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TEMPESTADE DEIXOU RASTO DE 4 MILHÕES DE PREJUÍZOS
Os prejuízos provocados pela tempestade
Leslie no concelho de Condeixa-a-Nova
ascenderam a cerca de quatro milhões de
euros, com estragos avultados em equipamentos municipais, empresas e habitações.
As infraestruturas e equipamentos municipais sofreram danos avaliados em perto
de um milhão de euros, sendo que cerca
de 600 mil euros dizem respeito às pisci-

Caros munícipes,
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
foi premiada, recentemente, pela excelência
da qualidade do serviço de abastecimento
público de água. Esta distinção da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR), que muito nos orgulha,
é resultado de investimentos muito significativos para continuar a garantir este
padrão de excelência, único no distrito,
nomeadamente a remodelação da rede de
abastecimento de água, com a substituição
de condutas ao longo de vários quilómetros.
Os serviços de abastecimento de água
(AA), saneamento de águas residuais
(SAR) e gestão de resíduos urbanos (RU)
no Município de Condeixa-a-Nova são
geridos diretamente pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. Desde 2004
que a Câmara Municipal de Condeixa se
encontra contratualmente vinculada ao
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Centro Litoral, comprando água para abastecimento
à população a 0,51€ por metro cúbico e
pagando o tratamento de águas residuais
de saneamento a 0,60€ o metro cúbico.
Reconhecendo as dificuldades que toda
a população sofreu, especialmente nos
anos da intervenção da Troika, a Câmara
Municipal tem protelado, nos últimos
7 anos, o aumento das taxas e tarifas

nas municipais, onde as fortes rajadas de
vento destruíram duas fachadas e toda a
cobertura. A reparação do edifício poderá
demorar entre quatro a cinco meses.
O Governo, através do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro
Marques, prometeu ajudar na recuperação dos estragos, durante uma visita
que efetuou a Condeixa.

relacionadas com aqueles serviços e,
simultaneamente, colocou o Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa
mínima protegendo, assim, o máximo
que podemos o bem estar das famílias.
Apesar da Lei da Água e dos diversos alertas emitidos pela Entidade Reguladora
dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR)
sobre a necessidade de assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos
serviços de AA, SAR e RU, a Câmara Municipal tem evitado o aumento das taxas
e tarifas relacionadas com estes serviços,
financiando-os com receitas próprias.
Atualmente, o Município de Condeixa
tem realizadas 15 candidaturas ao POSEUR representando um total de investimento de 3,1 milhões de euros, com
apoio de fundos comunitários no total de
2,3 milhões de euros. Uma das exigências
do quadro de requisitos de elegibilidade e
de execução de candidaturas aos Fundos
Comunitários assenta no compromisso
dos Municípios e Entidades Gestoras de garantir um Grau de Recuperação de Custos
daqueles serviços igual ou superior a 90%.
Em termos de Grau de Recuperação de
Custos (GRC), os Serviços apresentaram
em 2016 cerca de 71% em AA, 66% em
SAR e 77% em RU, registando um défice
global de 1,1 milhões de euros.
O incumprimento do requisito de assegurar

o Grau de Recuperação de Custos igual ou
superior a 90% em 2019 tem como possíveis impactos a impossibilidade futura
de acesso a fundos comunitários ou a
devolução dos fundos e apoios comunitários obtidos no âmbito dos projetos e
candidaturas em curso, o que se revelaria
catastrófico para o futuro do município.
De igual modo, não se evitaria uma intervenção da ERSAR nas taxas e tarifas
dos Serviços de AA, SAR e RU, podendo os
aumentos impostos por aquela entidade
ser de forma a atingir os 100%.
Assim, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no sentido de assegurar a conformidade legal, tanto em termos de fundos comunitários como de alinhamento
com os regulamentos e recomendações
da ERSAR, nunca esquecendo o bem-estar e o nível da acessibilidade económica
e social dos seus Munícipes, desenvolveu
um Modelo Tarifário dos Serviços de AA,
SAR e RU, que permite responder de modo
adequado às exigências anteriormente
identificadas e, por outro lado, procura ser
o mais justo possível, não aumentando as
tarifas para além do exigido, esperando
merecer a compreensão de todos.
O presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Nuno Moita da Costa

MUSEU PO.RO.S VENCE PRÉMIO ‘HERITAGE IN MOTION 2018’
O júri do Prémio ‘Heritage in Motion
2018’ declarou o PO.RO.S – Museu Portugal Romano em Sicó, em Condeixa,
como o grande vencedor da edição de
2018 daquela competição europeia, em
cerimónia realizada em setembro, na
Dinamarca.
Além da distinção “Best Achievement
Award”, o Museu PO.RO.S venceu ainda na
categoria “Aplicações e Experiências Inte-

O município de Condeixa-a-Nova
alargou o seu plano internacional de
geminações à Argélia após o acordo
celebrado em outubro com o município argelino de Djemila, no âmbito da
V Cimeira Luso-Argelina, que decorreu
em Lisboa.
A aproximação entre (Conimbriga - cidade luso-romana) e Djemila (Cuicul cidade romana património mundial da

rativas”, do principal prémio europeu para
a distinção dos melhores projetos multimédia na área do património cultural.
O presidente do Município, Nuno Moita,
declarou-se “grato e muito orgulhoso”
por este reconhecimento europeu, felicitando “todos os parceiros envolvidos
na construção deste empreendimento
pela criatividade, pelo arrojo e pelo
rasgo inovador”.

