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Caros munícipes, 

Estamos a viver uma nova fase de des-
confinamento que se deseja prudente e 
cautelosa para que sejamos bem-suce-
didos no combate à pandemia. 
A reabertura gradual das escolas, co-
mércio e serviços, que decorre em pa-
ralelo com a campanha nacional de va-
cinação contra a COVID-19, reforça-nos 
a esperança, o alento e a confiança mas 
esta fase deve ser também encarada 
com grande sentido de responsabilidade 
por parte de todos, sem ignorar que a 
batalha ainda não terminou.
Apesar do confinamento iniciado a 15 
de janeiro e suas limitações, a Câmara 
Municipal de Condeixa continuou a 
funcionar assegurando à população a 
normalidade dos serviços mais básicos 
e o apoio necessário para ultrapassar 
mais um período difícil da pandemia. 
Levámos cabazes alimentares a quem 
mais precisa e criámos um centro de 
vacinação, em colaboração com o Centro 

de Saúde, para agilizar a imunidade de 
grupo que tanto desejamos.
Para além disso, a Câmara de Condeixa 
deu seguimento a um conjunto de proje-
tos que pretendem tornar o nosso conce-
lho mais dinâmico, atrativo e sustentável.
Permitam-me destacar o início das 
obras de modernização do nosso mer-
cado e a conclusão da intervenção na 
antiga Escola Feminina, que está agora 
pronta a reforçar as competências dos 
jovens e adultos ativos na área da hote-
laria. Pudemos também avançar na re-
cuperação do Moinho de Vento da Serra 
de Janeanes, símbolo da nossa paisagem 
e marco da nossa história. Continuá-
mos a investir na melhoria das redes 
de abastecimento de água e na recolha 
seletiva de resíduos, por um concelho 
ambientalmente mais sustentável. 
Nas próximas páginas apresentamos 
uma síntese do trabalho desenvolvido 
nas últimas semanas na esperança que, 
deste modo, estamos a colaborar na 

construção de uma cidadania informa-
da e participativa.

Boas leituras,

Nuno Moita da Costa 
Presidente da Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova

EDITORIAL  

MERCADO MUNICIPAL EM OBRAS PARA MELHORAR ZONA DE PRODUTORES

A zona de produtores do Mercado Muni-
cipal de Condeixa vai ser modernizada, 
tornando o espaço mais acolhedor, com-
petitivo e atrativo para a demonstração e 
venda de produtos.
Até à conclusão das obras, os pequenos 
produtores encontram-se instalados pro-
visoriamente numa tenda montada para o 
efeito no piso inferior da zona da feira.

A empreitada ascende a perto de 100 mil 
euros, comparticipados em 54 mil euros 
pelo Programa de Desenvolvimento Re-
gional (PDR 2020), e prevê a criação de um 
espaço com cerca de 300 metros quadrados 
e a instalação de sinalética e equipamentos 
com a imagem “Mercados e Produtos de 
Qualidade Sicó”, que estará presente em 
toda a Rede “Mercados de Sicó”.



EDUCAÇÃO

CÂMARA PREMEIA 
VENCEDORES 
DAS OLIMPÍADAS 
DE MATEMÁTICA
A Câmara de Condeixa premiou os 
alunos do Agrupamento de Escolas 
de Condeixa-a-Nova vencedores 
da primeira fase das Olimpíadas 
Portuguesas de Matemática (OPM), 
organizadas anualmente pela So-
ciedade Portuguesa de Matemática.
Os vencedores foram Manuel Batis-
ta, do 5º ano (vencedor na categoria 
Pré-Olimpíadas), Cassiano Silva, do 
6º ano (vencedor na categoria Júnior) 
e Ana Rita Coelho (vencedora na 
categoria A) que receberam novas 
calculadoras, enquanto que Rafael 
Arieiro, do 10º ano e André Soares do 
11º (vencedores na categoria B) foram 
premiados com livros “Isto é Matemá-
tica”, dos autores Rogério Martins e 
Tiago da Cunha Caetano.

12 EMPRESAS DE CONDEIXA DISTINGUIDAS 
PME LÍDER 2020
O presidente da Câmara de Condeixa, 
Nuno Moita, felicitou as doze empresas 
do concelho distinguidas pelo IAPMEI 
com o estatuto PME Líder 2020, desta-
cando o “reconhecido mérito, prestígio 
e contributo para o desenvolvimento 
económico do concelho”.
As empresas agora distinguidas foram: 
A. M. Cacho & Brás, Lda.; António de 
Jesus Miranda, Lda.; Carlos Nunes & 
Irmãos - Frio Industrial e Comercial, 

Lda.; Dominó - Indústrias Cerâmicas, 
S.A.; Eurocomponentes - Componentes 
para Veículos Industriais, Lda.; Eurocon-
deixa - Transportes de Condeixa, Lda.; 
Inter Condeixa - Supermercados, Lda.; 
J.R.C. - Construção e Obras Publicas, S.A; 
Openlimits - Business Solutions, Lda.; 
Quimijuno - Produtos Químicos, Lda.; 
Salrifarma - Produtos Farmacêuticos, 
Lda.; e Vivisol Portugal - Cuidados Do-
miciliários, Unipessoal, Lda.

