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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Caros munícipes,
É com grande satisfação que fazemos chegar a vossas casas
mais um número do Boletim Municipal de Condeixa,
com as principais atividades do Município
no segundo trimestre de 2014.
Perseguindo o objetivo da promoção do nosso Concelho, do nosso
património e das nossas tradições, concretizamos neste período alguns
eventos de divulgação com impacto regional e até nacional, como é o
caso da recreação “Condeixa – O Vislumbre do Império”, que destacamos nesta edição. Decorrido no cenário vivo das Ruínas de Conimbriga, o evento atingiu uma projeção significativa em vários meios de
comunicação social, sendo nossa aposta em próximas edições vê-lo
reconhecido como uma das maiores recreações históricas do país,
dignificando a importância daquele sítio romano. Esta aposta insere-se
na preparação do dossier de candidatura das Ruínas de Conimbriga a
Património Mundial da UNESCO.
No Ambiente, concluímos alguns melhoramentos na área verde das
Piscinas Municipais, espaço que convido a frequentar nestes dias de
Verão, e inauguramos uma nova mancha verde, o Parque dos Silvais,
que está agora ao dispor dos nossos munícipes.
Nas próximas páginas poderão ainda constatar a atividade que desenvolvemos centrada nas pessoas. Nas famílias, nos idosos e nas crianças. Já no início do próximo ano letivo 2014/2015, a Câmara Municipal
de Condeixa fará mais um esforço para apoiar as famílias com filhos
inscritos no 1º Ciclo do Ensino Básico, oferecendo, pela primeira vez,
um vale para a compra nas livrarias do Concelho dos manuais escolares adotados para o 1º, 2º, 3º e 4º anos, procurando, assim, não só
apoiar os mais carenciados, mas atrair mais alunos para as escolas do
Concelho.
Apesar de todas as limitações financeiras e dos constrangimentos impostos pela Lei dos Compromissos, a qual tendo por base um princípio
correto, é demasiado restritiva obstaculizando de forma excessiva a
capacidade de ação das Autarquias Locais , estamos a trabalhar para
que tenhamos um Concelho competitivo, inclusivo e de proximidade.
Estamos a construir o futuro de Condeixa.
Boas férias para todos.

Nuno Moita
PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CONDEIXA-A-NOVA
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Dia das
Freguesias
já passou por
Ega, Vila Seca,
Furadouro e
Sebal

Ouvir os munícipes
e recolher
contributos
para a melhoria
da qualidade de vida
das populações.

Uma equipa municipal liderada pelo

O “Dia das Freguesias” já passou pelas

reservada a atendimento aos muníci-

presidente da Câmara de Condeixa,

freguesias de Ega, Vila Seca, Furadouro

pes pela comitiva liderada por Nuno

Nuno Moita, tem estado nas fregue-

e Sebal onde o presidente e verea-

Moita e à tarde, acompanhados de uma

sias a ouvir os munícipes e a recolher

dores, acompanhados por uma equipa

equipa de técnicos da Autarquia, visi-

contributos para a melhoria da quali-

técnica da autarquia, puderam esta-

tam alguns dos locais em que a popu-

dade de vida das populações.

belecer um contato mais próximo com

lação reclama intervenção.

As visitas integram-se na iniciativa

os muitos eleitores que aproveitaram a

Refira-se que e a deslocalização do

denominada “Dia das Freguesias”, ini-

ocasião para fazer chegar ao Executivo

Executivo para as sedes das freguesias

ciativa instituída pelo Executivo para

as suas preocupações e anseios.

durante um dia ao longo do mandato

promover uma maior proximidade en-

De acordo com o formato habitual

cumpre um dos objetivos da atual

tre eleitor e eleitos.

do “Dia das Freguesias”, a manhã é

presidência.
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Orçamento
Participativo
de Condeixa
decide
propostas
que vão
a votação
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O Orçamento Participativo (OP) de Condeixa 2014 já recolheu as propostas candidatas à edição deste ano, entrando na fase
destinada à análise técnica das propostas e
listagem dos projetos admitidos a votação,
que decorre entre julho e setembro.
A fase de votação pública decorrerá em outubro através de meios digitais da página
www.opcondeixa.pt ou da votação presencial no Edifício dos Paços do Concelho em
Condeixa-a-Nova.
Com uma dotação recorde de 300 mil euros,
o OP 2014 mantém o Orçamento Participativo Jovem (OPJ) e o Orçamento Participativo
Geral (OPG) com o objetivo de incentivar
quer a participação dos jovens, quer de toda
a comunidade do concelho de Condeixa-a-Nova.
No OPJ podem participar todos os cidadãos
com idades entre os 16 e os 35 anos, que
sejam naturais, residentes, trabalhadores
ou estudantes no concelho de Condeixa-a-Nova. No OPG podem participar todos os
cidadãos com mais de 35 anos, que reúnam

A votação decorrerá em outubro
através do site www.opcondeixa.pt
ou presencialmente no Edifício
dos Paços do Concelho
em Condeixa-a-Nova.

as referidas condições.
Cada munícipe pode participar com a apresentação de uma única proposta. Todos os
cidadãos podem participar nos debates das
Assembleias Participativas em cada lugar do
concelho, independentemente da sua idade.

6

• BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA

Área verde das Piscinas
Municipais de Condeixa
foi ampliada
As Piscinas Municipais são um complexo
desportivo de referência para o concelho de Condeixa.
Foi concluído recentemente um novo

das famílias que habitualmente es-

entre

espaço ajardinado com cerca de 700

colhem aquele espaço para passar a

objetivo de contribuir para a inserção

m2 ampliando a área verde disponí-

época de veraneio.

social e profissional destes formandos.

vel aos utentes das Piscinas Munici-

Os trabalhos de requalificação do Jar-

As

pais de Condeixa.

dim da Piscinas Municipais contaram

complexo desportivo de referência

Esta intervenção enquadra-se num

com a colaborações dos três formandos

para o concelho de Condeixa, dis-

esforço de qualificação dos espaços

do Curso de Operador/a de Jardinagem

pondo de dois tanques cobertos, um

públicos do município e, em particular,

da

Condeixa-a-Nova

deles semi-olímpico, e de uma piscina

do complexo das piscinas municipais.

