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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de reabilitação urbana da Vila de Ourique conheceu, no passado recente, um desenvolvimento relevante com a definição, 
em 2012, de uma estratégia de intervenção no Centro Histórico. Esta estratégia de intervenção baseou-se numa caracterização da 
área abrangida pelo Centro Histórico, tendo sido realizado um levantamento do estado de conservação do edificado com a 
identificação das principais anomalias e necessidades de reabilitação. Os resultados deste processo materializaram-se, 
fundamentalmente, na reabilitação dos edifícios que se apresentavam mais degradadas, tendo sido para o efeito apresentada pelo 
Município uma candidatura no âmbito do PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural. 
 
Com a delimitação da ARU da Vila de Ourique em 2013, iniciaram-se os trabalhos preparatórios de uma operação de reabilitação 
urbana, de âmbito mais alargado, que envolveu um levantamento geral do edificado, tendo por base um inquérito sócio urbanístico e 
funcional elaborado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, que abrangeu um total de 368 edifícios e incidiu em 
diversos temas, designadamente: características tipológicas e construtivas, usos e funções, tipo e regime de ocupação, estado de 
conservação e outras características (acesso / mobilidade condicionada e estrutura etária dos residentes). 
 
Este levantamento geral do edificado foi desenvolvido pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, nos anos de 2013 e 
2016, tendo dado origem à criação de uma base de dados em ambiente SIG da ARU da Vila de Ourique. 
 
Durante o último trimestre de 2016 os Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique procederam também a um levantamento do 
estado de conservação dos edifícios públicos estruturantes, e de outros edifícios públicos, ou de utilização pública, com um nível de 
avaliação mais detalhado do estado de conservação, tendo por base a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do 
NRAU - Novo Regime de Arrendamento Urbano - (método de avaliação do MAEC) constante na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de 
Novembro. Este levantamento foi inserido na base de dados em ambiente SIG da ARU da Vila de Ourique. 
 
Complementarmente, os Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique procederam ainda, nos anos de 2013 e 2016, ao 
levantamento específico dos equipamentos e serviços públicos, dos estacionamentos e abrigos / paragens de transportes públicos, da 
sinalética e dos espaços públicos - espaços verdes / praças. Este levantamento foi também inserido na base de dados em ambiente 
SIG da ARU da Vila de Ourique, com exceção do tema, com um carácter mais descritivo, referente aos espaços públicos - espaços 
verdes / praças. 
 
O presente documento - PERU da Vila de Ourique / Parte II Caracterização e Diagnóstico -, refere-se à análise das temáticas 
relevantes para a operação de reabilitação urbana, envolvendo, nomeadamente, a evolução urbana e caracterização histórica da Vila, 
a caracterização demográfica e social, a caracterização do edificado e a caracterização do espaço público (infraestruturas, 
equipamentos e espaços verdes e urbanos de utilização coletiva). 
 
A caracterização e diagnóstico elaborado basearam-se fundamentalmente na base de dados em ambiente SIG da ARU da Vila de 
Ourique, acima referida, bem como em toda a informação útil disponível no INE e noutras entidades oficiais, e compreendeu a 
abordagem das seguintes grandes temáticas: 
 
• Enquadramento geral do concelho de Ourique. 
• Caracterização da ARU da Vila de Ourique 

Enquadramento da Vila de Ourique 
Caracterização sociodemográfica e habitacional da ARU da Vila de Ourique. 
Caracterização do património arquitetónico e arqueológico da ARU da Vila de Ourique. 
Caracterização do espaço público da ARU da Vila de Ourique. 
Caracterização dos equipamentos / serviços e infraestruturas da ARU da Vila de Ourique. 
Caracterização do edificado da ARU da Vila de Ourique. 
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2. ENQUADRAMENTO DO CONCELHO DE OURIQUE 
 

2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO DE OURIQUE 
 
O concelho de Ourique, com uma área de 663,4 km², localiza-se numa zona de transição entre a planície alentejana e a serra algarvia 
e está inserido em termos administrativos na NUT II Alentejo, na NUT III Baixo Alentejo e no Distrito de Beja, sendo delimitado a Norte 
pelo concelho de Aljustrel, a Noroeste pelo concelho de Santiago do Cacém, a Oeste pelo concelho de Odemira, a Nordeste pelo 
concelho de Castro Verde, a Este pelo concelho de Almodôvar e a Sul pelo concelho de Silves. 
 
Existe uma clara diferenciação entre os setores norte, de relevo pouco acentuado e onde predomina a planície, e o setor sul do 
concelho, onde o relevo é mais acentuado e irregular, traduzindo-se também em diferentes classes ou formas de ocupação e uso do 
solo. 
 
A sede do concelho - A Vila de Ourique -, situa-se a cerca de 60 km de Beja (sede de Distrito), a 190 km de Lisboa, junto do 
entroncamento do IC1 e do IP2 (Sines – Beja) e a cerca de 5 km do acesso à Autoestrada. 
 
Figura 1 - Localização do Concelho de Ourique Divisão Administrativa 

 
 
O concelho é composto, na sequência da 
reforma administrativa levada a cabo em 
2013, por 4 freguesias: 

 
• Freguesia de Ourique; 
• Freguesia de Santana da Serra; 
• União de Freguesias de Garvão e 

Santa Luzia, que agrega as antigas 
freguesias de Garvão e Santa Luzia; 

• União de Freguesias de Panóias e 
Conceição, que agrega as antigas 
freguesias de Panóias e Conceição. 

 
 
 

 

 
 
2.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO CONCELHO DE OURIQUE 
 
A fundação de Ourique surge normalmente datada de 711 (data de entrada dos muçulmanos na Península Ibérica) embora existam 
vários fatores, autores e publicações que referem uma existência mais recuada (desde o Paleolítico, Calcolítico, Idade do Ferro e do 
Bronze, às presenças proto-históricas, romanas, celtas ou árabes).  
 
A importância geográfica e estratégica de Ourique tem sido reconhecida ao longo dos séculos, dado o importante papel militar e 
comercial que tem desempenhado no sul ao estabelecer ligação entre o Vale do Sado e com a Serra Algarvia.  
 
O Castelo de Ourique com edificação muçulmana, estrutura militar lendária que terá alternado entre o Crescente e a Cruz, consoante a 
sorte de armas, desempenhou em tempos da reconquista um papel essencialmente de atalaia defensiva, tendo como guarda 
avançada o Castro da Cola.  
 
Ourique desempenhou um papel central na conquista do território aos muçulmanos, tendo sido testemunha da Batalha de Ourique, 
ocorrida nos Campos de Ourique a 25 de julho de 1139, decisiva para a Independência de Portugal e aclamação de Afonso Henriques 
como Rei de Portugal.  
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Ourique revela grande tradição pecuária resultante da concessão da Carta de Feira Anual por D. Dinis, em 14 de junho de 1288, numa 
zona que corresponde aos Campos de Ourique. Na primeira metade do século XIII, Ourique foi frequentemente zona de atrito entre 
oficiais régios interessados na atividade pecuária e a Ordem de Santiago interessados em conservar os montados ameaçados pela 
pressão dos pastores e dos seus gados.  
 
Em 1290 com a Carta de Foral que lhe foi concedida, Ourique foi elevada a Vila, tornando-se depois Cabeça de Comarca com 
jurisdição sobre alguns dos concelhos limítrofes. Pertenceu à Ordem de Santiago, andando a sua Comenda na Casa dos Condes de 
Unhão. Gozava de voto em Cortes, com assento no banco 15º (o que demonstra a sua importância política), onde se fazia representar 
por procuradores eleitos pela Câmara. Em 1510, D. Manuel I atribuiu novo Foral a Ourique, renovando assim os privilégios cedidos por 
D. Dinis.  
 
Num dos primeiros “numeramentos” (contagens mais ou menos extensas promovidas após a fundação da nacionalidade que por não 
serem exaustivos e/ou não se apoiarem em princípios estatísticos científicos credíveis, não podem ser considerados equivalentes à 
série de recenseamentos iniciada em 1864) – Numeramento ou Cadastro Geral do Reino, de D. João III  (1527) – Ourique 
contabilizava 582 habitantes, sendo esta uma das Vilas mais povoadas do território Além-Tejo.  
 
Tal como os outros concelhos do País, no séc. XX, Ourique viveu a sua economia agrária e sofreu as consequências do seu 
enfraquecimento quando a produção industrial ocupou a liderança no desenvolvimento económico (EGA, 2011). 
 
Em 1900 a população do concelho era de 9.143 habitantes, tendo a maioria a agricultura e a criação de gado como atividade 
profissional ou económica. O crescimento da população levou a um máximo em 1950 quando o concelho contava com 16.685 
habitantes. A população tem vindo gradualmente a diminuir nos últimos 50 anos, devido à emigração e migração promovida pelo 
desemprego na zona rural (NERSO, 2006). 
 
 
2.3. PATRIMÓNIO NO CONCELHO DE OURIQUE 
 
O concelho de Ourique, tal como a generalidade da região do Alentejo, apresenta uma elevada qualidade no domínio do património 
cultural, com destaque para a riqueza, diversidade e nível de preservação dos recursos históricos e culturais. 
 
O diagnóstico efetuado, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal identifica, de acordo com a Lei n.º 107/2001 de 8 de 
Setembro, um elevado acervo de valores do património arquitetónico e arqueológico em presença no concelho de Ourique, definindo 
três categorias de bens imóveis - monumento, conjunto e sítio - com a seguinte classificação: Monumento Nacional, Bem de Interesse 
Público, Bem de Interesse Municipal, Bem em Vias de Classificação. 
 
IMÓVEIS CLASSIFICADOS 
 
O concelho de Ourique possui três imóveis classificados: 
 
• Castro da Cola – Monumento Nacional; 
• Cerro do Castelo ou Forte de Garvão – Imóvel de Interesse Público; 
• Necrópole da Atalaia – Monumento Nacional. 
 
Em vias de classificação e com despacho de abertura de procedimento de classificação estão os Tholos da Nora Velha (Anúncio n.º 
217/2013, de 18 de junho) e a Necrópole da Vaga da Cascalheira (Anúncio n.º 239/2013, de 2 de julho), ambos com proposta de ter 
aliada uma Zona Especial de Proteção. 
 
IMÓVEIS COM INTERESSE 
 
Tendo como referência o atual PDM, o inventário efetuado pelo SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, gerido 
pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) (...) foram identificados alguns imóveis e conjuntos que se consideram 
representantes do património arquitetónico, urbanístico e paisagístico de Ourique, os quais deverão ser preservados e nalguns casos 
reabilitados. 
 
Dada a diversidade de uso destes imóveis e sua localização, optou-se por dividi-los em: 
 
• Arquitetura Religiosa; 
• Arquitetura Civil (Pública e Privada); 
• Estruturas de Apoio. 
 
No âmbito da Arquitetura Civil Pública destacam-se as Escolas Primárias: 
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Na década de 1940, ao abrigo do Estado Novo, foram construídas milhares de escolas por todo o país, com o objetivo de facultar 
educação a todas as crianças. Ourique não foi exceção. A par da política de escolaridade obrigatória, deu-se um aumento da 
população, provavelmente devido à campanha do trigo, tendo-se assim construído uma série de escolas neste concelho. Dada à sua 
imagem própria, a construção seguiu modelos tipificados, adaptados às condições locais, que aliavam a funcionalidade à arquitetura 
tradicional portuguesa, e consequentemente a sua boa integração na paisagem, julga-se ser importante distingui-las como imóveis de 
interesse. 
 
No âmbito das Estruturas de Apoio, destacam-se os moinhos, tanto de vento como de água; os lavadouros e fontes ou fontanários; 
bem como, as estações de caminho-de-ferro, nomeadamente Garvão, Panóias e Funcheira. 
 
CONJUNTOS COM INTERESSE 
 
Distinguem-se alguns espaços (conjuntos) que, por constituírem uma associação equilibrada e coesa entre obras do homem e da 
natureza, com valor histórico, arqueológico, natural ou social, se assumem como uma mais-valia do ponto de vista patrimonial. 
 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
 
O património arqueológico referenciado consta do inventário da Direção Geral do Património Cultural (organismo que resultou da fusão 
do IGESPAR - Instituto do Património Arquitetónico e Arqueológico, com o IMC - Instituto dos Museus e da Conservação). Na área 
abrangida pela ARU destaca-se o sítio arqueológico com a designação de Ourique-Silos. Trata-se de um conjunto de 21 silos 
medievais. 
 
PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO 
 
A ARU da Vila de Ourique abrange os edifícios com interesse patrimonial e arquitetónico, identificados em sede de caracterização do 
PDMO (CMO, 2000): Igreja Matriz de Ourique – segundo edifício religioso mais imponente do concelho, provavelmente do séc. XVIII; 
Paços do Concelho em Ourique – típico edifício municipal provavelmente dos finais do séc. XIX; Misericórdia de Ourique – edifício no 
Largo D. Dinis com portal do séc. XVIII; Torre do Largo D. Dinis em Ourique – possibilidade acerca da índole da torre (torre de atalaia e 
alerta medieval) e do arco ser uma das portas da muralha; Frontaria Nobre na Rua Gago Coutinho em Ourique – edifício onde funciona 
a ação social da CMO. 
 
 
2.4. DEMOGRAFIA NO CONCELHO DE OURIQUE 
 
Atualmente, conforme dados dos últimos Censos (2011) residem no concelho 5389 habitantes. A freguesia de Ourique é a mais 
populosa com 53,3% do total da população do Concelho. 
 
