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PO.RO.S INICIA UMA NOVA ERA EM CONDEIXA
O Museu Portugal Romano em Sicó
- PO.RO.S foi oficialmente inaugurado em maio último, com a presença
da ministra da Presidência, Maria
Leitão Marques.
“Este é o primeiro dia de uma nova
era em Condeixa”, afirmou Nuno
Moita, presidente da Câmara Municipal, frisando, no discurso inaugural, que se trata de “um dos museus mais inovadores do país”, onde
o visitante tem a oportunidade de
conhecer e experienciar, tridimensionalmente, uma grande aventura:
a epopeia da romanização da Lusitânia, em geral, e do território de
Sicó, em particular. Trata-se de um

espaço instalado na antiga casa senhorial da Quinta de S. Tomé e representou um investimento de 3,5
milhões de euros, comparticipados
em 75% por fundos comunitários.
De acordo com Nuno Moita, pretendeu-se “recuperar a herança dos romanos, mas também o património
edificado que representava o palácio”, cujas primeiras obras foram
iniciadas pelo antigo autarca Jorge
Bento, também homenageado.
“Orgulho-me de devolver este espaço a Condeixa”, disse o atual edil,
explicando que um dos objetivos do
museu é fazer a ligação entre a vila
e Conimbriga.

ENTRADAS
GRATUITAS E COM
DESCONTOS
As entradas no Museu PO.RO.S são
gratuitas no primeiro domingo de
cada mês, durante o período da
manhã.
Para os munícipes de Condeixa que
ainda não tiveram a oportunidade de visitar aquele novo espaço,
o PO.RO.S estará de portas abertas
gratuitamente nos dias 22, 23 e 24
de julho.
Além disso, a Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova e a Fundação Bissaya Barreto assinaram um protocolo de cooperação que prevê que
os visitantes de cada um dos dois
locais têm um desconto de 15% na
visita ao segundo espaço. Outros
protocolos de colaboração estão
a ser preparados, nomeadamente
com entidades de fora da região
Centro.

CENTENAS DE VISITANTES NA RECRIAÇÃO
“CONDEIXA, O VISLUMBRE DE UM IMPÉRIO”
As Ruínas de Conimbriga receberam a 17 e 18 de junho mais
uma edição de “Condeixa - O Vislumbre de um Império”, o maior
evento de recriação histórica da
vida romana realizado em Portugal, este ano dedicado ao tema “A
inauguração das Estátuas Imperiais”.
Refira-se que no segundo dia do
evento, a programação foi alterada, com o cancelamento de todos
os momentos musicais e de animação, em memória das vítimas

dos incêndios de Pedrogão Grande
e Figueiró dos Vinhos, tendo sido
respeitado um minuto de silêncio
no encerramento da iniciativa.
Nas vésperas da realização do
evento, a Câmara de Condeixa
promoveu em Lisboa, no Jardim
da Torre de Belém, a apresentação promocional de “Condeixa – o
Vislumbre de um Império”, numa
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, entidade com a
qual estão a ser preparados novos
acordos de colaboração.

CONDEIXA CONTINUOU A BAIXAR
DÍVIDA EM 2016

1ª CÃOMINHADA
PELO CENTRO
DE CONDEIXA

O município de Condeixa-a-Nova
continuou em 2016 a diminuir a
dívida de médio e longo prazo, de
acordo com o relatório e contas do
ano passado.
Desde o início do mandato, entre
dezembro de 2013 e abril de 2017, a
dívida de médio e longo prazo caiu
para quase metade (44%), de 2,608
para 1,478 milhões de euros, registando-se uma redução de 1,130 milhões de euros. Em relação à dívida
de curto prazo, também se registou
uma redução de 284 mil euros, desde o início do mandato.
Os dados mais recentes continuam
a apresentar uma evolução positiva
ao nível do equilíbrio de curto prazo
e um desempenho financeiro estável e positivo ao nível do equilíbrio
de médio e longo prazo.

A primeira “Cãominhada”, organizada pela Câmara Municipal em conjunto com o grupo de voluntários
do Canil de Condeixa, realizou-se no
passado dia 10 de junho, com 25 participantes e respetivos patudos que
fizeram o percurso entre o Canil e o
Parque Verde de Condeixa.
A ocasião serviu para promover e
apelar ao voluntariado no Canil Municipal.

