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CONIMBRIGA ENTRE OS MUSEUS 
MAIS VISITADOS DO PAÍS

GUIA TURÍSTICO  
PARA AFIRMAR
 CONIMBRIGA

O Museu de Conimbriga foi o quinto mais visitado em todo o país, com um registo de 87.659 

entradas em 2015, e o mais procurado entre os museus fora de Lisboa, de acordo com da-

dos revelados recentemente pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Refira-se que Conimbriga tem merecido uma atenção estratégica por parte do Município 

na valorização e promoção daquela que é considerada a jóia da coroa de Condeixa.

Em breve será inaugurado o PO.RO.S., uma obra de 3,5 milhões de euros, co-financiada pelo 

Programa Operacional Regional do Centro, que será uma das maiores alavancas para a 

projeção daquele Património. 

O Guia Turístico de Condeixa “Conimbriga, os romanos e a inven-

ção do lazer” foi lançado recentemente para ajudar a orientar os 

turistas que visitam o concelho e a promover o património histó-

rico romano.

“Não se trata de um típico guia turístico na verdadeira aceção da 

palavra, mas sim de um documento que assume a particularidade 

de misturar a história com as belezas naturais, paisagísticas e ar-

quitetónicas de todo o concelho”, destacou o autarca Nuno Moita 

durante a apresentação da obra que decorreu no PO.RO.S.

O livro está à venda, por seis euros, em todos os espaços do Muni-

cípio (Paços do Concelho, Biblioteca, Casa Museu Fernando Namo-

ra, Galeria Manuel Filipe, PO.RO.S, etc.) e ainda em grandes superfí-

cies comerciais, como o El Corte Inglés de Lisboa e Porto.

VIAJE 
NO 
TEMPO 
WWW.MUSEUPOROS.PT

MUNICÍPIO  
 DE CONDEIXA  
COM NOVO SITE
A Câmara de Condeixa lançou um novo “site” 

para percorrer todas as “estradas” dos qua-

tro cantos do mundo. Desenvolvido a partir 

de uma plataforma com um design contem-

porâneo, atrativo e com melhor capacidade 

de resposta, a entrada e saída de Condeixa, 

via “online”, permite “acelerações” vertigino-

sas pelos “microsites” com os mais diversos 

temas, nomeadamente ambiente, biblioteca, 

cultura, desporto e associativismo, educação 

e turismo. A nova página, desenvolvida ao 

longo do último ano e meio com os contribu-

tos de todos os departamentos da autarquia, 

facilita a relação entre o munícipe e a Câma-

ra Municipal.
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CONDEIXA 
COM ORçAMENTO 
DE 11,6 MIlhõES 
EM 2016

VISITAS GUIADAS 
ATRAEM TURISTAS 
A CONDEIXA 

ChAKAll  
NO ‘MERCADO 
À MODA DO ChEF’ 

O Município de Condeixa executa em 2016 

um Plano e Orçamento de 11 milhões e 591 

mil euros, inferior em cerca de um milhão de 

euros em relação ao orçamento do ano pas-

sado e o mais baixo dos últimos anos.

A redução é justificada com o facto de ter 

sido elaborado em plena transição do quadro 

comunitário sem que, nesta fase, seja pos-

sível existir contratualização de eventuais 

financiamentos comunitários.

O orçamento expressa a estratégia do Execu-

tivo liderado por Nuno Moita na promoção e 

prossecução de uma política de proteção das 

famílias através da manutenção de taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no va-

lor mais baixo permitido por lei, ou seja, 0,3% 

e, simultaneamente, na manutenção de uma 

política fiscal competitiva assente na ausên-

cia da aplicação da derrama.

Em termos de endividamento constata-se 

uma situação financeira controlada, com 

uma tendência sustentada de diminuição 

da dívida de curto, médio e longo prazo. Re-

fira-se que desde o inicio do mandato, até ao 

presente, o valor da diminuição da dívida as-

cende aos 800 mil euros. Sendo que o anuário 

da posição financeira das Autarquias destaca 

Condeixa como o 38º município menos endi-

vidado do País.

A Câmara Municipal, em parceria com a 

Pousada de Condeixa, tem disponibilizado 

aos turistas um programa de visitas guiadas 

aos principais pontos turísticos, orientadas 

por um técnico da autarquia.

A iniciativa da Câmara Municipal tem-se 

revelado de grande utilidade na promoção 

turística do concelho e tem merecido diver-

sas referências elogiosas na imprensa da es-

pecialidade, nomeadamente no suplemento 

“Fugas”, do jornal Público, no SapoLifestyle e 

no site www.viajecomigo.com, entre outros.

