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OBRAS DE 2,3 MILHÕES PARA AMPLIAR REDE 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
O município de Condeixa vai inves-
tir mais de 2,3 milhões de euros na 
ampliação da rede de saneamento 
básico, cujas obras são financiadas 
em cerca de 65% pelo Fundo de 
Coesão Europeu e deverão estar ter-
minadas até final de 2018.
O pacote de investimentos já apro-
vado prevê o fecho dos sistemas de 
saneamento de águas residuais de 
Ameixeira, Anobra, Condeixa-a-Ve-
lha, Ega, Venda da Luisa, Lameira 
e  Casal das Figueiras, Caneira, Vale 
de Janes, Casal de S. João e, ainda de 
Presa e Relves.
“A conclusão da rede de saneamen-
to, atingindo uma taxa de cobertura 
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de 100%, tem sido um dos nossos 
principais esforços e estamos no 
bom caminho, nem sempre ao rit-
mo que desejamos mas com um 
apoio relevante e indispensável do 

DIREÇÃO: NUNO MOITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA • COORDENAÇÃO: NUNO MATOS, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

DIA 6 DE MAIO, CONDEIXA PREPARA RENASCIMENTO DO IMPÉRIO ROMANO COM ABERTURA 
DO PO.RO.S - MUSEU PORTUGAL ROMANO EM SICÓ.

fundo de coesão, sem desperdiçar 
nenhuma oportunidade”, realça 
Nuno Moita, presidente da Câmara 
Municipal de Condeixa.



NOVO GUIA TURÍSTICO PARA PROMOVER 
CONDEIXA 

OBRAS NA IGREJA 
DO SEBAL 
CONCLUÍDAS ATÉ 
FINAL DO ANO

O novo Guia Turístico de Condei-
xa, lançado na Bolsa de Turismo 
de Lisboa 2017, reflete já a nova 
imagem da marca ‘Turismo de 
Condeixa’, possibilitando uma 
leitura mais atraente através de 
uma apresentação mais sóbria.
O novo guia, em formato portátil 
e para oferta no Posto de Turismo 
Municipal, sugere um conjunto 
de pontos de interesse a visitar, 
nomeadamente as Ruínas de Co-
nimbriga e o novo Museu PO.RO.S 
– Portugal Romano em Sicó, o 

Miradouro da Serra da Senho-
ra do Círculo, a Reserva Natural 
do Paul de Arzila, as Buracas do 
Casmilo, a Casa-Museu Fernando 
Namora, além do conjunto mais 
relevante de palácios existentes 
no concelho.
É ainda apresentado um texto ex-
plicativo da riqueza patrimonial 
histórica e cultural de Condeixa, 
focando os pontos de especial 
interesse, assinalados, para uma 
fácil leitura, num mapa colorido 
do município.

O presidente da Câmara Municipal 
de Condeixa, Nuno Moita, visitou, 
recentemente, o andamento das 
obras de conservação na Igreja do 
Sebal, orçadas em 61.500 euros, que 
deverão estar concluídas até final 
do ano.
Trata-se de um dos projetos vence-
dores do Orçamento Participativo 
de 2013, intitulado “Sebal – Mais de 
770 Anos de História”, apresentado 
por Helena M. da Fonseca de Almei-
da Diogo, e que visa valorizar a Igre-
ja de S. Pedro da Paróquia do Sebal, 
classificada como Monumento de 
Interesse Público, através da reali-
zação de obras de conservação que 
dignifiquem o monumento.

SEDE DO CDRC DO SOBREIRO VAI SER 
REQUALIFICADA ATÉ AO VERÃO
O edifício do Centro Desportivo, 
Recreativo e Cultural (CDRC) do 
Sobreiro vai receber obras de re-
qualificação, cumprindo uma das 
propostas vencedoras do Orçamen-
to Participativo Jovem de 2014.
A empreitada, com um valor esti-
mado de 61.500 euros, deverá estar 
concluída a tempo das Festas do 
Sobreiro, que acontecem na última 
semana de julho.
A obra, segundo os termos da pro-
posta apresentada por Márcio Lo-
pes, tem como objetivo a remoção 

ARRANCAM OBRAS 
NA CASA DO POVO 
DO SEBAL

O presidente da Câmara Municipal 
de Condeixa, Nuno Moita, visitou, 
recentemente, a Casa do Povo do Se-
bal para assinar o protocolo para a 
execução das obras de remodelação 
da sede da instituição.
Trata-se de um dos projetos vence-
dores do Orçamento Participativo 
de 2014, cuja execução implica um 
investimento de cerca de 61.500 eu-
ros.
A proposta, apresentada por Raúl 
Amado Oliveira, tem como objetivo 
a remoção da cobertura em amian-
to, bem como melhorar a estrutura 
do edifício para aumentar as valên-
cias e atividades a desenvolver.

e substituição do telhado existen-
te (que eventualmente contém 
amianto), bem como a substituição 
do pavimento por materiais mais 
seguros e eficientes.



