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EDITORIAL MENSAGEM DE ANO NOVO
Caros munícipes,
O ano de 2020 que agora termina ficará marcado na nossa memória e por
muitas gerações como um ano que
interrompeu os projetos, as rotinas, a
trajetória e a vida de muitas pessoas,
num desafio sem precedentes à nossa
capacidade de superação e reinvenção.
De facto, cada um de nós foi, de algum
modo, afetado pelas consequências desta calamidade de escala global, seja no
plano afetivo e psicológico, decorrente
do clima de incerteza que subitamente
se instalou, seja no plano profissional e
financeiro, com a quebra de rendimentos e o aumento do desemprego, sem
esquecer as situações de doença por
ação direta ou indireta deste vírus.
Passamos um período de grande provação, mas, ao mesmo tempo, pudemos
constatar que tantas vezes subestimamos os limites das nossas capacidades,

provando ser competentes para ultrapassar obstáculos à partida intransponíveis com as mais criativas soluções.
Os últimos meses demonstraram que,
apesar de todos os constrangimentos,
conseguimos manter o país a funcionar,
a economia a responder. Nada disto teria sido possível sem a disponibilidade e
a competência dos homens e mulheres
que, diariamente, asseguram a qualidade e a eficácia dos nossos serviços
públicos e das nossas empresas.
A minha mensagem de Ano Novo é, pois,
um elogio à competência e abnegação
de todos os profissionais que encararam
a pandemia, desde a primeira hora,
com inegável coragem e resiliência, nos
hospitais, nos centros de saúde, nas
instituições de apoio à terceira idade,
nas escolas, nos serviços de recolha de
lixo, de limpeza urbana, nas empresas
de distribuição alimentar.
Vai levar tempo a recuperar das adversidades em que vivemos mergulhados
durante a maior parte deste último ano
mas chegados ao fim de 2020 ilumina-se-nos a esperança de uma vacina prometida para os primeiros dias de 2021.
Será o início de um caminho novo que
nos levará de volta à normalidade dos
dias. Há quem diga que nada será como
dantes mas estou certo que depois de
recuperarmos a liberdade dos afetos e dos
nossos sonhos o futuro será ainda melhor.
Até lá, proteja-se. A si e aos seus.
Feliz Ano Novo
Nuno Moita da Costa
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova

PO.RO.S
E GASTRONOMIA
DE CONDEIXA EM
DIRETO NA
RÁDIO RFM
O camião “RFM Sente Portugal no
Natal”, iniciativa daquela rádio
nacional, circulou pelas ruas de
Condeixa no início do mês, numa
emissão em direto e ao vivo onde
foram apresentadas as tradições e
os tesouros locais.
Num programa conduzido por Paulo
Fragoso e Ana Colaço e que com a
participação do presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita e de
outros convidados foram apresentados alguns dos mais importantes
ativos turísticos de Condeixa, como
sejam as Ruínas de Conimbriga, o
Museu PO.RO.S, o património natural do concelho, a gastronomia e as
escarpiadas.

CÂMARA DE
CONDEIXA COM
ORÇAMENTO DE
19 MILHÕES
PARA 2021

COVID-19

O orçamento da Câmara de Condeixa
para 2021, no valor de 19 milhões e 214
mil euros, aprovado por maioria, aposta
no rigor e na estabilidade orçamental
para consolidar o desenvolvimento do
concelho, apesar da incerteza do período pós-pandemia.
Entre as principais prioridades estão
alguns dos projetos mais emblemáticos deste mandato, nomeadamente a
requalificação da antiga fábrica ‘Cerâ-

RESTAURANTES COM APOIO DA CÂMARA
EM DIAS DE RECOLHER OBRIGATÓRIO
A Câmara Municipal de Condeixa assegurou as entregas ao domicílio de
refeições encomendadas aos restaurantes do concelho como medida de
apoio àquele setor, nos dias em que
vigorou o recolher obrigatório a partir
das 13 horas.
O programa “Condeixa Come em Casa”,
gratuito para os restaurantes e clientes,
estará em vigor sempre que o Município
esteja sob as medidas mais restritivas
de confinamento em função dos níveis
de risco de transmissão da COVID-19