No período compreendido entre 1991 e 2001, contrariamente à tendência ao nível do país (que regista uma variação positiva de 5%), 
mas à semelhança do que acontece no Baixo Alentejo (que revela uma variação negativa de 5,6%), o concelho de Ourique tem sofrido 
um progressivo despovoamento, por razões variadas, registando uma variação negativa de 6%. Mantendo conformidade com as 
tendências registadas anteriormente, entre 2001 e 2011, Portugal continua a registar uma variação positiva (embora com valores na 
ordem dos 2%), e à semelhança do que se verifica no Baixo Alentejo (que regista um reforço da variação negativa 6,2%) o concelho de 
Ourique regista um decréscimo acentuado da população situando-se na ordem dos 13,1%. 
 
Quadro 1 - Demografia no Concelho de Ourique População 
 

Unidade Territorial 

População Residente 
(n.º) Variação População 

2001-2011 (%) 2001 2011 
Portugal 10356117 10561614 2,0 

Baixo Alentejo 135105 126692 -6,2 
Ourique (concelho) 6199 5389 -13,1 

Conceição (freguesia*) 141 86 -39,0 
Garvão (freguesia*) 851 731 -14,1 
Ourique (freguesia*) 3041 2874 -5,5 
Panóias (freguesia*) 634 496 -21,8 

Santa Luzia (freguesia*) 393 352 -10,4 
Sant. da Serra(freguesia*) 1139 850 -25,4 

* Freguesias do concelho antes da reforma administrativa levada a cabo em 2013 

 
População Residente 
Variação População 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: XIV e XV Recenseamento Geral da População, 2001 e 
2011 
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2.5. POVOAMENTO NO CONCELHO DE OURIQUE 
 
A estrutura do povoamento do concelho de Ourique que se apresenta na figura seguinte baseia-se na identificação dos lugares por 
número de habitantes (Censo de 2011), sendo de destacar: no escalão mais elevado, entre 1000 e 1999 habitantes, posiciona-se 
apenas a Vila de Ourique (sede de concelho); no escalão entre 500 e 999 habitantes, regista-se apenas o lugar de Garvão; no escalão 
entre 200 e 499 habitantes, registam-se os lugares de Aldeia de Palheiros, Panóias, Santa Luzia e Santana da Serra; no escalão entre 
100 e 199 habitantes, regista-se apenas o lugar de Grandaços; no escalão com menos de 100 habitantes registam-se 19 lugares que 
se distribuem espacialmente pelas quatro freguesias do concelho. 
 
Figura 2 - Povoamento no Concelho de Ourique Lugares / Nº de Habitantes 
 

 
 

Lugares do Concelho de Ourique por número de habitantes (2011) 
 

 
Particularmente acima do rio Mira (área propícia à atividade agrícola) crê-se que a rede urbana de Ourique está implantada há muitos 
séculos, tendo a ocupação humana do concelho permanecido apoiada nesta antiga rede de povoações (CMO, 2000). 
 
 

2.6. UNIDADES DE PAISAGEM E REDE URBANA DO CONCELHO DE OURIQUE 
 
As unidades de paisagem do concelho de Ourique - delimitadas no âmbito da 1ª Revisão do PDM de Ourique / Caracterização e 
Diagnóstico do Território / Fase 2 - são áreas com características diferenciadoras relativamente homogéneas e que podem resultar da 
morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade a massas de água, ou da combinação equilibrada de vários 
fatores, tratando-se designadamente das seguintes zonas do território municipal:  
• 1. Zona aplanada do Rio Sado – nesta zona norte, os solos são ocupados, principalmente, por culturas arvenses de sequeiro e 

prados naturais, onde por norma não existe mobilização do solo nem sementeiras. Também existem manchas dispersas de 
sobreirais com alguma dimensão. Os montados de azinho geralmente estão associados a culturas arvenses de sequeiro. O relevo 
é suave, com algumas zonas de relevo mais acidentado, e nas cotas abrangidas englobam-se as de menor altitude dentro do 
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município. Esta unidade prolonga-se para sul da Vila de Ourique, sendo possível observar, junto dos aglomerados, oliveiras em 
consociação com culturas arvenses de sequeiro. 

• 2. Relevo ondulado – o relevo vai de suave a moderado. Para além de prados naturais e de culturas arvenses de sequeiro, 
existem também grandes superfícies ocupadas por sobreiral, algumas manchas de mato e ainda algumas manchas de 
consociação do elemento arbóreo, azinheira ou sobreiro, com prado natural ou cultura arvense de sequeiro ou ainda mato. 
Observa-se ainda a existência de eucaliptais, alguns de dimensão considerável. Engloba-se ainda nesta unidade a albufeira do 
Monte da Rocha. 

• 3. Elevação para a Serra da Vigia – faz a transição entre a zona aplanada que acompanha o rio Sado e a cotas de maior altitude 
correspondentes à serra da Vigia. É nesta serra que se encontra a nascente do rio Sado. 

• 4. Planície alentejana com elevações isoladas – esta unidade é caracterizada pela alternância de grandes áreas ocupadas por 
culturas arvenses de sequeiro e por prados naturais. É também evidente a ausência de elementos arbóreos. Existem apenas 
algumas oliveiras consociadas com culturas arvenses de sequeiro, bem como pequenas manchas de eucaliptos dispersas. O 
relevo é muito aplanado. 

• 5. Vale encaixado do Rio Mira e da Albufeira de Santa Clara – a depressão do rio Mira faz a separação entre a serra da Vigia e 
a serra de Monchique. Inclui a linha de água e a albufeira alimentada por esta, bem como as margens declivosas que as 
acompanham. 

• 6. Elevação para a Serra de Monchique – zona do concelho que abrange as cotas mais elevadas e os declives mais 
acentuados. Esta unidade de paisagem é toda ela dominada pelo mato e pelo sobreiro extreme ou em consociação. A cultura 
arvense de sequeiro e o prado natural ficam reduzidos a pequenas áreas. É também possível observar algumas manchas de 
eucaliptal. 

 
Figura 3 - Unidades de Paisagem do Concelho Unidades de Paisagem 

 

 
 

Unidades de Paisagem do Concelho de Ourique 
 

 
1. Zona aplanada do Rio Sado 
(identificada a verde claro) 
 
2. Relevo ondulado  
(identificada a verde seco) 
 
3. Elevação para a Serra da Vigia  
(identificada a castanho claro) 
 
4. Planície alentejana com elevações 
isoladas  
(identificada a amarelo) 
 
5. Vale encaixado do Rio Mira e da Albufeira 
de Santa Clara  
(identificada a azul) 
 
6. Elevação para a Serra de Monchique 
(identificada a castanho escuro) 
 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e 
Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & 
Associados - novembro de 2015 

 
A hierarquia da rede urbana do concelho de Ourique - proposta no âmbito da 1ª Revisão do PDM de Ourique / Caracterização e 
Diagnóstico do Território / Fase 2 - é organizada em três níveis: 
 
Nível 1 – Ourique 
A vila de Ourique destaca-se como principal aglomerado urbano do concelho, possuindo as características de centralidade principal: 
• É o aglomerado com maior concentração populacional do concelho, com cerca de 53% da população residente (censos 2011); 
• É o principal polo de concentração de atividades económicas, equipamentos e serviços coletivos de apoio à população; 
• É um dos polos com melhor desempenho quanto à rentabilização da rede de infraestruturas básicas; 
• É o aglomerado urbano com mais massa crítica e que possui uma área de influência potencial mais expressiva (aferida em função 

da ocupação real das áreas edificadas e número de edifícios). 
 
Nível 2 – Garvão, Panóias e Santana da Serra 
Estes três aglomerados concentram quase 40% da população do concelho, e agrupam um leque heterogéneo de situações 
“intermédias”: 
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• Garvão destaca-se por ter uma base económica com algum significado, tanto em termos quantitativos como em termos de 
diversidade funcional e possui uma rede de equipamentos satisfatória; (...) o elemento de maior expressão está na área de 
influência potencial, e, por proximidade à Funcheira, uma maior oferta em termos de mobilidade, através do acesso à rede 
ferroviária; 

• Panóias tem um papel crucial no sector do emprego nos sectores primário e secundário e com a anexação à freguesia de 
Conceição, possui alguma força polarizadora associada à proximidade às infraestruturas viárias de atravessamento; 

• Santana da Serra é a única sede de freguesia a sul de Ourique, possuindo os serviços e equipamentos de primeira, instância de 
apoio à população e está integrada na rede de infraestruturas viárias de atravessamento regional. 

 
Nível 3 – Santa Luzia, Conceição, Alcarias, Aldeia de Palheiros, Grandaços e Funcheira. 
Os restantes aglomerados urbanos têm uma estrutura profundamente débil e posicionam-se no concelho como pequenas aldeias 
satélite, com pouca população e pouca oferta de equipamentos e serviços. 
 
Figura 4 - Rede Urbana do Concelho Rede Urbana 
 

 
 
Proposta de Hierarquização da Rede Urbana do Concelho de Ourique no âmbito Revisão 

do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique. 
 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & 
Associados - novembro de 2015 

 
A hierarquia da rede urbana do concelho de 
Ourique é organizada em três níveis: 
 
Nível 1 – Ourique; 
Nível 2 – Garvão, Panóias e Santana da Serra; 
Nível 3 – Santa Luzia, Conceição, Alcarias, 
Aldeia de Palheiros, Grandaços e Funcheira. 

 



 

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)  

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE  
 

12 
Janeiro de 2018 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ARU DA VILA DE OURIQUE 

3.1. ENQUADRAMENTO DA VILA DE OURIQUE 
 
A Vila de Ourique encontra-se localizada na zona central do Concelho, na freguesia de Ourique, integrada na unidade de paisagem 
Zona Aplanada do Rio Sado. Na zona norte desta unidade de paisagem, os solos são ocupados, principalmente, por culturas arvenses 
de sequeiro e prados naturais, onde por norma não existe mobilização do solo nem sementeiras. Também existem manchas dispersas 
de sobreirais com alguma dimensão. Os montados de azinho geralmente estão associados a culturas arvenses de sequeiro. O relevo é 
suave, com algumas zonas de relevo mais acidentado, e nas cotas abrangidas englobam-se as de menor altitude dentro do município. 
Esta unidade prolonga-se para sul da Vila de Ourique, sendo possível observar, junto dos aglomerados, oliveiras em consociação com 
culturas arvenses de sequeiro. 
 
Figura 5 - Enquadramento Paisagístico da Vila de Ourique Enquadramento Paisagístico 
 

 
 Fonte: Google Earth 

 

 
 

 
 
A Vila de Ourique enquanto sede de concelho é o aglomerado mais importante do concelho e com interesse enquanto conjunto 
arquitetónico e urbano, embora já não apresente as características físicas relacionadas com as muralhas do Castelo de Ourique. 
Refira-se, portanto, a possibilidade da área muralhada na Vila de Ourique compreender as principais artérias incluídas no núcleo 
histórico de Ourique definido em PDM (Rua Afonso Henriques, Rua Gago Coutinho, Praça do Município e Praça D. Dinis) e a antiga 
vila medieval (CMO, 2000). 
 
Desde a sua génese até à atualidade, a vila de Ourique tem sofrido grandes mudanças no seu tecido urbano. A título de exemplo 
refira-se o explanado no trabalho de recolha fotográfica realizada e editada, em 2002, pela Orik – Associação de Defesa do Património 
de Ourique – onde se verifica que o que hoje corresponde à “baixa” de Ourique correspondia outrora a áreas de cercas e campos. “À 
vila de pequenas casas de feição tradicional, apinhadas entre a encosta de S. Luís e o Cerro do Castelo, sucedeu uma vila de casas 
mais modernas, nem sempre mais belas, mas seguramente sinal de crescimento e desenvolvimento que a região tem vindo a sentir. 
Outro aspeto importante que a vila de Ourique encerra está relacionado com o seu papel de núcleo central do território, pelo que 
congrega as funções artesanais e comerciais” (EGA, 2011). 
 
A Vila de Ourique desempenha o papel de núcleo central e polarizador ao nível do concelho, já que congrega os principais 
equipamentos e funções públicas e privadas, numa rede urbana caracterizada pela inexistência de aglomerados com dimensão 
significativa. É, portanto, possível identificar na Vila de Ourique os principais polos de atração que reforçam a sua posição, por 
tipologia: ensino (desde o 2º Ciclo ao Secundário); saúde (Centro de Saúde); de serviços públicos e administrativos (Câmara, Tribunal, 
Repartição de Finanças, Instituto do Emprego e Formação Profissional, e Segurança Social); desportivos (Piscina Coberta, 
Pavilhões/Salas de Desporto); culturais (Cineteatro, Biblioteca); empresarial e/ou comercial empresas e estabelecimentos existentes e 
Zona Industrial. 
 
Neste sentido, Ourique, enquanto sede de concelho, exerce funções para os bens e serviços de nível mais baixo e para alguns de 
nível intermédio, preenchendo de forma razoável o papel administrativo e social, estendendo-se a sua influência a toda a área do 
concelho. (CMO, 2000).
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3.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E HABITACIONAL DA ARU DA VILA DE OURIQUE 
 
O presente capítulo encontra-se estruturado em duas componentes fundamentais: i) a população; ii) e o parque edificado e 
habitacional. A análise efetuada centrou-se na Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Vila de Ourique, comparando a situação local 
com a realidade da freguesia, concelho, sub-região e região em que está inserida. Foi utilizada a informação disponível dos Censos de 
2001 e 2011 do Instituto Nacional de Estatística, tendo por base a unidade mínima de referenciação espacial – a subsecção estatística. 
A informação estatística apresentada a nível local refere-se aos dados afetos às subsecções estatísticas que integram a delimitação da 
ARU. 
 

3.2.1. População da ARU da Vila de Ourique 
 
De acordo com o Relatório de Caraterização e Diagnóstico do Território, elaborado no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Ourique (CM Ourique, 2015), o concelho de Ourique tem vindo a sofrer um “profundo processo de despovoamento”, com decréscimos 
populacionais entre os períodos censitários de 1991-2001 (-6%) e 2001-2011 (-13%). Esta situação deve-se fundamentalmente a um 
crescimento natural negativo (o número de óbitos tem sido superior ao número de nascimentos), e que nos anos mais recentes 
(associado à crise económica e financeira internacional) foi acompanhado por um saldo migratório igualmente negativo.  
 
