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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Caros munícipes,
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova retoma a edição do
Boletim Municipal, enquanto veículo privilegiado de comunicação com os seus munícipes, para prestar contas da atividade

Nuno Moita

municipal e informar sobre as principais atividades promovidas

PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CONDEIXA-A-NOVA

no nosso concelho.
Sabemos da importância que este Boletim Municipal tem para os cidadãos - foi, aliás, um dos aspetos apontados no inquérito levado a
cabo pela equipa promotora do projeto “O Peão é Rei” - e decidimos
publicá-lo com uma periodicidade trimestral.
Nesta edição, recuperamos as principais iniciativas tomadas por cada
um dos vários setores da Autarquia ao longo dos últimos meses, com
particular destaque para o lançamento da preparação da candidatura
de Conímbriga a Património Mundial da Unesco, o reforço do
Plano de Emergência Social e a campanha de Natal que desenvolvemos em dezembro passado, com a instalação da pista de gelo no centro
da vila, para além de um conjunto de medidas já tomadas em cumprimento do projeto que pretendemos implementar em Condeixa.
Como é do domínio público, as nossas prioridades assentam na competitividade, inclusão e proximidade, de forma a garantir a sustentabilidade económico-social do concelho. E é em função desses pilares
que temos vindo a trabalhar afincadamente desde que o novo Executivo tomou posse. A comunicação e a transparência assumem, pois,
extrema importância na gestão do Município para que todos se sintam
envolvidos no caminho que estamos a fazer pelo progresso que todos
desejamos. Tal como sempre assumi, esta é uma Câmara de portas
abertas para receber e servir os munícipes. Este Boletim Municipal, que
o convido a ler, é só mais uma forma de o fazer.
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ORÇAMENTO
PARA 2014
REFORÇA PLANO
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL
O Plano de Atividades para 2014 está
orçado em 14,3 milhões de euros, o
valor mais baixo dos últimos anos,
com uma redução de 5,52 por cento
em relação ao ano passado.
Em 2014, o município de Condeixa,
à semelhança do que acontece um
pouco por todos os outros municípios, irá sofrer cortes expressivos nas
transferências do Estado, nomeadamente ao nível do Fundo de Equilíbrio
Financeiro (FEF) e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER).

Por outro lado, as reduções de impostos e taxas que têm vigorado nos anos
de maiores dificuldades para as famílias manter-se-ão em 2014, ou seja,
não será cobrada a Taxa Municipal de
Direitos de Passagem, será mantida
a isenção de Derrama e a taxa de IMI
manter-se-á no limite mínimo permitido por lei.“Não há assim grandes
hipóteses de prosseguir uma lógica
de investimento público em grandes
equipamentos ou infraestruturas,
sendo a nossa principal preocupação

E aposta
na competitividade
e captação
de investimento.

a captação de investimento e consequente reforço da competitividade do Concelho, através da aposta
nos chamados fatores dinâmicos
de competitividade, dos quais se
destaca, entre outras, a aposta no
Turismo, sem esquecer o apoio social
às famílias, com a duplicação da verba
para o programa de emergência social
e a sustentabilidade do território em
termos de ordenamento, transportes,
água, saneamento, resíduos e proteção
ambiental”, lê-se no documento.
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Quatro projetos de investimento, no
valor de 200 mil euros, em áreas que

Orçamento
Participativo
vai subir para
300 mil euros
em 2014

vão desde a valorização do património
até à incubação de empresas foram
aprovados no âmbito do Orçamento
Participativo 2013.
No

Orçamento

Participativo

Geral

(OPG), foram aprovados os projetos
“Sebal - Mais de 770 Anos de História”,
proposto por Helena M. da Fonseca de
Almeida Diogo e que recebeu 339 votos
e “Investimento na Área da Segurança
Rodoviária”, proposto por Raul Pratas,
tendo recebido 197 votos.
Na modalidade Orçamento Participativo Jovem (OPJ), os votantes escolheram os projetos “Comunidade Start up
- Incubadora de Empresas”, apresentado por João Carvalho (378 votos) e “Bolsas de Estudo Universitárias”, proposto
por Flávio Cordeiro (205 votos).
Para este ano, a Câmara disponibiliza
300 mil euros para executar as melhores propostas dos munícipes.

Igreja de São Pedro datada do sec. XIII
vai ser recuperada.
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Pista de gelo
atraiu
milhares ao
centro de
Condeixa

A pista de gelo instalada na época
natalícia em Condeixa-a-Nova, por
iniciativa da Câmara Municipal tornou-se um atrativo diferenciador
na promoção do centro histórico da
vila de Condeixa e, consequentemente, do comércio tradicional.
Durante cerca de um mês, seis mil
‘patinadores’, entre miúdos e graúdos, puderam desfrutar, muitos deles pela primeira vez, das sensações
da patinagem. O elevado número de
participantes superou as expetativas o que levou o Município a anunciar a repetição da iniciativa no Natal de 2014. “O número de entradas
é bem revelador do sucesso deste

A pista de gelo instalada na época natalícia em
Condeixa-a-Nova, por iniciativa da Câmara
Municipal tornou-se um atrativo diferenciador na promoção do centro histórico da vila de
Condeixa e, consequentemente, do comércio
tradicional.

evento de entretenimento, com evidentes ganhos para a vitalidade do
centro histórico e para a economia
local. Trata-se, pois, de uma aposta
ganha que repetiremos na próxima época natalícia”, revelou Nuno
Moita, presidente da Câmara de
Condeixa, no final do espetáculo de
encerramento.
O encerramento daquele equipamento foi assinalado com o espetáculo “Cinderela on Ice”, uma peça
de teatro sobre patins inspirada
num dos mais belos contos infantis de todos os tempos, que teve
lotação esgotada, com a presença
de 400 espetadores, na sua maioria
crianças.
O edil acrescentou que esta “aposta
diferenciadora” na região centro
teve um impacto muito positivo
tendo em conta, nomeadamente,
os muitos pedidos que chegaram
de outras autarquias associadas da
“Associação de Desenvolvimento
Terras de Sicó” e instituições da
região

que

organizaram

deslo-

cações ao recinto da pista de gelo.
Uma iniciativa que mereceu ainda o
aplauso da população e da maioria
dos comerciantes da vila que já in-