que se encontram a realizar estágio

exterior que funciona durante os

A nova área ajardinada vem, assim,

profissional na Câmara Municipal,

meses de Verão.

melhorar as condições de acolhimento

ao abrigo de um protocolo celebrado

APPACDM

de

as

duas

Piscinas

entidades

Municipais

com

são

o

um
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Condeixa recusa
vender posição
na ERSUC no âmbito
da privatização da EGF
A decisão foi tomada, por maioria,
em reunião de Câmara.
O

Condeixa-a-Nova

mesmo a possibilidade de recorrer aos

de defender os seus interesses e, nesse

recusa vender a participação social que

município

de

tribunais para impedir o processo de

sentido, avançará com uma providên-

detém na ERSUC – Resíduos Sólidos do

privatização da EGF, que detém 52%

cia cautelar, se necessário for, para que

Centro S. A. no âmbito da privatização

da ERSUC, entidade gestora do Sistema

seja encontrada uma solução que de-

da Empresa Geral de Fomento (EGF),

multimunicipal de triagem, recolha

fenda o poder local e os nosso muníci-

decidida pelo Governo.

seletiva, valorização e tratamento de

pes”, disse Nuno Moita.

A decisão foi tomada, por maioria, em

resíduos sólidos urbanos do Litoral

reunião de Câmara, tendo o executivo

Centro.

liderado por Nuno Moita admitido

“O município de Condeixa não deixará
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Parque
dos Silvais
é a nova
mancha verde
de Condeixa

Inaugurado
no Dia Mundial
do Ambiente,
é o mais recente
jardim de Condeixa.

O Parque dos Silvais, inaugurado no

escolas, Mercado e Parque Verde.

cerca de 1,3 hectares onde se podem

Dia Mundial do Ambiente, é o mais

“A melhoria da qualidade ambiental

encontrar mais de 50 árvores e quase

recente jardim de Condeixa, am-

é uma prioridade. Estamos, por isso, a

um milhar de arbustos, das mais vari-

pliando a rede de espaços verdes

trabalhar continuamente na manuten-

adas espécies, canteiros coloridos e

existentes no município.

ção e criação de novos espaços verdes

áreas de prados, além de um parque de

Requalificado por iniciativa da Câmara

e, simultaneamente, a promover junto

merendas.

Municipal de Condeixa, o parque de 1,3

das novas gerações, em parceria com

À margem da cerimónia, a vice-pre-

hectares integrou no passado a antiga

as escolas, ações de educação e sensi-

sidente da Câmara, Liliana Pimentel,

Quinta dos Silvais e garante a continu-

bilização ambiental”, destacou Nuno

procedeu à entrega do prémio à EB 1 da

ação dos arranjos exteriores do estádio

Moita, presidente da Câmara de Con-

Ega, vencedora do Concurso Oleomax,

municipal e a ligação entre os equi-

deixa, durante a cerimónia de inaugu-

um programa de recolha e valorização

pamentos públicos existentes na en-

ração do novo equipamento.

de óleos alimentares usados, iniciado

volvente, nomeadamente a Biblioteca,

O Parque dos Silvais estende-se por

em 2010 pelo Município de Condeixa.
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Comemorações
do 25 de Abril
evocaram
tomada
da Câmara
de Condeixa
pelas forças
democráticas
Exposições, música, teatro, palestras

da Câmara de Condeixa, contou com a

O cravo, que tão bem o simboliza, está

e desporto preencheram o programa

presença de Jorge Bento e Manuel Pires

a murchar na mão daqueles que hoje

comemorativo dos 40 anos do 25 de

da Rocha, alguns dos protagonistas da

nos governam e que venderam esse

Abril do município de Condeixa-a-

época.

espírito no primeiro leilão de merca-

-Nova.

As comemorações contaram ainda

do que apareceu”, disse Nuno Moita,

Além da sessão solene, o programa

com a habitual sessão solene come-

presidente da Câmara de Condeixa,

contou, na véspera do feriado, com

morativa da Revolução dos Cravos,

no seu discurso onde desafiou todos

uma cerimónia de evocação do 27 de

que decorreu no átrio da Câmara Mu-

os presentes a empreenderem uma ci-

Abril de 1974, dia em que a Câmara

nicipal, com as intervenções do PS,

dadania ativa na defesa dos valores da

de Condeixa foi tomada pelas forças

PSD, BE e CDU, partidos representa-

liberdade.

democráticas saídas da revolução. A

dos na Assembleia Municipal. “A pro-

sessão, que decorreu no salão nobre

messa de ‘Abril Sempre’ está em perigo.
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500 anos do Foral
de Condeixa com feira
quinhentista nas ruas
e praças da vila
Um mercado quinhentista, animado com danças renascentistas,
saltimbancos e danças tradicionais, malabaristas de fogo,
mostra de armas, entre outras atividades.

Uma forte adesão popular assinalou
o êxito da Feira Quinhentista promovida no fim de semana de 7 e 8 de
junho no âmbito das comemorações
dos 500 anos do Foral Manuelino de
Condeixa e que animou as ruas e
praças da vila.
O evento foi organizado pela União
das Freguesias de Condeixa-a-Velha e
Condeixa-a-Nova, com o apoio do Município de Condeixa.
Um “Cortejo Régio pelas ruas do burgo

e Bênção da Feira” abriu o evento de
recreação de um mercado quinhentista, animado com danças renascentistas, saltimbancos e danças tradicionais, malabaristas de fogo, mostra
de armas, entre outras atividades. No
sábado à noite, passaram pelo palco
a Banda do Agrupamento de Escolas
de Condeixa, os Bandolins da Casa
Museu Fernando Namora, o Grupo
de Cordas-ASA, o Orfeão Dr. João Antunes e os Fonte da Pipa.