A evolução demográfica negativa registada pelo concelho de Ourique, no último período intercensitário, acompanha de perto a 
tendência sub-regional (-6,2%) e regional (-2,5%), embora a um ritmo bem mais acentuado (Quadro 2). Em contraponto, a evolução 
demográfica a nível nacional tem-se revelado positiva (3,0% entre 2001 e 2011). 
 
De referir também que o concelho de Ourique regista uma baixa densidade populacional (8,2 hab. / km²), inferior à da NUT II Alentejo 
(24 hab./ km²) e da NUTS III Baixo Alentejo (14,9 hab./ km²), comprovando tratar-se de um território de muito baixa densidade. 
 
Quadro 2 - População Residente e Famílias 2001/2011 
 

Unidades Territoriais 
População Residente Famílias Residentes 

2001 2011 
Var. 2001/11 

(%) 
2001 2011 

Var. 2001/11 
(%) 

Portugal 10.356.117 10.047.621 3,0 3.654.633 3.869.188 5,9 
Alentejo 776.585 757.302 -2,5 292.898 302.975 3,4 
Baixo Alentejo 135.105 126.692 -6,2 50.110 50.566 0,9 
Concelho 6.199 5.389 -13,1 2.486 2.308 -7,2 
Freguesia Ourique 3.041 2.874 -5,5 1.153 1.183 2,6 
ARU Ourique 474 589 24,3 198 265 33,8 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 
 

 

 
A evolução demográfica no último período intercensitário foi bastante díspar no interior do concelho de Ourique. Se por um lado a 
freguesia de Ourique acompanhou a tendência negativa do Concelho (-5,5%), a ARU da Vila de Ourique (Quadro 2) apresentou um 
acréscimo significativo da sua população residente em igual período (24,3%), estando esta capacidade de atração associada à 
concentração de funções de suporte à sede de concelho (comércio, serviços e equipamentos). 
 
No último ano censitário residiam na ARU 265 famílias (mais 33,8% que em 2001), correspondendo a 22,4% e a 11,5% do total de 
famílias a residir na Freguesia e no Concelho (Quadro 2). A dimensão média da família na ARU era de 2,2 indivíduos, apresentando-se 
ligeiramente inferior que a média na Freguesia (2,4) e no Concelho (2,3).  
 
Em 2011 residiam na ARU cerca de 589 habitantes, correspondendo a cerca de 20,5% e a 10,9% do total da população residente na 
Freguesia e no Concelho. Na Figura 6 apresenta-se a distribuição da população residente na ARU, ao nível da subseção estatística. 
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Figura 6 - Distribuição da População Residente BGRI 2011 

 

 
População residente na Área de Reabilitação 
Urbana de Ourique, a nível da subsecção 
estatística (%) 

 
Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 

 
Em 2011, a população residente na ARU apresentava-se envelhecida, embora mais jovem que a população residente na Freguesia e 
no Concelho (Quadro 3). O peso relativo da população residente com 65 e mais anos era de 21,8% na ARU e superior a 32% na 
Freguesia e no Concelho. A população jovem (0 aos 14 anos) tinha uma representatividade reduzida na estrutura demográfica das 
unidades territoriais em análise, sendo, no entanto mais elevada na ARU (11,2%) do que na Freguesia (5,8%) e no Concelho (10,2%).  
 
Quadro 3 - População Residente por Grupos Etários 2011 
 

Unidades Territoriais 
0 – 14 anos 15 – 24 anos 25 – 64 anos 65 e + anos Total 

% % % % % 
Portugal 14,8 10,7 55,2 19,3 100,0 
Alentejo 13,6 9,7 52,5 24,2 100,0 
Baixo Alentejo 13,3 10,0 51,5 25,2 100,0 
Concelho 10,2 8,1 49,1 32,6 100,0 
Freguesia Ourique 5,8 9,0 52,9 32,3 100,0 
ARU Ourique 11,2 10,0 57,0 21,8 100,0 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 
 

 

 
Na Figura 7 apresenta-se a distribuição da população residente com 65 e mais anos na ARU, ao nível da subseção estatística. 
 
Deste modo, a manter-se a atual tendência, e na ausência de fatores externos que alterem essa mesma tendência, as perspetivas 
demográficas para as unidades territoriais em análise apontam para uma população duplamente envelhecida e perdedora em termos 
demográficos, com fraca dinâmica e incapaz, por si só, de alterar essa tendência demográfica regressiva. A ARU, ainda que não esteja 
imune a esta tendência geral, parece estar a beneficiar em parte de alguma reorganização do efetivo demográfico concelhio, captando 
população e indivíduos mais jovens. 
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Figura 7 - Distribuição da População Residente com 65 ou mais anos BGRI 2011 

 

 
População residente com idade igual ou 
superior a 65 anos na Área de Reabilitação 
Urbana de Ourique, a nível da subsecção 
estatística (%) 

 

Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 

 
A ARU de Ourique revela uma população com níveis de escolaridade razoáveis e mais elevados que a média da Freguesia, do 
Concelho e da Região em que se insere (Quadro 4). Em 2011 cerca de 18% da população residente na ARU tinha completado o nível 
de ensino secundário e cerca de 12% o nível de ensino superior. Esta situação vem corroborar a existência de um tecido social mais 
jovem e qualificado na área central da Vila de Ourique. 
 
Quadro 4 - População Residente - Grau de Ensino Completo 2011 
 

Unidades Territoriais 

Não Sabe 
Ler, Nem 
Escrever 

Ensino Básico 
Ensino 

Secundário 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Portugal 5,5 29,6 15,4 19,0 15,7 1,0 13,9 
Alentejo 10,1 30,8 14,5 18,6 14,8 0,8 10,2 
Baixo Alentejo 11,8 30,4 14,3 19,2 13,8 0,7 9,8 
Concelho 17,0 32,9 13,3 17,8 13,1 0,3 5,6 
Freguesia Ourique 20,0 43,8 6,3 16,3 8,8 1,3 3,8 
ARU Ourique 4,4 24,3 10,9 18,2 18,2 0,7 12,1 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

 
A distribuição da população empregada por setores de atividade (Quadro 5) revela um predomínio do setor terciário na generalidade 
das unidades territoriais em análise, em particular na ARU de Ourique com cerca de 80% de ativos a laborar na área do comércio e 
dos serviços. Esta preponderância do setor terciário a nível da mão-de-obra residente na ARU é o resultado da concentração de 
funções de maior centralidade na área territorial em apreço. 
 
Quadro 5 - População Empregada Residente - Setores de Atividade 2011 
 

Unidades Territoriais 
Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário Total 

% % % % 
Portugal 2,9 26,9 70,2 100,0 
Alentejo 9,4 22,0 68,7 100,0 
Baixo Alentejo 12,3 18,8 68,9 100,0 
Concelho 11,6 21,2 67,2 100,0 
Freguesia Ourique 7,6 18,0 74,4 100,0 
ARU Ourique 5,8 14,4 79,8 100,0 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 
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A taxa de atividade da população residente na ARU em 2011 situava-se nos 61,4% (Quadro 6). Este valor revela-se elevado e muito 
superior aos valores registados nas restantes unidades territoriais em análise, designadamente a Freguesia (52,4%) e o Concelho de 
Ourique (45,7%). Esta situação traduz a concentração na ARU de população em idade ativa e consequentemente, e como referido 
atrás, um maior dinamismo demográfico e social.  
 
A taxa de desemprego, em 2011, na ARU situava-se nos 7,2%, valor inferior aos apresentados pelas restantes unidades territoriais, 
designadamente a Freguesia (8,4%%) e o Concelho (9,0%) de Ourique (Quadro 6).Todavia, admite-se que atualmente os valores do 
desemprego possam ser amplamente superiores em virtude da crise económica e financeira que se instalou no País a partir de 2011. 
Importa ainda referir que os indivíduos à procura de novo emprego predominavam face aos indivíduos à procura de primeiro emprego. 
 
Quadro 6 - Taxas de Atividade e de Desemprego 2011 
 

Unidades Territoriais 
Taxa de 
Atividade 

Taxa de 
Desemprego 

Perfil dos Desempregados 

À procura de 1.º 
Emprego 

À procura de 
Novo 

Emprego 
Total 

% % N.º N.º N.º 
Portugal 55,8 9,5 114.999 515.712 630.711 
Alentejo 52,4 9,3 7.204 36.759 43.963 
Baixo Alentejo 50,3 10,2 1.376 6.598 7.974 
Concelho 45,7 9,0 41 237 278 
Freguesia Ourique 52,4 8,4 19 131 150 
ARU Ourique 61,4 7,2 3 20 23 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

 
Na Figura 8 apresenta-se a distribuição da população residente desempregada, em 2011, na ARU, a nível da subseção estatística. Da 
análise desta figura sobressaem, com uma maior incidência de população residente desempregada, as subseções estatísticas 
localizadas na zona sul/poente e na zona norte da ARU. 
 
Figura 8 - Distribuição da População Residente Desempregada BGRI 2011 

 

 
População residente desempregada na Área 
de Reabilitação Urbana de Ourique, a nível da 
subsecção estatística (%) 

 

Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 

 

3.2.2. Parque Edificado e Habitacional 
 
Os edifícios contabilizados nos Censos de 2011 do INE para a ARU e restantes unidades territoriais em análise encontram-se 
registados no Quadro 7. A dinâmica urbanística ao longo do último período intercensitário foi positiva nas diferentes unidades 
territoriais, tendo a ARU registado um acréscimo de 42 edifícios nesse período temporal. No último ano censitário o número total de 
edifícios na ARU foi contabilizado em 296. 
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A grande maioria dos edifícios são exclusivamente residenciais, embora na ARU os edifícios principalmente residenciais (habitação e 
outros usos) tenham uma maior relevância comparativamente à Freguesia e ao Concelho, o que é explicado pela maior concentração 
de funções não residenciais no centro da Vila de Ourique. 
 
Quadro 7 - Edifícios 2001/2011 
 

Unidades Territoriais 

Edifícios 

Total 
Exclusivamente 
Residenciais 

Principalmente 
Residenciais 

Principalmente 
Não Residenciais 

N.º N.º % % % 
2001 2011 2011 2011 2011 

Concelho 3.839 3.967 95,8 3,5 0,7 
Freguesia Ourique 1.634 1.798 95,4 4,3 0,3 
ARU Ourique 254 296 84,5 14,9 0,6 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

 
A distribuição dos edifícios por época de construção em 2011 (Quadro 8) revela que a grande maioria dos edifícios na ARU tem mais 
de 30 anos (59,2%). Os edifícios mais antigos, anteriores a 1919, representam 5,1%, e os edifícios mais recentes, construídos no 
último período intercensitário, assumem um peso relativo em torno dos 12,4% do total de edifícios. Por estes valores depreende-se que 
a grande maioria dos edifícios na ARU poderá estar a necessitar de intervenções de reabilitação urbana, em função da sua idade, mas 
também importa salientar a existência de alguma dinâmica urbanística no período temporal mais recente que atesta alguma 
capacidade de regeneração do centro da Vila de Ourique. 
 
Quadro 8 - Edifícios segundo a Época de Construção 2011 
 

Unidades Territoriais 
Edifícios (%) 

Antes 
1919 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-11 

Concelho 13,3 20,1 13,5 8,7 7,6 8,8 13,6 30,2 
Freguesia Ourique 9,5 19,1 11,2 6,7 8,5 9,3 18,5 36,0 
ARU Ourique 5,1 12,5 16,6 9,5 15,5 12,2 16,2 12,4 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

 
Na Figura 9 encontra-se representada a distribuição dos edifícios com mais de 30 anos (edifícios construídos antes de 1981) na ARU, 
a nível da subsecção estatística. 
 
Figura 9 - Distribuição dos Edifícios Construídos antes de 1981 BGRI 2011 

 

 
Edifícios construídos antes de 1981 na Área 
de Reabilitação Urbana de Ourique, a nível da 
subsecção estatística (%) 

 

 

 
Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 
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Os alojamentos contabilizados nos Censos de 2011 do INE para a ARU encontram-se registados no Quadro 9. Dos 390 alojamentos 
familiares clássicos existentes, constata-se que a grande maioria diz respeito a alojamentos de residência habitual (67,7%), cabendo 
aos alojamentos sazonais e alojamentos vagos um peso relativo de 17,7% e de 14,6% respetivamente. Comparativamente à média da 
Freguesia e do Concelho de Ourique, a ARU apresenta um menor peso relativo dos alojamentos vagos e dos alojamentos sazonais.  
 
Quadro 9 - Alojamentos segundo a Forma de Ocupação 2001/2011 
 

Unidades Territoriais 

Alojamentos 
Familiares Clássicos 

Alojamentos 
Residência Habitual 

Alojamentos Vagos 
Alojamentos 
Sazonais 

2001 2011 2011 2011 2011 
N.º N.º N.º % N.º % N.º % 

Concelho 4065 4170 2300 55,2 690 16,5 1180 28,3 
Freguesia Ourique 1769 1954 1180 60,4 300 15,4 474 24,3 
ARU Ourique 301 390 264 67,7 57 14,6 69 17,7 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

 
Na Figura 10 é apresentada a distribuição de alojamentos vagos na ARU, ao nível da subsecção estatística. 
 
Figura 10 - Distribuição dos Alojamentos Vagos BGRI 2011 

 

 
Alojamentos vagos na Área de Reabilitação 
Urbana de Ourique, a nível da subsecção 
estatística (%) 

 

Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 

 
No que respeita ao regime de ocupação, predominam na ARU os alojamentos com proprietário ocupante (Quadro 10), com 82,4%, 
cabendo aos alojamentos arrendados um peso relativo de 17,6%. Ainda assim, verifica-se que os alojamentos arrendados têm um 
maior peso relativo na ARU do que na Freguesia e Concelho de Ourique.  
 