IGREJA DO SEBAL
ESTÁ COMO NOVA
GRAÇAS
A ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
Está concluída a obra de conservação da Igreja Paroquial de S. Pedro
do Sebal, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo (OP),
que custou mais de 60 mil euros.
Helena Almeida Diogo, proponente
do projeto ao OP, exprimiu a satisfação por ver concluída a intervenção
no interior e no exterior do templo,
que “era uma necessidade” dado o
estado que apresentava.
“Esta obra nasce de algo que defendemos e consideramos muito importante, que é a participação da sociedade civil, nas decisões relativas
às nossas obras e aos nossos eventos”, realçou o presidente da Câmara, Nuno Moita, manifestando o “regozijo do Executivo” no contributo
da Autarquia para a requalificação
de um monumento classificado de
interesse público e com mais de 770
anos de história.
Para o pároco local, Jorge Germano,
a reabertura do templo após a intervenção era “há muito esperada
e é um momento importante para
a vida da fé da nossa comunidade”.

DEZASSEIS RESTAURANTES ADERIRAM
À SEMANA
DO CABRITO
O cabrito assado à moda de Condeixa foi mais uma vez o motivo de
atração de muitos visitantes para a
6.ª edição da iniciativa Sabores de
Condeixa/ Semana do Cabrito, que
este ano contou com a adesão de
dezasseis restaurantes do concelho.
De acordo com a votação dos clientes, o restaurante “O Filipe” do Sebal,
foi distinguido, mais uma vez, com o
prémio “Cabrito de Ouro”.

“HISTÓRIAS DA VILA”:
À DESCOBERTA
DO AQUEDUTO
ROMANO

O projeto “Histórias da Vila”, lançado pela Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova, que já vai na sua
quinta viagem, conquista cada vez
maior adesão.
Cerca de 50 participantes seguiram
o roteiro subordinado ao tema “A
água e a persistência do Homem”,
desde a nascente de Alcabideque
até à antiga cidade de Conímbriga,
seguindo o percurso do aqueduto
romano, numa viagem conduzida por Miguel Pessoa, arqueólogo
(Conímbriga), representante da Associação Ecomuseu de Condeixa
e nome destacado do Movimento
para a Promoção da Candidatura de
Conímbriga a Património Mundial
da UNESCO.

FESTIVAL AQUÁTICO
NO 13º ANIVERSÁRIO
DAS PISCINAS
MUNICIPAIS
O complexo das Piscinas Municipais
de Condeixa-a-Nova assinalou o
seu 13º aniversário com um festival
de atividades aquáticas gratuitas,
abertas aos utentes e população
em geral. A gratuitidade na abertura oficial da piscina exterior e no
regime livre da interior, bem como
as aulas experimentais de FOW e a
disputa de um jogo de polo aquático entre o Condeixa Aqua Clube e a
Académica marcaram a animação.
Dentro e fora de água, o programa
contemplou ainda aulas de fitness,
hidroginástica, jogos sem fronteiras
(escorregas, insufláveis, colchões),
demonstrações de natação sincronizada, mega aula de bebés, canoagem e mega saltos, terminando com
um mega picnic nos jardins do complexo e o tradicional corte do bolo
de aniversário.

CONIMBRIGA INSPIROU
ESCRITORAS DE “UMA AVENTURA”
Meio milhar de alunos do 1º e 2º
Ciclos do Agrupamento Escolar de
Condeixa-a-Nova receberam outros tantos livros do mais recente
romance das autoras Isabel Alçada
e Ana Maria Magalhães, intitulado
“Uma aventura em Conimbriga”,
das Edições Caminho.
Foram eles os principais protagonistas do lançamento da obra, com a
presença das autoras, do presidente

da Câmara, Nuno Moita, e do diretor do Museu Monográfico, Virgílio
Correia, que decorreu no interior
das Ruínas Romanas.
A 59ª obra da coleção “Uma Aventura” resultou de um convite lançado pela Câmara de Condeixa à
reconhecida dupla de escritoras de
literatura infantil portuguesa, desafio que foi prontamente aceite e
concretizado.

“EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS”
ELEGEU PROJETO
DE CONDEIXA

O concurso “Empreendedorismo nas
Escolas da Região de Coimbra” premiou o projeto CDX’ART, do 9.º C da
Escola Básica e Secundária Fernando Namora, que aposta na venda de
peças de roupa únicas e alusivas à
cerâmica tradicional, recriando o
conceito da pintura de Conimbriga
do século XVII.
A iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(CIM-RC) contou com a participação
de mais de 400 alunos de turmas de
3.º ciclo – em representação dos 19
municípios da Região de Coimbra.