No domingo, além de assistirem ao
Cortejo de D. Manuel, os visitantes puderam almoçar nas várias tabernas e
casas de pasto instaladas no recinto e
deixar-se ficar para o resto do programa que contou com a teatralização do
outorgamento do Foral, do ataque de
uma horda de salteadores esfaimados
e o julgamento e execução em praça
pública dos salteadores capturados.
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A Igreja de São Pedro, matriz do Sebal, no concelho de Condeixa-a-Nova,
foi classificada monumento de interesse público.
A portaria nº 378/2014, publicada no
passado dia 28 de Abril, estabelece a
classificação daquele imóvel e, simultaneamente, fixa uma zona especial de
proteção para assegurar a salvaguarda
da Igreja de São Pedro na sua relação
com a envolvente.
A antiga paróquia de São Pedro, já
referenciada

em

1250,

teve

tem-

plo construído pelo menos desde as
primeiras décadas do século XIV, edi-

11

Igreja de
São Pedro
classificada
monumento
de interesse
público

ficação da qual nada restará. A igreja
atual, atribuída à ação da Congregação
dos Cónegos Seculares de São João
Evangelista ou dos Lóios e do Cabido
da Sé de Coimbra, data do primeiro
terço do século XVII, embora o portal
seja tardio, e as capelas laterais sejam
enquadráveis na produção artística de
finais do século XVI.
De fachada singela, aberta por portal
rematado em frontão curvo interrompido com enrolamentos, a igreja implanta-se num adro alteado, murado e
pavimentado, com escadaria de acesso.
No interior, alterado por campanhas
de obras dos séculos XVIII e XIX, destacam-se as elegantes capelas laterais
e altares em pedra de Ançã, ainda renascentistas, bem como o cadeiral de
espaldar da Irmandade do Santíssimo,
duas tábuas quinhentistas figurando
São Paulo e São João Evangelista, diversos silhares de azulejos de fabrico
coimbrão, dos séculos XVII e XVIII, os
lavabos da sacristia e da sala da confraria e o retábulo-mor, setecentista,
de talha dourada e policromada.

A antiga paróquia de São Pedro,
já referenciada em 1250, teve templo
construído pelo menos desde as primeiras
décadas do século XIV.
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Encontros
de Maio
contARAM
com mostra
de produtos
regionais

A VIII edição dos Encontros de Maio
apresentou uma novidade, a realização de uma mostra de produtos
regionais que se juntou ao habitual
cartaz de espectáculos de música
popular.
Cerca de uma dezena de associações
do concelho de Condeixa-a-Nova promoveram junto dos muitos visitantes
algumas das iguarias regionais, para
além do artesanato local. O espetáculo
no Cineteatro de Condeixa reuniu oito
grupos: Orfeão Dr. João Antunes, Tuna
da Fonte Velha, Grupo de Cantares da
Freguesia de Vila Seca, Grupo de Cantares de Anobra “Emcanta”, Grupo de
Cantares de Condeixa, Tuna e Cantares
de Ega, Grupo de Bandolins da Casa
Museu Fernando Namora e o grupo
‘Sons do Fado’. No domingo, no palco
instalado na Praça da República atuaram o Rancho Folclórico e Etnográfico
de Eira Pedrinha, Grupo Etnográfico da

Os Encontros de Maio
pretendem promover e celebrar
a cultura popular, preservando
usos e costumes que
caraterizaram a identidade
de Condeixa.

Freguesia de Anobra, Grupo Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de
Condeixa-a-Nova e Grupo Folclórico e
Etnográfico de Belide.
Os Encontros de Maio são um evento
que já faz parte do calendário cultural
de Condeixa-a-Nova e que pretende
promover e celebrar a cultura popular, preservando usos e costumes que
caraterizaram a identidade do nosso
território.
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ExpoSicó promoveu
excelência dos
produtos regionais
em Condeixa
É organizado anualmente em sistema de rotatividade nas localidades
que compõem “a Terras de Sicó”, cabendo, este ano, a Condeixa
acolher a iniciativa.

“Terra
a Terra”
da TSF
em direto
de Condeixa

Centenas de expositores participaram na 26.ª edição da ExpoSicó/Feira
do Queijo do Rabaçal e 3ª Semana do
Cabrito, que decorreu no passado dia
4 de maio na Praça da República e na
Praça do Município.
Este certame, promovido pela Associação de Desenvolvimento Terras de
Sicó, é organizado anualmente em sistema de rotatividade nas localidades
que compõem “a Terras de Sicó”, cabendo, este ano, a Condeixa acolher a
iniciativa.
A ExpoSicó “é a montra, por excelência,
dos produtos de uma região alicerçada
no seu produto âncora que é o queijo

do Rabaçal, e que é um bom exemplo
do que se pode e deve fazer a nível intermunicipal na promoção e criação de
condições para o surgimento de produtos de excelência associados às nossas
características endógenas”, destacou
Nuno Moita, presidente da Câmara
Municipal de Condeixa.
Além de promover o Queijo do Rabaçal, teve, igualmente, um espaço
dedicado a outras iniciativas ligadas a
importantes produtos na dinamização
da economia local, nomeadamente,
a mostra de Vinhos “Terras de Sicó”, a
mostra de azeite e mel “Terras de Sicó”
e a exposição de cerâmica artística.

O programa “Terra a Terra” de 4
de maio da TSF foi emitido em
direto a partir de Condeixa para
promover as Terras de Sicó e a
26.ª edição da ExpoSicó/Feira do
Queijo do Rabaçal.
No
programa
participaram
Nuno Moita, presidente da Câmara de Condeixa, Paulo Tito
Morgado, da Associação de
Desenvolvimento Terras de Sicó
e autarca de Alvaiázere e Pedro
Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do
Centro de Portugal.
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Semana
do Cabrito
deu a provar
especialidade
de Condeixa
A Semana do Cabrito, que decorreu

qualidade do produto apresentado”,

entre 1 e 11 maio, apresentou-se,

referiu Nuno Moita, sublinhando que,

este ano, com um figurino renovado,

desta forma, “foi possível englobar os

tendo decorrido nos 12 restaurantes

vários restaurantes que têm o cabrito

aderentes à iniciativa, em vez de na

como principal referência”.

habitual tenda instalada na Praça da

No âmbito da Semana do Cabrito, a

República, em Condeixa.

Câmara Municipal de Condeixa dis-

A decisão de introduzir esta alteração
prendeu-se com diversos fatores, todavia, o principal teve como base o
“objetivo de alargar a actividade a todos os restaurantes do concelho” que
possuem na sua habitual carta o cabrito assado.
“Com este novo figurino o certame
ganha em vários aspectos, nomeadamente, em termos de logística e na

ponibilizou aos restaurantes os cabritos, comprados em estabelecimentos
comerciais locais, e as escarpiadas”,
um apoio que permitiu que os estabelecimentos de restauração pudessem
praticar um preço de referência de
11 euros por pessoa.