Quadro 10 - Alojamentos segundo o Regime de Ocupação 2011 
 

Unidades Territoriais 
Proprietário Ocupante Arrendado 

N.º % N.º % 
Concelho 1880 89,2 228 10,8 
Freguesia Ourique 938 85,3 162 14,7 
ARU Ourique 202 82,4 43 17,6 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 
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Na Figura 11 apresenta-se a distribuição dos alojamentos arrendados na ARU, ao nível da subsecção estatística.  
 
Figura 11 - Distribuição de Alojamentos Arrendados BGRI 2011 

 

 
Alojamentos arrendados na Área de 
Reabilitação Urbana de Ourique, a nível da 
subsecção estatística (%) 

 

Dados: BGRI 2011, Instituto Nacional de Estatística 
(INE). 

 
Quanto à infraestruturação dos alojamentos (água, esgotos, eletricidade, instalações de banho ou duche), o território abrangido pela 
ARU não apresenta situações criticas que mereçam ser realçadas. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO DA ARU DA VILA DE OURIQUE 
 
A ARU da Vila de Ourique abrange, como já referido, os edifícios com interesse patrimonial e arquitetónico, identificados em sede de 
caracterização do PDMO (CMO, 2000): Igreja Matriz de Ourique – segundo edifício religioso mais imponente do concelho, 
provavelmente do séc. XVIII; Paços do Concelho em Ourique – típico edifício municipal provavelmente dos finais do séc. XIX; 
Misericórdia de Ourique – edifício no Largo D. Dinis com portal do séc. XVIII; Torre do Largo D. Dinis em Ourique – possibilidade 
acerca da índole da torre (torre de atalaia e alerta medieval) e do arco ser uma das portas da muralha; Frontaria Nobre na Rua Gago 
Coutinho em Ourique – edifício onde funciona a ação social da CMO. 
 
De acordo com o diagnóstico efetuado, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, na área abrangida pela ARU de Ourique, e na 
sua envolvente, são de destacar: 
 
Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
IMÓVEIS COM INTERESSE 
Arquitetura Religiosa 
Igreja da Misericórdia 
Esta igreja, e principalmente a sacristia, integra-se no conjunto de templos construídos no Baixo 
Alentejo em meados do séc. XVI. A composição volumétrica apresenta-se ao estilo do barroco 
inicial com muitas características da arquitetura Chã. 
O alçado principal apresenta nas laterais duas torres sineiras, onde se observam algumas 
características do Rococó. 
Este templo é constituído por uma nave e capela-mor, numa planta longitudinal. Anexado ao 
lado direito estão a sacristia, o cartório e outros anexos, e ao lado esquerdo o batistério. 
 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & 
Associados - novembro de 2015 

 

 

 
Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
CONJUNTOS COM INTERESSE 
Ourique, o maior e mais importante aglomerado do concelho, apesar de ter vindo a sofrer algumas alterações nos edifícios e consequentemente na 
paisagem urbana, ainda mantém alguns elementos que recordam a antiga vila medieval, nomeadamente a Rua Afonso Henriques / Gago Coutinho, 
a Praça D. Dinis e a Praça do Município. 
 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & Associados - novembro de 2015 

 
Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
Na área abrangida pela ARU destaca-se o sítio arqueológico que se descreve no quadro seguinte:  
 

N.º  Designação  CNS  Tipo de 
Sítio  

Período  Freguesia  Descrição  
 

CI Ourique - Silos 11554 Silo Medieval 
Cristão 

Ourique Trata-se de um conjunto de 21 silos medievais. Destes, foram 
intervencionados os silos 1 (3.50X2.44m), 2 (360X256m), 16 
(1.60X1.10m), 20 e 21 (2X1.40m). Três dos silos intervencionados 
apresentavam no seu interior fileiras de pregos de ferro cravados 
no seu interior a distâncias regulares. Os silos apresentavam um 
revestimento de cal e areia, eventualmente para impermeabilizar. 
Os silos terão cronologia medieval, (D. Dinis, fundação da vila) e 
terão sido abandonados no século XVIII, eventualmente aquando 
do terramoto de 1755. 

 

 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & Associados - novembro de 2015 
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Figura 12 - Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 

 

 
 
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Ourique - Caracterização e Diagnóstico do Território - Fase 2 - Plio | Augusto Mateus & 
Associados - novembro de 2015 

 
Património Arquitetónico e Arqueológico na Vila 
de Ourique 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Na área abrangida pela ARU não existem imóveis classificados. Dos edifícios e vestígios com interesse patrimonial e arquitetónico, 
destacam-se, no entanto, no Centro Histórico: 
 
• O Castelo de Ourique, reedificado no séc. XII/XIV por ordem de D. Dinis, possivelmente sobre um antigo castro romanizado e 

depois ocupado pelos árabes. O castelo pertencia à Ordem de Santiago e os seus vestígios implantam-se numa plataforma no 
cimo de um monte que domina a vasta planície do Campo de Ourique. Do castelo restam alguns troços com cerca de dois metros 
de altura, sobre os quais se construiu um Miradouro e jardim com um reservatório de água ao centro. (CMO, 2016); 
 

• A Igreja Matriz de Ourique, templo de arquitetura maneirista, barroca e rococó, foi reconstruída no séc. XVIII a mando de D. João 
V. Destaque para a elegância da sua fachada principal, com trabalhos de argamassa de feição rococó. No seu interior o Barroco 
afirma-se já plenamente pujante nas grandes estruturas de talha dourada e policromada que extravasam dos retábulos, 
prolongando-se pelo arco triunfal, cornijas e sanefas. Na frontaria, de remate delicadamente rococó, sobressai a composição 
assimétrica das armas reais, dialogando com a traça das torres sineiras, tão amplamente utilizada no mesmo período estilístico 
(CMO, 2016). Da construção original sobreviveu a sacristia coberta por uma abóbada de cruzaria de ogivas. Neste espaço 
encontra-se, ainda, um baixo-relevo em mármore com uma representação da Virgem com o menino entregando um escapulário a 
Santo António. A fachada está enquadrada por duas torres sineiras e é decorada com trabalhos de argamassa relevada. O interior, 
de uma só nave, está coberto por uma abóbada de berço. As paredes estão revestidas por painéis de azulejos policromos com 
moldura azul e branca. Especial destaque para os trabalhos de talha dourada e policroma que decoram o arco triunfal, os altares e 
a própria cimalha de onde partem as abóbadas (CACMB, 2011); 
 

• A Praça D. Dinis, construída no séc. XVI, possui um conjunto de portais de grande depuração classicizante, que denotam a 
poderosa influência da tratadística italiana. O portal localizado à esquerda apresenta verga reta adintelada assente em pilastras 
toscanas e é precedido por dois degraus. O portal da direita evidencia a inscrição "TOS.OS OS O QvVERDES SE DE VIDE AS 
AGOAS P O HOI CHI MIDO" (“Todos os que houverdes sede vinde às águas”) (CMO, 2016). A Praça D. Dinis é parte integrante do 
Centro histórico da Vila de Ourique, na mesma pode observar-se a estátua do Rei D. Dinis, que deu foral à Vila em 1290. De 
destacar, Igualmente, as aduelas de pedra, de raiz maneirista, dos portais da antiga Igreja da Misericórdia. Na parede, um símbolo 
pertencente ao antigo hospício da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco. No canto oposto deste largo ergue-se a Torre do 
Relógio, levantada em inícios do século XIX. De planta quadrangular, está coberta por uma cúpula escalonada e bolbosa, no alto 
da qual gira um catavento de ferro. Não se sabe ao certo a origem e a função desta torre, especula-se que esta poderia ser 
originalmente uma torre de menagem que iniciava a defesa militar da vila. (CACMB, 2011); 
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• A Torre do Relógio, construída em meados do séc. XIX, de planta quadrangular, coberta por cúpula escalonada e bolbosa, 

rematada por um cata-vento de ferro com a forma de bandeira. É formada por dois pisos separados por cornija de argamassa e 
enquadrados por pilastras. O piso superior é rasgado por olhal em arco de volta perfeita. No alçado principal, rasga-se a porta de 
acesso. No piso superior, de frente para a Praça, destaca-se o mostrador quadrangular do relógio, de cantaria, com numeração 
árabe e ponteiros de metal (CMO, 2016). 

 
De acordo com a informação disponível no site da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)/ SIPA – Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico - na área abrangida pela ARU da Vila de Ourique registam-se 23 edifícios/vestígios com interesse patrimonial 
que se localizam, praticamente na sua totalidade, no núcleo antigo / centro histórico (Figura 13).  
 
De acordo com a informação disponível na Direção Regional da Cultura do Alentejo, na área abrangida pela ARU localiza-se o sítio 
arqueológico CIOurique - Silos já acima descrito. 
 
Figura 13 - Localização do Património Arquitetónico e Arqueológico na ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 

 
 

 
Património arquitetónico e arqueológico na 
ARU de Ourique 

 

Dados: Site da DGPC - CM-Ourique, 2016. 

 
Tendo por base a informação disponível no site da DGPC/ SIPA descrevem-se de seguida sumariamente os edifícios e vestígios com 
interesse patrimonial localizados na área abrangida pela ARU da Vila de Ourique.  
 
Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
Castelo de Ourique 
Vestígios com interesse patrimonial 
 
Arquitectura militar, medieval. O castelo era constituído por uma forte cidadela e por uma cerca 
muralhada envolvendo a povoação. Demolido na década de 1960, dele aparentemente não 
restam vestígios, sendo os troços de muros existentes muito provavelmente apenas muros de 
suporte das encostas. 

 
1 (ID 369) 

 

 
Fonte: DGPC / - 2016 
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Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Ourique 
Imóvel com interesse patrimonial 
 
Arquitectura religiosa, maneirista, barroca, rococó. A igreja corresponde a uma tipologia 
arreigada na arquitectura tradicional da região, com uma só nave escalonada e fachada 
principal enquadrada por duas torres sineiras. A sacristia, com os contrafortes em escorço, 
sobrepujados por pináculos, e a cobertura em abóbada de cruzaria de ogivas, insere-se 
plenamente nos modelos arquitetónicos mais correntes em pequenos templos do Baixo Alentejo 
nos meados do séc. 16. A composição volumétrica do conjunto do edifício remete para a prática 
construtiva do Barroco inicial, ainda bastante arreigado ao estilo chão. No seu interior o Barroco 
afirma-se já plenamente pujante nas grandes estruturas de talha dourada e policromada que 
extravasam dos retábulos, prolongando-se pelo arco triunfal, cornijas e sanefas. Na frontaria, de 
remate delicadamente Rococó, sobressai a composição assimétrica das armas reais, 
dialogando com a traça das torres sineiras, tão amplamente utilizada no mesmo período 
estilístico. 

 
2 (ID 274) 

 

 
Câmara Municipal de Ourique 
Imóvel com interesse patrimonial 
 
Arquitectura político-administrativa, do Séc. XX. Edifício da câmara municipal. 
 

3 (ID 173) 

 
 
Casa na Rua D. Afonso Henriques, n.º 13 
Imóvel com interesse patrimonial 
 
Casa do séc. XX. 
 

4 (ID 165) 

 
 
Casa no Largo do Município, n.º 1 
Imóvel com interesse patrimonial 
 
Casa do séc. 20. 

5 (ID 169) 

 
 
Casa na Rua Gago Coutinho, n.º 7 a 9 / Oficina de Aferição da Câmara Municipal 
Imóvel com interesse patrimonial 
 
Casa térrea. 
 
 
 
 
 
Fonte: DGPC / SIPA - 2016 

6 (ID 162) 
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Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 

 
Casa do Arco / Casa na Praça D. Dinis, n.º 5 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura militar. Arco 
. 

 
7 (ID 147) 

 
Casa na Praça D. Dinis, n.º 4 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa do séc. XX. 

8 (ID 146) 

 
Hospício da Venerável Ordem Terceira de São Francisco / Edifício no Largo D. Dinis, n.º 7 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura de saúde, maneirista. Portais de grande depuração classicizante, denotam a 
poderosa influência da tratadística italiana coeva. 

9 (ID 153) 

 
Torre do Relógio de Ourique 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura de comunicações, vernacular, eclética. Torre sineira de carácter civil que reflete a 
tradição construtiva das torres de igreja do período Barroco que tão fortemente pontuam o 
tecido urbano de muitas localidades do Baixo Alentejo. Resulta de uma simplificação de 
protótipos do Tardo-Barroco e do Rococó que perduraram durante boa parte do séc. 19. 

10 (ID 150) 

 
Fonte: DGPC / SIPA - 2016 
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Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
Cineteatro de Ourique / Cineteatro Sousa Teles 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura cultural e recreativa, oitocentista. Cineteatro com capacidade para 168 lugares. 

 
11 (ID 149) 

 
Casa na Rua São João de Deus, n.º 3 a 5 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa de gaveto. 

 

12 (ID 187) 

 
Casa na Rua Sacadura Cabral, n.º 31 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa térrea Art deco. Almofadas da porta principal relevadas com motivo de parras e grinalda 
de raminhos de sabor Art Deco. 

13 (ID 185) 

 
Cadeia Velha de Ourique 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura prisional. Cadeia 

14 (ID 144) 

 
Casa de gaveto na Rua Sacadura Cabral 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura residencial, do séc. XX. Casa 

15 (ID 184) 

 
Fonte: DGPC / SIPA - 2016 
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Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
Igreja Paroquial de Ourique / Igreja do Santíssimo Salvador / Igreja Nova 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura religiosa, do séc. XX. Igreja paroquial. 

 
16 (ID 141) 

 
Casa na Rua Sacadura Cabral, n.º 15 a 17 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa oitocentista. 