ESPETÁCULO “CINDERELA ON ICE“
Um dos momentos marcantes do
espetáculo que encerrou a pista
“Belugga no Gelo“.

centivaram o executivo municipal
a prosseguir com uma estratégia
firme e diferenciadora na promoção
turística da vila de Condeixa.
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Concerto
de Natal com
o Orfeão
Dr. João
Antunes
O Orfeão Dr. João Antunes brindou
os condeixenses com um Concerto de Natal
promovido pela Câmara Municipal
de Condeixa, num momento cultural
de grande qualidade.
No recinto da pista de gelo, foram

de “Gloria in Excelsis Deo”, de J.S. Bach,

interpretadas algumas das mais be-

num momento de boa disposição.

las músicas de Natal, num concerto

Dirigido pelo maestro António Pedro

muito aplaudido.

Devesa, o Orfeão Dr. João Antunes tem

Um dos temas contou com a colabo-

desenvolvido uma atividade ímpar na

ração de Nuno Moita, presidente da Au-

divulgação do Canto Coral e dos artis-

tarquia, que foi desafiado pelo Orfeão

tas locais, promovendo a cultura e o

a juntar-se ao grupo na interpretação

nome de Condeixa.

NUNO MOITA
Desafiado pelo Orfeão a colaborar
num tema

7

8

• BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA

Conímbriga
a Património
Mundial

Iniciada a candidatura
de Conímbriga
a Património
Mundial da Unesco.

O presidente da Câmara Municipal

esforço», anunciou Nuno Moita, durante

Unesco reconhecer Conímbriga como

de Condeixa, Nuno Moita, anunciou

a sessão de apresentação das comemo-

Património Mundial.

a criação de um movimento de pro-

rações dos 500 anos dos Forais de Con-

Segundo o edil, esta aposta vai permitir

moção da candidatura de Conímbriga

deixa.

«um maior conhecimento cultural do

a Património Mundial da Unesco.

O projecto ainda está numa fase em-

espólio histórico» e cativar «mais inves-

«Será o início de uma longa caminhada

brionária, todavia Nuno Moita acre-

timento para dar continuidade às es-

para atingir esse desejo, no entanto, o

dita que «com os parceiros certos»,

cavações», algo que «tem sido esquecido

maior símbolo (arqueológico) do con-

será possível «elaborar uma candi-

pelo actual governo a quem pertence a

celho, da região e do país merece esse

datura vencedora», que permita à

tutela da gestão de Conímbriga».
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Condeixa-a-Nova
celebra 500
anos dos
forais
manuelinos
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O extenso programa de comemorações dos 500 anos dos forais manuelinos de Condeixa-a-Nova inclui
exposições, conferências, concertos
de música de época, feiras quinhentistas, um concurso escolar, entre
outras iniciativas que vão decorrer até
dezembro de 2015.
O programa arrancou na freguesia de
Anobra com uma palestra sobre “Os
Forais de Anobra”, proferida por João
Pinho, autor da Monografia do Território da Freguesia, tendo prosseguido
na freguesia da Ega com a conferência “A outorga do foral manuelino ao
extinto concelho de Ega: significado
administrativo,

económico

e

sim-

bólico”, por Margarida Sobral Neto, da
Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, além de uma mostra
pública do documento quinhentista
e um momento musical de música

Comemorações decorrem
até final de 2015.

renascentista, por Fernando Meireles.
O objetivo principal destas comemorações é “honrar e divulgar a identidade e a memória coletiva”, promovendo, a curto prazo, o levantamento
do património cultural.
As comemorações dos 500 Anos dos
Forais de Condeixa, Ega e Anobra são
promovidas pela Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova em estreita parceria
com a Assembleia Municipal, Associação Ecomuseu de Condeixa, União
de Juntas de Freguesia de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, Junta de
Freguesia de Ega, Junta de Freguesia
de Anobra, Agrupamento de Escolas
de Condeixa e Associação Sempre a
Aprender.
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Abrigo de
passageiros
na Quinta
dos Poços
foi
melhorado
O abrigo de passageiros do
terminal rodoviário da Quinta
dos Poços foi beneficiado com
novos

painéis

de

melhorando

proteção,

significativa-

mente o conforto dos utentes
sobretudo em dias de chuva.
A aplicação das proteções metálicas

agora

Peregrinos
de Santiago
têm nova
sinalética em
Condeixa

instaladas

pre-

Marcos com símbolo da “vieira” facilitam
viagem com destino à Galiza.

tendeu impedir a entrada das
águas pluviais com a inclinação
do vento, de acordo com as
reclamações dos utilizadores do
abrigo.
A solução foi concebida pela
empresa que forneceu e aplicou
o abrigo, a “Cabena – especialistas em equipamentos urbanos”
e o custo dos painéis ascendeu
a 1.480 euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.