Esta edição decorreu
entre os dias 1 e 11
de maio e contou
com a participação
de 12 restaurantes
do concelho.
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Lambarices
distinguido
com “Cabrito
de Ouro”
O restaurante Lambarices, na Ega, re-

O PEÃO
É REI

cebeu, este ano, o prémio “Cabrito de
Ouro”, instituído pela Câmara Municipal de Condeixa para distinguir a confeção de um dos pratos mais característicos de Condeixa, cuja eleição
cabe aos clientes dos restaurantes
participantes no evento “Sabores de

De fevereiro a maio decorreu

Condeixa - Semana do Cabrito”.

uma ação de sensibilização des-

O prémio com a inscrição “Cabrito de
Ouro” ficará em exposição no restaurante Lambarices até à edição do próximo ano.
Na edição deste ano participaram os
restaurantes O Filipe, Casa do Cabrito,
O Lambarices, .COME Restaurante,
Manjares d’Avó, Flor da Aldeia, Luz e
Vida, O Regional do Cabrito, Pousada

tinada a crianças do pré-escolar

OURO
SABORES DE CONDEIXA

com o objetivo de alertar para
a diferença e inclusão social.
Através da leitura da história “so-

3ª EDIÇÃO DA SEMANA DO CABRITO

2014

mos todos diferentes” as crianças

de Condeixa, O Cabritino, Café Pimm`s

foram convidadas a refletir sobre

e Recanto dos Sabores.

a diversidade humana e a perceber que somos todos iguais na
diferença.
Os desenhos elaborados no fim
da ação demonstram que as
crianças perceberam a mensagem, e que esta iniciativa
ficou

positivamente

marcada,

provando que vale a pena apostar na aprendizagem sobre outra
perspetiva do mundo e, através
da formação das crianças, envolver e mobilizar a família e a
comunidade.
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ConImbriga
foi palco da
maior reCreação
histórICa
romana do país

Evento anual
quer ser referência
nacional.

Conimbriga

recebeu

a

primeira

edição de um dos maiores eventos de
recreação histórica da vida romana
realizado em Portugal, no cenário
vivo das ruínas romanas, classificadas Monumento Nacional.
“Condeixa – O Vislumbre de um Império” assume-se como uma aposta forte
da Câmara de Condeixa-a-Nova na
valorização do património histórico e
cultural do município, tornando-o uma
referência nacional.
“Queremos promover um património
que nos distingue do registo histórico nacional e dos outros municípios,
criando uma tradição que valorize as
ruínas romanas de Conimbriga, o concelho de Condeixa-a-Nova e o eixo da
romanização de Sicó”, explicou o presidente da autarquia, Nuno Moita.
A recreação histórica contou com perto de 200 figurantes, 16 grupos de animação, a maior legião de romanos militares em iniciativas desta natureza e
a maior demonstração de falcoaria de
sempre, com demonstração de voos de
águias, ave que na simbologia romana
significa a coragem e o poder.
Lutas de gladiadores, cortejo imperial, mercado romano, danças exóticas,
música romana, acampamento de legionários, artífices ao vivo e recriações
teatrais foram alguns dos atrativos do
evento que pretende ser o mais rigoroso possível na recriação do quotidiano
romano.
O programa ficou ainda marcado por
outros dois importantes momentos, os
espetáculos “Circus Ludi Gladiatori” e
“Pugnati Coninbriguis” que recriaram
duelos entre gladiadores, um dos entretenimentos preferidos dos romanos
protagonizados por lutadores escravos.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •
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As atividades decorreram em três

entrada para a Casa dos Repuxos, para

O evento, organizado pela empresa

palcos diferentes, muitas vezes em

o primeiro espetáculo, “Circus Ludi

Décadas de Sonho, de Santa Maria da

simultâneo, e divididas em cinco gru-

Gladiatori”, foram contabilizadas mais

Feira, teve o patrocínio da Câmara de

pos temáticos. Assim, nas Termas do

de 2.500 pessoas.

Condeixa e o apoio do Museu Monográ-

Aqueduto, Termas Sul e Casa dos Re-

O sucesso da iniciativa era espera-

fico de Conimbriga.

puxos, esta última pavimentada com

do e confirmou-se, “apesar da ‘par-

A estratégia da autarquia, enfatizou

mosaicos e com um jardim central

tida’ de S. Pedro”. Nos próximos anos,

Nuno Moita, “é divulgar e valorizar

onde se conserva todo um sistema de

adiantou Nuno Moita, presidente da

um património único, das ruínas ro-

canalizações com mais de 500 repu-

Câmara de Condeixa-a-Nova, o evento

manas, e ao mesmo tempo o concelho

xos, surgiram, ao vivo, jogos romanos,

“vai voltar mas em moldes diferentes”.

de Condeixa-a-Nova”. Por outro lado,

acampamentos de militares, de gladi-

Já em 2015, será nesta altura do ano

esta aposta do executivo municipal

adores e de bárbaros e uma quinta dos

mas terá a duração de dois dias e irá

pretende também potenciar a candi-

romanos.

decorrer em dois polos em simultâneo

datura de Conimbriga a Património

Antes da chuva que caiu durante a

– as Ruínas Romanas de Conimbriga e

Mundial da Unesco.

tarde, chegaram a estar em Conimbri-

o Museu Multimédia Poros, que recria

ga perto de quatro mil pessoas: só na

também ambientes romanos.
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Dia Mundial
da Criança
comemorado
nas Ruínas de
Conimbriga

As Ruínas serviram
de palco para
sensibilizar as camadas
mais jovens
da sua importância.
Dezenas de crianças das escolas do
primeiro ciclo do concelho de Condeixa

participaram

nas

comemo-

rações do Dia Mundial da Criança que
o município promoveu nas Ruínas de
Conimbriga.
Além dos insufláveis, os alunos das EB1
de Sebal, Ega, Anobra, Belide, Condeixa
Nº1 e Condeixa Nº3 puderam experimentar os ateliers digitinta do barro e de
descoberta do fórum romano.
A escolha de Conimbriga para a realização das comemorações do Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de junho,
teve como objetivo sensibilizar as camadas mais jovens para a importância do
espaço das “Ruínas de Conimbriga”.
O programa das comemorações foi promovido pela Câmara Municipal de Condeixa em conjunto com as Ruínas de
Conimbriga.