BIBLIOTECA DE CONDEIXA ENTREGA 
LIVROS EM CASA
A Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento 
tem em funcionamento um serviço de 
entrega ao domicílio de livros e outros 
títulos, cujo pedido de empréstimo pode 
ser feito à distância.
Os interessados podem consultar o ca-
tálogo on-line em https://cm-condeixa.
pt/rbcondeixa, escolher os títulos (livros, 
DVD e CD) e enviar o pedido de emprés-

timo, juntamente com o nome completo, 
morada e contacto, até quarta feira ao 
final do dia, para o email biblioteca@
cm-condeixa.pt ou para os contactos 
telefónicos 239 940 140 ou 912 230 144.
Os títulos solicitados serão entregues 
durante o dia de sexta feira seguinte ao 
pedido de empréstimo na morada indica-
da. Fique em casa. A biblioteca vai até si.

CULTURA

CÂMARA DISTRIBUIU 
CABAZES ALIMENTARES 
A 365 ALUNOS  

Com o segundo encerramento de esco-
las e respetivos refeitórios, a Câmara 
de Condeixa voltou a distribuir cabazes 
alimentares a todos os alunos bene-

AÇÃO SOCIAL

ficiários da ação social escolar, dos 
escalões A e B, do pré-escolar ao 12º ano.
Num investimento de cerca de 25 mil  
euros, continuam a ser  distribuídos, 
quinzenalmente, 365 cabazes de 
modo a favorecer uma alimentação 
saudável, fundamental para a capa-
cidade de aprendizagem e concentra-
ção dos nossos alunos.  
A medida já tinha sido tomada no 
ano passado, aquando do primeiro 
confinamento, assegurando, deste 
modo, o apoio alimentar a todos os 
alunos que ficaram sem os serviços 
dos refeitórios escolares.

MUSEU PO.RO.S 
COM VISITAS 
GUIADAS NA 
INTERNET
O Museu PO.RO.S – Portugal Romano em 
Sicó passou a realizar visitas guiadas em 
direto para os alunos que se encontram 
em casa em regime de ensino à distância.
O museu dedicado ao período da roma-
nização responde, assim, à necessidade 
de continuar a cumprir a sua missão, 
adaptando-se de forma criativa às cir-
cunstâncias de confinamento a que a 
pandemia obriga.
O convite para a adesão a este plano 
de visitas guiadas ao Museu PO.RO.S 
transmitidas em direto para as salas de 
aula virtuais já seguiu para as escolas, 
devendo todos os interessados enviar 
email para grupos@poros.pt.

MORADORES DE 
TRAVEIRA COM 
MELHORES ACESSOS
Em fase final de conclusão, as obras na es-
trada de Traveira foram projetadas a pensar 
nos munícipes que vivem naquela localida-
de e que passam, assim, a ter o seu dia-a-dia 
mais facilitado no que toca aos acessos.
Orçada em cerca de 23 mil euros, era uma 
obra ambicionada há bastante tempo 
pelos moradores daquele aglomerado, 
pertencente à freguesia de Vila Seca.

OBRAS

CÂMARA LANÇA CONCURSO PARA 
ESCOLHER IMAGEM DO CARTÃO JOVEM 
MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Condeixa, em 
parceria com a MoviJovem, vai lançar o 
Cartão Jovem Municipal, destinado aos 
jovens entre os 12 e os 29 anos.
Para a face do cartão relativa a Con-
deixa, a autarquia desafia os jovens 
condeixenses daquela faixa etária, a 
participarem no concurso que vai es-
colher a melhor imagem. 
As propostas devem ser enviadas em 
formato digital para o email chefe.gabi-
nete@cm-condeixa.pt, até ao próximo 
dia 15 e Abril e conter, obrigatoriamente, 
o logotipo do Município de Condeixa e 
a expressão “Fazemos, somos, viajamos 
- Condeixa”. O logotipo do Município 
poderá ser descarregado através do link: 
https://cm-condeixa.pt/autarquia/comu-
nicacao/logo-marca/
Após a avaliação do júri, o trabalho 
vencedor será a imagem de marca de 

Condeixa no Cartão Jovem Municipal/
European Youth Card.
O Cartão Jovem Municipal é uma inicia-
tiva que concede aos jovens munícipes 
um conjunto alargado de vantagens/
descontos.

