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Conimbriga voltou a enCher para 
assistir à reCriação “o vislumbre 
de um império”
As Ruínas de Conimbriga receberam no fim de semana de 18 e 19 de ju-
nho a terceira edição do evento “Condeixa – O Vislumbre de um Império”, 
com a participação de centenas de pessoas. A iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal de Condeixa, faz parte de uma estratégia de promoção 
e valorização das Ruínas de Conimbriga, uma das maiores povoações ro-
manas de que há vestígios em Portugal.
Este ano a recriação, denominada “A Consagração do Templo do Fórum”, 
centrou-se num evento marcante: a dedicação do templo do fórum à me-
mória do imperador Augusto, já divinizado.
Além da música, animação de rua e teatro, o evento contou com áreas 
temáticas, nomeadamente o Acampamento Militar de Legionários, o 
Acampamento de Gladiadores, Jogos Romanos para Famílias, Vila Roma-
na com Artesãos ao Vivo, Fazenda Romana de Animais e Escravos da Ará-
bia Pétrea com Camelos e Cobras.
As visitas guiadas às Ruínas de Conimbriga, o espetáculo de fogo nas Ter-
mas Sul e o Cortejo Imperial desde a Câmara Municipal até às Ruínas de 
Conimbriga foram alguns dos pontos do programa mais participados.
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as maravilhas 
de Condeixa” leva-
ram Condeixenses 
pelos trilhos 
da história
A edição zero do rally paper “As Ma-
ravilhas de Condeixa”, que se rea-
lizou no dia 1 de maio, destinada 
apenas às associações do Município, 
contou com a participação de 75 
pessoas, numa ação que pretendia 
dar a conhecer os locais, paisagens, 
tradições, saberes e história do con-
celho de Condeixa.
“É mais uma forma de promover 
o concelho de Condeixa e a sua di-
versidade patrimonial, organizando 
visitas que enriquecem o conheci-
mento de todos acerca das nossas 
origens”, destacou Nuno Moita, pre-
sidente da Câmara Municipal.
Para além da descoberta de tradi-
ções, curiosidades e paisagens mag-
níficas, foram visitados 22 pontos 
de interesse do concelho, entre eles 
o Moinho de Vento da Serra de Ja-
neanes, exemplar único que o Mu-
nicípio recentemente adquiriu para 
preservação, a Reserva Natural do 
Paul da Arzila, o Miradouro da Ser-
ra da Senhora do Círculo, o Campo 
de Lapiás, as Buracas do Casmilo ou 
ainda o Parque Verde da Ribeira de 
Bruscos, o Museu PO.RO.S., as Ruí-
nas de Conimbriga, as Igrejas de Vila 
Seca, Ega e Sebal e a Cascata do Rio 
dos Mouros.



Condeixa Fashion show promoveu 
ComérCio loCal

Caminhada 
solidária notur-
na para reColher 
alimentos

Mais de 600 espetadores assisti-
ram ao Condeixa Fashion Show, 
no passado dia 4 de junho, na 
Praça do Município, um evento 
promovido pela Câmara Muni-
cipal de Condeixa, em parceria 
com os comerciantes do conce-
lho, com o objetivo de dinamizar 
e promover o comércio local.
O desfile de moda foi realizado 
com recursos provenientes do co-
mércio tradicional, desde o ves-
tuário e acessórios passando pelo 
cabeleireiro e maquilhagem, en-
tre outros, contando ainda com 
a participação de Condeixenses 
que se inscreveram como mode-
los.
A apresentação esteve a cargo de 
Raquel Loureiro e Pedro Guedes e 

contou com mais de 50 modelos. 
Ao todo estiveram representadas 
23 lojas do comércio local: Bam-
by, Primeiros Laços, Charme, Davi 
Moda, Estileva, Gentleman, PTN 
Store, Versus, A Botãozinho, Gue-
pardo, Casa da Óptica, MaxiVisão, 
Oculista Conimbriga, Opticália, 
Incentivo, Lila, Lily Estetic, Marite, 
Salão Elegance, A Proteia, Flores 
do Arunca, Florista Maria da Luz 
e Papelaria Quintalão.

A Autarquia agradece a partici-
pação de todos e promete voltar a 
repetir o evento no próximo ano.
 