O percurso do Caminho Português

a Turismo Centro de Portugal.

de Santiago que atravessa o município

Refira-se ainda que o Caminho Portu-

de

12

guês de Santiago tem registado cada

quilómetros já se encontra integral-

Condeixa,

com

cerca

de

vez mais procura, tendo duplicado em

mente sinalizado para ajudar os pe-

2012 o número de peregrinos que o

regrinos na viagem até Compostela.

percorreram para os 22 mil, em relação

A colocação de 22 marcos em azule-

ao ano anterior, constituindo-se como

jo com a ilustração de uma vieira, o

o segundo Caminho de Santiago mais

símbolo do caminho, foi concluída re-

procurado, a seguir ao francês.

centemente ao abrigo de um protocolo
assinado pelo Município de Condeixa e
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Aquele investimento insere-se num
objetivo mais vasto de valorização
do património local, promovendo o
crescimento do setor do turismo no
município de Condeixa-a-Nova.
As Buracas do Casmilo são uma das
mais singulares marcas do Carso na
Serra do Sicó. A sua formação ainda
hoje divide opiniões mas a sua beleza
é inquestionável. Todos os anos, um
vasto número de pessoas visitam
aquele conjunto geológico, localizado
na freguesia do Zambujal, junto da povoação do Casmilo, que lhes dá o nome,

11

Nova
sinalização
facilita acesso
às Buracas do
Casmilo

enquadrada pelo monte da Senhora do
Círculo e pela Serra de Janeanes.
Além da sua importância geológica,
as Buracas do Casmilo são ainda o ex
libris da escalada na região centro, com
mais de 60 vias identificadas com diversos graus de dificuldade, pelo que
é frequente ver praticantes de todos o
níveis a escalar as suas paredes.

COMO CHEGAR:
Para chegar ao vale das
Buracas do Casmilo, tenha em
conta as seguintes indicações:
tomando como ponto de
referência a vila de Condeixa-a-Nova, apanhe o IC2 em
direcção a sul. Siga, depois,
para a povoação da Arrifana
(à saída de Condeixa) e, por
fim, suba o monte na direção
da aldeia do Casmilo.

A Câmara Municipal de Condeixa colocou nova
sinalização na aldeia do Casmilo, facilitando
o acesso às Buracas, importante
património geológico do município.
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NUNO Moita
reuniu-se com
Secretário de
Estado da Cultura
para discutir
investimentos
para Conímbriga

O autarca está preocupado com o
aproximar do fim do atual Quadro Comunitário de Apoio que, no âmbito do
PROVERE (Programa de Valorização
Económica de Recursos Endógenos),
contempla

“investimentos

signifi-

cativos em Conímbriga, complexo arqueológico que consideramos de extrema importância para a estratégia
de desenvolvimento turístico que estamos a implementar em Condeixa”.
O Secretário de Estado, Barreto Xavier,
mostrou-se

sensível

às

pretensões

do presidente da Câmara, garantindo
que serão feitos todos os esforços com
vista à captação de investimento para
a prossecução das escavações naquilo
que ainda resta do actual quadro comunitário de apoio.
Na audiência, Nuno Moita revelou a
disponibilidade do Município para colaborar na comparticipação nacional
de co-financiamento das escavações,
de modo a evitar o desperdício de fundos comunitários importantes ao desenvolvimento e preservação de uma
das maiores povoações romanas de

O presidente da Câmara Municipal de
Condeixa, Nuno Moita, reuniu, recentemente,
com o Secretário de Estado da Cultura, Barreto
Xavier, em Lisboa, para discutir os fundos
comunitários previstos no PROVERE para as
escavações em Conímbriga.

que há vestígios em Portugal. Simultaneamente, o autarca está disponível
para assumir uma gestão partilhada
do Museu Monográfico de Conímbriga, tutelado pela Direção Regional do
Património Cultural, promovendo a
ligação ao futuro Museu Multimédia
POROS, que se encontra em fase final
de construção e que vai permitir uma
maior complementaridade e ligação
entre Conímbriga e a vila de Condeixa.
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Transporte
escolar
ganhou
autocarro
novo

CLAS de
Condeixa quer
alargar-se ao
setor privado
e empresarial

Um

novo

autocarro

de

27

lugares foi em novembro entregue ao Município de Condeixa para melhorar a frota de
veículos ao serviço da rede de
transporte escolar.
O investimento, na ordem dos
110 mil euros, visa garantir a
substituição de um autocarro
próximo do limite de idade
imposto por lei para o transporte escolar.
O município passa assim a dis-

O Conselho Local de Ação Social (CLAS) de
Condeixa-a-Nova quer chamar novos parceiros para o desenvolvimento social do concelho,
alargando-se ao setor privado e empresarial.

por de quatro autocarros que as-

Na primeira reunião após a tomada
de posse do novo executivo, o CLAS
alertou para a responsabilidade social das empresas, numa lógica de
compromisso solidário e de benefício de medidas de empregabilidade
disponíveis através do IEFP, nomeadamente apoios às empresas e aos
desempregados e beneficiários de
medidas sociais.
Entre as metas definidas, além do alargamento a novos parceiros, o CLAS-C
pretende dotar o concelho de recursos
e de respostas, de forma a permitir uma
cobertura social equitativa pelo concelho e, ainda, dar resposta a necessi-

atual legislação de transporte

dades identificadas como prioritárias
de intervenção, com vista ao combate/
atenuação da pobreza e exclusão social
no concelho de Condeixa-a-Nova.
Atualmente, o CLAS de Condeixa-a-Nova é constituído por 38 entidades
com intervenção no desenvolvimento
social do concelho: Segurança Social,
sete Juntas de Feguesia, seis IPSS, Centro de Saúde, Agrupamento de Escolas,
Associações de Pais e Encarregados de
Educação, Museu Monográfico de Condeixa, GNR, Bombeiros Voluntários,
Clube de Condeixa, Escuteiros, Associações e Grupos Culturais e Desportivos.

seguram a deslocação de cerca
de 200 crianças do pré-escolar e
do 1º ciclo, com recurso a 10 circuitos no período da manhã e a
14 circuitos no período da tarde,
que cobrem toda a área geográfica do concelho. “Atendendo à
coletivo de crianças todos estes
autocarros estão dotados dos
sistemas de retenção adequados
e cumprem as demais exigências
legais”, salienta a Autarquia.
Simultaneamente, a Câmara de
Condeixa tem também efetuado um investimento gradual na
formação profissional dos trabalhadores afetos ao transporte
de crianças e na criação de uma
imagem para identificação do
serviço.
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A quinta edição do Trail de Conímbriga/Terras de Sicó reuniu, no passado
dia 23 de Fevereiro, cerca de 2300
participantes, um número recorde em
relação às edições anteriores.
A maior prova desportiva da região
foi disputada nos trilhos das Terras de
Sicó, atravessando aldeias e paisagens
serranas.
O Trail de Conímbriga/Terras de Sicó
dividiu-se em três percursos: ultratrail de 50 km, trail de 23 km e caminhada de 17 km.
Os atletas elogiaram a organização e
a escolha dos trilhos, numa prova que
juntou ainda muitos espetadores.
O município de Condeixa-a-Nova e
a Associação O Mundo da Corrida
orgulha-se do evento e aposta no futuro da prova como um ícone de cariz
nacional e de promoção desportiva e
turística do Concelho.