Condeixa representada
no Congresso da Sopa
em Tomar
O

município

Condeixa,

movendo a partilha de saberes

através da Câmara Municipal e

e sabores e valorizando, desse

do restaurante ‘O Filipe’, esteve

modo, o certame. O restaurante

representado no Congresso da

“O Filipe” representou o municí-

Sopa, que decorreu no passado

pio condeixense dando a pro-

dia 3 de maio, em Tomar.

var aos congressistas a ‘Sopa à

Na edição deste ano, o concelho

Lavrador’, prato muito aprecia-

de Condeixa foi convidado pela

do pelos presentes.

organização

do

de

evento,

pro-

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •

Dia da Família
junta várias
gerações
no Parque
Verde
em Condeixa
Esta iniciativa fomenta o convívio
intergeracional.
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O Dia da Família juntou, este ano,
centenas de famílias num dia de convívio no Parque Verde da Ribeira de
Bruscos e decorreu juntamente com o
Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais de Condeixa.
Dinamizado pelo Gabinete de Desporto
da Câmara de Condeixa, o programa do
Encontro de Jogos Tradicionais contou
com atividades várias, nomeadamente
corrida de sacos, jogo do pião, oficina
de papel artesanal, oficina de saúde,
manobras com cordas sobre o rio,
mini-safari científico, oficinas intergeracionais, pinturas faciais, pinturas
de t-shirts, tiro com bola, insufláveis,
entre outras.
A este evento associou-se o Dia da
Família, promovido pelo Serviço de
Ação Social, com o envolvimento e a
colaboração das entidades parceiras
da Rede Social concelhia, e que tem
como objetivo envolver várias gerações
de famílias através da dinamização de
jogos e de outras actividades lúdicas
e culturais, que fomentem o convívio
intergeracional e o estabelecimento de
relações de afeto e de partilha de forma
a promover a família, como instituição
fundamental para a estabilidade da
sociedade e das novas gerações.
Os participantes receberam ainda o
“Kit Família”, com prendas alusivas ao
evento.
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I Jornadas
Solidárias “Dar
e Receber” apelam
à partilha

Espetáculos,

tertúlias,

passeios,

colónia de férias, caminhadas, ações
de sensibilização e formação e recolha de bens foram algumas das atividades promovidas no âmbito das
I Jornadas Solidárias “Dar e Receber”,
organizadas pelo Serviço de Ação Social e Saúde da Câmara de Condeixa,
entre 15 de junho e 11 de julho, com
a colaboração de outras entidades da
Rede Social concelhia.
Para além do carácter lúdico, recreativo e cultural, esta iniciativa pretendeu sensibilizar para a importância da

Organizadas pelo serviço de Ação Social e
Saúde da Câmara Municipal de Condeixa com a
colaboração de outras entidades da Rede Social
concelhia.

Condeixa
assinalou
Mês da
Prevenção
dos Maus
Tratos
na Infância

O município de Condeixa-a-Nova
promoveu, dia 28 de abril, uma largada de balões na Praça da República
no âmbito do Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância. A largada de
balões foi protagonizada por alunos
do Agrupamento de Escolas de Condeixa que se apresentaram vestidos
com uma peça de roupa de cor azul,
associando-se, deste modo, à sensibilização para aquela problemática. A
iniciativa foi promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) que organizou ainda um conjunto de ações de sensibilização junto

solidariedade, numa constante troca
de dar e receber, considerando-se que
a conjugação de sinergias e a implicação de vários atores sociais poderá
minimizar e responder às várias solicitações da comunidade.

das escolas e a colocação simbólica
de um laço azul gigante - construído
em material reciclado pelos alunos e
docentes - na entrada de cada estabelecimento de ensino do nosso concelho.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •

Festa de
encerramento
do Programa
de Mobilidade
Sénior no
Parque Verde
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As actividades
de mobilidade
abrangem cerca
de 80 idosos.

O Programa de Mobilidade Sénior 2013/2014 juntou no

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova tem vindo, des-

passado dia 26 de junho todos os participantes na festa

de 2007, a implementar várias ações dirigidas à terceira

de encerramento no Parque Verde da Vila de Condeixa,
coincidindo com as comemorações dos Santos Populares.
Uma caminhada intergeracional, de manhã, um almoço
partilhado e uma tarde recreativa e cultural (marchas populares, atelier da loja social, APPACDM de Condeixa e Casa
de Saúde Rainha Santa Isabel de Condeixa) animaram os
participantes.
O funcionamento destas actividades de mobilidade (hidroginástica, exercícios terapêuticos, atividades culturais)
tem decorrido na sala de mobilidade do Centro de Saúde,
Pavilhão Municipal e nas Piscinas Municipais e abrange um
universo de 80 idosos.

idade, coordenadas pelo Serviço de Ação Social e Saúde,
proporcionando a prática de hidroginástica, atividade física
a munícipes com mais de 60 anos, entre outras de índole
recreativa, cultural e social, de forma a melhorar a qualidade de vida destes cidadãos, promovendo estilos de vida
mais saudáveis.
Em julho decorrem ainda os Passeios de Verão para a zona
de Fátima e praias do Oeste e uma Caminhada na Praia de
Quiaios.
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Câmara
de Condeixa
cede espaço
a cooperativa
dedicada
ao autismo

“Acendam a Luz
Azul”, é a campanha
promovida pela
Federação
Portuguesa
de Autismo.
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova assinou um protocolo de colaboração com a My Kid Up – Centro
de Intervenção Comportamental que
estabelece a cedência àquela cooperativa da sala polivalente da Escola
Básica de Eira Pedrinha para a realização, nomeadamente, de ações de
formação e tratamento de crianças

O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento que influencia a
comunicação, o comportamento e as relações sociais, sendo uma fonte
de preocupação crescente no domínio da saúde pública a nível mundial,
afetando cerca de 67 milhões de pessoas no mundo.

