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Exmo.	 Senhor	 Presidente	 da	 Assembleia	 Municipal,	 Prof.	 Dr.	 António	

Figueiredo	

Senhores	Vereadores	

Senhores	Presidentes	de	Junta	de	Freguesia	

Senhor	Comandante	da	Guarda	Nacional	Republicana	de	Condeixa	

Senhor	Comandante	dos	Bombeiros	Voluntários	de	Condeixa	

Demais	autoridades	e	individualidades	aqui	presentes	

Caros	amigos,	

Celebramos	 hoje	 o	 nosso	 feriado	 municipal,	 um	 dia	 que	 representa	

aquilo	 que	 somos,	 o	 que	 nos	 une,	 a	 força	 de	 que	 somos	 feitos,	 a	

coragem	com	que	enfrentamos	cada	desaKio.	

A	“condeixalidade”	é	um	sentimento	que	nos	distingue	e	nos	pertence.	

É	o	orgulho	e	o	brio	de	ser	Condeixense,	uma	marca	que	Kica	em	quem	

nos	visita	e	uma	bandeira	que	erguemos	por	onde	passamos.	

A	história	de	Condeixa	fez-se	do	encontro	de	culturas,	de	lutas	travadas	

e	 vencidas,	 de	destruição,	mas	 também	de	prosperidade,	 estabilizada	

desde	a	emancipação	administrativa,	em	meados	do	século	XIX.	

Localizada	 no	 centro	 da	 história	 e	 do	 país,	 Condeixa	 não	 é	mais	 um	

mero	 lugar	 de	 passagem.	 Condeixa	 é	 hoje	 o	 berço	 de	 milhares	 de	

condeixenses	 e	 a	 casa	 de	 dezenas	 de	 novas	 famílias	 que	 reconhecem	

neste	lugar	a	melhor	opção	para	construir	o	futuro.	

Na	última	década,	tal	como	sucedera	em	todo	o	país,	também	o	nosso	

concelho	 perdeu	 população,	mas	 em	muito	menor	 proporção	 do	 que	
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acontece	 na	 generalidade	 de	 outros	 territórios	 idênticos.	 As	 mais	

recentes	estimativas	relativas,	aos	últimos	três	anos,	apontam	para	um	

crescimento	efetivo	da	população	muito	signiKicativo.	

Para	 esta	 realidade	muito	 tem	 contribuído	 a	 aposta	 séria	 que	 temos	

vindo	 a	 fazer	 na	 qualidade	 e	 na	 modernização	 das	 nossas	 escolas	 e	

serviços	 públicos.	 Um	 investimento	 de	muitos	 milhões	 de	 euros	 que	

tem	 gerado	 uma	 atratividade	 inquestionável	 por	 parte	 de	 vários	

quadrantes,	desde	logo,	pelas	empresas,	que	esgotaram	já	a	capacidade	

da	nossa	Zona	Industrial.	

É,	 pois,	 uma	 das	 grandes	 prioridades	 no	 momento	 avançar	 na	

conclusão	 das	 obras	 de	 alargamento	 da	 Zona	 Industrial	 de	 Condeixa,	

para	 permitir	 a	 continuação	 de	 um	 crescimento	 sustentado	 da	

atividade	 económica.	 A	 Câmara	 Municipal	 de	 Condeixa	 tem	 feito	 um	

esforço	 Kinanceiro	 muito	 relevante	 neste	 projeto,	 através	 de	

Kinanciamento	 bancário,	 para	 a	 compra	 de	 novos	 terrenos	 e	 temos	

procurado	sensibilizar	a	Comissão	de	Coordenação	e	Desenvolvimento	

Regional	 da	 Região	 de	 Coimbra	 para	 a	 importância	 estratégica	 deste	

investimento,	 a	 nosso	 ver	 merecedor	 de	 Kinanciamento,	 ainda,	 no	

âmbito	 do	 Portugal	 2020.	 Além	 do	 alargamento	 da	 Zona	 Industrial,	

prepara-se	 já	 também	 a	 construção	 de	 um	 novo	 acesso	 à	 Zona	

Industrial,	 que	 esperamos	 ser	 uma	 realidade	 já	 no	 próximo	 ano,	

fundamental	 para	 melhorar	 a	 acessibilidade	 e	 a	 movimentação	 de	

mercadorias.	

