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Novo Lar de Idosos de Ega
com apoio de 842 mil EUROS
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova formalizou o acordo com o Centro
Social Polivalente de Ega que prevê uma comparticipação de cerca de 842 mil
euros para a construção do novo lar de idosos.
A obra, orçada em 2,2 milhões de euros, prevê a construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço Domiciliário e é
co-financiada em cerca de 1,3 milhões de euros pelo Orçamento do Estado,
no âmbito do PIDDAC (Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central) e em 842 mil pelo Município de Condeixa,
sendo que o restante é assegurado pela instituição.
O contrato-programa agora celebrado com o Centro Social e Polivalente de
Ega atende à “mais-valia que aquele equipamento representa para o concelho, nomeadamente na resposta às necessidades das populações locais, a sua
grande maioria idosos e na criação de novos postos de trabalho”, justificou
Nuno Moita, presidente da Câmara de Condeixa.
A primeira pedra da construção do lar de idosos da Ega foi lançada em finais
de junho, no âmbito das comemorações do 26.º aniversário do Serviço de
Acção Social no Centro Social Polivalente da Ega (CSPE), mas registou no arranque um atraso que obrigou à recalendarização da obra. A empreitada tem
um prazo de execução de dois anos, além de outros seis meses para equipar
o imóvel.

Câmara promove desfile de moda
para promover comércio local
A Câmara Municipal de Condeixa
vai promover, em parceria com os
comerciantes do concelho, um desfile de moda, no próximo dia 4 de
Junho, na Praça do Município, com o
objetivo de dinamizar e promover o
comércio local.
O desfile será realizado com recursos provenientes do comércio local,
desde o vestuário e acessórios passando pelo cabeleireiro e maquilhagem, entre outros, contando ainda

com a participação de condeixenses
que se inscreveram como modelos.

Refeição
+ Bebida
+ Escarpiada

Condeixa recebeu Encontro
Regional de Técnicos de Turismo
O município de Condeixa-a-Nova
recebeu nos dias 8 e 9 de abril o III
Encontro Regional de Técnicos de
Turismo, que se realizou no auditório do edifício do Museu PO.RO.S.,
organizado pelo Curso Profissional
de Técnicos de Turismo do Agrupamento de Escolas de Condeixa-aNova – Escola Secundária Fernando
Namora, com o apoio do Município.
Durante os dois dias de trabalhos, o
encontro juntou técnicos de turismo do setor público e privado, investigadores, docentes e alunos de
Turismo dos ensinos profissional e
superior.

250 crianças
no “Páscoa a Abrir”
Na pausa letiva da Páscoa, 250
crianças e jovens do concelho, entre
os 6 e os 14 anos, participaram em
mais um “Páscoa a Abrir”, um programa ocupacional promovido pela
Câmara Municipal de Condeixa.

A X edição do evento contou, além
das habituais ações deportivas e
recreativas, com a iniciativa “Quilómetros pela Saúde”, que consistiu
na acumulação do maior número
de quilómetros ao longo da semana
(foram atingidos 1200 km), reforçando assim o objetivo do evento,
a realização de atividade física promotora de saúde.

“Presidência
aberta” esteve
no Zambujal
O executivo municipal de Condeixa-a-Nova visitou no passado dia 15
de abril a freguesia do Zambujal em
mais uma iniciativa de “Presidência
Aberta”.
A comitiva municipal, composta
pelo presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, e membros da
vereação esteve reunida na sede da
Junta de Freguesia com a população, e, no período da tarde, efetuou
diversas visitas na tentativa de resolução dos problemas identificados
no Zambujal, bem como na Serra de
Janeanes, Fonte Coberta e Póvoa de
Pêgas.
Esta iniciativa de governação descentralizada, que começou no início do mandato, pretende criar uma
maior proximidade entre população
e a Autarquia, tendo já percorrido
algumas das freguesias do concelho, nomeadamente, Ega, Sebal, Vila
Seca, Furadouro e Anobra.