ALUNOS DA ESCOLA AZUL COM NOVO
REFEITÓRIO
Os 230 alunos da Escola Básica Nº1
(Escola Azul) de Condeixa passaram a
ter refeição escolar no novo refeitório
que foi construído, evitando, assim,
a sua deslocação por acesso exterior
descoberto à escola EB 2,3. Esta obra,
inscrita no programa eleitoral, obrigou
ainda à modernização e ampliação da
capacidade de confeção da cozinha
localizada na EB1 N.º3 (Centro Educativo), implicando um investimento global que ultrapassou os 200 mil euros.

RECEÇÃO AOS PAIS, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS
Nas vésperas do arranque do novo ano
escolar, o município de Condeixa-a-Nova
promoveu uma jornada de receção e boas
vindas aos professores, funcionários e
encarregados de educação, com a realização de uma caminhada pelo Caminho de
Santiago – Vale do rio dos Mouros, palestra,

largada de parapente e sessões de cinema.
Esta iniciativa, que se repete todos os
anos, visa proporcionar aos pais, professores e funcionários um primeiro
contacto para que possam trabalhar em
estreita parceria para atingir os melhores resultados educativos.

AUTOCARRO
TURÍSTICO
PASSOU A LIGAR
CONIMBRIGA AO
PO.RO.S

No Dia Mundial do Turismo, que
se celebra a 27 de setembro, foi
inaugurada a ligação de autocarro
para transporte de turistas entre as
Ruínas de Conimbriga e o Museu
PO.RO.S., considerado o melhor projeto cultural multimédia da Europa.
O novo serviço, efetuado com recurso a um autocarro decorado com
elementos identificativos do PO.RO.S
– Portugal Romano em Sicó, visa
melhorar as condições de acessibilidade dos turistas de Conimbriga
ao novo museu, tido como a grande
alavanca, a par de Conimbriga,
para o desenvolvimento do setor do
turismo no município de Condeixa-a-Nova e na região.

COMEÇOU RECOLHA PORTA-A-PORTA DE LIXO RECICLÁVEL
A ERSUC- Resíduos Sólidos do Centro, em
colaboração com o município de Condeixa-a-Nova, iniciou em agosto o serviço
de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta dedicada aos estabelecimentos
comerciais (setor não doméstico).
Com o objetivo de aumentar a separação dos resíduos recicláveis e reduzir

CONDEIXA E DJEMILA (ARGÉLIA) JÁ SÃO CIDADES IRMÃS

o lixo indiferenciado, o novo serviço
de recolha realiza-se três vezes por
semana (recolha de papel/cartão e de
embalagens às 2ª e 5ª feiras e a do vidro
aos sábados). No momento da recolha,
são entregues aos utilizadores novos
sacos, em quantidade adequada às
suas necessidades.

Unesco desde 1982), refira-se, começou
aquando da realização, em Condeixa, do
“Encontro Portugal – Argélia. Mosaicos
romanos. Fragmentos de um passado
em comum”, em julho do ano passado.
O acordo de geminação agora celebrado
é encarado como uma oportunidade
para a aproximação e cooperação entre
os dois municípios que partilham um
legado patrimonial romano em comum.

FERNANDO NAMORA INSPIRA AMANTES DAS ARTES PLÁSTICAS
E DA ESCRITA
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em articulação com a Comissão
Cultural da Casa Museu Fernando Namora e o Agrupamento de Escolas de
Condeixa, lançou o concurso “Um Olhar
sobre Fernando Namora”, no âmbito do
centenário do nascimento do escritor
condeixense, que se comemora em 2019.
O concurso decorre até 1 de março de

‘MICRONINHO’
AJUDA
CONDEIXENSES A
REINTEGRAREM
MERCADO DE
TRABALHO
Em funcionamento desde há um
ano no Gabinete de Ação Social da
Câmara Municipal de Condeixa,
a ‘Microninho_incubadora social’
tem ajudado os condeixenses em
situação de desemprego a reintegrarem o mercado de trabalho
através de um processo de acompanhamento e orientação.
Dos 28 agregados familiares que
recorreram à ‘Microninho_incubadora social’ desde setembro de
2017, vinte encontram-se orientados para a empregabilidade (nove
já integraram o mercado de trabalho) e oito para o empreendedorismo, encontrando-se já três deles
em fase de incubação, em negócios
que vão desde um salão de cabeleireiro, serviço de apoio a idosos
ao domicílio até uma empresa de
soluções de design.

