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INFORMAÇÃO 
 

Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova: 

Torna publico que, 
 

Considerando o desenvolvimento do surto do novo Coronavírus - COVID19 e da declaração de 

Pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, torna-se urgente a adoção de medidas 

concretas para a conter a incidência no Concelho de Condeixa-a-Nova. 

Desta forma e em cumprimento das recomendações emanadas pela Direção Geral de Saúde aliadas 

às recomendações proposta em reunião do Conselho Intermunicipal de CIM-RC decidiu a Câmara 

Municipal, de acordo com o princípio da prevenção e precaução presentes na Lei de Bases da 

Proteção Civil, tomar as seguintes medidas em vigor de 12 de março a 15 de abril: 

• Encerramento da Piscina, Pavilhão e Estádio Municipal ao público em geral, mantendo 

a disponibilidade para os clubes em competições oficiais; 

• Encerramento do Museu PO.RO.S., Biblioteca Municipal, Casa Museu Fernando 

Namora, Posto de Turismo e Galeria Manuel Filipe, ao público em geral; 

• Cancelamento de Eventos promovidos pela Câmara Municipal; 

• Cancelamento de atividades com a população sénior: hidroginástica, atividade física; 

• Adiamento da Gala do Desporto; 

• Adiamento do evento Abril Águas Mil; 

• Adiamento da Caminhada da Floresta; 

• Adiamento do evento Circuito das Invasões Francesas; 

• Cancelamento do evento “Via Sacra” 

• Suspensão do transporte entre Ruinas de Conimbriga e Museu PO.RO.S.; 

• Adiamento da Visita de Operadores Turísticos; 

• Cancelamento da Feira no exterior do Mercado Municipal; 

• Indeferimento de eventos e atividades nos equipamentos municipais; 
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• Suspensão da atividade de Corrida Noturna de 4ª Feira; 

• Suspensão de aulas de preparação para o parto; 

• Cancelamento da Atividade “Páscoa a Abrir” 

• Indeferimento de eventos na via pública e recintos improvisados; 

• Indeferimento de pedidos de transporte com exceção dos realizados para presença em 

competições oficiais; 

Mais informa e recomenda que se evite ao máximo deslocações aos serviços da Câmara Municipal, 

devendo privilegiar-se o contacto telefónico pelo número 239949120, ou eletrónico para geral@cm-

condeixa.pt, bem como os serviços on-line disponíveis em www.cm-condeixa.pt 

Para constar e para os devidos efeitos se publica a presente informação e outros de igual teor serão 

afixados na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, nas sedes das juntas e uniões de freguesia, no 

sítio da internet da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova bem como nos demais locais de estilo. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 11 de março de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