Condeixa premiada pela aposta no
TurismO

Câmara promove
formação para
setor hoteleiro

A Câmara Municipal de Condeixa
e o Museu Monográfico de Conimbriga receberam em conjunto o prémio “Turismo”, atribuído pelo jornal
“Diário as Beiras”.
“Este prémio é o reconhecimento do
trabalho que tem sido feito na promoção das valências patrimoniais,
culturais e turísticas únicas do nosso concelho”, comentou Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal
de Condeixa, que, na página pessoal
de Facebook, deixou uma nota pública de agradecimento ao “Diário
das Beiras” destacando o orgulho
que sente pela atribuição deste galardão.

A Câmara Municipal de Condeixa
-a-Nova vai promover um programa de formação para qualificar os
profissionais do setor da hotelaria e
restauração, no sentido de melhorar a qualidade da oferta turística
do concelho.
“Estamos a iniciar um projeto criado e financiado pela Câmara Municipal que pretende reforçar as
competências deste setor. Este é um
projeto com características inovadoras e que tem como intuito principal criar uma estratégia conjunta
ao nível do turismo que envolva
todos os agentes económicos do
concelho”, anunciou Nuno Moita,
presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova.
O programa de formação, destinado
a proprietários, gerentes e colaboradores do setor, vai decorrer a partir
de maio e prevê 35 horas de formação teórico-prática e 10 horas de visitas técnicas. A formação, financiada e certificada, abordará temáticas

Património
quinhentista de
Condeixa exposto
em Lisboa
A Torre de Belém, em Lisboa, recebeu, entre 3 de março e 10 de abril,
a exposição documental itinerante
“Património Quinhentista do Município de Condeixa-a-Nova – Forais e
outro Património Cultural do Século
XVI”, de apoio à candidatura de Conimbriga a Património Mundial.
Refira-se que no âmbito do “Movimento para a Promoção da Candidatura de Conimbriga a Património Mundial da Unesco”, a Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova tem
vindo a colaborar em ações de estudo, salvaguarda e divulgação, não
apenas do património de época romana, mas também do rico e mais
vasto património cultural e natural
do concelho de Condeixa-a-Nova.

Antiga escola
de Arrifana
é agora Centro
de Interpretação

como o plano de negócios, estratégias de marketing, análise financeira, relações públicas, atendimento
e comunicação, breves conceitos de
enologia e serviço de vinhos.
A iniciativa da autarquia condeixense, que tem apostado fortemente na dinamização do turismo através, nomeadamente, da valorização
do complexo romano de Conimbriga, pretende auxiliar as unidades de
restauração e hotelaria com vista à
melhoria da oferta gastronómica e
serviços de restauração e alojamento, dotar o setor de maior e melhor
capacidade de resposta para os
clientes locais e turistas, capacitar
os gestores, proprietários e colaboradores de novas e melhores competências, além de atrair mais turistas e melhorar a economia do setor.

A antiga Escola Primária de Arrifana, abandonada há 10 anos, voltou
a ganhar nova vida com a concretização do projecto Escola da Água
- Centro de Interpretação, inaugurado no Dia Internacional da Água.
Trata-se de um centro de interpretação dedicado à temática da
água, de entrada gratuita, que se
encontra aberto todos os dias da
semana, 24 horas por dia. Dispõe de
exposição permanente no exterior,
charco e áreas temáticas de apoio
à interpretação do património, espeleologia, caminhada e desportos
de natureza. No interior do edifício
está instalada uma maqueta 3D interactiva, além de um laboratório
de actividades e área de exposição
temporária.
O projeto da Junta de Freguesia da
Ega, orçado em cerca de 32.500 euros, foi comparticipado a 60% pelo
PRODER, através da “Terras de Sicó”,
com a componente nacional a ser
dividida entre a Junta e a Câmara
Municipal de Condeixa.