Além do Museu Monográfico e Ruínas de Co-

nimbriga e PO.RO.S., as visitas garantem des-

locações à Casa Museu Fernando Namora e 

Galeria Manuel Filipe, ao antigo Palácio dos 

Sás e ao atual Edifício da Câmara Municipal, 

à Igreja Matriz de Condeixa, entre outros.

O conhecido chef Chakall voltou a 

Condeixa para ser a atração do “Mer-

cado à moda do Chef”, um show-

cooking que a Câmara Municipal, em 

parceria com a Escola de Hotelaria e 

Turismo de Coimbra, promoveu no 

Mercado Municipal, nos dias 12 e 19 

de Dezembro.

A iniciativa teve como principal obje-

tivo a promoção dos produtos à venda 

no mercado e, igualmente, fomentar o 

gosto e a visita àquele local.



ClDS COM MAIS 
qUASE MEIO 
MIlhãO PARA 
INVESTIR  
NO EMPREGO

I FESTIVAl  
DE TEATRO  
DENIz-JACINTO 
NO CENTENáRIO 
DO TEATRólOGO

GAlA 
DO DESPORTO 
EM MARçO COM 
A ATRIBUIçãO 
DE NOVOS 
PRéMIOS

“CASA MUSEU 
FERNANDO 
NAMORA – CASA 
DE ESCRITORES” 
PROSSEGUE 
EM 2016

O município de Condeixa-a-Nova apresen-

tou recentemente o Contrato Local de De-

senvolvimento Social (CLDS) de 3ª Geração, 

que prevê investir 450 mil euros em 26 ações 

no concelho, sobretudo na área do emprego, 

até 2018.

Segundo Nuno Moita, presidente da Câmara, 

o CLDS de 3ª Geração de Condeixa-a-Nova 

aponta “no sentido de favorecer os processos 

de integração profissional, social e pessoal 

dos desempregados”, através da sua capaci-

tação e apoio na procura ativa de emprego.

Entre as ações a desenvolver na área da em-

pregabilidade, o presidente do município 

destaca a sensibilização dos empresários, 

instituições e entidades empregadoras locais 

“para uma participação ativa na concretiza-

ção de medidas de emprego e em processos 

de inserção profissional e social”.

O projeto tem como parceiros a Santa Casa 

da Misericórdia de Condeixa-a-Nova e o 

Centro Social Polivalente de Ega e divide-se 

em três eixos: Emprego, Formação e Qualifi-

cação; Intervenção Familiar e Parental e Ca-

pacitação da Comunidade e das Instituições.

O Município de Condeixa promoveu o I Fes-

tival de Teatro Deniz-Jacinto como forma de 

homenagear, dignificar e perpetuar a memó-

ria de um dos mais importantes teatrólogos 

nacionais, nascido em Condeixa-a-Nova a 8 

de janeiro de 1915.

Entre 9 de janeiro e 7 de fevereiro, passaram 

pelo palco do Cine-Teatro de Condeixa várias 

atuações cénicas, desde logo a estreia de “A 

exceção e a regra”, da Oficina de Teatro da 

Associação Orfeão Dr. João Antunes. O fes-

tival apresentou ainda “Harpagão – O Velho 

Avarento”, pelo Teatro Olimpo, “As Viagens de 

Gulliver”, do Teatro Amador de Pombal, diri-

gida especialmente a um público infantoju-

venil, “Muito Molière”, do Teatro Experimen-

tal de Mortágua (TEM), “Médico à Força”, da 

Companhia de Teatro Ultimacto e “A Cinde-

rela”, da Companhia de Teatro “A Capoeira”.

Em simultâneo, o Cine-Teatro de Condei-

xa recebeu ainda a exposição “Teatros com 

História”, uma mostra cedida pelo Museu 

Nacional do Teatro e da Dança, com diversas 

maquetes de fachadas de teatros que se dis-

tinguiram a nível nacional na divulgação da 

arte teatral.

A 2ª edição da Gala do Desporto, a realizar no 

dia 12 de março de 2016, no Cine-Teatro de 

Condeixa, irá contar com várias novidades 

na atribuição de prémios.

Num evento que pretende distinguir, para 

além das Associações, as equipas, atletas, 

treinadores e dirigentes que se evidenciaram 

nos clubes desportivos do concelho durante 

o ano de 2015, o município decidiu, agora, 

premiar também outros “craques” do despor-

to condeixense que tenham obtido resulta-

dos de sucesso, com a criação do prémio de 

“Desportista de Mérito do Ano”. Neste prémio 

poderão ser incluídos árbitros, atletas ou trei-

nadores que não representem clubes conce-

lhios, tal como outros agentes de modalida-

des não apoiadas pelo município através do 

desporto federado.

