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NOVOS ESPAÇOS DO CIDADÃO FACILITAM
VIDA AOS CONDEIXENSES
O município de Condeixa-a-Nova
conta com dois novos balcões do
“Espaço do Cidadão”, no edifício
da Câmara Municipal e na Junta
de Freguesia de Ega, que permitem
aos cidadãos revalidar a carta de
condução, proceder a alterações ao
cartão do cidadão, marcar consultas
no Serviço Nacional de Saúde (SNS),
obter caderneta predial, certidão de
não dívidas e outros assuntos rela-

AVANÇA LIMPEZA
NO RIO DA EGA
PARA EVITAR CHEIAS
E INUNDAÇÕES
A Câmara Municipal de Condeixa-a- Nova vai avançar com uma operação de beneficiação e limpeza do
Rio Ega, entre as pontes da Rapoila
e de Ega, para prevenir situações de
cheias e inundações.
A intervenção representa um investimento de 95 mil euros, financiados
a 75% por verbas do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

cionados com o Instituto da Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras ou o Instituto do Emprego
e Formação Profissional.
Estes novos espaços, sublinha o presidente da autarquia, Nuno Moita,
trazem “facilidade, uma agilidade
administrativa que não havia anteriormente e, acima de tudo, proximidade” aos munícipes de Condeixa.

CONDEIXA APROVA PROGRAMA GO INVEST
PARA ATRAIR INVESTIMENTO
Já entrou em vigor o programa “Go
Invest”, que prevê a concessão de
benefícios e apoios ao investimento, de forma a atrair empresas e
empreendedores e a apoiar o tecido
empresarial.
Estão abrangidas pelo regulamento
as empresas que apresentem um
projeto de investimento que contemple a criação ou manutenção no
mínimo de 3 postos de trabalho e
um montante de investimento igual
ou superior a 25 mil euros, ficando
obrigadas a manter o investimento
realizado por um período mínimo
de cinco anos.
Os benefícios e apoios a conceder
poderão revestir-se de várias modalidades, nomeadamente sob a
forma de benefícios fiscais (isenção
total ou parcial do IMI e IMT), isen-

ção ou redução de taxas municipais
e de apoios procedimentais.

CONDEIXA APOSTA NA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL COM ORÇAMENTO
DE 17 MILHÕES
O Plano e Orçamento do município de Condeixa para 2018 ascende a 16,8 milhões euros, o que
representa um aumento de 3,9
milhões em relação a 2017.
“Esta subida resulta da excelente
capacidade do Município em captar fundos comunitários, em particular no que se refere ao saneamento básico e ao Plano de Ação
de Regeneração Urbana (PARU),
permitindo, por um lado, dotar o
concelho de cerca de 95% de cobertura de saneamento e, por outro, transformar Condeixa criando
condições para o desenvolvimento de um dos seus produtos tradicionais – a cerâmica – com a criação do centro de desenvolvimento
cerâmico e ‘hub’ de indústrias
criativas, no âmbito do PARU”,
sublinha Nuno Moita, presidente

da Câmara de Condeixa.
Apesar das dificuldades sentidas
nos últimos tempos, “o executivo
não desiste de prosseguir políticas
de desenvolvimento, tendo como
visão a afirmação do concelho de
Condeixa-a-Nova como comunidade sustentável e sustentada,
ancorada no equilíbrio entre a
coesão social, qualidade ambiental e desenvolvimento económico”, assegura Nuno Moita.
Por outro lado, “continuaremos
a prosseguir as boas práticas de
gestão financeira assegurando os
pagamentos aos nossos fornecedores nos prazos contratuais e
assegurando uma estabilidade
fiscal às empresas, garantindo
isenção de derrama, e às famílias,
com a manutenção da taxa mínima de IMI”.

CONDEIXA TEM
NOVOS ECOPONTOS
PARA INCENTIVAR
RECOLHA SELETIVA
Foram instalados em Condeixa treze novos ecopontos atribuídos pela
ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, em resposta às necessidades há
muito sentidas pelo município em
matéria de equipamentos de recolha seletiva.
O alargamento da rede de recolha
seletiva de resíduos urbanos tem
como objetivo melhorar a acessibilidade do serviço à população, incrementar a separação de resíduos e
aumentar a taxa de reciclagem, diminuindo-se, desta forma, progressivamente a deposição em aterro.