17 (ID 307) 

 
Casa na Rua Tenente Pereira, n.º 1 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitectura residencial, do Séc. XX. Casa 

 

18 (ID 50) 

 
Casa com Chaminé na Rua da Cruz 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa comum, oitocentista, térrea, com estrutura de paredes em adobe, rebocadas, telhado de 
uma água com alta chaminé, de coluna circular sobre base trapezoidal, com grelha 
apresentando, no registo superior, motivo de triângulos alternadamente invertidos. 

19 (ID 307) 

 
Casa na Rua Tenente Pereira, n.º 10 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa térrea Arte Nova, Art Deco. 

20 (ID 59) 

 
Fonte DGPC / SIPA - 2016 
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Descrição Geral / Património Arquitetónico e Arqueológico da ARU  Património Arquitetónico e Arqueológico 
 
Casa na Rua Tenente Pereira, n.º 17 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Casa residencial e comercial Arte Nova. 

 
21 (ID 58) 

 
Ermida de São Luís 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Pequena ermida de peregrinação do aro rural de Ourique, é fiel a uma tipologia fortemente 
arreigada na tradição construtiva da região, com planta longitudinal composta por nave, capela-
mor e vários anexos. Fachada principal em empena, rasgada por portal de verga recita com 
moldura de cantaria. Cobertura de madeira e existência de silhares de azulejo a revestir as 
paredes. 

22 (ID 11) 

 
Edifício dos Correios, Telégrafos e Telefones, CTT, de Ourique 
Imóvel com interesse patrimonial 

 
Arquitetura de comunicações, do séc. XX. Estação de correios. 

 

23 (ID 335) 

 
 
Núcleo urbano da vila de Ourique 
Conjunto com interesse patrimonial 

 
Núcleo urbano sede municipal. Vila situada 
em colina. Vila medieval de fundação régia 
com castelo. 

24  

Fonte: DGPC / SIPA - 2016 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ARU DA VILA DE OURIQUE 

3.4.1. Mobilidade Sustentável 
 
O estudo "Mobilidade Sustentável do Concelho de Ourique" (2008) define em termos de diagnóstico como pontos fracos a 
“Existência de condicionantes no acesso a edifícios públicos e à mobilidade no espaço público” e “Inexistência de infraestruturas 
pedonais nos principais percursos pedonais interurbanos“. No estudo foram definidos os objetivos de “Mobilidade pedonal melhorada 
na Vila de Ourique através do redimensionamento de infraestruturas pedonais” e “Acessibilidade no espaço público para cidadãos com 
mobilidade reduzida melhorada através da eliminação de barreiras arquitetónicas”, os quais determinaram as seguintes necessidades 
de intervenção: 
 
Reordenamento da circulação automóvel no núcleo consolidado da Vila de Ourique 
 
A mobilidade, em particular a mobilidade pedonal, no núcleo consolidado da Vila de Ourique é fortemente condicionada pela 
descontinuidade e sub-dimensionamento dos passeios, assim como pela utilização indevida destas infraestruturas para 
estacionamento. Este quadro de situação dificulta a circulação pedonal sobre a infraestrutura para tal vocacionada (os passeios), 
forçando a coexistência entre peões e tráfego motorizado, na medida em que os peões têm que utilizar a faixa de rodagem para se 
deslocarem. 
 
Na perspetiva do automóvel, as vias estreitas, nalguns casos com prevalência de dois sentidos de trânsito, condicionam a circulação, 
sendo esta agravada pela ocorrência de algum estacionamento desordenado na via. 
 
Promover o reordenamento da circulação automóvel na Vila de Ourique e modernizar a sinalização rodoviária 
 
A necessidade de renovação da sinalização rodoviária decorre da identificação de algumas debilidades nestes dispositivos. 
 
Haverá assim que dotar a rede rodoviária com sinalização adequada tendo em vista: melhorar a inteligibilidade e a orientação na rede, 
eliminar potenciais pontos de conflito/pontos negros e contribuir para aumentar a segurança rodoviária.  
 
A modernização da sinalização deverá reger-se pelas seguintes orientações: 
− correção de deficiências detetadas no sistema de sinalização rodoviária; 
− melhoria da sinalização de advertência de perigo nos locais de maior sinistralidade, contribuindo assim para o aumento da segurança 
rodoviária; 

− melhoria da orientação na rede viária. 
 
De acordo com o quadro de situação apresentado no "Levantamento da Sinalização Existente", realizado pelos serviços técnicos do 
Município, a sinalização deverá ser intervencionada no sentido de a adaptar progressivamente aos novos critérios consagrados no 
Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito a dimensões e formato. 
 
Projeto de redimensionamento e requalificação das infraestruturas pedonais na Vila de Ourique 
 
No interior do perímetro urbano da Vila de Ourique, nomeadamente, na área abrangida pela ARU, verifica-se nalguns troços a 
inadequação da infraestrutura pedonal, designadamente no que se refere aos espaços reservados unicamente a peões (os passeios). 
A reduzida largura dos passeios inviabiliza o cruzamento ou deslocação lado-a-lado de peões, assim como a circulação de peões 
portadores de deficiências físicas com necessidade de utilização de cadeira de rodas, ou mesmo de carrinhos de bebé, obrigando 
nestes casos à circulação na via. Nalguns troços dos percursos identificados, a reduzida largura dos passeios inviabiliza mesmo a 
circulação pedonal. 
 
Projecto de eliminação de barreiras arquitetónicas no concelho de Ourique 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, “a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na 
qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de 
uma sociedade democrática, contribuindo decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, para uma maior participação cívica 
de todos aqueles que a integram e, consequentemente, para um crescente aprofundamento da solidariedade no estado social de 
direito”. 
 
A acessibilidade no interior dos edifícios, e do exterior aos edifícios e na via pública apresenta-se assim, como um aspeto incontornável 
na avaliação dos problemas associados às pessoas com mobilidade reduzida.  
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Estes problemas manifestam-se de diferentes formas, contudo adquirem maior expressividade quando condicionam a mobilidade no 
espaço público e o acesso a estabelecimentos e equipamentos de utilização pública, nomeadamente aqueles aos quais são aplicadas 
as normas técnicas sobre acessibilidade, indicadas no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto. 
 
No interior do perímetro urbano da Vila de Ourique, nomeadamente, na área abrangida pela ARU, verifica-se a existência de barreiras 
arquitetónicas que condicionam a circulação no espaço público, assim como o acesso a estabelecimentos e equipamentos de 
utilização pública. Num levantamento exaustivo destas situações, realizado pelos serviços técnicos do Município, são identificadas 
barreiras em diversos equipamentos e edifícios de utilização pública - equipamentos escolares equipamentos de ação social, 
equipamentos de saúde, paragens de transportes coletivos, instalações sanitárias de acesso público,  estabelecimentos comerciais e 
de serviços, igrejas; farmácias e edifícios públicos, bem como, nos arruamentos e praças face ao dimensionamento e desnível de 
passeios. 
 
O "Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) do Baixo Alentejo" (2016) retoma para o concelho de Ourique as 
grandes linhas, de diagnóstico, traçadas no estudo "Mobilidade Sustentável do Concelho de Ourique" e propõe um conjunto de 17 
ações - cerca de 65% (11 ações) associadas à tipologia (i) – Modos suaves. Na tipologia (iii) – Interfaces, encontram-se enquadradas 
duas ações, à tipologia (vii) – Soluções DRT, uma ação e as restantes três, não possuem qualquer tipologia associada. 
 
Com incidência na área abrangida pela ARU, as ações propostas relacionam-se com a necessidade de melhorar a mobilidade pedonal, 
de constituir uma Plataforma Intermodal e de adquirir material circulante para transporte flexível. 
 

3.4.2. Arruamentos / Praças 
 
As Ruas e Praças abrangidas pela ARU da Vila de Ourique, são as seguintes: 
 
Caracterização do Espaço Público- Ruas e Praças Abrangidas pela ARU Arruamentos / Praças 
 

ID RUAS ARUVO 
1 ARCO DA VILA 
2 AVENIDA 25 DE ABRIL 
3 AZINHAGA DOS MOUROS 
4 BECO DA ADEGA DOS MACIÉIS 
5 LARGO 5 DE OUTUBRO 
6 LARGO DO CALABOUÇO 
7 PÁTIO DA TIA CAMÉLIA 
8 PRAÇA DO MUNICÍPIO 
9 PRACETA DA IGREJA VELHA 
10 RUA ALEXANDRE HERCULANO 
11 RUA ANTÓNIO VITORINO DE MATOS 
12 RUA BASÍLIO DA ROSA LOURES 
13 RUA BATALHA DE OURIQUE 
14 RUA CERCA CURRAL CONCELHO 
15 RUA DA ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTÓRIA 
16 RUA DA COMENDA 
17 RUA DA CRUZ 
18 RUA DA MISERICÓRDIA 
19 RUA DA UMBRIA 
20 RUA DE ALMODÔVAR 
21 RUA DE ARMAÇÃO DE PÊRA 
22 RUA DE GARVÃO 
23 RUA DE ODEMIRA 
24 RUA DE OLIVENÇA 
25 RUA DO CALABOUÇO 
26 RUA DO COMIÇO 
27 RUA DO FORNO 
28 RUA DO MERCADO 
29 RUA DO PAÇO 

 
Fonte: Levantamento dos Arruamentos e Praças - CMO Janeiro 2014 

 

 
ID RUAS ARUVO 
30 RUA DO REGEDOR 
31 RUA DO SERRO DE SÃO LUIZ 
32 RUA DOM AFONSO HENRIQUES 
33 RUA DOM MANUEL I 
34 RUA DR. ANTÓNIO AFONSO NOBRE SEMEDO 
35 RUA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO 
36 RUA DR. JOÃO PEREIRA DUARTE 
37 RUA DR. JOSÉ MARTINS DIAS SERPA 

38 RUA DR. VIRGÍLIO SAQUE 
39 RUA ENG.º DUARTE PACHECO 
40 RUA FREI AMADOR ARRAIS 
41 RUA GAGO COUTINHO 
42 RUA GENERAL NORTON DE MATOS 
43 RUA GONÇALO NOBRE VALENTE 
44 RUA JOÃO AFONSO 
45 RUA JOSÉ GUERREIRO DE BRITO 
46 RUA MAJOR BRISSOS DE CARVALHO 
47 RUA PROFESSOR EGAS MONIZ 
48 RUA S. JOÃO DE DEUS 
49 RUA TENENTE PEREIRA 
50 SEM NOME 
51 TRAVESSA DA PALMEIRA 
52 TRAVESSA DO CASTELO 
53 TRAVESSA DO REGEDOR 
54 TV. DO CALABOUÇO 
55 PRAÇA D. DINIS 
56 PRAÇA PADRE ANTÓNIO PEREIRA 
57 PARQUE NORA 

 

 
A área abrangida pela ARU caracteriza-se pelas suas ruas estreitas, com passeios reduzidos ou inexistentes, estacionamentos 
desordenados e pelo domínio do automóvel em detrimento do peão.  
 
O pavimento das faixas de rodagem em algumas ruas encontra-se bastante deformado, e no que diz respeito aos próprios materiais do 
pavimento, existe alguma diversidade. É possível encontrar pavimento betuminoso (o dominante), calçada em cubos de calcário e 
calçada em cubos de granito. Na Rua D. Manuel I, existem mesmo dois tipos de materiais - num troço o pavimento da faixa de 
rodagem é em betuminoso e noutro é em calçada. 
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À semelhança do que acontece com os materiais das faixas de rodagem, também os materiais dos passeios são distintos de rua para 
rua - é possível encontrar passeios em blocos de betão, em calçada miúda de calcário, e calçada preta. Na generalidade das ruas os 
passeios são de dimensão muito reduzida e algumas ruas não têm passeios. 
 
O estado de conservação dos arruamentos, o domínio do automóvel em detrimento do peão, a existência de diversas barreiras 
arquitetónicas, de passeios reduzidos, lancis elevados, degraus, e, como já acima referido, a má colocação e tipo de sinalética, 
constituem os principais aspetos negativos a salientar na área abrangida pela ARU. 
 
Os arruamentos na área abrangida pela ARU encontram-se, assim, degradados e com deficientes condições de circulação pedonal e 
rodoviária. O estado de conservação dos materiais utilizados nas faixas de rodagem e nos passeios, as características dimensionais 
dos mesmos, e a apropriação do espaço pelo estacionamento desordenado, contribuem também para a desqualificação da imagem 
urbana, não permitindo a melhor leitura da morfologia dos espaços e dos edifícios com interesse patrimonial, e para a desarticulação 
entre os espaços públicos. 
 
Do conjunto dos arruamentos abrangidos pela ARU, destacam-se: 
 
3.4.2.1. Os Arruamentos e Praças do Centro Histórico 
 
Do conjunto dos arruamentos e praças do Centro Histórico, destacam-se: a Rua D. Manuel I, a Praça do Município e a Praceta da 
Igreja Velha, a Rua D. Afonso Henriques, a Praça D. Dinis, a Rua Gago Coutinho e a Rua Sacadura Cabral. 
 
Todos estes espaços são bem representativos dos problemas identificados na área abrangida pela ARU - o mau estado de 
conservação dos materiais utilizados nas faixas de rodagem e nos passeios, as características dimensionais dos mesmos, e a 
apropriação do espaço pelo estacionamento desordenado. Quanto a este último aspeto é de realçar o quadro de situação da Praça D. 
Dinis onde, para além das deficientes condições de circulação pedonal, os veículos estacionados constituem, na situação atual, um 
obstáculo à visualização do património construído.  
 