2300 participantes
batem recorde
no V Trail
de Conímbriga
Maior prova desportiva da região
e maior Trail a nível nacional.
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A IV Semana Sénior, sob o tema
“Des(a)fiar o Envelhecimento”, contou com uma forte participação dos
destinatários

alvo

nas

atividades

realizadas, cumprindo o principal
objetivo desta iniciativa, que pretendia fomentar a reflexão e análise das
várias vertentes sobre o envelhecimento, promovendo uma vida mais
ativa e saudável na Terceira Idade.
A Semana Sénior 2013, promovida
pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, através do Serviço de Ação

15

Seniores
de Condeixa
aceitam
“Des(a)fiar o
Envelhecimento”

Social e Saúde, juntamente com outras
parcerias, decorreu em dois momentos, primeiro na Feira Internacional de
Lisboa (FIL), integrada na Feira Portugal Maior, de 4 a 8 de dezembro, com
a realização de um grande encontro
intergeracional de sensibilização, e de
9 a 17 de Dezembro em Condeixa, com
um conjunto de atividades formativas,
recreativas e culturais.
De salientar, em especial, a forte
adesão de vários seniores residentes
no município e provenientes de Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) na tarde recreativa e cultural designada “Natal Sénior em Condeixa”. A IV Semana Sénior culminou
com um Sarau Solidário no Cine-Teatro de Condeixa, que permitiu recolher
centenas de bens destinados às famílias mais carenciadas.

Promover uma vida mais activa
e saudável na Terceira Idade
é fundamental.
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Câmara
de Condeixa
aumenta
apoios ao
desporto
federado

Protocolos financeiros
foram assinados em
cerimónia pública nos
Paços do Concelho.
atribuída uma verba de 1000 euros. Os
cinco clubes apoiados abrangem mais de
700 atletas, dos quais 450 jovens e dezasseis modalidades.
Os apoios agora atribuídos representam
um aumento em relação aos concedidos no passado, passando a premiar-se
o mérito dos resultados desportivos alcançados na época anterior pelos clubes.
Este ano, foram premiados os nadadores

A Câmara Municipal de Condeixa

cerimónia no salão nobre dos Paços do

do Condeixa Aqua Clube, que obtiveram

aumentou os apoios financeiros ao

Concelho, na presença dos represen-

classificações de pódio em torneios in-

desporto federado, concedendo este

tantes dos clubes, culminando com um

ternacionais e campeonatos nacionais,

ano 51.750 euros aos clubes do con-

porto de honra.

bem como o voleibol do Clube de Con-

celho, um valor superior em 12.200

OS UGAS – AD EGA receberam um apoio

deixa que foi campeão distrital do Ina-

euros em relação ao ano passado,

de 7 mil euros, o Clube de Condeixa re-

tel. À semelhança de anos anteriores, a

como forma de reconhecimento pelo

cebeu 37 mil euros, dos quais 500 dizem

distribuição de verbas foi calculada com

trabalho prestado na dinamização do

respeito ao mérito desportivo, o Con-

base nos planos de atividades apresenta-

desporto no concelho e de incentivo

deixa Aqua Clube – CAC recebeu 5000

dos pelos clubes no início da época, no

à participação desportiva dos muníci-

euros (dos quais 2.250 respeitantes ao

número de atletas por escalão, tipo de

pes.

prémio por mérito), o Clube de Artes

modalidade, custos de inscrição, custos

A assinatura formal dos protocolos fi-

Marciais CSKD Condeixa Shukokai Kara-

de organização de jogos e ainda tendo

nanceiros com os clubes decorreu no

te-Do foi contemplado com 1.750 euros

em conta o facto de utilizarem ou não as

passado dia 20 de fevereiro durante uma

e, finalmente, ao Núcleo Sportinguista foi

instalações desportivas municipais.
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Karatecas de Condeixa no pódio de
torneio nacional de Karate Shukokai

Onze atletas de Condeixa alcan-

Condeixa recebeu Taça
Distrital de Baquetebol
Sub-14 Feminino

çaram o pódio do Torneio Nacional de Apuramento de Karate
Shukokai (Pré-Infantis a Juvenis)
2014, disputado no dia 2 de fevereiro no Pavilhão Municipal de
Condeixa.
Con-

A organização esteve a cargo do

deixa recebeu em janeiro as equi-

Clube de Artes Marciais CSKD –

pas que disputaram a Taça Distrital

Condeixa Shukokai Karate-Do,

de

feminino,

em parceria com a APKS (As-

pela

sociação Portuguesa de Karate

de

Shukokai), com o apoio da Câ-

Coimbra e pelo Clube de Condeixa Bas-

mara Municipal de Condeixa-a-

quetebol/Habitus Café, com o apoio do

-Nova.