 

A Câmara Municipal de Condeixa-
-a-Nova promoveu, no passado dia 
21 de maio, a “III Caminhada Solidá-
ria… ao Luar 2016”, pelos trilhos do 
concelho.
Tratou-se de um evento de cariz 
solidário, integrado no Projeto “A 
17 Acontece…”, destinado à comu-
nidade em geral, com o objetivo de 
recolher alimentos destinados às 
famílias mais carenciadas do conce-
lho e, simultaneamente, promover a 
prática de estilos de vida saudáveis.
 

eCrã gigante  
na praça da 
repúbliCa para 
apoiar portugal

meio milhar 
nas Comemo-
rações do dia 
da Criança

A Câmara Municipal de Condeixa 
instalou uma fan zone na Praça da 
República de apoio à seleção de Por-
tugal no Euro 2016.
Centenas de condeixenses acom-
panharam com grande entusiasmo, 
através de um ecrã gigante, a pres-
tação da seleção portuguesa ao lon-
go dos vários jogos que disputou no 
Campeonato da Europa de Futebol.

As comemorações do Dia Mundial 
da Criança decorreram no passado 
dia 1 de junho nas Piscinas Munici-
pais de Condeixa, envolvendo cerca 
de 500 alunos das escolas básicas 
do 1º ciclo do concelho.
Promovido pelo Gabinete de Despor-
to da Câmara Municipal, o progra-
ma contou com diversas atividades 
(insufláveis, barcos, trampolins…), 
proporcionando momentos de ani-
mação e de interação entre as dife-
rentes escolas, para regozijo de to-
dos os presentes.

restaurante 
“o Filipe” venCe 
novamente sema-
na do Cabrito
O restaurante “O Filipe”, do Sebal, foi 
distinguido pelos apreciadores com 
o título “Cabrito de Ouro” no âmbito 
da 5ª edição da Semana do Cabrito, 
pelo 2º ano consecutivo, promovida 
pela Câmara Municipal de Condei-
xa, e que contou com a participação 
de quinze restaurantes do concelho.
A iniciativa “Sabores de Condeixa- 
-Semana do Cabrito”, promovida 
pela Câmara Municipal de Condei-
xa, tem como objetivo promover 
dois dos seus produtos endógenos, 
o cabrito e a escarpiada, doce lo-
cal muito apreciado, potenciando a 
atratividade ao concelho.



Festa da Família no parque verde
enContros 
de maio Celebram 
Cultura popular 
de Condeixa

O Parque Verde da Ribeira de 
Bruscos voltou a receber, no pas-
sado dia 5 de junho, o Encontro 
Concelhio de Jogos Tradicionais 
2016 e, em simultâneo, a Festa da 
Família, promovidos pelo Municí-
pio de Condeixa-a-Nova.
Corridas com arcos, subida ao 
pau ensebado, corrida de sacos, 
jogo da malha ou da pela foram 
apenas alguns dos jogos antigos 
em disputa, num dia de festa e 
de convívio, mas sobretudo de 
valorização da “Família” enquan-
to instituição fundamental para 
a estabilidade da sociedade e das 
novas gerações.
Tal como em anos anteriores, o 
almoço foi oferta da Câmara Mu-

nicipal. A participação e os resul-
tados obtidos pelas associações 
nos jogos vão ter um peso impor-
tante na atribuição do prémio de 
“Associação do Ano” de 2016.

Os Encontros de Maio celebraram, 
este ano, a sua décima edição, cons-
tituindo um evento integrado e re-
conhecido no calendário cultural 
do Município de Condeixa-a-Nova, 
que pretende promover a cultura 
popular, preservando usos e costu-
mes que caraterizam a identidade 
de Condeixa.
A X edição dos Encontros de Maio – 
Mostra Concelhia de Folclore e Cul-
tura Popular decorreu no Cine-tea-
tro de Condeixa, com a participação 
de doze grupos nos dois dias do 
evento: Grupo Etnográfico da Fre-
guesia de Anobra, o Grupo de Can-
tares de Condeixa da ASA, Grupo de 
Cantares da Freguesia de Vila Seca, 
Grupo ComCordas da ASA, Grupo 
de Concertinas do Mondego/ Venda 
da Luísa, Grupo Folclórico e Etno-
gráfico da Casa do Povo de Condei-
xa, Orfeão Dr. João Antunes, Grupo 
Folclórico e Etnográfico de Belide, 
Grupo de Bandolins da Casa Museu 
Fernando Namora, Grupo de Can-
tares de Anobra “EmCanta”, Tuna e 
Cantares de Ega e o Rancho Folcló-
rico e Etnográfico de Eira Pedrinha.

ópera 
em Conimbriga  
assinalou 
aniversário 
do museu
O Museu Monográfico de Conimbri-
ga, em parceria com a Associação 
Cultural Ritornello e a Câmara Mu-
nicipal de Condeixa, apresentou no 
passado dia 10 de junho, nas Ruínas 
de Conimbriga, a ópera “Pimpino-
ne”, de G. P. Telemann, no âmbito da 
celebração do seu 54º aniversário. 