CONDEIXA PROMOVEU CAMPANHA DE
NATAL DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova,
em parceria com a ADEC – Associação de
Desenvolvimento Empresarial de Condeixa, promoveu uma campanha de Natal
de apoio ao comércio local, um dos mais
afetados pelas restrições da pandemia.
Além da habitual iluminação natalícia
das principais artérias comerciais da
vila, a campanha de Natal “Comércio de
Condeixa, sempre ao seu lado” contou
com diversos materiais promocionais
e a distribuição de cupões de desconto

mica de Conimbriga’, a continuação dos
investimentos na reparação de redes
rodoviárias e na remodelação das redes
de águas e saneamento, a Educação e os
apoios às Juntas de Freguesia e às coletividades do município (1,3 milhões),
com destaque para o apoio de 250 mil
euros aos Bombeiros Voluntários de
Condeixa. A taxa do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) vai manter-se no
valor de 0,3% (taxa mínima permitida
por lei), mantendo a redução de 40 e de
70 euros no montante do imposto a pagar pelas famílias com, respetivamente,
dois e três ou mais dependentes a cargo.
As pequenas empresas vão continuar a
beneficiar de isenção de derrama.
Em relação a 2020, o orçamento para
o próximo ano terá mais cerca de 1,5
milhões, essencialmente devido à transferência de competências da Administração Central para a Câmara Municipal
de Condeixa na área da Educação, com
a incorporação do pessoal não docente
das escolas.

direto de 10% em compras a realizar
nos estabelecimentos aderentes, como
forma de incentivo à escolha do pequeno comércio para a realização das
habituais compras de Natal. Os cupões
numerados entregues no ato da compra
serão sujeitos a um sorteio para a atribuição de 30 cabazes com produtos da
região. Os resultados do sorteio serão
divulgados nas redes sociais e no sítio
da internet do Município de Condeixa-a-Nova a partir de 12 de janeiro de 2021.

mais elevados, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde.
Os pedidos de encomenda de refeições,
assim como a definição da morada de
entrega e o método de pagamento,
devem ser efetuados diretamente pelo
consumidor aos restaurantes. O transporte deve ser solicitado apenas e só
pelos restaurantes à Câmara Municipal, através do número de telemóvel
963596662, procedendo-se de imediato
à operacionalização do serviço de entrega ao domicílio.

EDUCAÇÃO

CÂMARA
ACOLHEU
NUTRICIONISTA
PARA AJUDAR
A MELHORAR
HÁBITOS
ALIMENTARES
A Câmara Municipal de Condeixa
passou a dispor dos serviços de uma
especialista em nutrição para promover a educação alimentar nas diferentes faixas etárias, nomeadamente
através de consultas de nutrição.
Neste âmbito serão realizados projetos de intervenção e sessões de
formação aos alunos, encarregados
de educação, professores e trabalhadores do Município com o objetivo
de melhorar as práticas alimentares. Serão ainda tomadas medidas
no âmbito das refeições escolares,
no que toca à segurança alimentar,
entre outras.

NOVO REFEITÓRIO NA ESCOLA BÁSICA
DE CONDEIXA Nº2
A Câmara de Condeixa investiu cerca de
10 mil euros na aquisição de mobiliário
(mesas individuais) para o refeitório da
Escola Básica Nº2 de forma a aumentar
a capacidade de lugares disponíveis, facilitando a fluidez e eficácia deste serviço.
O investimento decorre das novas responsabilidades da Câmara de Condeixa
no fornecimento de refeições e da necessidade de criar melhores condições
de segurança em período de pandemia.
Com a reorganização do espaço e separação das mesas, de modo a garantir as
condições de distanciamento físico dos

alunos, a capacidade máxima do refeitório duplicou, diminuindo as filas extensas
e tempos de espera longos que se verificaram nas primeiras semanas de aulas.

CÂMARA ATRIBUI BOLSAS DE ESTUDO A
UNIVERSITÁRIOS
O Município de Condeixa-a-Nova atribui
anualmente Bolsas de Estudo Fernando
Namora aos estudantes universitários
residentes há mais de um ano no concelho, com o objetivo de apoiar os agregados familiares mais carenciados nos
pagamentos das despesas relacionadas
com os estudos.
O valor máximo a atribuir a cada aluno

é de mil euros, ao qual será descontado
metade do valor de outras bolsas de
estudo que o candidato eventualmente
receba.
O valor da bolsa é pago em três prestações, a última das quais após o cumprimento das horas de voluntariado
previstas no regulamento disponível no
site www.cm-condeixa.pt.

CÂMARA AJUDOU NA
VACINAÇÃO CONTRA A
GRIPE
BARREIRAS
DE ACRÍLICO
NAS ESCOLAS
PARA PREVENIR
CONTÁGIOS
A Câmara de Condeixa, através do
Serviço Municipal de Proteção Civil, instalou 350 acrílicos na Escola
Básica de Condeixa Nº2 e Escola
Secundária Fernando Namora, no
âmbito das medidas de contenção
da pandemia da COVID-19.
A o t o d o a a u t a rq u i a i nve s t i u
10.500 euros em mais uma medida que visa promover a segurança
dos nossos alunos.