Caracterização do Espaço Público/ Arruamentos e Praças do Centro Histórico Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Rua D. Manuel I 

 

 

 

 

 

 
Praceta da Igreja Velha 
e 
Praça do Município 

 
Fonte: Google Earth  
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Caracterização do Espaço Público / Arruamentos e Praças do Centro Histórico Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Rua D. Afonso Henriques  

 

 

 

 

 

Praça D. Dinis 

 

 

 

 

 

Rua Gago Coutinho 

 

 

 

 

 

Rua Sacadura Cabral 

 
Fonte: Google Earth  

 
3.4.2.2. A Avenida 25 de Abril 
 
A Avenida 25 de Abril é um dos espaços públicos mais importantes da vila de Ourique, constituindo um eixo central que, para além de 
concentrar importantes serviços públicos, facilita o acesso a todas outras zonas de serviços, comerciais e residenciais. A sua 
localização central, o edificado em presença, e a forma como se interliga com os restantes espaços da Vila, concorrem para que 
constitua um dos espaços nobres e identitários das gentes de Ourique. Esta avenida encontra-se, contudo, pouco adaptada às 
exigências atuais de mobilidade rodoviária e pedonal, e necessita de ser valorizada em termos de imagem urbana. 
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Caracterização do Espaço Público / Avenida 25 de Abril Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Avenida 25 de Abril 

Fonte: Google Earth   

 
3.4.2.3. O Eixo Comercial 
 
O eixo comercial da vila de Ourique engloba a Rua de Garvão, a Praça da Vila de Garvão, a Rua Dr. António Afonso Nobre 
Semedo e a Rua Tenente Pereira. 
 
Este eixo comercial é onde se localiza a maior parte das lojas e serviços da vila de Ourique, registando assim uma grande afluência de 
pessoas e veículos motorizados. 
 
Atualmente, este conjunto de arruamentos apresenta graves problemas de circulação rodoviária e pedonal, dadas as características e 
estado de conservação das faixas de rodagem e passeios - os passeios são estreitos e inadequados para a circulação de pessoas, 
encontrando-se muitas vezes ocupados com carros estacionados, obrigando muitas vezes à circulação pedonal no meio da faixa de 
rodagem. 
 
Caracterização do Espaço Público / Arruamentos e Praças do Eixo Comercial Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Rua de Garvão 
e 
Praça da Vila de Garvão 

 

 

 

 

 

Rua Dr. António Afonso Nobre Semedo,  
e 
Rua Tenente Pereira 

Fonte: Google Earth  
 
3.4.2.4. A Praça Padre António Martins Pereira 
 
A Praça Padre António Martins Pereira é um espaço constituído por uma zona de acesso e estacionamento de autocarros, táxis e 
veículos ligeiros, e por uma zona de recreio e lazer, localizado junto à Rua de Garvão, numa das principais zonas de lazer e convívio 
da vila de Ourique. 
 
A zona de acesso e estacionamento de autocarros, táxis e veículos ligeiros, encontra-se subutilizada e não correspondendo às 
necessidades operativas dos serviços de transporte. Tal como se encontra estruturado, não garante a organização funcional do 
sistema de transportes, de forma a fomentar a transferência dos utilizadores do Transporte Individual, para o TCR (Transporte Coletivo 
Rodoviário) e modos suaves. 
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A sua dimensão e localização na zona central da Vila com uma grande proximidade a importantes polos geradores de deslocações 
(equipamentos escolares e desportivos) permitirão potenciar a cota dos transportes coletivos, pedonal e ciclável, em detrimento do 
transporte motorizado (que acarreta superiores emissões de carbono), bem como aumentar a eficiência das deslocações quotidianas 
dos utilizadores de TCR, tanto da população ativa, como da população jovem e idosa. 
 
A praça necessita de ser requalificada e ampliada tendo em vista: um melhor desempenho enquanto interface de transportes e o 
aumento da capacidade de atratividade do espaço público para momentos de convívio e lazer da população em geral. 
 
Caracterização do Espaço Público / Praça Padre António Martins Pereira Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Praça Padre António Martins Pereira 
Zona de recreio e lazer 

 

 

 

 

 

Praça Padre António Martins Pereira 
Zona de acesso e estacionamento de 
autocarros, táxis e veículos ligeiros 
 
 

Fonte: Google Earth   
 
3.4.2.5. Outros Arruamentos 
 
Outros arruamentos representativos dos problemas identificados na área abrangida pela ARU: 
 
Caracterização do Espaço Público / Outros Arruamentos Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 
Rua Dr. Virgílio Saque 
e 
Rua do Forno 
 

 

 

 

 

 
Rua Engenheiro Duarte Pacheco 
e 
Rua da Umbria 
 

Fonte: Google Earth  
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Caracterização do Espaço Público / Outros Arruamentos (cont.) Arruamentos / Praças 
 

 

 

 

 

Rua do Arco da Vila 
e 
Rua de Almodôvar 
 

Fonte: Google Earth  
 

3.4.3. Estacionamento / Abrigos e Paragens de Transportes Públicos 
 
3.4.3.1. Identificação e Tipos de Estacionamento 
 
De acordo com o levantamento realizado pelos serviços técnicos do Município, na área abrangida pela ARU registam-se os seguintes 
tipos de estacionamento: em espinha, longitudinal e perpendicular (Figura 14). O estacionamento longitudinal é o predominante dadas 
as características do perfil transversal - normalmente muito estreito - da maior parte das vias.  
 
As áreas mais bem servidas por estacionamento são (figuras 15 e 16): 

• A Avenida 25 de Abril; 
• O Eixo Comercial, nomeadamente, a Rua de Garvão, a Praça da Vila de Garvão, a Rua Dr. António Afonso Nobre Semedo e 

a Rua Tenente Pereira; 
• A Praça Padre António Martins Pereira. 

 
Os restantes arruamentos e praças, nomeadamente no Centro Histórico, encontram-se muito mal servidos de estacionamento. 
 
Figura 14 - Identificação dos Estacionamentos ARU Ourique 
 

 
 

 
Identificação das bolsas de estacionamento 

 

Dados: Levantamento funcional da ARU Ourique, Maio 
de 2016, CM Ourique. 
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Figura 15 - Tipos de Estacionamento ARU Ourique 

 

 

 
Disposição geométrica do estacionamento 

 
 
Dados: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 
3.4.3.2. Número de Lugares de Estacionamento 
 

Figura 16 - Número de Lugares de Estacionamento ARU Ourique 
 

 

 
Número de lugares de estacionamento 

 
 
Dados: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 



 

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)  

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE  
 

36 
Janeiro de 2018 

 
 
3.4.3.3. Abrigos e Paragens de Transportes Públicos 
 
Na ARU da Vila de Ourique localizam-se vários abrigos e paragens de transportes públicos, sendo de destacar que os abrigos e 
paragens de transportes públicos com maior capacidade de serviço (abrigo de autocarros, paragem de autocarros e praça de táxis) 
são os que se encontram implantados na Praça Padre António Martins Pereira.  
 
Figura 17 - Abrigos e Paragens de Transportes Públicos ARU Ourique 
 

 
 
 

 
Abrigos e paragens de transportes públicos 

 

Dados: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 

3.4.4. Sinalética e Passadeiras de Peões 
 
A sinalética e as passadeiras de peões atualmente existentes na área abrangida pela ARU encontram-se representadas na peça 
desenhada que se apresenta em anexo - Anexo II.1 - Planta dos Arruamentos, Sinalética e Passadeiras de Peões / Situação Atual - de 
acordo com o quadro de situação apresentado no levantamento da situação existente, realizado pelos serviços técnicos do Município. 
 
De acordo com o estudo "Mobilidade Sustentável do Concelho de Ourique" (2008) a sinalização deverá ser intervencionada no sentido 
de a adaptar progressivamente aos novos critérios consagrados no Código da Estrada, nomeadamente no que diz respeito a 
dimensões e formato. 
 
A localização das passadeiras de peões deve ser repensada em função dos projetos de reabilitação dos arruamentos a desenvolver. 
Nas vias que não vierem a ser intervencionadas, a curto médio prazo, e onde se registam diferenças de cotas entre o passeio e a faixa 
de rodagem, deverá proceder-se, pelo menos ao rebaixamento / rampeamento dos lancis nas faixas associadas às passadeiras de 
peões.  
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3.4.5. Espaços Verdes / Praças 
 
Os Espaços Verdes / Praças localizados na ARU de Ourique, e que foram objeto de levantamento pelos serviços técnicos do 
Município, são os seguintes: 
 
ID 20 - Jardim da Nora 
ID 21 - Praça Padre António Martins Pereira 
ID 23 - Miradouro Ramiro Sobral 
ID 24 - Praça do Município 
ID 25 - Praça D. Dinis 
ID 26 - Praceta da Igreja Velha 
 
Figura 18 - Caracterização do Espaço Público- Localização dos Espaços Verdes / Praças Espaços Verdes / Praças 
 

 

 
Espaços verdes na ARU de Ourique 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de 
Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de 
Ourique - CMO Janeiro 2014 

 
3.4.5.1. Jardim da Nora 
 
O Jardim da Nora (ID 20), com uma área aproximada de 5027.04 m2, é um espaço de recreio e lazer, localizado junto à entrada 
principal da vila. 
 
O espaço do jardim da Nora encontra-se bem formalizado com percursos bem delimitados que constituem o elemento marcante da sua 
organização e desenho. Os pavimentos dos percursos são em saibro e encontram-se degradados, necessitando de recuperação.  
 
As áreas adjacentes aos percursos definidos no jardim da Nora estão plantadas com relva não sendo o elemento mais indicado para 
plantar no Alentejo, pelo facto de ter grandes necessidades hídricas. A vegetação arbórea é composta por espécies exóticas; a 
vegetação arbustiva (onde se utiliza a técnica de "topiaria") é também composta por plantas exóticas.  
 
Este espaço integra o designado "Parque Bio Saudável de Ourique", que se encontra equipado com equipamentos geriátricos de 
manutenção física e de utilização coletiva para a prática desportiva ao ar livre. 
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Os equipamentos e construções presentes no local - casas de banho públicas, uma nora (exemplar representativo dos elementos 
hidráulicos utilizados antigamente) e pérgulas - encontram-se todos em boas condições de utilização.  
 
O mobiliário urbano presente - bancos e papeleiras - os equipamentos geriátricos e a iluminação pública encontram-se também em 
boas condições de utilização. 
 
Figura 19 - Caracterização do Espaço Público / Jardim da Nora Espaços Verdes / Praças 
 

 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 

 

 
 

 
 

 

 
3.4.5.2. Praça Padre António Martins Pereira 
 
A Praça Padre António Martins Pereira (ID 21), com uma área aproximada de 6473.83 m2, é, como já referido um espaço constituído 
por uma zona de acesso e estacionamento de autocarros, táxis e veículos ligeiros, e por uma zona de recreio e lazer, localizado junto à 
Rua de Garvão, numa das principais zonas de lazer e convívio da vila de Ourique. 
 
A vegetação existente é composta por plantas exóticas, existindo alguns elementos de grande porte de palmeira (Washingtonia filifera). 
A vegetação arbustiva, constituída maioritariamente por plantas exóticas, ocorre nas áreas ajardinadas.  
 
Os pavimentos na área de circulação automóvel estão revestidos com betuminoso; nas áreas de circulação pedonal o pavimento 
utilizado é a calçada que se encontra em bom estado de conservação. 
 
O mobiliário urbano - composto nomeadamente, por bancos de estadia e papeleiras - e a iluminação pública encontram-se também em 
bom estado de conservação. 
 
Os equipamentos existentes no local - quiosque, parque de táxis, paragem de autocarro, e casas de banhos públicas encontram-se 
genericamente em bom estado de conservação. 
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Figura 20 - Caracterização do Espaço Público / Praça Padre António Martins Pereira Espaços Verdes / Praças 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 

 

 
Em relação à situação atual e potencial de utilização futura deste espaço, enquanto zona de recreio e lazer, cabe destacar: atualmente 
a praça dispõe de uma zona ajardinada, uma zona com um monumento, um quiosque e um parque infantil. O parque infantil encontra-
se degradado e não corresponde às necessidades e expetativas das crianças e jovens; a zona de jardim está subaproveitada e pouco 
adequada às necessidades de sombra das pessoas que a visitam; o espaço verde apresenta um conjunto arbóreo e vegetativo pouco 
estruturado e inadequada às capacidades funcionais da praça. 
 
3.4.5.3. Miradouro Ramiro Sobral 
 
O Miradouro Ramiro Sobral (ID 23) tem uma área aproximada de 1646,91 m2, desempenhando funções de recreio e lazer numa área 
adjacente à Rua da Academia Portuguesa da História. 
 
A vegetação existente neste espaço é muito diversificada, e maioritariamente de espécies exóticas, sendo constituída por três estratos 
vegetais. Os elementos arbóreos de maiores dimensões são, nomeadamente, os das seguintes espécies: Pinheiro Manso (Pinus 
pineia) e Palmeira das Canárias (Phoenix canariensis). O elenco arbustivo é composto em grande parte por plantas exóticas, existindo 
alguns elementos em que foi utilizada a técnica de "topiaria" para trabalhar o arbusto. Existem, também, elementos cobertos por 
trepadeiras de espécie Hera (Hedera helix).  
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A vegetação arbustiva encontra-se implantada em canteiros e, junto à estátua de D. Afonso Henriques, existe uma pequena área de 
relva.  
 
Os pavimentos existentes nos espaços exteriores são os seguintes: betuminoso na área de circulação automóvel e calçada nas áreas 
de circulação pedonal e estadia.  
 
Os equipamentos e construções existentes são os seguintes: miradouro, instalações sanitárias, edifício onde se localiza a Rádio 
Ourique e reservatório de água. 
 
O espaço encontra-se genericamente em boas condições mas poderia ser melhorado com uma composição de espécies mais bem 
adaptadas ao clima.  
 
Por outro lado, o espaço teria maiores potencialidades se repensado e equipado de forma a oferecer condições mais acolhedoras e 
atrativas para a população. De notar, que se trata de um espaço de miradouro no cimo de uma colina (onde se localizava o antigo 
Castelo de Ourique), constituindo assim um sítio privilegiado de onde se podem disfrutar excelentes panorâmicas da paisagem 
envolvente da Vila de Ourique.  
 