APOIO DA CÂMARA AO DESPORTO 
FEDERADO ATINGE VALORES RECORDE

“HISTÓRIAS DA VILA” 
CONTINUAM A DES-
VENDAR SEGREDOS 
E SABORES

A Câmara Municipal de Condeixa-
-a-Nova vai conceder, este ano, o va-
lor mais alto desde o início do man-
dato no apoio ao desporto federado, 
em consequência do crescimento 
do número de atletas e de modali-
dades praticadas.
Os incentivos às entidades despor-
tivas têm vindo a crescer consecu-

tivamente e, este ano, atingem os 
131.300 euros, o que representa um 
acréscimo de 232% relativamente a 
2013 (mais do triplo) e de 36% rela-
tivamente a 2016.
Esta aposta refletiu-se no aumento 
significativo do número de atletas 
federados, que passou de 551, an-
tes deste Executivo iniciar funções, 

para os atuais 1028, com uma subi-
da relativamente ao ano passado de 
165 atletas.
Este esforço também se refletiu no 
aumento de modalidades pratica-
das e apoiadas pela autarquia de 10 
para as atuais 16, e ainda nos clubes 
com desporto federado de 4 para os 
atuais 11 (mais um do que no ano 
passado).
Reflexo deste apoio são também os 
títulos alcançados pelos diversos 
clubes na época desportiva passa-
da, tanto a nível distrital/regional, 
como nacional ou até internacional.
O Clube de Condeixa (65.677,50 
euros), o Condeixa Aqua Clube (17 
142,30 euros) e Os Ugas – AD de Ega 
(16 037,55 euros) são as organiza-
ções que recebem as maiores fatias 
do apoio concedido.

Partindo do tema “Sabores da Serra 
– Piquenique à Moda Antiga”, cerca 
de 40 participantes realizaram mais 
uma viagem do ciclo “Histórias da 
Vila”, em Terras de Sicó, com o Fu-
radouro como ponto central do per-
curso.
Os roteiros são promovidos mensal-
mente, com recurso a dois veículos 
tuk tuk, e constituem uma oportu-
nidade para conhecer a história de 
lugares, de edifícios e das gentes de 
Condeixa.
Impulsionado pelo município de 
Condeixa, este projeto assume-se 
como uma aposta diferenciadora 
no âmbito do turismo cultural, pro-
pondo (re)descobrir o concelho, a 
partir de ângulos imprevistos, mas 
não menos atrativos.  

GALA DO DESPORTO 
ENTREGOU 
PRÉMIOS 
AOS MELHORES

CONDEIXA 
COM NATAÇÃO 
GRATUITA PARA 
TODOS

O Cineteatro de Condeixa encheu-
-se de glamour para a 3ª Gala do 
Desporto de Condeixa, durante a 
qual foram entregues doze prémios 
nas diversas categorias.
A organização atribuiu, este ano, o 
Prémio Homenagem a Teresa Melo, 
atleta paralímpica de boccia da As-
sociação de Paralisia Cerebral de 
Coimbra, natural de Condeixa e 
vencedora da medalha de ouro nos 
Jogos Paralímpicos de Seul em 1988.
Os jovens atletas Diana Oliveira e 
André Costa, o desportista de mé-
rito João Fonseca, o treinador João 
Viola, o dirigente Sérgio Fonseca, as 
revelações Inês Rodrigues e André 
Monteiro, os atletas do ano Mónica 
Resende e Pedro Santos, a Associa-
ção de Jovens da Freguesia do Zam-
bujal e a equipa sénior masculina 
de ténis de mesa dos UGAS, foram 
os restantes premiados na III Gala 
do Desporto.

A Câmara Municipal de Condeixa-
-a-Nova inicia a partir de abril o pro-
grama “Condeixa Sabe Nadar 2017”, 
que prevê um regime livre gratuito 
para todos os condeixenses e, ainda, 
a aulas de natação gratuitas a crian-
ças carenciadas.
“Estamos a cumprir o papel social, 
formativo e desportivo que nos 
cabe”, destaca Nuno Moita, presi-
dente da Câmara Municipal.
O programa “Condeixa Sabe Nadar 
2017” vai abranger duas vertentes. A 
primeira estabelece um regime livre 
gratuito, ou seja, qualquer munícipe 
residente no concelho de Condeixa 
terá acesso livre e gratuito todos os 
domingos (das 9 às 13 horas) às pis-
cinas interiores municipais para a 
prática de natação, sob a vigilância 
de um nadador salvador.
A segunda vertente do programa 
prevê aulas gratuitas de aprendiza-
gem e/ou aperfeiçoamento de na-
tação para qualquer criança/jovem 
residente no concelho de Condeixa 
incluída no Escalão A, sob a orienta-
ção de técnicos especializados.