com necessidades especiais indicadas pelo Município.
A My Kid Up – Centro de Intervenção
Comportamental é uma cooperativa
que se dedica à formação e apoio a
famílias de crianças e jovens portadores de autismo e outros atrasos no desenvolvimento.
A cerimónia de assinatura do protocolo
decorreu no Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se assinala
a 2 de abril, efeméride comemorada
em Condeixa com a iluminação da
fachada frontal do edifício da Câmara
Municipal de azul, associando-se à
campanha “Acendam a Luz Azul”, promovida pela Federação Portuguesa de
Autismo.
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 2 de abril como Dia
Mundial da Consciencialização do Autismo, iniciando as comemorações em
2008, ano em que várias entidades se
associaram ao movimento “Light it up
Blue”, tendo sido instituída a cor azul
para identificar esta celebração.
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Caminhada
noturna com
fins solidários
juntou
600 pessoas
Milhares de artigos foram doados
pelos cerca de 600 participantes na
iniciativa “Caminhada Solidária… ao
Luar”, que decorreu em junho com o
objetivo de angariar bens alimentares
destinados a famílias carenciadas.
Os alimentos recolhidos, entre arroz,
massas, leite e outros bens essenciais,
reverteram para a mercearia social da
Autarquia para serem distribuídos pelas famílias carenciadas do concelho
de Condeixa.
O evento, organizado pelo Serviço de
Ação Social e Saúde/Rede Social da
Autarquia, no âmbito do projeto “A
17 Acontece…” pretendeu, simultaneamente, promover estilos de vida
saudáveis junto da população condeixense.

A caminhada noturna decorreu ao longo de um percurso de 10 quilómetros,
de baixa intensidade, entre as 21:30
horas e a meia-noite, com partida da
Praça da República. No final, a organização ofereceu aos participantes um
reforço alimentar com chá quente,
café e escarpiada, doce típico de Condeixa.
Ao longo do percurso, os participantes
puderam ainda observar a lua e
constelações através de telescópios
facultados pelo Exploratório – Centro
Ciência Viva de Coimbra.
Para o sucesso da iniciativa, muito contribuiu ainda a colaboração da Santa
Casa da Misericórdia de Condeixa, dos
Bombeiros Voluntários de Condeixa, da
Guarda Nacional Republicana e da empresa Gesinserde.
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“Andar a pé”
levou uma
centena de
particIpantes
à Serra
da Redinha
e Vale dos
Poios
Indiferentes ao mau tempo, cerca
de cem pessoas participaram na
I Caminhada na Serra da Redinha
e Vale dos Poios, no âmbito da
iniciativa “Andar a Pé”, promovido pela Gabinete de Desporto e
Serviço de Ação Social da Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova.
O programa “Andar a Pé” é um
ciclo de caminhadas que tem
como objetivo promover a prática
da atividade física regular e incentivar a população a caminhar.
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OBRAS EXECUTADAS
POR EMPREITADA
QUE SE EnCONTRAM A DECORRER
Requalificação urbana, Rede de Esgotos e Remodelação
da Rede de Águas da Ega – EN342

Localização : Ega
Valor de adjudicação : € 460.301,55 + IVA
Início : Junho de 2014
Conclusão Prevista: Novembro de 2015

Trata-se de uma obra a decorrer na EN 342 na Ega,
com uma extensão de cerca de 1 km, para conclusão da
rede de saneamento na freguesia. Prevê a implantação
de condutas de esgoto e respetivos ramais domiciliários,
remodelação da rede de águas, alteração do sistema de
drenagem pluvial existente, assim como a construção
de passeios e a substituição do pavimento.

Beneficiação dos Arruamentos na Povoação do Casmilo
Localização : Casmilo, freguesia do Furadouro
Valor de adjudicação: € 147.508,00
Início: Janeiro de 2013
Conclusão Prevista: Outubro de 2014
Esta empreitada prevê a beneficiação dos arruamentos dentro da povoação do Casmilo e consiste
essencialmente na pavimentação com betão
betuminoso da faixa de rodagem numa extensão
de 2Km, e execução de calçada portuguesa numa
área total de 3 000m2.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •

25

Beneficiação da Estrada LIDL/ Quinta do Barroso – 2ª Fase

Localização: Freguesias de Condeixa-Velha
e Condeixa-a-Nova, Sebal e Belide
Valor de adjudicação: € 78.093,00
Início: Outubro 2013
Conclusão Prevista: Julho 2014

Esta obra encontra-se em fase de conclusão e contempla a execução de um passeio e de rede águas
pluviais. Prevê também algumas obras complementares nomeadamente o prolongamento da rede de
iluminação pública e a execução de infraestruturas
telefónicas.
Tem como principal objetivo dotar o arruamento
com iluminação publica e a criação de condições
de segurança na circulação pedonal na interligação
da Quinta do Barroso e a EN347.

Centro de Eventos Sicó-POROS – Construção 2ª Fase

Localização: Quinta de S. Tomé
- Condeixa-a-Nova
Valor de adjudicação: € 750.730,00
Início: Outubro de 2013
Conclusão Prevista: 1º trimestre de 2015

Esta obra prevê a demolição dos anexos da antiga
Quinta de S. Tomé (atual Centro de Eventos de Sicó
Museu POROS) que se encontravam em ruínas e
a construção de um edifício que se desenvolve 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 com capacidade para 75 pessoas 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.

26

• BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA

TRABALHOS POR
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
MAIS RELEVANTES

Piscinas Municipais

BELIDE

POCINHOS - BARREIRA

Ampliação do espaço exterior das
Piscinas Municipais, pintura
da bancada e do cogumelo.

Reparação da conduta
de abastecimento de água
a Belide.

Requalificação urbana
de povoações no que se refere
a drenagem de águas pluviais.