COVID-19

O Centro de Vacinação de Condeixa, 
instalado no Pavilhão Teresa Vendeiro 
da Escola Básica n.º 2 (Escola Ama-
rela), entrou em funcionamento em 
meados de fevereiro e está preparado 
para administrar até 50 vacinas por 
hora. A atividade, executada pelas 
Unidades de Saúde Familiar (USF) do 

CÂMARA CRIOU CENTRO DE VACINAÇÃO 
PARA ADMINISTRAR VACINAS  
Centro de Saúde de Condeixa, começou 
com a vacinação dos Bombeiros e GNR, 
iniciando-se de seguida a vacinação 
da população mais idosa do concelho. A 
Câmara tem destacados pelo menos 6 
funcionários para o Centro de Vacina-
ção, após ter tido cerca de meia centena 
no terreno a identificar e a atualizar os 

números de telefone da população 
com mais de 65 anos. Nesta altura 
já foram vacinadas cerca de 3.000 
pessoas e todas as que tem mais de 
80 anos já foram convocadas para 
a vacinação. Porém, caso tenha ou 
conheça alguém com idade igual ou 
superior a 80 anos, e que ainda não 
tenha sido contactado pelo Centro 
de Saúde para marcação da vacina, 
deve contactar a Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova pelo número 963 
600 563, de segunda a sexta das 9:00 
às 13:00 e das 14:00 às 17:00, devendo 
ter consigo o número de contacto da 
pessoa em falta e, se possível, o nú-
mero de utente do Serviço Nacional 
de Saúde.



MOINHO DE 
VENTO DA SERRA 
DE JANEANES VAI 
GANHAR NOVA 
VIDA

O Moinho de Vento da Serra de Janea-
nes vai, finalmente, ser recuperado, 
devolvendo-lhe dignidade e assegu-
rando a sua conservação.
A intervenção, no valor de 61 mil eu-
ros, concretiza um desejo antigo de re-
cuperar um exemplar da arqueologia 
industrial de grande valor histórico, 
pela sua raridade, e que foi já consi-
derado pela Sociedade Internacional 
de Molinologia uma “peça autêntica 
de grande valor para a história da 
tecnologia”.

ANTIGA ESCOLA FEMININA PRONTA A RECEBER 
FORMAÇÃO EM HOTELARIA
A antiga escola feminina de Condeixa está 
pronta a receber formação na área da hote-
laria, através de um protocolo com a Escola 
de Hotelaria e Turismo de Coimbra.
A intervenção, no valor de 101 mil euros, permitiu 

transformar uma sala em cozinha e criar uma 
copa no edifício principal. Nos anexos foram cons-
truídas uma despensa e duas áreas para resíduos. 
O espaço foi ainda apetrechado de equipamentos 
de hotelaria destinado ao co-working.

ECO.RUPI - O NOVO ECOPONTO MÓVEL 
JÁ CHEGOU A CONDEIXA
Os resíduos urbanos perigosos já podem 
ser entregues através do Eco.RUPI, o novo 
ecoponto móvel itinerante que permite 
reciclar 15 fluxos de resíduos distintos, 
tais como óleos alimentares usados, loi-
ças, espelhos e vidros, pequenos eletro-
domésticos, cabos elétricos entre outros.
Com este novo ecoponto móvel, o pri-

meiro na zona centro, será possível em 
Condeixa reciclar ainda mais e melhor 
quase à porta de casa, uma vez que ele 
se desloca por todo o concelho, indo a 
cada semana a uma freguesia diferente.
O novo equipamento representa um 
investimento de cerca de 31 mil euros, 
cofinanciado pelo Fundo de Coesão.

AMBIENTE

OBRAS PÕEM FIM ÀS LOMBAS NA ESTRADA 
EGA-SEBAL

A estrada que liga as localidades da Ega 
e Sebal encontra-se em obras de reabili-
tação, corrigindo o estado de degradação 
e as lombas do pavimento.
Orçada em cerca de 111 mil euros, a 
empreitada prevê ainda a execução de 
valetas em betão, melhorando signifi-
cativamente as condições daquela via. 
As obras foram iniciadas em dezembro 
de 2020 e deverão estar concluídas no 
próximo mês. 

RUA DAS PINHEIRINHAS NA EGA VAI SER 
ALARGADA 
Já foi adjudicada a reabilitação da rua 
das Pinheirinhas, na freguesia da Ega, 
que prevê a remodelação da rede de 
abastecimento de água, cujas tubagens já 
ultrapassaram o seu tempo de vida útil, e 
o alargamento da via.
Orçada em cerca de 10 mil euros, a em-
preitada contempla a reabilitação da via 
(Rua das Pinheirinhas e Rua do Arneiro) 
procedendo ao seu alargamento para que 
no troço com dois sentidos tenha um perfil 
mínimo de 5 metros. Para tal, será neces-
sário proceder à demolição de habitações 

devolutas, barracões e muros com poste-
rior reconstrução. No final, a via será toda 
pavimentada. Estima-se que a obra possa 
estar concluída em setembro.

OBRAS