Figura 21 - Caracterização do Espaço Público / Miradouro Ramiro Sobral Espaços Verdes / Praças 
 

 
 

 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 
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3.4.5.4. Praça do Município 
 
A Praça do Município (ID 24), com uma área aproximada de 1119,06 m2, localiza-se numa área privilegiada da Vila, sendo utilizada 
para estacionamento, circulação e lazer. 
 
A importância deste espaço na Vila encontra-se relacionado com a proximidade do edifício da Câmara Municipal e com a memória de 
alguns acontecimentos importantes da história local.  
 
A vegetação existente na praça é composta por quatro elementos arbóreos de espécies exóticas, sendo ainda de assinalar a presença 
de um pequeno espaço ajardinado. 
 
Os pavimentos da praça - na área de circulação automóvel constituídos por revestimento betuminoso e na área de circulação pedonal 
constituídos por calçada - encontram-se degradados.  
 
O mobiliário urbano da praça - composto por cinco bancos de jardim, papeleiras, um pequeno lago (ao centro da praça) e iluminação 
pública - encontra-se também degradado.  
 
Todo o espaço da praça necessita de uma intervenção global de reabilitação, envolvendo, nomeadamente, a regularização das cotas 
entre as áreas de circulação automóvel e pedonal. 
 
Figura 22 - Caracterização do Espaço Público / Praça do Município Espaços Verdes / Praças 
 

 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 

 

 
 
 

 
3.4.5.5. Praça D. Dinis 
 
A Praça D. Dinis (ID 25), com uma área aproximada de 663,60 m2, é um espaço utilizado para estacionamento e circulação dentro da 
Vila.  
 
A vegetação existente na praça é composta por quatro elementos arbóreos de espécies exóticas.  
 
A praça localiza-se na zona histórica da Vila de Ourique, apresentando um conjunto arquitetónico com interesse.  
 
Os pavimentos da praça encontram-se degradados - a área de circulação automóvel é pavimentada com betuminoso e a área para 
peões com calçada - necessitando de arranjos.  
 
Todo o espaço necessita de uma reabilitação, que deveria envolver a regularização das cotas entre as áreas de circulação automóvel 
e pedonal. Seria importante também reorganizar os estacionamentos de forma a melhor evidenciar a presença dos edifícios já que os 
veículos estacionados constituem, na situação atual, um obstáculo à visualização do património construído.  
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Figura 23 - Caracterização do Espaço Público / Praça D. Dinis Espaços Verdes / Praças 
 

 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 

 

 
 
 

 
3.4.5.6. Praceta da Igreja Velha 
 
A Praceta da Igreja Velha (ID 26), com uma área aproximada de 148,46 m2, confinante com a Praça do Município, constitui um 
pequeno espaço que tem vindo a ser utilizado como estacionamento e onde se registam apenas alguns elementos vegetais plantados 
em "alegretes". 
 
O espaço necessita de uma reabilitação global que deveria passar pela regularização de cotas entre as áreas de circulação automóvel 
e pedonal. O conceito de intervenção a seguir para a reabilitação deste espaço deve ser coerente com o previsto para outras praças 
do centro histórico da Vila que deve ser pensado como um todo. 
 
Figura 24 - Caracterização do Espaço Público / Praceta da Igreja Velha Espaços Verdes / Praças 
 

 
 
Fonte: Levantamento dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva dos Aglomerados do Concelho de Ourique 
- CMO Janeiro 2014 
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3.5. CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/ SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS DA ARU DA VILA DE 
OURIQUE 

3.5.1. Equipamentos / Serviços 
 
3.5.1.1. Localização e Identificação (ID) dos Equipamentos / Serviços 
 
Na área abrangida pela ARU, localizam-se 48 unidades de equipamentos / serviços. Estes estabelecimentos foram objeto de 
levantamento pelos serviços técnicos do Município, correspondendo a um leque muito diversificado de tipologias. 
 
Figura 25 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços- Localização e Identificação Equipamentos/ Serviços 
 

 

 
Localização e identificação dos 
equipamentos na ARU de Ourique 
 
 
 

 
 
Fonte: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 
A maior concentração de equipamentos / serviços regista-se no núcleo histórico, nomeadamente, na envolvente e na proximidade da 
Praça D. Dinis, na Av. 25 de Abril, na Rua de Garvão e Praça da Vila de Garvão 
 
Todos os equipamentos / serviços identificados na ARU encontram-se em funcionamento com exceção do equipamento cultural - 
Centro de Exposições - cuja obra se encontra inacabada. 
 
3.5.1.2. Identificação dos Proprietários dos Equipamentos / Serviços 
 
A maior parte dos equipamentos de utilização coletiva são da propriedade do município de Ourique. A propriedade dos 
estabelecimentos de serviços, ou de outros edifícios de utilização pública, encontra-se distribuída por diversas entidades públicas e 
privadas: Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, GNR, Paróquia de Ourique e Santa Casa da Misericórdia de Ourique, 
Bancos (BPI, CGD e Crédito Agrícola) e CTT-Correios de Portugal. 
 



 

PROJETO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU)  

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE OURIQUE  
 

44 
Janeiro de 2018 

 
 
Figura 26 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Proprietários Equipamentos / Serviços 
 

 

 
Proprietários dos equipamentos / serviços 
na ARU de Ourique 
 

 
Fonte: : Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique 

 

 
3.5.1.3. Estado / Necessidades de Reparação dos Equipamentos / Serviços 
 
No levantamento levado a cabo pelos serviços técnicos do Município são identificadas, quanto ao estado / necessidades de reparação 
dos equipamentos / serviços, as seguintes categorias de situações: 
 

• sem necessidade de reparação 
• com necessidade de pequena reparação 
• com necessidade de reparação 
• com necessidade de grande reparação 
• em fase de construção 

 
A maior parte dos equipamentos / serviços (31 estabelecimentos, correspondentes a cerca de 65 % do total) não evidenciam 
necessidade de reparação. 
 
Com necessidade de pequena reparação registam-se 5 estabelecimentos; com necessidade de reparação registam-se 3 
estabelecimentos; com necessidade de grande reparação registam-se 3 estabelecimentos; em fase de construção (mas com a obra 
parada) regista-se 1 estabelecimento e, com a indicação de não aplicável (sem informação), registam-se 5 estabelecimentos. 
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Figura 27 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Necessidades de Reparação Equipamentos / Serviços 
 

 

 
Necessidades de reparação dos 
equipamentos/ serviços 
 
 

 
 
 
Fonte: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 
Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Necessidade de Pequena Reparação Equipamentos / Serviços 
 

 
 

Paragem de Autocarros de Ourique (ID 149) 

 

 
 

Pequeno Campo de Jogos da EB2 e 3 e da Secundária 
de Ourique (ID 150) 

 
Com necessidade de pequena reparação 
 

 

 
 

Repartição de Finanças de Ourique (ID 157) 

 

 
 

Instalações Sanitárias Públicas - Quiosque (ID 228) 

 

 
 

Instalações Sanitárias Públicas - Loja Social (ID 170) 
 
Fonte: : Levantamento funcional da ARU Ourique de 17 de Maio de 2016, CM-Ourique. 
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Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Necessidade de Reparação Equipamentos / Serviços 
 
Com necessidade de reparação 
 
 

 
 

Igreja de Santa Maria (ID 160) 

 

 
 

Torre do Relógio (ID 164) 

 

 
 

Fórum Municipal (ID 299 ) 

 
Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Necessidade de Grande Reparação Equipamentos / Serviços 
 
Com necessidade de grande reparação 
 
 

 
 

Câmara Municipal de Ourique (ID 159) 

 

 
 

Antigo Mercado Municipal (ID 166) 

 

 
 

Arquivo da Câmara Municipal de Ourique (ID 167) 

 
3.5.1.4. Acessibilidades Exteriores e Interiores dos Equipamentos / Serviços 
 
As acessibilidades exteriores e interiores dos equipamentos / serviços foram objeto de levantamento pelos serviços técnicos do 
Município tendo em conta os seguintes pressupostos: 
 

• Acessibilidade exterior - preenchido com sim ou não; 
• Tipo de Acessibilidade Exterior: nos casos em que o edifício está acessível ao exterior, indicando de que forma: rampa, 

degrau com 2 cm, ou rua com acesso, ou a combinação destas soluções; 
• Acessibilidade Interior: Sim ou Não, indicando a que pisos têm ou não tem. 

 
Dos 48 edifícios de equipamentos / serviços abrangidos pela ARU, 14 (correspondendo a 29 % do total) não se encontravam 
acessíveis ao exterior e 1 (não aplicável) correspondia a uma obra inacabada (figura 28). 
 
Nos casos em que os edifícios se encontram acessíveis ao exterior - 33 edifícios (correspondendo a 69 % do total) - as soluções 
adotadas são as seguintes: rampa (na maior parte das situações - 24 edifícios); rampa e degrau de 2 cm (3 edifícios); degrau de 2 cm 
(3 edifícios); e rua com acesso (3 edifícios) (figura 29). 
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Figura 28 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Acessibilidade ao Exterior Equipamentos / Serviços 
 

 

 
Acessibilidade ao exterior – Equipamentos/ 
Serviços 
 
 

 
 
Fonte: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 
Figura 29 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços - Tipo de Acessibilidade Exterior Equipamentos / Serviços 
 

 

 
Tipo de acessibilidade exterior dos 
Equipamentos/ Serviços na ARU de Setúbal 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
Maio de 2016, CM Ourique. 

 
Relativamente à acessibilidade interior, o quadro de situação à data do levantamento era a seguinte (figura 30): 

• 11 situações não aplicáveis (obra inacabada e equipamentos que não são edifícios)  
• 6 edifícios, sem acessibilidade interior assegurada. 
• 31 edifícios, com acessibilidade interior assegurada. 
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Figura 30 - Caracterização dos Equipamentos / Serviços Equipamentos / Serviços 
 

 

 
Acessibilidade interior aos Equipamentos/ 
Serviços na ARU de Ourique 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Levantamento funcional da ARU Ourique de Maio de 
2016, CM Ourique. 

 

3.5.2. Infraestruturas 
 
3.5.2.1. Infraestruturas de Abastecimento de Água e de Saneamento 
 
De acordo com o relatório elaborado no âmbito da revisão do PDM o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, 
abrangidos pela ARU, apresenta alguns constrangimentos relacionados, nomeadamente, com o diâmetro reduzido das condutas o que 
provoca elevadas pressões, e que, aliado ao envelhecimento da rede, origina roturas constantes nas condutas. As condutas 
encontram-se num avançado estado de degradação - os materiais utilizados são em fibrocimento (condutas principais) e em PVC 
(ramais) -, com exceção dos troços que foram objeto de renovação na sequência de roturas. 
 
O quadro de situação dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, abrangidos pela ARU, é também muito pouco 
satisfatório - as condutas são muito antigas encontrando-se, também, num avançado estado de degradação. 
 
Tendo em vista uma intervenção urgente na renovação das redes de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, o 
município de Ourique promoveu o levantamento do cadastro das redes na Vila de Ourique. Este levantamento encontra-se atualmente 
em fase de execução. 
 

3.5.2.2. Infraestruturas de Abastecimento de Energia e Iluminação Pública 
 
A entidade responsável pela gestão das infraestruturas de abastecimento de energia do concelho de Ourique, e assim da área 
abrangida pela ARU, é a EDP – Energia de Portugal. 
 
As redes que dão cobertura ao território do concelho têm origem em duas subestações exteriores ao concelho (Subestação de Aljustrel 
e Subestação do Porteirinho) e em 3 subestações no interior do concelho - duas de média tensão (próximo de Ourique e de Panóias) e 
uma de muito alta tensão (próximo de Grandaços). 
 
A rede de abastecimento de energia cobre a globalidade da área abrangida pela ARU.  
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A rede de iluminação pública encontra-se pontualmente em mau estado de conservação e cobre a globalidade da área abrangida pela 
ARU. Deveria, no entanto, ser repensado todo o sistema de iluminação, definindo diretrizes para as luminárias a criar, de preferência 
adaptáveis a iluminação tipo LED. 
 
As vantagens em termos de eficiência energética da Iluminação LED, quando comparada com outras tecnologias convencionais, são 
notórias: com uma potência de 80 W é possível obter em LED os mesmos níveis de fluxo luminoso, de uma lâmpada de descarga de 
250 W; o facto de o LED ser construído a partir de material semicondutor apresenta enormes vantagens no que respeita a robustez, 
tempo de vida útil e fiabilidade de funcionamento; o facto de no seu fabrico não serem utilizados gases nocivos ao ambiente constitui 
um grande benefício ambiental, na fase de encaminhamento dos resíduos. 
 
Figura 31 - Caracterização da Iluminação Pública Iluminação Pública 
 

 
 

 
Iluminação pública na Área de Reabilitação 
Urbana da Vila de Ourique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento funcional da ARU Ourique de 
17 de Maio de 2016, CM-Ourique. 

 

 
3.5.2.3. Infraestruturas de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 
 
O concelho de Ourique é servido pelo Sistema Multimunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos, através da Resialentejo. 
De acordo com o relatório de caracterização e diagnóstico, elaborado no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, a Resialentejo – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM é uma empresa intermunicipal (empresa pública) criada pela AMALGA - Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente, sendo responsável, desde Junho de 2004, pelo Sistema de Tratamento e 
Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo. A sede da empresa e as principais infraestruturas para o 
tratamento de resíduos encontram-se localizadas no Parque Ambiental da AMALGA, em Beja, sendo estas: o Aterro Sanitário e o 
Centro de Triagem. Além destas infraestruturas, a empresa dispõe de 5 Ecocentros, 4 Estações de Transferência e uma rede de 4346 
ecopontos, o que equivale a um rácio de 221 habitantes/ecoponto. 
 