FESTA DA FAMÍLIA
E JOGOS
TRADICIONAIS
ANIMARAM
PARQUE VERDE

O Parque Verde da Ribeira de Bruscos voltou a receber, no dia 4 de junho, o Encontro Concelhio de Jogos
Tradicionais 2017 e, em simultâneo,
a Festa da Família.
Corridas com arcos, subida ao pau
ensebado, corrida de sacos, jogo da
malha ou da pela, foram apenas alguns dos jogos antigos em disputa.
Foi um dia de festa e de convívio,
mas sobretudo de valorização da
Família como instituição fundamental para a estabilidade da sociedade e das novas gerações.

OBRAS
ESTÁ A NASCER BERÇO PARA
NOVAS EMPRESAS NA
ANTIGA ESCOLA FEMININA
A antiga Escola Feminina de Condeixa, na zona central de Condeixa-a-Nova, encontra-se em obras
para se transformar num centro
de co-working, ou seja, um modelo
de partilha de espaço e de recursos
para pequenas empresas e ideias de
negócios. As obras de beneficiação e
adaptação da antiga escola primária estão orçadas em perto de 150
mil euros e tem um prazo de execução de nove meses. Neste momento,
encontram-se já concluídos os trabalhos de demolição e substituição
de coberturas, prosseguindo a execução da empreitada.
O centro terá capacidade para seis
pequenas empresas, com cerca de
25 pessoas a trabalhar em simultâneo.

PONTE FILIPINA SOBRE
O RIO DOS MOUROS
(ZAMBUJAL) EM OBRAS
DE REPARAÇÃO

O município de Condeixa encetou
obras de conservação e reparação
da Ponte Filipina sobre o rio dos
Mouros, na freguesia de Zambujal,
que faz a ligação entre as povoações
de Póvoa de Pêgas e Fonte Coberta.
A intervenção, iniciada em finais de
junho pretende assegurar a estabilização estrutural da obra de arte
e evitar a continuidade da erosão.
A obra, orçada em cerca de 5 mil
euros (+IVA) contempla a regularização do leito do rio (reposição de
enrocamento), a estabilização dos
muros da ponte (limpeza e preenchimento de cavidades), a execução
de órgãos de drenagem pluvial e a
selagem de fissuras do pavimento
betuminoso na estrada.

URBANIZAÇÃO DO COELHO COM MELHORES ACESSOS
Arrancou em junho a obra de reabilitação da Urbanização do Coelho, em
Condeixa, para melhorar os acessos à urbanização.
Orçada em cerca de 54.500 euros (acrescido de IVA), a empreitada prevê a
reabilitação do pavimento da via e o alargamento de um troço para possibilitar um acesso condigno àquela urbanização, atualmente servida por vários
arruamentos com perfil transversal muito reduzido.
A obra iniciada dia 9 de junho tem um prazo de execução de quatro meses
e decorre conforme previsto, tendo sido realizados os trabalhos relativos ao
alargamento do troço de ligação entre o terminal rodoviário e a urbanização.

ANTIGO CAMINHO DÁ
LUGAR A NOVA ESTRADA
ENTRE REBOLIA E VALE
DE JANES
O caminho agrícola e rural/florestal
de ligação entre Rebolia e Vale de Janes, na freguesia de Ega, está a receber obras de alargamento e beneficiação, ao longo de um quilómetro,
melhorando significativamente a
ligação entre as duas povoações.
A empreitada ascende a cerca de
125 mil euros (+IVA) e arrancou em
abril, após algum tempo de suspensão devido aos processos de cedência dos terrenos para efeitos de
alargamento, encontrando-se a decorrer conforme previsto.

PRÓXIMAS OBRAS
Pavimentação do Largo da Barreira (Largo
da Capela) • Orç.: 63 680€
Pavimentação no Bairro Novo e Casal de
São João – freguesia Anobra • Orç.: 48 100€
Beneficiação do pavimento de acesso ao
Casal da Estrada • Orç.: 50 000€
Conclusão dos trabalhos de infraestruturas na Urbanização Quinta dos Poços
Orç.: 96 700€
Pavimentação da estrada Bendafé/ Casa
Telhada • Orç.: 25 000€
Beneficiação da Rua de São Tomé – Avenal
Orç.: 23 800€
Beneficiação da Rua Cidade de Bretten/
Rua D. Elsa Sotto Mayor • Orç.: 30 000€
Rede Saneamento Lameira • Orç.: 304
590€ - Abertura de Concurso Público/85%
Fundos Comunitários
Rede Saneamento Ameixeira • Orç.: 238
950€ - Abertura de Concurso Público/85%
Fundos Comunitários