BOLETIM MUNICIPAL DE CONDEIXA •
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SIGurb - Sistema
de Informação
Geográfica
do Urbanismo
No inicio deste ano foi publicada a
aplicação “SIGurb” - Sistema de Informação Geográfica do Urbanismo.
Apesar de inserida na Divisão de
Planeamento Urbanístico (DPU), esta
aplicação é transversal a todas as

Esta aplicação é transversal a todas
as divisões da Câmara Municipal,
trabalhando todo o tipo de informação
georreferenciável.

divisões da Câmara Municipal, trabalhando todo o tipo de informação
georreferenciável. Esta solução é enquadrada na atual Modernização da
Administração Pública e permite disponibilizar através da web um serviço
ao Munícipe com comodismo, qualidade e rapidez. A aplicação está di-

Atribuição
de números
de polícia

de outras entidades, como IMTT, Conservatória de Registo Predial, Finanças, entre outras.
Para o corrente ano prevê-se ainda
que seja feita distribuição postal

Para corrigir a desordenação dos

nos

números de polícia na maior parte

nida Visconde de Alverca, Travessa

PDM online – onde o munícipe pode

das ruas da vila de Condeixa-a-No-

Nunes Vidal, Rua Manuel Ramalho,

solicitar a impressão de um Pedido de

va, a Câmara Municipal encontra-

Tra-vessa D. Elsa Sotto Mayor, Rua

Informação Simples, ou seja, a confron-

-se a desenvolver um processo de

D. Elsa Sotto Mayor, Rua Dr. Alfredo

tação geométrica de uma área de inte-

correção de moradas para evitar mais

Pires Miranda, Rua Dr. Júlio Rocha, Rua

resse ou pretensão, com as classes de

constrangimentos.

António Oliveira, Largo Manuel Filipe,

espaços da Carta de Ordenamento do

Com o início da colocação das novas

Largo S. Geraldo, Largo Artur Barreto

PDM, assim como as Cartas de RAN e de

placas toponímicas em 2012, e em

e Largo Rodrigo Fonseca Magalhães.

REN.

comum acordo com os CTT, iniciou-

Para

-se a distribuição de avisos postais

o munícipe pode sempre contactar o

Consulta de Plantas de Localização -

com a atribuição da morada correta,

serviço de informação geográfica da

onde o munícipe pode obter as plantas

nome de rua, número de polícia e có-

DPU através do telefone 239 949 120

necessárias à instrução de pedidos de

digo postal, a todos os munícipes resi-

ou sig.dpu@cm-condeixa.pt.

realização de operações urbanísticas ou

dentes na vila.

outros.

A partir desta distribuição postal

vidida em dois módulos:

Esta informação está disponível no site
da Câmara Municipal, em www.cmcondeixa.pt, dentro do separador do
Urbanismo ou no separador de Plantas
Online. Para qualquer esclarecimento,
o munícipe pode sempre contactar o
serviço de informação geográfica da
DPU através do telefone 239949120 ou
sig.dpu@cm-condeixa.pt.

pretende-se que os munícipes façam
levantamento do número de polícia
correto no serviço de atendimento do
Urbanismo no BIA - Balcão Integrado
de Atendimento, localizado na Câmara Municipal, onde é emitida uma
declaração, sem qualquer custo associado, para correção de morada junto

seguintes

arruamentos:

qualquer

Ave-

esclarecimento,
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GAE
- GabiNEte de Apoio
ao Empreendedor
O GAE (Gabinete de Apoio ao Empreendedor) da Câmara Municipal
de Condeixa-a-Nova funciona como
front office ou linha de frente municipal no apoio ao empreendedorismo.
É um balcão de apoio direto e encaminhamento dos empreendedores
para as entidades de apoio locais e
regionais.
Destina-se a apoiar pessoas que pretendem criar um projeto empresarial, seja
ele um pequeno negócio ou uma startup de base tecnológica e precisem de
ajuda para os primeiros passos.
O GAE tem como principais funções
apoiar as ideias de negócio e a criação de
empresa; ajudar a desenvolver as motivações pessoais do empreendedor; di-

Sessão de esclarecimento sobre a Criação do Próprio
Emprego
Realizada no dia 28 de fevereiro de 2014 com o apoio da ANDC (Associação Nacional de Direito ao Crédito), destinou-se a empreendedores com uma ideia de
negócio viável, sem acesso ao crédito por falta de garantias.

Workshop dedicado ao tema “PME Digital”
Realizado no dia 10 de abril de 2014 com a colaboração do IAPMEI e a ACEPI
(Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interactiva), com apresentação de informação prática sobre como começar um negócio digital e de casos
reais de empresas portuguesas que já estão a beneficiar com a Economia Digital.

Sessão de esclarecimento sobre o regime
de transição do PRODER para PDR
Realizada no dia 11 de abril de 2014.

vulgar apoios e incentivos e encaminhar
o projeto do empreendedor para outras
entidades de apoio.
No âmbito das suas funções, o GAE tem
vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas locais com o objetivo de poder
contribuir para melhorar a qualidade do
serviço prestado e ir ao encontro das necessidades dos empreendedores , tendo
neste último trimestre promovido as
seguintes sessões:

O atendimento ao empreendedor é feito com
marcação prévia à 5ª
feira das 9h00 -12h00
e das 14h00-17h00,
através do e-mail:
gae@cm-condeixa.pt
ou do telefone:
239 949 120

Sessão Local de Promoção do Empreendedorismo
Realizada no dia 23 de maio de 2014 com a colaboração da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), que teve como objetivo dar a conhecer aos empreendedores locais e público em geral, o serviço prestado pelo
Gabinete de Apoio ao Empreendedor, a rede regional de empreendedorismo da
CIM-RC, as actividades programadas e a apresentação de boas práticas de empreendedorismo.

Sessão sobre o Associativismo, Empreendedorismo
e Inovação Social
Realizada no dia 29 de maio pelas 14h00 horas com a colaboração da NERC (Associação Empresarial da Região de Coimbra), no Auditório do Museu Monográfico de Conimbriga.

