execução a beneficiação de  
arruamentos na povoação de Arrifana, freguesia de Ega.
A empreitada, com um valor de adjudicação de €27.639, 
consiste no revestimento do pavimento existente com 
uma camada betuminosa e sinalização horizontal.
A obra visa não só resolver o problema de pavimentos 
bastante degradados bem como aumentar a segurança 
rodoviária.
Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos em finais de 
fevereiro de 2015. 

arriFana

beiçudo

CaMpiZes

Substituição da conduta elevatória da Serra de Janeanes.
Estão em curso os trabalhos relativos à substituição desta 
conduta, numa extensão de 2000 m, dado que a mesma 
já atingiu o fim do período de vida útil.
Pretende-se com a realização desta obra diminuir as per-
das de água através da redução do número de roturas e 
consequente diminuição dos custos de funcionamento do 
sistema de abastecimento de água.
O valor de adjudicação é de €38.781, prevendo-se a con-
clusão da obra em fins do mês de fevereiro de 2015.
 

serra de Janeanes
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Intervenção na área da segurança rodoviária / EN347-1 até 
ao limite do concelho - Esta obra encontra-se adjudicada 
e contempla a sinalização horizontal, visando melhorar as 
condições de segurança rodoviária.
Prevê-se a conclusão dos trabalhos em finais do mês de 
fevereiro de 2015.

Estrada de ligação Vila Seca – Bendafé / Limite do Con-
celho - Esta obra encontra-se em fase de conclusão e diz 
respeito à reparação de zonas muito degradadas do pavi-
mento devido ao efeito das raízes das árvores. O valor de 
adjudicação é de €42.475  e o objectivo a atingir é a me-
lhoria das  condições de circulação rodoviária.

Vila seCa – bendaFÉ / 
liMite do ConCelho

en347-1 / liMite do ConCelho

Considerando a necessidade de assegurar condições de 
segurança na obra dos esgotos da Ega – EN342, foi criado 
um percurso alternativo, pelo que se promoveram emprei-
tadas e fornecimentos necessários para o efeito, no valor 
aproximado de €56.500.
O desvio de trânsito entrou em funcionamento no dia 05 
de fevereiro de 2015.

desVio de trânsito da en342

Casal da estrada

REMODELAÇÃO DA CONDUTA  
ADUTORA EM CASAL DA ESTRADA 

Esta obra está em execução e visa proceder à 
substituição de 700m de conduta que se encon-
tra muito deteriorada, registando-se um elevado 
número de roturas.
O objectivo é reduzir as perdas de água.
O valor de adjudicação é de €33.530 e a obra de-
verá estar concluída em meados de março.
 
 

Vale da Vinha

SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA  
ELEVATÓRIA DO VALE DA VINHA

Encontra-se adjudicada a empreitada relativa 
à substituição desta conduta, numa extensão 
de 3.100m, dado que a mesma já atingiu o fim  
do seu prazo de validade.
Pretende-se com a realização desta obra diminuir 
as perdas de água através da redução do número 
de roturas e consequente diminuição dos custos de 
funcionamento do sistema de abastecimento de 
água.
O valor de adjudicação é de €67.010 e a obra de-
verá estar concluída em finais de março.
 

MerCado

INTERVENÇÃO NA ÁREA DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA / MARCADORES LUMINOSOS 
NA ZONA DO MERCADO  

No final de 2014 (outubro) foram aplicados mar-
cadores luminosos nas quatro passadeiras sem 
sinalização semafórica da circular interna de Con-
deixa, União de freguesias de Condeixa-a-Velha e 
Condeixa-a-Nova, com um valor de adjudicação 
de €3.228. A obra pretendeu melhorar a segu-
rança dos peões.

Valores das obras apresentados sem IVA.
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 11. 24 mAr // 07. 21. Abr

14 mAr  // 11 AbrIL 

28 FEvErEIrO A 28 mArçO

08 FEvErEIrO A 22 mArçO

LÉRIAS, LETRAS  
& COMPANHIA

ATELIER

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

Tardes de conversa com público adulto em torno 
dos livros e das letras, desenvolvidas a partir das 
sensibilidades e interesses dos participantes.

No segundo sábado de cada mês, a Biblioteca Mu-
nicipal de Condeixa promove Ateliers de Expressão 
Plástica e de conhecimento, para dar a conhecer 
alguns dos mais importantes pintores portugueses, 
as suas obras e as técnicas utilizadas.
Estas oficinas serão leccionadas pela artista plástica 
Alexandra Faria de Almeida, que apresentará em 
cada sessão um artista diferente.

 
SESSÃO 14 DE MARÇO 

Apresentação do pintor Vieira da Silva.

SESSÃO 11 DE ABRIL 
Apresentação do autor Fernando Namora,  

data do seu 96ª aniversário.