OBRAS

igreja da anobra Com novo telhado
A Igreja Matriz de Anobra beneficiou 
de uma intervenção de reabilitação 
ao nível do telhado, permitindo aca-
bar com as infiltrações que vinham 
ameaçando a conservação daquele 
imóvel. Trata-se de um edifício que, 
apesar de não ser um imóvel clas-
sificado, se reveste de grande im-
portância no âmbito do património 
concelhio a nível histórico, cultural 
e arquitetónico. As obras, que con-
sistiram na substituição de todo o 
telhado da Igreja de Anobra, foram 
totalmente subsidiadas pela Câma-
ra Municipal de Condeixa, no mon-
tante de 23 mil euros (mais IVA). A 
Igreja Matriz de Anobra remonta ao 
século XIV e é um edifício modesto 
de uma só nave, com quatro altares, 
setecentista, cuja frontaria foi refor-
mada nos séculos XIX e XX.

eb 1 de belide Com novo pavimento 
no reCinto
A Escola Básica Nº1 de Belide beneficiou de uma nova pavimentação do re-
cinto, cuja obra ascendeu a cerca de 5 mil euros mais IVA.
A obra foi realizada em parceria com a Associação de Pais da EB1 de Belide, 
que custeou a obra em 2 mil euros concedidos por um benemérito (EFAPEL), 
sendo que o restante valor foi comparticipado pela Câmara Municipal de 
Condeixa e pela União de Freguesias de Sebal e Belide. 



arruamento de aCesso à quinta do barroso ConCluído

rua das Casarias em belide Com novo pavimento

As obras na via de acesso à Quinta do Barroso foram concluídas recente-
mente, visando estabilizar este arruamento, num troço onde se registaram 
várias cedências e deslocações do aterro. Os trabalhos realizados requere-
ram a impermeabilização de um talude, a execução de valeta em betão, 
o tapamento de fissuras no pavimento betuminoso e a reconstrução de 
rampas de acesso à zona que abateu. Com esta obra, que custou cerca de 
6 mil euros (mais IVA), a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova espera 
ter resolvido, em definitivo, o problema da instabilidade do aterro que pro-
vocou danos no pavimento da via. Refira-se ainda que, brevemente, serão 
instalados rails de proteção no troço agora intervencionado.

A Rua das Casarias, em Belide, foi alvo de melhoramentos ao ní-
vel do pavimento, cuja obra já se encontra concluída.
Orçada em 16.800 euros (mais IVA), a empreitada consistiu na 
regularização do piso e na aplicação de uma camada de betu-
minoso. Foi ainda feita uma recarga nas bermas bem como a 
limpeza de valetas, ao longo do arruamento que tem 320 m de 
comprimento por 4 metros de largura média.
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PALCO

Tasquinhas

21 JUL 00H00 Ruizinho Penacova

22 JUL 00H00 Fonte da Pipa

23 JUL 00H30 Tó Miau e Amigos

24 JUL 00H00 Fonte da Pipa

25 JUL 00H00 Roda Viva

26 JUL  00H00 Ruizinho Penacova

10H30

Sessão Solene

Comemorativa

do Dia do Município

 • Câmara Municipal •  

15H30

Missa seguida

da Procissão de 

Santa Cristina

00H00

One Vision

Tributo aos Queen

Deolinda

22H30

00H00

The Singles

Emanuel

22H30

"A Voz de Condeixa"

00H00

Sede Bandida

22H30

00H00 • Sara Ribeiro

02H00 • Dj José 

Coimbra

The Gift

22H30

21H45 • André Varandas

00H30 • Dexys

André Sardet

23H00

22

JULHO

23

JULHO

25

JULHO

24

JULHO

00H00

Remember

Revival Band

Agir

22H30

21

JULHO

26

JULHO

jardim de inFânCia do sebal Com melhores Condições 
O Jardim de Infância do Sebal foi alvo de uma intervenção que permitiu 
dotar aquele estabelecimento de ensino de melhores condições de confor-
to. As obras suportadas pela Câmara Municipal de Condeixa consistiram 
na colocação de um sistema de aquecimento central, na substituição do 
telhado em fibrocimento e na pintura do interior e exterior do edificío. Si-
multaneamente, foi ainda colocada relva sintética no recinto exterior do 
edifício do JI do Sebal, sendo que esta intervenção foi feita em parceria com 
a União de Freguesias de Sebal e Belide. O valor total das obras da respon-
sabilidade da autarquia, atingiu um montante total de aproximadamente 
22 mil euros.