OBRAS DE MELHORIA DE ARRUAMENTOS NO ZAMBUJAL CONCLUÍDAS
Foram concluídas as obras de bene-
ficiação de arruamentos, incluindo 
fresagem e pavimentação em betu-
minoso, no interior da povoação do 
Zambujal. A empreitada estava or-
çada em quase 10 mil euros.

OBRAS CONCLUÍDAS

OBRAS DE AMPLIAÇÃO 
E MELHORIA NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL

OBRAS NO SEBAL PARA 
MELHORAR SEGURANÇA 
DE PEÕES 

A capela mortuária do Cemitério de 
Condeixa vai receber obras de rea-
bilitação total, cuja empreitada se 
encontra a concurso, com um preço 
base de quase 23.400 euros (+IVA) e 
um prazo de execução de 60 dias.
Este edifício encontra-se muito de-
gradado a todos os níveis, inclusivé 
ao nível da cobertura, estando pre-
vistos diversos trabalhos de repara-
ção. Entre eles conta-se a lavagem 
da totalidade dos alçados, a execu-
ção de novos rebocos nas paredes 
interiores e exteriores danificadas, a 
colocação de novos telhados, o tra-
tamento das cantarias e a pintura 
exterior e interior, entre outros.

Encontra-se em execução a obra de 
beneficiação da Estrada Nacional 
347, dentro da povoação do Sebal, 
que incluiu a substituição de valetas 
por canais em betão com grelha.
O objetivo fundamental a atingir é 
assegurar a segurança da circulação 
pedonal. A obra, orçada em cerca de 
17 mil euros, foi licenciada pela IP – 
Infraestruturas de Portugal, nos ter-
mos legais.

OBRAS EM EXECUÇÃO

FIM DAS OBRAS NO ACESSO À QUINTA DO BARROSO – 4ª FASE
A empreitada no arruamento de acesso à Quinta do Barroso, orçada em 
quase 19 mil euros, foi concluída recentemente, após a reconstrução dos 
pavimentos.
Nos últimos anos foram ali registados vários deslizamentos de terras, pro-
vocados pela movimentação de águas subterrâneas.
Depois dos necessários trabalhos de reforço da rede de águas pluviais, aque-
duto, instalação de drenagens e impermeabilização de taludes, procedeu-se 
agora à reconstrução dos pavimentos e consequente reperfilagem.

AGENDA

15h00 Abertura ao Público
21h30 Concerto  
 António Victorino de Almeida

ANTIGA ESCOLA TRANSFOR-
MA-SE EM INCUBADORA DE 
EMPRESAS
Já arrancaram as obras de beneficia-
ção e adaptação da antiga Escola Fe-
minina  a centro de ‘co-working’.
Dada a antiguidade do edifício e o es-
tado de conservação da sua cobertu-
ra, será necessário proceder à remo-
ção integral do revestimento em telha 
cerâmica e substituição de alguns 
elementos de madeira degradados.
Orçadas em quase 150 mil euros, as 
obras implicam a construção de um 
novo volume, com ligação ao edifício 
principal, destinado a instalações 
sanitárias. 
O programa funcional definido para 
o edifício compreende uma zona de 
receção; uma sala de reuniões; uma 
zona de estar (meetingpoint); 3 salas 
de trabalho em regime de ‘co-wor-
king’; espaços de circulação e insta-
lações sanitárias. As regras de aces-
so e funcionamento serão definidas 
em regulamento próprio.

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

27 E 28 DE MAIO13 DE MAIO28 DE ABRIL A 7 DE MAIO 6 DE MAIO

CAMINHADA SOLIDÁRIA 
AO LUAR
CORRIDA DAS 4 ESTAÇÕES

6ª EDIÇÃO 
“SABORES DE CONDEIXA 
- SEMANA DO CABRITO”

INAUGURAÇÃO DO PO.RO.S 
MUSEU PORTUGAL ROMANO EM SICÓ

XI EDIÇÃO DOS 
“ENCONTROS DE MAIO”
Celebração da cultura popular, 
procura preservar usos e costu-
mes da identidade de Condeixa.

Cineteatro Praça da Républica • 21H30 Restaurantes aderentes PO.RO.S