A	 captação	de	novos	 investimentos	 tem	 sido,	 e	 continuará	 a	 ser,	 uma	

das	 nossas	 prioridades,	 para	 dar	 robustez	 à	 economia	 local,	 que	 tem	
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sido,	 aliás	 exemplar	 na	 forma	 como	 resiste	 e	 se	 adapta	 às	 maiores	

adversidades,	desde	a	tempestade	Leslie	à	pandemia,	agora	a	guerra	e	

a	 inKlação,	 mantendo	 uma	 das	 mais	 baixas	 taxas	 de	 desemprego	 da	

região.	

Com	 perto	 de	 2000	 empresas	 sediadas	 em	 Condeixa,	 a	 procura	 de	

emprego	 e	 a	 média	 de	 desempregados	 desceram	 consecutivamente	

para	 níveis	 historicamente	 baixos	 desde	 a	 última	 grande	 crise	

Kinanceira.	 E	 nem	 mesmo	 a	 pandemia	 parece	 ter	 conseguido	 mudar	

esta	 trajetória,	 na	 medida	 em	 que	 os	 dados	 mais	 recentes	 mostram	

uma	 recuperação	 assinalável	 destes	 indicadores	 para	 níveis	 idênticos	

aos	de	2019.	

A	atratividade	de	Condeixa	reKlete-se	também	no	setor	imobiliário,	que	

muito	 tem	 contribuído	 para	 fazer	 crescer	 o	 mercado	 habitacional	 e,	

assim,	conseguir	responder	à	procura	de	novas	famílias	que	escolhem	o	

nosso	concelho	para	viver	e	trabalhar.	

Outro	 dos	 sinais	 desta	 atratividade	 que	 vos	 falo	 relaciona-se	 com	 a	

recente	 abertura	 de	 mais	 uma	 grande	 superKície	 comercial	 em	

Condeixa,	 promovendo	 uma	 salutar	 concorrência	 e	 um	 alargamento	

das	opções	disponíveis	ao	consumidor	Kinal,	desde	o	pequeno	comércio	

até	aos	grandes	operadores.	

Naturalmente	 que	 o	 aumento	 da	 pressão	 populacional	 sobre	 o	 nosso	

concelho	 traz	 consigo	 novos	 desaKios,	 a	 que	 a	 Câmara	Municipal	 está	

atenta	e	a	 trabalhar	para	conseguir	manter	os	mais	elevados	padrões	

de	qualidade	de	vida	que	justiKicam	este	crescimento.	

Desde	 logo	vamos	precisar	de	reforçar	as	 infraestruturas	desportivas,	

para	 as	 quais	 não	 existem,	 nem	 se	 perspetivam	 oportunidades	 de	
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Kinanciamento	 comunitário	 nos	 próximos	 anos,	 e	 que	 vão	 exigir	 um	

grande	esforço	Kinanceiro	da	Câmara	Municipal.	

O	 Pavilhão	 Municipal	 de	 Condeixa-a-Nova	 apresenta	 já	 uma	 taxa	 de	

ocupação	 de	 100%	 e	 enquanto	 não	 se	 encontra	 uma	 solução	 mais	

deKinitiva	para	um	problema	que	é	na	verdade	um	excelente	indicador,	

vamos	 continuar	 a	 tentar	 encontrar	 soluções	 pontuais	 para	 acolher	

todos	 os	 atletas,	 como	 a	 que	 encontramos	 recentemente	 através	 da	

parceria	com	a	ARCD	Venda	da	Luísa.	