Município de Condeixa. Além da equipa

Esta competição reuniu, aproxi-

O

Pavilhão

Municipal

Basquetebol,

de

sub-14,

prova

organizada

Associação

de

Basquetebol

anfitriã, o Clube de Condeixa Basquetebol, a Taça Distrital de Basquetebol, sub14, femininos foi disputada pelo Olivais
Futebol Clube, a Associação Académica
de Coimbra e o Sporting Club Figueirense, que se sagrou vencedor.
No derradeiro jogo, entre o Sporting
Clube Figueirense e a Associação Académica de Coimbra, que levou ao rubro
o público presente no Pavilhão Municipal de Condeixa-a-Nova, a equipa da
Figueira da Foz venceu por 68-62.

madamente, três centenas de
jovens karatecas, marcando presença cerca de 25 clubes a nível
nacional filiados na APKS.
O

atleta

condeixense

David

Vieira alcançou a melhor marca
neste torneio, conquistando o
1º lugar nas duas modalidades,
Kata e Kumite Masculino PreInfantil (até 9 anos).
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Novos apoios
para
o movimento
associativo

Esta medida, inserida na política de
incentivos ao associativismo, pretende “premiar as associações que
desenvolvam

atividades

ao

longo

do ano, passando a privilegiar esta
forma de apoio ao que é feito actualmente, baseado apenas na participação nestes torneios/jogos tradicionais”, explicou o vereador do Desporto e do Desenvolvimento Associativo,
Carlos Canais, durante uma primeira
reunião mantida com as associações
do concelho.
Outra das medidas anunciadas é a
abertura do Gabinete de Apoio ao

A Câmara de Condeixa passa a conceder às
associações do concelho com atividade regular,
diária ou semanal, um apoio de 200 euros anuais para despesas com a água e eletricidade.

Associativismo, que funciona desde
janeiro no Posto de Turismo, destinado
a esclarecer e ajudar à formalização
de eventuais candidaturas a subsídios
e apoios não municipais, formação de
dirigentes e elaboração de planos de
atividade, entre outros.
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Fase de
Inverno
dos Torneios
Concelhios
apura
os melhores

O Município
de Condeixa
voltou a promover
a fase de Inverno dos
Torneios Concelhios
de Jogos Tradicionais,
apurando os melhores
nas diferentes
modalidades.

Em todas as jornadas, destacou-se a
forte participação de jogadores e es-

A fase de Inverno dos Torneiros Concelhios de Jogos Tradicionais de

petadores, envolvendo centenas de

2013 disputou-se mais tarde do que o habitual, devido à realização

pessoas, em representação de várias

das Eleições Autárquicas em finais de setembro mas regressará ao

associações do concelho de Condeixa-

calendário habitual, no final do ano de 2014, com um novo modelo

a-Nova.

que promova um aumento da participação das associações e da mo-

Na primeira jornada, disputada na

bilização dos seus associados.

Casa do Benfica, a Associação do
Casal de S. João venceu o Torneio de
Dominó, Bendafé conquistou o primeiro lugar no Torneio de Damas e o Rancho
Folclórico de Eira-Pedrinha ganhou o
Torneio de Xadrez.
Na segunda jornada, realizada na
Associação de Bendafé, o primeiro
lugar no Torneio de Matraquilhos foi
entregue à Casa do Benfica, o Torneio
de Sueca foi ganho pela Associação
de Alcabideque e a Rebolia venceu o
Torneio

de

Malha

de

Borracha.

Na terceira jornada, organizada pelo
CCR de Bruscos, “Os Ugas” (AD Ega)
venceram o Torneio de Ténis de Mesa.
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“Dia das Freguesias”, assim se de-

Câmara
de Condeixa
promove
reuniões
descentralizadas nas
freguesias

signa a ação do Executivo liderado por
Nuno Moita que está a levar o presidente e os vereadores a tempo inteiro
a todas as freguesias do concelho,
promovendo uma maior proximidade
entre eleitor e eleitos.
“Governamos uma Câmara de portas
abertas e desejamos que as pessoas se
envolvam neste desígnio, fortalecendo
as relações de proximidade entre eleitores e eleitos e, consequentemente,
aprofundando a democracia”, justificou Nuno Moita, presidente da Câmara
de Condeixa, apelando à participação
dos munícipes.
De acordo com o programa, o Executivo estará disponível para atendimento ao público no período da manhã, na sede da junta auscultando os
problemas e os anseios da população.
O período da tarde está reservado
a visitas e/ou reuniões setoriais de
interesse para a freguesia, na tentativa
de resolução dos problemas identificados.
A deslocalização do Executivo para as
sedes das freguesias durante um dia
ao longo das próximas semanas cumpre um dos objetivos do mandato e,
simultaneamente, uma das promessas
eleitorais.
A iniciativa já decorreu na freguesia da
Ega.

Pretende-se com
esta iniciatiava
criar uma relação
de proximidade
entre os eleitores
e os eleitos.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •

Vereadora da
Educação
visitou escolas
e tomou
nota das
necessidades
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A vereadora da educação, Liliana Pimentel, visitou recentemente as escolas do concelho com o objectivo
de conhecer em detalhe o estado do
parque escolar do município.
Acompanhada pela direcção do agrupamento de escolas e técnicos do
município, a vereadora da educação
percorreu todos os jardins-de-infância
e escolas do 1º ciclo do concelho, verificando o estado de conservação dos
edifícios, ouvindo o corpo docente e
não docente de forma a conhecer as
suas principais necessidades.
Uma maior atenção ao parque informático, que em alguns casos se
encontra desatualizado, a elencagem
de pequenas obras de remodelação/
manutenção dos edifícios e de algum
mobiliário e material pedagógico em
falta foram algumas das preocupações
que os educadores, professores e pessoal não docente fizeram chegar à
vereadora.
Para a vereadora é imprescindível
conhecer plenamente a realidade educativa do concelho, neste sentido no JI/
EB1 Nº1 e no JI/EB1 Nº3 a visita incluiu
almoço no refeitório das escolas, o que
permitiu a Liliana Pimentel ter uma
perceção in loco de um serviço que é da
exclusiva responsabilidade do município.
Liliana Pimentel tem, desde que tomou
posse, procurado apostar numa política de proximidade e de estreita articulação com os agentes educativos, tendo
vindo a reunir com o Agrupamento de
Escolas, Associações de Pais e outras
entidades com papel relevante na área
da educação.
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Dezenas
de crianças
participaram
no Fun Férias
Desportivas
de Natal
Quarenta crianças e jovens, entre os
6 e os 14 anos, participaram em mais
um Fun Férias Desportivo, edição de
Natal, evento promovido pelo Município de Condeixa para ocupar os
mais novos durante a pausa letiva
do Natal.
Este evento, que decorreu entre 18
e 21 de dezembro de 2013, consistiu, à semelhança de edições anteriores, num programa de atividades
desportivas que decorreram em
cinco locais distintos: o Pavilhão
Municipal, as Piscinas Municipais,
a Praça da República de Condeixaa-Nova, o Parque Verde e Escola
Superior Agrária de Coimbra.
Voleibol, andebol, futsal, natação,
mini-golfe, equitação e jogos tradicionais foram algumas das atividades realizadas, além de visitas à
Pista de Gelo.
O Fun Férias Desportivo, que contou
com 4 monitores e 2 professores em
cada um dos dias, cumpriu o seu
objetivo, ocupando as crianças do
Município, estimulando a prática de
atividade física e ampliando a diversidade de oportunidades em novas
modalidades. Ao mesmo tempo, a
iniciativa serviu para realçar o trabalho dos clubes locais, com especial
enfoque para a Academia de Futsal
de Condeixa do Núcleo Sportinguista de Condeixa e da secção de
Basquetebol do Clube Condeixa, que
colaboraram com o Município na
realização deste evento.