Inauguração da Exposição de Pintura da artista 
plástica Teresa Bento. Natural do Porto, com 
residência em Cascais, frequentou a Escola de Ar-
tes Decorativas Soares dos Reis e a Escola Superior 
de Belas Artes, onde se formou em Pintura.
Estará patente na Biblioteca Municipal até dia 28 
de Março.

A “fase negra” da pintura de Manuel Filipe, nascido 
em Condeixa a 8 de fevereiro de 1908, constitui 
um marco na pintura portuguesa de meados do 
séc. XX. Obras nunca expostas na região centro 
e há mais de 40 anos não vistas pelo público em 
geral, esta mostra revela-se da maior importância 
no panorama cultural. 
A exposição conta com a colaboração do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea e Centro de 
Arte Moderna (F.C.G.).

Biblioteca Municipal de Condeixa

Biblioteca Municipal de Condeixa

Biblioteca Municipal de Condeixa

Galeria Manuel Filipe

AgENDA 

“QUEM É QUEM”, DE ALEXANDRA FARIA

TERESA BENTO 

MANUEL FILIPE • FASE NEGRA 

03 mArçO

04. 11. 18. 25 mArçO

14 mArçO

Museu Monográfico de Conimbriga

Biblioteca Municipal de Condeixa

PARLAMENTO DOS JOVENS

PROMOÇÃO DA LEITURA

Realizar-se-á no Auditório do Museu Monográ-
fico de Conimbriga a Sessão Distrital/Regional 
do Parlamento dos Jovens 2014/2015, Ensino 
Básico.

Projeto continuado de promoção de leitura onde 
o mistério, o humor e os afetos são a chave da 
animação da leitura dirigido a crianças dos JI e 
EB1 do concelho.

CASA DE ESCRITORES
A Casa Museu Fernando Namora inicia um ciclo 
de encontros com escritores e o primeiro autor 
convidado é Pedro Chagas Freitas, que apre-
sentará um atelier de escrita criativa. No final 
realiza-se uma sessão de autógrafos com o autor 
na Pousada Condeixa – Coimbra.

Casa Museu Fernando Namora
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21 mArçO20 mArçO // 24 AbrIL

21 . 22 mArçO

Biblioteca Municipal de CondeixaGaleria Manuel Filipe

Piscinas Municipais de Condeixa 9:00H

DIA MUNDIAL DA POESIA

CIRCUITO REGIONAL  
DE INFANTIS

O Dia Mundial da Poesia será assinalado com a 
entrega dos prémios da 5ª edição do Concurso 
“Poesia na Biblioteca” e “Poesia na Escola”.  
Terá, ainda, uma sessão de poesia com a partici-
pação de Arnaldo Silva e Machado Lopes.
Inauguração da Exposição de Espantalhos.

Prova de âmbito competitivo com a realização 
de provas específicas da modalidade de natação 
pura, pontuando para o posicionamento das  
equipas a nivel da ANC.

Organização: Associação de Natação de Coimbra  
e Câmara Municipal de Condeixa

QUADRO DO MÊS
Será selecionada uma obra da exposição em curso 
na Galeria Manuel Filipe a partir da qual se fará uma 
visita geral ao clima estético e artístico em causa. 
Numa época de sobreposição imagética e de certa 
bulimia de signos, nem sempre de simbologia clara, 
pretende-se encetar uma educação do olhar, in-
tensificando a atenção e a observação específica 
dos recursos e formas da Arte. Dirige-se a quatro 
públicos diferenciados: estudantes do ensino bási-
co, estudantes do ensino secundário, estudantes 
do ensino superior e público em geral. 

DIAS DA AÇÃO • MARÇO 
 • 3, 5 e 6 (manhã e tarde)  
alunos dos 1º, 2º e 3ºciclos

•  10, 12 e 13 (manhã e tarde)  
alunos do Ensino secundário,  

Estudos artísticos e História da Arte
•  20 de março às 16 horas - público em geral 

DIAS DA AÇÃO • ABRIL 
• 7, 9 e 10 (manhã e tarde) 
alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos

• 14, 16 e 17 (manhã e tarde)  
alunos do Ensino secundário,  

Estudos artísticos e História da Arte
• 24 de Abril - público em geral   

28 mArçO

SÁBADO COM ESTÓRIAS 

No último sábado de cada mês, a Biblioteca Mu-
nicipal promove uma sessão em torno do livro e da 
leitura, destinada a famílias.
Ouvir histórias e conhecer, em simultâneo,  
costumes e tradições são duas referências que  
expressam a singularidade deste projeto.
O programa contempla a apresentação do livro 
“Ciclo do Ovo” de autoria de Cristina Quen-
tal e Mariana Magalhães, seguido de uma visita  
à Foz Ovo.