A	 crescente	 atratividade	 de	 Condeixa	 e	 o	 dinamismo	 económico	

conKirmam	 que	 a	 nossa	 estratégia,	 que	 implementamos	 desde	 o	

primeiro	 mandato,	 estava	 correta.	 E	 está	 agora	 a	 produzir	 os	 seus	

resultados.	 Uma	 atratividade	 que	 se	 completa	 com	 a	 oferta	 cultural,	

consubstanciada	na	melhoria	da	qualidade	e	diversidade	dos	eventos	e	

espetáculos	 que	 aqui	 se	 promovem.	 Destaque	 para	 “Condeixa	 –	 O	

Vislumbre	de	um	Império”	que	se	tem	notabilizado	entre	os	principais	

eventos	 nacionais	 do	 género,	 mas	 também	 para	 o	 reforço	 das	

estruturas	 culturais	 e	 turísticas,	 de	 que	 são	 melhores	 exemplos	 o	

Museu	 PO.RO.S	 e,	 mais	 recentemente,	 a	 Casa	 dos	 Arcos,	 que	

complementam	 a	 grande	 joia	 da	 coroa	 que	 é	 o	 complexo	 romano	 de	

Conimbriga.	

Em	 paralelo,	 investimos	 na	 qualiKicação	 dos	 proKissionais	 ligados	 ao	

turismo	e	à	gastronomia,	transformando	a	antiga	escola	feminina	num	

centro	 de	 experimentação	 gastronómica.	 O	 Condeixa	 Food	 Lab,	 estou	

certo,	elevará	a	gastronomia	e	a	hotelaria	portuguesas	a	níveis	do	que	

de	melhor	se	faz	no	plano	internacional.	

No	 domínio	 do	 turismo	 de	 natureza,	 inauguramos	 hoje	 as	 obras	 de	

recuperação	do	Moinho	da	Serra	de	Janeanes,	no	âmbito	de	um	projeto	
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mais	 alargado	 de	 requaliKicação	 de	 infraestruturas	 de	 apoio	 à	

valorização	e	visitação	do	património	natural.	

Ao	 longo	 das	 margens	 do	 Rio	 dos	 Mouros	 vão	 começar	 em	 breve	 a	

construção	dos	passadiços	em	madeira,	que	permitirão	ligar	a	cascata	à	

ponte	 junto	 às	 ruínas	de	Conímbriga,	 criando	uma	nova	 atração	para	

quem	 nos	 visita.	 Na	 aldeia	 do	 Casmilo	 será	 ainda	 reabilitada	 uma	

antiga	casa	propriedade	da	Câmara	Municipal,	que	será	 transformada	

numa	espécie	de	porta	de	entrada	na	Serra	de	Sicó,	para	acolhimento	

dos	 visitantes,	 com	 toda	 a	 informação	 que	 necessitam	 sobre	 as	

particularidades	 do	 nosso	 património	 natural	 e	 dos	 produtos	

endógenos	da	região.	

Nas	 Buracas	 continuaremos	 a	 promover	 a	 dinamização	 daquele	

património,	 com	 a	 realização	 de	 atividades	 e	 espetáculos	 que	

digniKiquem	 aquele	 lugar,	 em	 respeito	 pela	 natureza,	 cumprindo	

escrupulosamente	todas	as	regras	de	proteção	dos	ecossistemas.	

Neste	 período	 que	 atravessamos	 de	 grande	 perigo	 para	 as	 nossas	

Klorestas,	não	posso	deixar	de	 lembrar	e	deixar	o	meu	mais	profundo	

agradecimento	aos	bombeiros	e	forças	de	segurança	que,	em	particular	

nestes	 meses	 verão,	 travam	 diariamente	 uma	 luta	 hercúlea	 contra	 a	

ameaça	dos	incêndios,	pela	segurança	de	pessoas	e	bens.	

Minhas	senhoras	e	meus	senhores,	
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A	 mudança	 de	 paradigma	 de	 desenvolvimento	 em	 que	 se	 baseia	 o	

nosso	projeto	para	Condeixa,	e	que	começou	há	alguns	anos,	continua	e	

não	pode	parar.	

Sem	 esquecer	 o	 passado,	muito	 pelo	 contrário,	 trabalhamos	 o	 futuro	

com	o	respeito	que	as	nossas	tradições	nos	merecem,	dando-lhes	uma	

nova	 oportunidade,	 com	 um	 olhar	 novo	 e	 empreendedor.	 É	 o	 que	

queremos	 fazer	 com	a	 reabilitação	da	 antiga	 fábrica	de	 cerâmica	que	

dará	 lugar	 a	 um	 centro	 de	 desenvolvimento	 cerâmico	 e	 um	 hub	 de	

indústrias	criativas,	ligando	a	tradição	à	inovação.		