Nuno Moita
é o novo
presidente
da AIRC

O presidente da Câmara de Condeixa-

pios, o que lhe confere uma liderança

a-Nova, Nuno Moita, é o novo presi-

destacada neste setor de mercado. Para

dente da AIRC, uma associação de

além destes, conta ainda como clientes

municípios de direito público que tem

outros organismos da administração

como atividade a produção de soft-

pública e do setor empresarial do Es-

ware e fornecimento de produtos e

tado, tais como Serviços Municipali-

serviços preferencialmente dirigidos

zados, Comunidades Intermunicipais,

à administração pública local.

Associações de Municípios, Empresas

A eleição decorreu em janeiro em

Municipais, Regiões de Turismo e Jun-

Coimbra e Nuno Moita sucede no

tas de Freguesia.

cargo a Jaime Soares, ex-presidente

O estímulo à adoção de mecanismos

da Câmara Municipal de Vila Nova de

eletrónicos assentes em plataformas

Poiares.

tecnologicamente evoluídas, que per-

A AIRC, que integra 29 municípios fun-

mitam a automatização de todos os

dadores, iniciou a atividade em 1982

processos, tem assumido fundamental

para um número muito restrito de

importância para a AIRC, que procura,

clientes, contabilizando atualmente

através de soluções informáticas, colo-

cerca de 300 clientes pertencentes à

car a inovação ao serviço da moderni-

administração pública, entre os quais

zação e dinamização da administração

cerca de 60 por cento dos Municí-

pública.
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Qualidade
do serviço
de gestão de
Resíduos em
Condeixa
entre as
melhores
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De acordo com o resultado da avaliação anual efetuada pela ERSAR, em
10 dos 12 indicadores considerados o
serviço de gestão de resíduos prestado aos utilizadores apresenta um nível de qualidade boa ou mediana.
A ERSAR quantifica e avalia a acessibilidade do serviço aos utilizadores, a
qualidade do serviço prestado aos utilizadores, a sustentabilidade económica
e infraestrutural, a produtividade física
dos recursos humanos e a eficiência,
quer na utilização de recursos ambientais quer na prevenção da poluição.
Desta forma, o município de Condeixaa-Nova que realiza a recolha e o transporte dos resíduos apresentou resultados bastante positivos no universo
das entidades gestoras que integram
a mesma zona geográfica em que se
encontra (NUTII – Centro e Lisboa e
Vale do Tejo) e o cluster das áreas de intervenção predominantemente rural a
que pertence.
Esta avaliação, cujos resultados foram
recentemente divulgados, vem confirmar que as opções estratégicas adotadas para o modelo de gestão deste

A entidade reguladora dos serviços de
águas e resíduos (ERSAR) colocou o
serviço de gestão de resíduos do
município de Condeixa-a-Nova
entre os melhores em 2012.

serviço, nomeadamente as medidas
tomadas para garantir a sustentabilidade do serviço, como a adequação dos
tarifários, foram acertadas. Há, contudo, necessidade de melhorar alguns
indicadores, nomeadamente assegurar
uma resposta escrita à totalidade das
reclamações e sugestões e aumentar a
frequência da lavagem de contentores.
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O livro “O Teatro em Condeixa - Dois
Séculos de História”, lançado recente-

Livro retrata
história
do Teatro
em Condeixa

mente, retrata o percurso do teatro no
município desde 1814 até à atualidade.
A obra recupera a história dos vários
grupos de teatro que emergiram da sociedade condeixense, dos encenadores
e das pessoas que deram vida ao teatro
em Condeixa. Em simultâneo, acompanha as diversas transformações sociais e
económicas observadas no país ao longo
dos últimos dois séculos, tantas vezes
refletidas nas peças de teatro levadas à
cena pelos grupos de Condeixa.
“Ao reunirmos estes dados nesta singela
publicação pretendemos dar continuidade à fixação da memória coletiva que
desejamos preservada como testemunho de um passado tão rico quanto indispensável na preparação do futuro”,
destacam as coordenadoras da publicação.
A edição do livro é da responsabilidade
da Associação Sempre a Aprender, teve
a coordenação de Fátima Bandeira e
Rosário Grilo e o prefácio é assinado por
Jorge Bento, ex presidente da Câmara de
Condeixa e também ele ator.
A apresentação do livro foi apadrinhada
por Nuno Moita, presidente da autarquia
de Condeixa, que felicitou o trabalho de
Fátima Bandeira e Rosário Grilo “por
mais este legado histórico sobre a vida
e as gentes de Condeixa”, agradecendo
ainda o trabalho da Associação Sempre
a Aprender que “ao longo dos anos tem
mostrado um trabalho ímpar no ensino
e na promoção dos usos e costumes da
vila de Condeixa”.
O livro “O Teatro em Condeixa - Dois
Séculos de História”, com uma tiragem
de 1000 exemplares, encontra-se à venda nas livrarias de Condeixa.