Outra das novidades é a atribuição dos pré-

mios de Atletas Jovens do Ano, que preten-

dem, desta forma, destacar os que até final 

do ano tinham menos de 18 anos de idade, 

de todos os restantes, mais velhos.

O escritor Afonso Cruz esteve em Condeixa 

em janeiro último para participar na “Casa 

Museu Fernando Namora – Casa de Escri-

tores”, projeto que, pelo êxito alcançado em 

2015, vai prosseguir durante este ano.

Afonso Cruz, que além de escritor é também 

ilustrador, cineasta e músico da banda The 

Soaked Lamb, dinamizou um atelier de Escri-

ta Criativa, na Casa Museu Fernando Namo-

ra, entidade promotora do evento.

Já anteriormente, no âmbito do mesmo pro-

jeto, a escritora condeixense Susana João 

Carvalho tinha apresentado a obra “António 

Lobo Antunes: A desordem natural do olhar”, 

no Salão Nobre da Câmara de Condeixa. 



MElhORES  ACESSOS  AO CANGAlhO

REPARAçãO DE RUAS  NA ARRIFANA 

A Câmara de Condeixa está a proceder a obras de conservação e reparação da rede viária mu-

nicipal no caminho de acesso ao Cangalho, na freguesia de Ega. Esta empreitada com o valor 

previsto de cerca de 15.500 euros, diz respeito à colocação de tout-venant numa extensão de 370 

metros e pavimentação com betuminoso de 1.300 m2.

A Rua do Pinheiro Manso e Rua das Fontes Secas, na Arrifana, União de freguesias de Condeixa-

-a-Velha e Condeixa-a-Nova, estão a ser alvo de obras de conservação e reparação da rede viária 

municipal. Trata-se de uma empreitada com um valor orçamentado de cerca de 23.300,00 euros, 

em que se prevê a execução de aquedutos de drenagem pluvial em 25 metros e pavimentação 

com betuminoso de 2.160 m2.AGENDA

OBRAS

28 DE MARÇO A 1 DE ABRIL18 DE MARÇO 20 DE MARÇO

X EDIÇÃO 
PÁSCOA A ABRIR

“OS DIVODIGNOS” E AS 
LUTAS ENTRE LIBERAIS 
E ABSOLUTISTAS” 

AS INVASÕES FRANCESES  
EM CONDEIXA – OS COMBATES 
DO CASAL NOVO

Até ao momento mais de 5000 mil 
crianças de Condeixa já experimentaram 
as sensações do “Páscoa a Abrir”. Um 
campo de férias lúdico-pedagógico que 
tem feito as delícias das crianças ano 
após ano. Inscrições de 10 a 21 de março 
na Câmara Municipal.

Será inaugurado um memorial, no lugar 
do Cartaxinho, freguesia de Ega, uma vez 
que nesse lugar a 18 de março de 1828, 
deu-se o reencontro entre estudantes 
liberais da associação secreta designada 
por “Divodignos” e uma comitiva univer-
sitária e eclesiástica.

Interpretação histórica dos combates 
do Casal Novo com a presença do in-
vestigador em História Militar, Dr. João 
Peixoto, e do Professor de História, Dr. 
Fernando Abreu, com a colaboração do 
grupo de teatro amador “Os Sardanis-
cas” da Associação Cultural e Recreativa 
de Bruscos.

Equipamentos desportivos  
e culturais do municipio

Freguesia da Ega Casal Novo

VI CONCURSO 
DE POESIA 
PROMOVE 
A lEITURA 
E A lÍNGUA 
PORTUGUESA
A Câmara de Condeixa lançou a 6ª edição do 

Concurso de Poesia, um prémio instituído 

em 2011 destinado a galardoar trabalhos li-

terários inéditos e não publicados.

A iniciativa tem como objetivos criar e conso-

lidar hábitos de leitura e de escrita e, simul-

taneamente, promover a poesia em língua 

portuguesa. Divide-se em duas categorias, 

nomeadamente “Poesia na Biblioteca”, pro-

movido pelos serviços da Biblioteca Muni-

cipal e destinado a maiores de 18 anos, e o 

concurso “Poesia na Escola”, dinamizado pelo 

Agrupamento de Escolas de Condeixa, dirigi-

do a todas as crianças e jovens do concelho, 

entre os 6 e os 17 anos.

O período de recepção dos trabalhos do pri-

meiro concurso decorreu de 18 de Janeiro a 

21 de Fevereiro e a sessão de entrega de pré-

mios está marcada para 19 de Março, por 

ocasião da comemoração do Dia Mundial da 

Poesia, a 21 de Março, numa programação 

pensada especialmente para o efeito.