Estamos	 ainda	 particularmente	 empenhados	 na	 atração	 de	 novas	

indústrias	 intensivas	 em	 inovação	 e	 tecnologia,	 sem	 descurar	 a	

necessidade	 de	 consolidar	 as	 cadeias	 de	 valor	 existentes,	

nomeadamente	 ao	 nível	 da	 logística,	 energia	 e	 indústria	 alimentar,	

continuado	a	apostar	numa	lógica	de	economia	circular.	

A	 sustentabilidade	 é,	 aliás,	 a	 marca	 transversal	 de	 todos	 os	 projetos	

que	 estamos	 agora	 a	 lançar,	 seja	 na	 mobilidade,	 nos	 recursos	

energéticos	e	hídricos,	nos	espaços	públicos.	Queremos	convergir	para	

o	conceito	de	smart	cities,	assegurando	uma	melhor	qualidade	de	vida	

e	um	desenvolvimento	sustentável	do	nosso	território.		

Ainda	 esta	 semana	 chegaram	 novos	 veículos	 elétricos	 que,	

gradualmente,	vão	substituindo	a	frota	de	viaturas	municipais.		

No	domínio	da	conectividade,	continuamos	a	trabalhar	para	assegurar	

uma	cobertura	substancial	de	5G	até	2024.	

No	próximo	ano	será	lançada	a	empreitada	da	ecovia	de	ligação	entre	

Conímbriga	e	o	Museu	PO.RO.S..	
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Continuaremos	 atentos	 às	 oportunidades	 de	 Kinanciamento	 para	 a	

melhoria	 e	 alargamento	 das	 redes	 de	 abastecimento	 de	 água	 e	 de	

saneamento,	 procurando	 atingir	 níveis	 de	 cobertura	 e	 de	 qualidade	

nunca	alcançados	em	Condeixa.	

Esta	Câmara	Municipal	tem	vindo	a	reforçar	as	suas	competências	nas	

mais	diversas	áreas,	em	resultado	do	processo	de	descentralização	que	

se	encontra	em	curso.		

Na	Educação	recordo	o	compromisso	já	assumido	entre	o	Governo	e	a	

Associação	 Nacional	 de	 Municípios	 Portugueses,	 para	 a	 qual	 fui	

recentemente	eleito	membro	do	conselho	diretivo,	que	nos	permitirá,	

Kinalmente,	 avançar	 com	 as	 obras	 de	 reabilitação	 da	 Secundária	

Fernando	Namora,	além	da	intervenção	que	se	encontra	a	decorrer	na	

EB1	da	Ega.	

Na	Educação,	onde	já	demos	provas	da	nossa	capacidade,	mas	também	

na	Saúde	e	na	Ação	Social,	 onde	 começaremos	a	 atuar	 após	o	 acordo	

alcançado	 com	 o	 Governo,	 podem	 estar	 seguros	 das	 nossas	

competências	para	continuar	a	assegurar	um	serviço	de	qualidade,	que	

responda	às	necessidades	efetivas	da	população.	

Caros	amigos,	

Vivemos	 tempos	 de	 grande	 incerteza,	 lançados	 pela	 pandemia	 e	

agravados	pela	invasão	russa	da	Ucrânia.		
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A	inKlação,	a	escassez	de	matérias-primas	e	a	subida	das	taxas	de	juro	

dos	empréstimos	aconselham	alguma	prudência,	mas	não	nos	podem	

tomar	a	coragem	e	a	criatividade	para	enfrentar	as	novas	diKiculdades.	

Sabemos	qual	é	o	caminho	certo.	Saibamos	ajustar-nos	aos	desaKios	do	

momento.	

A	 todos	 umas	 boas	 festas	 em	 honra	 de	 Santa	 Cristina,	 a	 nossa	

padroeira.	

Viva	Condeixa!	

Viva	Portugal!	
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