2019 e encontra-se aberto a diversas
modalidades das expressões literárias
(conto, ensaio, poesia) e plásticas (pintura, multimédia, escultura), com o
propósito de estimular e desenvolver o
conhecimento e o estudo da obra multifacetada de um dos mais relevantes
escritores em língua portuguesa do
século XX.

ANTIGA ‘FEIRA DOS QUATRO’ VEDADA
PARA IMPEDIR DEPÓSITO DE LIXO
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
avançou com uma operação de limpeza
e remoção de resíduos no terreno público
onde, no passado, se realizava a conhecida “Feira dos Quatro”, seguindo-se
a vedação daquela área para evitar a
continuação das deposições ilegais.
Ao longo dos anos, sucessivas deposições
indevidas de resíduos das mais diversas
tipologias deixaram aquele terreno público

num estado de degradação e insalubridade, obrigando à presente intervenção.

OBRAS

EGA E VENDA DA LUÍSA COM INTERVENÇÕES
NAS REDES DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
Financiada por fundos comunitários
(POSEUR), a empreitada vai proceder
ao fecho da rede de saneamento nas
povoações de Ega e Venda da Luísa,
de modo a servir toda a população.
Na Ega contempla a construção de
duas estações elevatórias e o prolongamento da rede de esgotos em quase
um quilómetro. Já na Venda da Luísa
a obra contempla a construção de
uma estação elevatória e o prolongamento da rede de esgotos em 441m.
Na Ega inclui também a remodelação

da rede de abastecimento de água,
que contempla a substituição da
conduta numa extensão de mais de
1000 metros. Esta obra, adjudicada
por quase 300 mil euros (+ IVA), deverá
estar pronta em março de 2019.

OBRAS

FECHO DE SISTEMA
DE SANEAMENTO
NA AMEIXEIRA

NOVA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO NA
CANEIRA (ANOBRA)

OBRAS EM
CONDEIXA-A-VELHA
EM CONCLUSÃO

A empreitada visa otimizar a utilização
da capacidade instalada (ETAR de Arrifana) e da adesão ao serviço, através da
ligação entre sistemas e a sua extensão
à população ainda não servida no lugar
de Ameixeira, recorrendo-se para tal
ao fecho do sistema de saneamento de
águas residuais com uma extensão de
quase 1700 metros. A execução da obra
prevê ainda a remodelação da rede de
distribuição de água existente.
Adjudicada por cerca de 260 mil euros
(+ IVA) prevê-se a conclusão da obra em
Junho de 2019.

Adjudicada por cerca de 97 mil euros (+
IVA), trata-se de uma obra financiada
que consistiu na construção de uma estação de tratamento de águas residuais
(ETAR) e na sua ligação à rede de saneamento existente, através da execução de
um colector com cerca de 100 metros.

Orçadas em 134 mil euros (+IVA) encontram-se praticamente concluídas as obras
em Condeixa-a-Velha de construção de 800
metros de rede de saneamento e de remodelação da rede de águas. Foi ainda construída uma estação elevatória de esgotos e
pavimentados os respetivos arruamentos.

SANEAMENTO VAI CHEGAR A MAIS
RESIDENTES DE CASAL DE S. JOÃO

REPARAÇÃO DA
REDE DE ÁGUAS TERRAS VELHAS /
ALCABIDEQUE
Foi concluída a obra de substituição da
conduta de abastecimento de água, na
zona de Alcabideque (União de Freguesias
de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova),
numa extensão de 400 metros. A obra,
orçada em cerca de 25 mil euros (+ IVA)
pretendeu resolver o problema das roturas frequentes que ali eram verificadas.

Adjudicada por cerca de 180 mil euros
(IVA), trata-se de uma obra financiada
que consiste no fecho da rede de saneamento na povoação de Casal de S.
João, na freguesia de Anobra, de modo
a servir todos os habitantes. Prevê a
construção de uma estação elevatória,
de uma estação de tratamento de águas
residuais (ETAR) e a execução de cerca
de 500 metros de colector para ligação
destes sistemas à rede existente. O
prazo de conclusão dos trabalhos está
previsto para dezembro.

CONSTRUÇÃO DE
OSSÁRIO CONCLUÍDA
NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL
Esta empreitada, orçada em cerca de
24 mil euros (+IVA), contemplou a
construção de 72 ossários no Cemitério
Municipal e já se encontra concluída.

OUTRAS OBRAS
A DECORRER
Redes de Saneamento:
Rua da Agricultura/Rua de S. Pedro
Cemitério (Anobra)
Orç. 120.780+IVA | Fundos Comunitários
Casal das Figueiras
Orç. 122,894.41+IVA | Fundos Comunitários
Presa/Relves
Orç. 279,824.82+IVA | Fundos Comunitários
Vale de Janes
Orç. 329,265.82+IVA | Fundos Comunitários
Lameira
Orç. 315,000+IVA | Fundos Comunitários