“O Teatro
em Condeixa
- Dois Séculos 
de História”,
com uma tiragem
de 1000 
exemplares.
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Biblioteca
promove
“Lérias, Letras
& Companhia”
para atrair
novos
públicos
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Casa
Museu
Fernando
Namora
com novo
horário

Casa MUSEU
Fernando
Namora
lança
desafio às
famílias

A Biblioteca Municipal de Condeixa

A Casa Museu Fernando Namora

está a dinamizar a iniciativa “Lérias,

tem, desde o início de 2014, um novo

Letras & Companhia”, direcionada ao

horário de abertura ao público. Aquele

público adulto, que geralmente fre-

espaço museológico, destinado a pro-

quenta pouco a biblioteca.

mover e divulgar a vida e obra de um

Pretende-se criar um espaço aberto e

dos mais importantes escritores portu-

descontraído onde o mote será a troca

gueses, passa a funcionar de terça feira

de ideias e de conhecimentos, na com-

a sábado das 13 às 16.30 horas.

panhia dos livros, das letras e das conversas.

Artistas
locais vão
dar vida à
Casa Museu
Fernando
Namora

Estes encontros têm lugar quinzenalmente às segundas-feiras das 15 às
16.30 horas, dinamizados pelas técnicas de animação da Biblioteca.
As

inscrições

poderão

ser

efetu-

adas na Biblioteca Municipal, através
do telefone 239940140 ou do email
biblioteca@cm-condeixa.pt

“Sacolândia” é a designação de um projecto de promoção do livro e da leitura
que a Casa Museu Fernando Namora

A Casa Museu Fernando Namora estre-

está a desenvolver e que consiste na ex-

ou um novo projeto intitulado “Tempos

ploração de documentos em contexto

e Contratempos”, com o objetivo de dar

familiar, em torno da temática Povos e

vida ao espaço museológico com mo-

Lugares.

mentos musicais de carácter intimista.

As famílias participantes podem levar

À música, apresentada por artistas lo-

para casa dois sacos, cada um com ma-

cais, será aliada à obra poética de Fer-

teriais adequados a adultos e crianças

nando Namora.

com idades compreendidas entre os 3 e

A iniciativa “Tempos e Contratempos”

os 10 anos.

decorre na última sexta feira de cada

As sessões têm lugar no primeiro sábado

mês.

de cada mês na Casa Museu Fernando
Namora e com um limite máximo de 8
famílias. As inscrições devem ser efetuadas na Casa Museu Fernando Namora
através do telefone 239 940 146, na
Biblioteca Municipal de Condeixa, através
do telefone 239940140 ou do email
biblioteca@cm-condeixa.pt.
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AGENDA
07 A 31 MARÇO

Loja Social | Gabinete de Ação Social e Saúde

UM GESTO SOLIDÁRIO

Campanha de angariação de produtos femininos. A
loja Social da Câmara Municipal de Condeixa lança
a Campanha “ Um gesto Solidário” que pretende
durante o Mês de Março angariar roupas, sapatos,
produtos de higiene pessoal, bijutaria, malas, etc.

Um Gesto

Aldeias de Vila
Seca e Bendafé
promoveram
“1º Saberes e Sabores
da Rota dos Nove”

Solidário
• MARÇO • MÊS DA MULHER •

CAMPANHA
DE ANGARIAÇÃO
DE PRODUTOS
FEMININOS
A Loja Social da Câmara Municipal de Condeixa
lança a Campanha “Um Gesto Solidário”
que pretende durante o Mês de Março angariar
roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal,
bijutaria, malas, etc.

PARTICIPE NESTA CAMPANHA

20. 27 MARÇO
Biblioteca Municipal de Condeixa

CLUBE DE TEATRO

O certame decorreu no fim de semana
de 25 e 26 de Janeiro.
As nove aldeias da União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé deram
a provar, durante o fim de semana
de 25 e 26 de Janeiro, as principais
iguarias e produtos endógenos no
“1º Saberes e Sabores da Rota dos
Nove”.
O certame reuniu, pela primeira vez,
diversos produtores e expositores
em representação dos produtos
endógenos presentes em cada uma
das nove aldeias que constituem a
nova União de Freguesias: Bendafé,
Casal dos Balaus, Alcouce, Vila Seca,
Bruscos, Traveira, Ribaldo, Mata e
Beiçudo.
Os visitantes puderam conhecer e

degustar, ao longo de dois dias, os diversos produtos típicos da região com
destaque para o azeite, queijo, jeropiga, mel, escarpiadas, nozes, vinho
e broinhas.
“A aposta na promoção turística
que pretendemos executar passa
nomeadamente por eventos desta
natureza que promovam os nossos
produtos. E este é um bom exemplo
de como se pode valorizar o que nos
distingue”, sublinhou Nuno Moita,
presidente da Câmara de Condeixa,
na abertura do certame, organizado
pela União de Juntas de Freguesia
de Vila Seca e Bendafé, com o apoio
da Câmara Municipal de Condeixaa-Nova.

Clube de Teatro amador, para jovens dos 10 aos
12 anos. Visa a exploração das potencialidades de
cada um para o desenvolvimento de um projeto
coletivo de carácter recreativo.

21.26.28 MARÇO // 04. 23. 30 ABRIL
Biblioteca Municipal de Condeixa

APOIO AO ESTUDO
Atividade de apoio e orientação no estudo
ao público infanto-juvenil que frequenta a
Biblioteca.

21 MARÇO // 01.03.04.10.15.16 ABRIL

Biblioteca Municipal de Condeixa

INFORMÁTICA SÉNIOR

Oficinas com as quais se pretende dotar a população sénior com as ferramentas base para o acesso
e acompanhamento dos meios informáticos.