Biblioteca Municipal de Condeixa

CICLO DO OVO

14 mArçO

23 A  27 mArçO

I GALA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CONDEIXA

CAMPO DE FÉRIAS
“PÁSCOA A ABRIR”

O evento visa premiar todos aqueles que ao longo do ano anterior tiveram um papel prepon- 
derante no Desporto do Concelho de Condeixa, distinguindo os eleitos pelo seu mérito desportivo 
e incentivando os restantes intervenientes do fenómeno desportivo concelhio a melhorarem as 
suas prestações.

Organização: Câmara Municipal de Condeixa

Diversas actividades desportivas e recreativas para 
jovens dos 6 aos 14 anos que incluem matraqui-
lhos humanos, escalada, airbungee, actividades 
aquáticas, segway, pinturas faciais, entre outras.  
Inscrições na Câmara Municipal até dia 16 de 
março.

Cine Teatro de Condeixa 21:30H

Praça do Município e outros locais
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08 . 09 AbrIL

01 A 17 AbrIL

10 . 17 AbrIL

02 AbrIL

18 AbrIL

Biblioteca Municipal de Condeixa

Biblioteca Municipal de Condeixa

Vários Locais

Câmara Municipal de Condeixa

Piscinas Municipais de Condeixa 9:00H

PROMOÇÃO DA LEITURA

EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL

“ACENDAM A LUZ AZUL”

OPEN ÁGUAS 1000  
CONDEIXA 2015

No âmbito da actividade de Promoção da Leitu-
ra, a Biblioteca Municipal de Condeixa irá pro-
mover um encontro com a escritora Alice Car-
doso, onde serão apresentados os livros de sua 
autoria, dirigida ao público infantil.

Inauguração da Exposição “Crianças no mundo 
com direitos”, promovida pelo serviço de Acção 
Social da Câmara Municipal. Estará patente na 
Biblioteca Municipal até dia 17 de Abril.

Adesão à campanha do Dia Mundial da  
Consciencialização do Autismo, “ACENDAM 
A LUZ AZUL”, no dia 2 de Abril, promovida pela 
Federação Portuguesa de Autismo, com a ilumi-
nação da fachada frontal da Câmara Municipal de 
azul.
Dentro desta temática será ainda promovido pela 
My Kid Up – Centro de Intervenção Comporta-
mental, em parceria com a Câmara Municipal, um 
workshop direccionado aos pais, em data a definir.

Evento constituido por provas da modalidade  
de natação pura, workshop de mini polo e 
demonstração de natação sincronizada com a 
participação de várias Escolas de Natação do 
Distrito.

Organização: Câmara Municipal de Condeixa

ENCONTRO COM A ESCRITORA  
ALICE CARDOSO

MÊS NACIONAL  
DA PREVENÇÃO DOS 

MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
10 Abril • Escolas do Concelho

A CPCJ de Condeixa-a-Nova e a Câmara Mu-
nicipal pretendem assinalar o “Mês Nacional da 
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” no dia 
10 de Abril com a colocação de um laço azul gi-
gante - construído em material reciclado pelos 
alunos e professores na entrada de cada esta-
belecimento de ensino. O evento deverá ser 
assinalado em todas as escolas pelas 10 horas 
desse dia.

17 Abril • Pousada de Condeixa-Coimbra
Encontro da CPCJ de Condeixa-a-Nova sobre 

o tema Violência(s): Impacto(s) na Infância.

15 AbrIL

17 AbrIL

96º ANIVERSÁRIO  
DE NASCIMENTO DE  

FERNANDO NAMORA

OFICINAS DA POESIA

Palestra sobre a vida e obra de Fernando Namo-
ra, médico e escritor nascido em Condeixa-a- 
-Nova, autor de uma extensa obra, das mais  
divulgadas e traduzidas nos anos 70 e 80.

Como forma de prestar uma homenagem ao 
poeta, uma das múltiplas facetas de Fernando 
Namora, começa um conjunto de Oficinas de 
Poesia orientadas pelo Professor Doutor Paulo 
Archer de Carvalho.

Casa Museu Fernando Namora

Casa Museu Fernando Namora

19 AbrIL
Praça da República 10:30H

I MEIA MARATONA  
CONIMBRIGA /  

INTERMARCHÉ 2015
Evento para atletas federados e não federados 
constituído por Meia Maratona, 21,0975 km, 
Mini Maratona de 10 km, Corrida de Joelettes 
de 10 Km e Caminhada de 8 km, com chegada à 
Praça da República. 

Organização: Clube Condeixa  
e Câmara Municipal de Condeixa

O6
COMEMORAÇÕES

DO ANIVERSÁRIO DE
FERNANDO NAMORA

CONFERÊNCIAS
15 DE ABRIL

25 AbrIL

7º ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Inauguração da exposição “Memórias 
de Condeixa” com apresentação de 
catálogo. 
Constará, ainda um programa de ani-
mação a definir.

Biblioteca Municipal de Condeixa

Inscrições em:   
www.meiamaratonadeconimbriga.pt 
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