A Câmara Municipal de Condeixa, através da Equipa de Intervenção Direta, colaborou no programa de vacinação contra a gripe para a população com mais
de 65 anos, levando a vacina àqueles que
têm mais dificuldades de mobilidade das
localidades mais isoladas.
A medida, implementada em articulação com as unidades de saúde locais,

AÇÃO SOCIAL

que cederam as vacinas, e a colaboração dos Bombeiros Voluntários de
Condeixa, que disponibilizam uma
enfermeira para a sua administração,
pretendeu aumentar os números de
vacinados contra a gripe entre a população mais vulnerável e ao mesmo
tempo evitar deslocações que podem
aumentar os riscos de contágio em
tempo de pandemia. No
momento em que houve
ruptura de stock da vacina, a Equipa de Intervenção Direta continuou a
fazer o levantamento de
necessidades de vacinação, em articulação com
as unidades de saúde que,
entretanto, vacinaram
todos os idosos.

OBRAS

MURALHAS DE CONIMBRIGA EM OBRAS
DE RECONSTRUÇÃO
Os setores mais degradados da Muralha
Romana de Conimbriga (que se localizam
no circuito de visita às ruínas) estão a
ser alvo de obras de recuperação, que se
esperam concluídas em finais de fevereiro de 2021.
As obras integram o protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal
de Condeixa-a-Nova e a Direcção Geral

OBRAS NO CASAL
DO MISSA VÃO
MELHORAR
QUALIDADE DE
SERVIÇO DE ÁGUA
A empreitada de reabilitação da rede de
distribuição de água no Casal do Missa,
freguesia de Ega, decorre a bom ritmo,
aguardando-se a sua conclusão em
finais de janeiro de 2021.
As obras, no valor de quase 130 mil euros,
causam sempre transtorno e incómodo à
população mas são indispensáveis para
manter e melhorar a qualidade do serviço
de abastecimento de água, nomeadamente devido ao elevado número de roturas
nas condutas e ramais, maioritariamente
relacionadas com o estado de vida útil das
tubagens existentes.
A intervenção vai substituir quase 3 quilómetros de condutas, incluindo ainda a
remodelação de 40 ramais e prevê ainda
a reabilitação dos pavimentos nas ruas
Principal e da Portelada.

TURISMO

POSTO DE
TURISMO EM
CONIMBRIGA DÁ
A CONHECER
CONDEIXA AOS
VISITANTES
A Câmara Municipal de Condeixa
abriu, no início de novembro, um
balcão do Posto de Turismo em Conimbriga para a promoção integrada
dos principais ativos turísticos de Condeixa, reforçando a visibilidade junto
dos milhares de pessoas que visitam
anualmente as Ruínas de Conimbriga.
O balcão está instalado no Museu Mono-

DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
REFORÇADA PARA CONTER PANDEMIA
Desde o início da pandemia que o Serviço de Limpeza Urbana do Município de
Condeixa-a-Nova reforçou as ações de
desinfeção com sistema de alta pressão
dos espaços públicos mais movimentados.
Têm sido objeto de desinfeção os acessos
aos edifícios com atendimento público,
como a Câmara Municipal, supermerca-

do Património Cultural [DGPC], que contempla ainda a intervenção na bilhética/
Posto de Turismo, de modo a funcionar no
mesmo espaço a loja, que atualmente se
encontra dentro do museu.
O projeto prevê que 85% do investimento
elegível (457 248,10 €) seja comparticipado
por fundos europeus, sendo os restantes
15% (68 587,21 €) assegurados pela DGPC.

dos, padarias, farmácias, lares de idosos,
instituições bancárias, entre outros. A desinfeção estende-se também ao Mercado
Municipal, que desde março é sujeito a
uma desinfeção semanal, bem como aos
equipamentos de contentorização e ao
mobiliário urbano de utilização comum,
como bancos e paragens de autocarro.

gráfico de Conimbriga, junto às ruínas,
oferecendo aos visitantes informação
multilíngue sobre o Museu PO.RO.S e
as Ruínas, os palácios e palacetes, as
Buracas do Casmilo, a Serra de Sicó e
o Paul de Arzila, mas também a restauração e hotelaria, além do calendário
dos principais eventos anuais.

AMBIENTE