I Desafio de Criatividade & Inovação
– Gerar Ideias de Negócio Criativas
Realizado no dia 13 de junho de 2014, com a parceria da CIM-RC e integrado
no âmbito da Iniciativa Construir Futuros na Região de Coimbra, com o apoio
financeiro do QREN, Programa Operacional Regional do Centro – Mais Centro, as/
os participantes foram desafiados a gerar ideias criativas e a transformá-las em
actividades/negócios.
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Arte
surrealista
no castelo
medieval
do Paço
de Ega
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condeixense Santiago Ribeiro e com a

Galeria
Manuel Filipe
abre ateliês
de pintura
para
crianças
nas férias
de Verão

participação de artistas plásticos de 30

A Galeria Manuel Filipe desafiou todas

países, está patente até dia 31 de julho

as crianças que partilhem o gosto pela

A exposição “International Surrealism
Now”, liderada pelo pintor surrealista

no Paço da Ega.

pintura a participarem no “Ateliê de

O edifício medieval edificado sobre
as antigas ruínas do Castelo da Ega
construído no século XII, classificado
de “Interesse Público”, foi recentemente

recuperado

pelo

arquitecto

Miguel Brito Correia, para turismo de
habitação.
Esta exposição tem o apoio da United
Photo Press e é organizada pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova,
através da Biblioteca Municipal.

Pintura – A Paixão da Cor” que decorreu

Graça
Bordalo
Pinheiro
expõe na
Biblioteca
Municipal
de Condeixa

até 11 de julho. Em média, participaram cerca 30 pessoas em cada sessão,
a maioria jovens. Regista-se também a
adesão de alguns alunos de escolas de
artes, assim como de alguns adultos.
A iniciativa, organizada em colaboração
com o “Pensar a Arte” - Secção de pintura
do Orfeão Dr. João Antunes, teve como
objetivo final criar, juntos dos mais
novos, hábitos de visita a galerias de arte
e museu, além de ensinar noções de per-

A Biblioteca Municipal de Condeixa tem

spetiva e de cor de forma lúdica. No fi-

patente até dia 19 de julho a exposição

nal da iniciativa foi feita uma exposição

de escultura e desenho “Metamorfoses”,

com todos os trabalhos, acompanhada

de Graça Bordalo Pinheiro.

de um lanche para todos os partici-

O trabalho da artista surpreende pelo

pantes.

prazer e pela liberdade que imprime às
suas obras. Com uma imaginação e criatividade infinitas, Graça deixa uma assinatura muito pessoal e característica
nos seus desenhos e esculturas.
Ao longo da sua carreira já trabalhou
na Suécia, em Macau e no Luxemburgo e organizou várias exposições
de escultura e pintura, as últimas das
quais em Angola e Espanha. Foi professora e uma das pioneiras do ensino
da arte para crianças com deficiência
visual em Portugal. Atualmente, trabalha no seu atelier em Cascais e tem o
seu trabalho disponível na Internet em
www.gracabordalopinheiro.com.
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AGENDA

20 JULHO
Igreja Matriz de Anobra 16H

14. 28 JULHO // 11. 20 AGOSTO
// 8. 22 SETEMBRO // 6 OUTUBRO

500 ANOS FORAIS
MANUELINOS DE ANOBRA
1515

Biblioteca Municipal de Condeixa

LÉRIAS, LETRAS
& COMPANHIA

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

CONCERTO

Evocação do Dia do Aniversário do Foral
Manuelino de Anobra, 20 de Julho de 1515, com
um Concerto de Música Antiga, de Clavicórdico, por Bernard Brauchli e apresentação pelo
Diretor do Conservatório de Música de Coimbra, na Igreja Matriz de Anobra, pelas 16 horas.

22 JULHO // 19 AGOSTO // 16 SETEMBRO

Biblioteca Municipal de Condeixa

BAÚ DE MEMÓRIAS

Mensalmente, uma equipa da Biblioteca Municipal desloca-se aos Lares e Centros de Dia
aderentes levando livros e outros documentos
para descobrirem e partilharem com os utentes.

5 SETEMBRO
Biblioteca Municipal de Condeixa

EXPOSIÇÃO

Para assinalar a reabertura do ano lectivo estará
patente ao público na Sala Multiusos a exposição
“Criança de hoje e de ontem no quotidiano de
Conimbriga”.

8 DE SETEMBRO
Vários Locais
ABERTURA DO ANO LECTIVO 2014-2015

RECEÇÃO

Recepção, na Abertura do Ano Lectivo 20142015, aos Professores e Auxiliares da Ação Educativa, do Agrupamento de Escolas, e visita acompanhada pelo Professor Vítor Serrão, da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, ao Património
Quinhentista da Igreja Manuelina e Paço dos Comendadores da Ega.

1 DE OUTUBRO
Biblioteca Municipal de Condeixa
ESPETÁCULO & EXPOSIÇÃO DE

BANDOLINS

Para comemorar o Dia Mundial da Música será
inaugurada uma exposição de bandolins da autoria
do condeixense Tó Miro. Em simultâneo, haverá
a atuação do Grupo de Bandolins da Casa Museu
Fernando Namora.

5 OUTUBRO A 31 DEZEMBRO
Galeria Manuel Filipe
EXPOSIÇÃO

“REPÚBLICA E MAÇONARIA”

“República e Maçonaria” é uma exposição composta por imagens da iconografia maçónica e
que visa mostrar a importância que a maçonaria
- ou alguns maçons, como preferem certos historiadores - teve na implantação da República.
O tema será alvo de uma conferência proferida
por António Ventura, investigador da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, no dia da
inauguração.

18 A 24 JULHO
Praça da República e Praça do Município
FESTAS DE

SANTA CRISTINA
2014
DIA 18 • 22:30 Boss AC
00:00 Sede Bandida
DIA 19 • 22:30 José Cid
00:00 - Dexys
DIA 20 • 22:30 Paulo Gonzo
00:00 Sara Ribeiro
DIA 21 • 22:30 Quim Barreiros
00:00 The Single
DIA 22 • 22:30 Herman José
00:00 Piano Play
DIA 23• 22:30 “ A Voz de Condeixa” - Final
00:00 Banda Red
DIA 24 • 11:00 Sessão Solene
Comemorativa do Dia do Municipio
LOCAL • Câmara Municipal
16:00 Procissão em Honra
de Santa Cristina

28 JULHO A 14 AGOSTO
Biblioteca Municipal de Condeixa

ATELIERS DE VERÃO

As férias de verão já chegaram! E com elas
a vontade de ocupar os tempos livres de
uma forma saudável e construtiva. Assim,
a Biblioteca Municipal de Condeixa propõe
um programa diversificado e muito divertido com tardes culturais, desportivas, gastronómicas, artísticas e radicais.
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