Gala do Desporto
consagrou
Joaquim Fontes
A II Gala do Desporto distinguiu os
melhores de 2015 e consagrou a
carreira de Joaquim Fontes, antigo
jogador e treinador do Clube de Condeixa, com o Prémio Homenagem do
Município. O evento, destinado a premiar os melhores de 2015, decorreu
no Cineteatro de Condeixa, no passado dia 12 de março, perante uma
plateia lotada. Alexandre Vilão (KickBoxing do Clube de Condeixa) foi
eleito Atleta Masculino do Ano e Alexandra Lamas (Atletismo, Clube de
Condeixa) Atleta Feminina do Ano.
Na categoria Atleta Jovem do Ano, os
premiados foram Daniel Vieira (Karaté, Condeixa Shukokai Karaté-Do)
e Joana Henriques (Natação Pura,
Condeixa Aqua Clube).
Duarte Sousa e Inês Correia (Natação, Condeixa Aqua Clube) foram
consagrados Atletas Revelação do
Ano. João Fonseca (Atletismo, Sporting Clube Portugal) foi eleito Desportista do Ano, Ricardo Bispo (Ténis
de Mesa, Ugas – Ega) recebeu o prémio de Treinador do Ano e Alexandre
Miguel (Condeixa Aqua Clube) foi
distinguido Dirigente do Ano.
O prémio Equipa do Ano foi entregue
aos Seniores de Voleibol do Clube de
Condeixa, enquanto que o Centro
Cultural e Recreativo de Alcabideque foi escolhida como Associação
do Ano.

AGENDA
14 e 15 de Maio

Condeixa
iluminou-se
de azul para
lembrar autismo
O Município de Condeixa-a-Nova
associou-se, pelo terceiro ano consecutivo, à campanha “Acendam a
Luz Azul”, promovida pela Federação Portuguesa de Autismo, com a
iluminação a azul da fachada frontal da Câmara Municipal, nos dias

1 e 2 de Abril, como forma de consciencializar a população sobre esta
problemática.
Os funcionários da autarquia associaram-se à iniciativa e vestiram-se
de azul juntamente com equipa do
My Kid Up - Centro de Intervenção
Comportamental.
Foi ainda realizado, no passado dia
16 de abril, o colóquio “Autismo - Intervenção Precoce: Uma Responsabilidade Partilhada”, numa parcerira entre a Câmara e o Centro My
Kid Up.

OBRAS

Melhorados acessos à Srª do Círculo
A Câmara Municipal de Condeixa procedeu à melhoria das condições de
acesso à Capela da Senhora do Círculo, na Serra do Sicó.
A empreitada, com um custo de cerca de 15.300 euros, contemplou a execução, em calçada grossa da região, de um largo na entrada principal do santuário, e do caminho de acesso, garantindo também zona de inversão de marcha.
Por uma questão de conforto e segurança, optou-se pela implantação de uma
pequena vedação. Os bancos foram escolhidos e aplicados de forma a assegurar espaço de circulação junto ao muro, além da sua função principal, o
descanso dos visitantes. Nas duas floreiras situadas à entrada, podem ser vistas as tradicionais cucas selvagens. Estes elementos (vedação, bancos e floreiras), são fabricados com um material que não necessita de manutenção.

Cineteatro

Praça República

21 DE Maio

30 de Maio a 17 de Julho

X Edição dos “ Encontros de
Maio” subordinado ao tema “
10 Anos de História”

Caminhada Solidária
ao Luar e Corrida
das 4 Estações

Torneio Interassociações
de Futsal

Celebração da cultura popular, procura
preservar usos e costumes da identidade
de Condeixa. O palco deste ano é o Cineteatro onde atuam orfeões, tunas, grupos
de cantares, grupos de bandolins e ainda
ranchos folclóricos e etnográficos.

Caminhada Solidária com o objetivo
de angariar bens alimentares destinados a famílias carenciadas e prova
de atletismo de 10 Km, incluída no
circuito distrital.

Mais uma edição do famoso torneio
concelhio de Futsal. Ao longo de
praticamente dois meses são esperados centenas de adeptos no Pavilhão Desportivo Municipal.

Pavilhão Municipal