21 MARÇO
Biblioteca Municipal de Condeixa

COMEMORAÇÕES

DIA MUNDIAL DA POESIA |
DIA DA PRIMAVERA
17h30: Lançamento do IV Concurso “Poesia na
Biblioteca” e do Concurso de Poesia do Agrupamento de Escolas de Condeixa
18h00: Inauguração da Exposição de Espantalhos.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •

22 MARÇO
Biblioteca Municipal de Condeixa
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

“CORES E FLORES”

17h30: Inauguração da exposição de pintura, da
autoria de Minda Lavado.

24 MARÇO // 14. 28 ABRIL
Biblioteca Municipal de Condeixa

LÉRIAS, LETRAS
& COMPANHIA

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

26 MARÇO // 30 ABRIL
Biblioteca Municipal de Condeixa

PROMOÇÃO DA LEITURA

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.

28 MARÇO
Casa Museu Fernando Namora

TEMPOS E CONTRATEMPOS
Espetáculos musicais de carácter intimista,
apresentada por artistas locais, onde se associa
a música à poesia de Fernando Namora. Os artistas convidados do mês de março são os “Indie
be duo”.

01 A 30 ABRIL

Loja Social | Gabinete de Ação Social e Saúde

UMA PÁSCOA FELIZ

Campanha de angariação de produtos de bens
essenciais. A loja Social da Câmara Municipal
de Condeixa lança a Campanha “ Uma Páscoa
Feliz” que pretende durante o mês de abril angariar produtos de primeira necessidade, arroz,
massa, farinha, açúcar, óleo, azeite, cereais de
pequeno- almoço.

02 ABRIL
Biblioteca Municipal de Condeixa

PROGRAMA DAS
DO LIVRO INFANTIL COMEMORAÇÕES
Apresentação do livro “A Lenda da Princesa
DO 40º
Peralta”, com a escritora Margarida Pina de
Almeida, para os alunos do 1.º CEB.
ANIVERSÁRIO DO
25 DE ABRIL DE 1974
03. 24 ABRIL
DIA INTERNACIONAL

Biblioteca Municipal de Condeixa

CLUBE DE TEATRO

24 ABRIL
Salão Nobre da CM Condeixa

05 ABRIL
Casa Museu Fernando Namora

Evocação do 27 de Abril de 1974, dia em que
a Câmara de Condeixa é tomada pelas forças
democráticas saídas do 25 de Abril. A sessão
contará com a presença do Eng. Jorge Bento,
Dr. Fortunato de Almeida e José Caniceiro,
alguns dos protagonistas daquela altura.
Palestra sob o título: “António Mateus, Manuel
Filipe, Deniz-Jacinto, Fernando Namora, João
Ribeiro e outros condeixenses alvo de arbitrariedades pelo regime opressor de Salazar e
Caetano (1926-1974). Comunicação proferida
por Paulo Silva, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX.

Clube de Teatro amador, para jovens dos 10 aos
12 anos. Visa a exploração das potencialidades de
cada um para o desenvolvimento de um projeto
coletivo de carácter recreativo.

SACOLÂNDIA

Projeto de promoção do livro e da leitura que
consiste na exploração de documentos em contexto familiar, em torno da temática Povos e
Lugares.

05 ABRIL
Piscinas Municipais

OPEN ÁGUAS 1000
7 A 11 ABRIL
Praça do Município e outros locais

CAMPO DE FÉRIAS
“PÁSCOA A ABRIR”
12. 13. ABRIL
Piscinas Municipais

01. 28 ABRIL

TORNEIO DE POLO
AQUÁTICO DE CONDEIXA

MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

15 ABRIL
Casa Museu Fernando Namora

Loja Social | Gabinete de Ação Social e Saúde

( CPCJ DE CONDEIXA-A-NOVA)

Sensibilização junto da comunidade educativa
sobre a prevenção dos maus tratos na infância:
01 ABRIL:
Colocação de um laço azul gigante, em material reciclável, na entrada de todos os estabelecimentos de ensino |educação e distribuição da
história do laço azul;
28 ABRIL:
Sensibilização para todos os alunos se possam
vestir com uma peça de roupa azul;
Largada de balões na praça da Republica com
a colaboração das crianças /alunos do Agrupamento de Escolas.

27

CONFERÊNCIAS

FERNANDO NAMORA

18h30: Comemorações do 95º aniversário de
Fernando Namora, assinaladas com uma comunicação de Helena Sacadura Cabral.

23 ABRIL
Biblioteca Municipal de Condeixa

DIA MUNDIAL DO LIVRO

Comemoração deste dia especial das Bibliotecas com atividades desenvolvidas pela Biblioteca
Municipal de Condeixa.

25 ABRIL
Vários Locais
11:00h
Sessão solene das Comemorações do 40º
Aniversário do 25 de Abril de 1974, no átrio
da Câmara Municipal;
14:30h
Aniversário da Biblioteca Municipal com
o seguinte programa:
- Abertura da exposição “Memórias de Abril”;
- Apresentação do portal da Rede das
		 Bibliotecas Concelhias;
- Entrega dos prémios do “IV Concurso
		 de Poesia”;
- Apresentação da peça de teatro “Cravo
		 Pequeno, Cravo Grande” sob a coorde		 nação da Oficina de Teatro da Associação
		 do Orfeão Dr. João Antunes;
- Bolo e espumante;
18:00h
Espetáculo Musical na Praça da República;

26 ABRIL
Praça da Républica
9:00h
Manhã Desportiva;

28 ABRIL
No âmbito das Comemorações do Dia do
Patrono do Agrupamento de Escolas Fernando Namora, apresentação de uma palestra
teatralizada com o título “A Mala da República”.

MAIO
Apresentação da palestra teatralizada “A Mala da
República” aos alunos do Centro Educativo de
Condeixa.

PARTILHE CONNOSCO
MOMENTOS HISTÓRICOS