MUSEU PO.RO.S
ATINGE MARCA DOS
10 MIL VISITANTES

APURADOS VENCEDORES DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO 2017
Duas propostas venceram a edição 2017 do Orçamento Participativo de Condeixa, que registou um total de 518 votos, distribuidos pelas quatro admitidas a votação.
Os projetos vencedores são os de Manuel Santos que concorreu “Pela Associação do Avenal”, para a execução de obras de manutenção e beneficiação
do espaço da Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Avenal, na freguesia do Sebal e o de Soraia Fidalgo que concorreu com uma proposta para
o melhoramento do campo de jogos (anexo à Escola) de Condeixa-a-Velha
para o desenvolvimento de atividades escutistas.

O PO.RO.S – Museu Portugal Romano
em Sicó atingiu no final de 2017 a
marca dos 10 mil visitantes em apenas sete meses de funcionamento.
A visitante número 10000, Paula
Monteiro, assinalou o facto de “estar
no local mais bonito de Condeixa e
à hora certa”, desafiando “outros dez
mil” a visitarem aquele espaço museológico.
O novo museu constituiu-se como
um importante recurso complementar a uma visita às Ruinas de Conimbriga, permitindo ao visitante melhor compreender a época romana
através de modernos e inovadores
sistemas multimédia.

LIVRO PERPETUA
MEMÓRIA DOS
MOINHOS E MOLEIROS DE CONDEIXA

Foi lançado em novembro o livro “A
Moagem em Condeixa, Moinhos e
Moleiros”, da autoria da ASA - Associação Sempre a Aprender, com
o apoio da Câmara de Condeixa e
da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, que
recupera e perpetua a memória dos
moinhos e moleiros existentes em
Condeixa até meados do século passado.
“São histórias de famílias, de trabalho, de partilha, de fome e miséria,
de tristezas e alegrias”, lê-se no texto de apresentação da obra.

EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL
SOBRE O
SURREALISMO
COM CEM ARTISTAS
O PO.RO.S - Museu Portugal Romano
em Sicó recebeu a exposição de pintura e escultura “Internacional Surrealism Now”, com a participação
de mais de uma centena de artistas
de 48 países.
A mostra de artes plásticas do movimento surrealista foi organizada
pelo pintor nacional Santiago Ribeiro, que escolheu a terra natal para
montar esta exposição, e contou
com a curadoria de Cláudia Ferreira.

CONDEIXA
HOMENAGEOU
CÂNDIDO
PEREIRA POR UMA
VIDA DEDICADA
AO TEATRO
O município de Condeixa homenageou Cândido Pereira pela sua
dedicação ao teatro, enquanto ator
amador, ensaiador, encenador e autor de algumas peças de teatro levadas aos palcos.
A homenagem surpresa decorreu
no passado dia 22 de outubro, no Cine-Teatro de Condeixa, após a exibição da peça de teatro “A História da
Carochinha”, uma adaptação original de Cândido Pereira, interpretada
pela Secção de Teatro do Grupo Coral de Queluz.
Aos 81 anos, Cândido Pereira é, acima de tudo, um homem apaixonado
pela sua terra, tendo lançado ainda
recentemente o livro “Crónicas de
Condeixa – Para que a memória não
se perca”.

CONIMBRIGA ENTRE AS SETE NOVAS
MARAVILHAS DO MUNDO
As Ruínas de Conimbriga foram escolhidas recentemente como uma das
“Sete Novas Maravilhas do Mundo”, pela agência de notícias Bloomberg, com
sede em Nova Iorque.
No texto em que enumera as sete novas maravilhas, “locais muito belos e
carregados de significado histórico”, a Bloomberg fala da proximidade de Conimbriga à cidade de Coimbra, do Hotel Quinta das Lágrimas e do fado, um
“estilo musical local melancólico”.
Nessa nova lista, as Ruínas de Conimbriga figuram ao lado de espaços como
as Ruínas do império Vijayanagar – Hampi (Índia), El Mirador (Guatemala), A
Cidade Perdida (Colômbia), Volubilis (Marrocos), As Pirâmides de Meroé (Sudão) e A montanha de Kassapa (Sri Lanka).

ONZE ESPETÁCULOS
SUBIRAM AO PALCO
DO FESTIVAL
DENIZ-JACINTO NO
ARRANQUE DO ANO
Na sua terceira edição, o Festival
Deniz-Jacinto apresentou, entre 13
de janeiro e 24 de fevereiro de 2018,
no Cine-Teatro de Condeixa, uma
programação eclética, destinada a
todos os públicos, com um total de
onze espetáculos de teatro, de companhias profissionais e amadoras.
Promovido pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, o Festival
Deniz-Jacinto foi lançado em 2016
para homenagear um dos mais importantes teatrólogos portugueses,
Manuel Deniz-Jacinto, nascido na
vila de Condeixa a 8 de janeiro de
1915.

OBRAS
REABILITAÇÃO DA ESCOLA
FEMININA JÁ ESTÁ
CONCLUÍDA

CONCLUÍDAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DO CLUBE DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL (CDRC)
DO SOBREIRO
O projeto apresentado por Márcio Lopes e vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2014, no valor de cerca de 50 mil euros, contemplou a remoção
do telhado existente, a execução de nova cobertura, a reparação e/ou substituição do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura, a substituição da instalação elétrica e a ligação à rede de drenagem de águas residuais,
existente na via pública.

As obras de reabilitação na antiga
Escola Feminina de Condeixa, na
zona central de Condeixa-a-Nova,
orçadas em cerca de 150 mil euros,
ficaram concluídas recentemente, permitindo recuperar e adaptar
aquele edifício para acolher um
centro de co-working, ou seja, um
modelo de partilha de espaço e de
recursos para pequenas empresas e
ideias de negócios.
O futuro centro de co-working terá
capacidade para instalar seis pequenas empresas, com cerca de 25
pessoas a trabalhar em simultâneo.

PRÓXIMAS OBRAS
Beneficiação de reservatórios, captações e
zonas de protecção – Nascente do Ramo –
Alcabideque – 13.570€ + IVA.

AGENDA

COMEÇARAM OBRAS DE SANEAMENTO NA FREGUESIA DE
ANOBRA
Arrancaram no final de janeiro as
obras para o fecho do sistema de
saneamento e águas residuais de
Anobra, cujo prazo de execução
está estimado em seis meses.
Orçado em cerca de 121 mil euros
(+ IVA), o projeto “Redes de Saneamento e Águas Residuais – Rua da
Agricultura / Rua de S. Pedro – Cemitério – Anobra” é comparticipado
em cerca de 102.500 euros por fundos comunitários, através do Pro-

grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR) e encontra-se a ser executado pela empresa JRC, Construção
e Obras Públicas S.A..

24 DE MARÇO

25 DE MARÇO

Cine-Teatro • 21H30

Vila de Condeixa-a-Nova

IV GALA DO DESPORTO DO
MUNICÍPIO DE CONDEIXA

RECRIAÇÃO DA VIA SACRA
NOS CAMINHOS ROMANOS

O evento visa premiar todos aqueles que
ao longo do ano anterior tiveram um papel
preponderante no Desporto do Concelho
de Condeixa, distinguindo os eleitos pelo
seu mérito desportivo e incentivando os
restantes intervenientes do fenómeno
desportivo concelhio a melhorarem as
suas prestações.

A marcar o início da Semana Santa, Condeixa-a-Nova é Palco para a Via Sacra.
O Evento Religioso terá lugar ao longo da
Vila, pelos caminhos Romanos, e convida-nos a fazer parte desta experiência única
de assumirmos, na nossa vida os vários
caminhos e a mesma Cruz.

Mais informação em www.cm-condeixa.pt
ou Facebook da Autarquia.