A área abrangida pela ARU encontra-se servida pelo Sistema Municipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos, dispondo de: 
 

• contentores, de diferentes capacidades, para recolha indiferenciada de RSU; 
• ecopontos para a recolha seletiva de papel/cartão, vidro, embalagens e pilhas e oleões para a recolha de óleo usado.  
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A Câmara Municipal possui sistemas alternativos para recolha de outro tipo de resíduos, designadamente os monstros domésticos. 
 
É de salientar, no âmbito do Sistema Multimunicipal de recolha e tratamento de RSU, a criação do Aterro Sanitário, evitando-se assim, 
a incineração e a consequente poluição atmosférica. 
 
Também é de salientar o não aproveitamento de resíduos biodegradáveis, por exemplo para fazer composto ou produção de biogás. 
 

3.5.3. Mobiliário Urbano 
 
O mobiliário urbano existente na área abrangida pela ARU é reduzido e composto por bancos de estadia e papeleiras que ocorrem, 
fundamentalmente, nos espaços verdes e praças. Deveria, assim, ser reforçada a introdução de mobiliário urbano na globalidade do 
espaço público abrangido pela ARU, incluindo, para além de bancos de estadia e papeleiras, elementos dissuasores do 
estacionamento nos espaços pedonais ("pilaretes"). Deveriam também ser definidas diretrizes para a linha de mobiliário urbano a 
introduzir, tendo em vista dotar o espaço público de alguma unidade e homogeneidade ao nível da imagem urbana. 
 
Deveria também ser completada, e normalizada, a cobertura da área abrangida pela ARU por placas de identificação da toponímia.  
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3.6. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO DA ARU DA VILA DE OURIQUE 
 
A caraterização do edificado na ARU de Ourique, que se apresenta no presenta capítulo, foi desenvolvida a dois níveis: 
 

• um nível de avaliação geral da globalidade dos edifícios abrangidos pela ARU, tendo por base o levantamento sócio 
urbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, nos anos de 2013 e 2016, e 
tendo em consideração o seu estado de conservação, sendo a avaliação desse estado sido efetuada através de inspeção 
visual, a partir da via pública e complementada com informação disponível na Câmara Municipal em processos 
administrativos existentes (autorizações emitidas, licenciamentos, obras de conservação, vistorias, etc.); 
 

• um nível de avaliação detalhado do estado de conservação dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes, de 
acordo com o levantamento realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, durante o último trimestre 
de 2016, tendo por base a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do NRAU – Novo Regime de 
Arrendamento Urbano - (método de avaliação do MAEC) constante na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro. 

 
No Anexo I - Caracterização Geral do Edificado / Fichas dos Edifícios - apresenta-se para cada um dos edifícios abrangidos pela ARU, 
uma ficha de caracterização onde se apresenta o preenchimento dos temas / conteúdos que foram considerados no levantamento 
sócio urbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique. 
 
No Anexo II - Caracterização dos Edifícios Públicos Estruturantes/ Fichas dos Edifícios - apresenta-se para cada um dos edifícios a 
ficha de avaliação (modelo NRAU). 
 

3.6.1. Caracterização Geral do Edificado 
 
A caraterização geral do edificado na ARU de Ourique foi efetuada, como acima referido, tendo por base o levantamento sócio 
urbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, nos anos de 2013 e 2016. O levantamento 
foi concluído, mais concretamente, em Julho de 2016. 
 
O levantamento abrangeu um total de 368 edifícios, e incidiu em diversos temas, designadamente: 

A. Características tipológicas e construtivas 
A1. Número de pisos 
A2. Número de fogos 
A3. Número de divisões 
A4. Tipo de construção (materiais utilizados) 

B. Usos e funções 
C. Tipo e regime de ocupação 
D. Estado de conservação 

D1. Estrutura 
D2. Coberturas 
D3. Vãos 
D4. Fachadas e revestimentos 
D5. Geral 

E. Outras Características 
E1. Acesso mobilidade condicionada 
E2. Estrutura etária dos residentes 

 
A caracterização geral do edificado, que se apresenta nos subcapítulos seguintes, abrangeu os 368 edifícios que constam da base de 
dados referente ao levantamento concluído em julho de 2016. Posteriormente foram acrescentados à base de dados mais dois 
edifícios (ID 369 e ID 370). Trata-se de dois pequenos edifícios que se encontram em bom estado de conservação. 
 
A referência ID dos edifícios que foram objeto de levantamento é a da parcela do cadastro onde os mesmos se localizam. 
 
Os dados obtidos com o levantamento sócio urbanístico e funcional foram sujeitos a um tratamento estatístico e cartográfico, cujos 
resultados se apresentam em seguida.  
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Alerta-se para o facto dos dados recolhidos no âmbito deste levantamento não coincidirem com a informação disponibilizada pelo INE 
para a mesma área de análise, nomeadamente no que respeita ao número de edifícios e residentes, detetando-se discrepâncias entre 
valores apurados. Para a diferença entre a informação recolhida, concorre o facto de a área das subseções estatísticas abrangidas 
pela ARU ser muito superior à área da ARU e ainda o facto dos períodos temporais serem distintos 
 
Assim, e apesar da informação dos Censos do INE se manter válida em termos de enquadramento e de suporte à identificação de 
padrões e tendências sociodemográficas, assumem-se como valores de referência os dados obtidos com o levantamento sócio 
urbanístico e funcional realizado pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique, por ser a informação mais atualizada à 
data da elaboração do presente documento. 
 
A imagem seguinte (figura 32) encontra-se, para melhor leitura, apresentada em anexo na peça desenhada designada por Anexo II.2  - 
Planta Base do Edificado – Códigos Cadastrais. 
 
Figura 32 - Base do Edificado – Códigos Cadastrais ARU - 2016 

 
 

Base do edificado – códigos cadastrais -  Área de Reabilitação Urbana de Ourique 

 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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3.6.1.1. Características Tipológicas e Construtivas 
 
O edificado na ARU de Ourique carateriza-se por apresentar, maioritariamente, entre 1 (60,60%) a 2 pisos (36,14%), como se pode 
observar no Quadro 11.  
 

Quadro 11 - Edifícios segundo o Número de Pisos (%) ARU – 2016 

 

 
 

 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 

Nº Pisos N.º % 

1 223 60,60 

2 133 36,14 

3 11 2,99 

N/A 1 0,27 

TOTAL 368 100,00 

 
Na Figura 33 é representada a distribuição espacial dos edifícios de acordo o número de pisos. 
 

Figura 33 - Número de Pisos dos Edifícios ARU - 2016 
 

 
 

 
Número de pisos dos edifícios da Área de 
Reabilitação Urbana de Ourique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Predominam os edifícios unifamiliares, situação que é atestada pela predominância das edificações com apenas 1 fogo (72,01%). Os 
edifícios sem fogos (22,28%) correspondem, regra geral, a equipamentos e a estabelecimentos de comércio e serviços (Quadro 12). 
 
Quadro 12 - Edifícios segundo o Número de Fogos (%) ARU - 2016 

 

 

Fogos N.º % 

0 82 22,28 

1 265 72,01 

2 15 4,08 

3 1 0,27 

4 3 0,82 

6 1 0,27 

13 1 0,27 

TOTAL 368 100,00 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
No que respeita ao número de divisões, predominam os alojamentos com 5 ou mais divisões (55,71%), seguindo-se por ordem de 
importância os fogos com 3 a 4 divisões (29,08%) e com 1 a 2 divisões (14,67%), como é possível observar no Quadro 13.  
 
Quadro 13 - Alojamentos segundo o Número de Divisões (%) ARU - 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 

N.º Divisões N.º % 

0 1 0,27 

1 a 2 54 14,67 

3 a 4 107 29,08 

5 ou + 205 55,71 

N/A 1 0,27 

TOTAL 368 100,00 

 
Na Figura 34 é representada a distribuição espacial dos alojamentos segundo o número de divisões. 
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Figura 34 - Número de Divisões dos Alojamentos ARU Ourique 
 

 
 

 
Número de divisões dos alojamentos na 
Área de Reabilitação Urbana de Ourique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
O tipo de construção preponderante na ARU são os edifícios constituídos pela associação de alvenaria, pedra e madeira (39,24%) e 
por betão (27,79%), como se pode observar no Quadro 14. Merecem ainda referência os edifícios com um tipo de construção mista 
(15,26%) e os que integram a associação de betão, alvenaria e tijolo (8,17%). Estes valores indicam a existência de um parque 
edificado com alguma vulnerabilidade em termos construtivos, decorrente do tipo de materiais e das técnicas construtivas utilizadas. 
 

 

Quadro 14 - Edifícios segundo o Tipo de Construção (%) ARU – 2016 

 

 

Tipo de Construção N.º % 

Alvenaria, Pedra e Madeira 144 39,24 

Betão 102 27,79 

Betão, Alvenaria e Tijolo 30 8,17 

Mista 56 15,26 

Taipa 34 9,26 

Taipa, Alvenaria, Pedra e Madeira 1 0,27 

TOTAL 367 100,00 

 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 35 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo os materiais de construção utilizados. 
 

 
3.6.1.2. Usos e Funções 
 
No que respeita aos usos e funções do edificado (Quadro 15), constata-se que a habitação predomina em 53,26% dos edifícios na 
ARU, seguindo-se, a um nível bastante inferior, os edifícios desocupados (16,58%) e os de utilização mista (14,95%). 
 
Quadro 15 - Usos e Funções nos Edifícios (%) ARU - 2016 

 

 

Usos/Funções N.º % 

Armazém 4 1,09 

Comércio 17 4,62 

Desocupado 61 16,58 

Equipamentos 6 1,63 
Espaços 
Associativos 3 0,82 

Garagem 9 2,45 

Indústria 1 0,27 

Misto 55 14,95 

Património 1 0,27 

Restauração 2 0,54 

Serviços 4 1,09 

Serviços Públicos 6 1,63 

Telheiros 1 0,27 

Habitação 196 53,26 

N/A 2 0,54 

TOTAL 368 100,00 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 

Figura 35 – Tipo de Construção dos Edifícios ARU - 2016 
 

 
 

 
Tipo de construção dos edifícios da Área de 
Reabilitação Urbana de Ourique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 36 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o tipo de uso e funções. 
 
Figura 36 – Usos e Funções nos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Tipo de uso e funções dos edifícios na Área 
de Reabilitação Urbana de Ourique 

 

Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
3.6.1.3. Tipo e Regime de Ocupação 
 
Relativamente ao regime de ocupação (Quadro 16), cerca de 55,90% dos edifícios encontram-se ocupados pelo próprio proprietário. 
Cabe ainda salientar que uma parte significativa dos edifícios da ARU encontram-se vagos (31,46%). 
 

 
 

Quadro 16 - Edifícios segundo o Regime de Ocupação (%) ARU - 2016 

 

 

Regime de Ocupação N.º % 

Arrendado 22 6,18 

Arrendado/Ocupado 2 0,56 

Arrendado/Vago 3 0,84 

Cedido Câmara Municipal 2 0,56 

Ocupado/Vago 8 2,25 

Ocupado/Arrendado/Vago 1 0,28 

Ocupado 199 55,90 

Vago 112 31,46 

Vago/Arrendado 1 0,28 

Vago para alugar 4 1,12 

Vago para alugar/Vago 1 0,28 

N/A 1 0,28 

TOTAL 356 100,00 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 37 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o regime de ocupação. 
 
Figura 37 – Regime de Ocupação dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Regime de ocupação dos edifícios na Área de 
Reabilitação Urbana de Ourique 

Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
3.6.1.4. Estado de conservação 
 
A avaliação do estado de conservação dos edifícios na ARU incidiu nas seguintes componentes: 

• Estrutura 
• Cobertura 
• Vãos 
• Revestimentos e fachadas 
• Geral 

 
A maioria dos edifícios (62,32%) apresenta boas condições de conservação das respetivas estruturas (58,84% Bom e 3,48% 
Excelente). Somente 8,70% dos edifícios (30) revelam ter problemas estruturais graves e cerca de 29% apresentam um estado de 
conservação considerado médio (Quadro 17).  
 

Quadro 17 - Estado de Conservação Estrutura (%) ARU - 2016 

 

 
 

Estado de Conservação N.º % 

Excelente 12 3,48 

Bom 203 58,84 

Médio 100 28,99 

Mau 30 8,70 

TOTAL 345 100,00 

 

 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 38 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o estado de conservação das respetivas estruturas. 
 

 
No que respeita ao estado de conservação da cobertura, a maioria dos edifícios (62,32%) apresenta-se em bom estado (3,48% 
Excelente e 58,84% Bom). Apenas 8,70% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 29% dos edifícios 
apresentam um estado de conservação razoável das respetivas coberturas (Quadro 18).  
 

 

Figura 38 – Estado de Conservação da Estrutura dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Estado de conservação da estrutura dos 
edifícios na Área de Reabilitação Urbana de 
Ourique 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

Quadro 18 - Estado de Conservação da Cobertura (%) ARU - 2016 

 

Estado de Conservação N.º % 

Excelente 12 3,48 

Bom 203 58,84 

Médio 100 28,99 

Mau 30 8,70 

TOTAL 345 100,00 

 
 
 

 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 39 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o estado de conservação das respetivas coberturas. 
 

 
Relativamente ao estado de conservação dos vãos, a maioria dos edifícios (63,08%) apresenta-se em bom estado (3,49% Excelente e 
59,59% Bom). Apenas 9,59% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 27% dos edifícios apresentam um 
estado de conservação razoável dos respetivos vãos (Quadro 19).  
 

 

Figura 39 – Estado de Conservação da Cobertura dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Estado de conservação da cobertura dos 
edifícios na Área de Reabilitação Urbana de 
Ourique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

Quadro 19 - Estado de Conservação dos Vãos (%) ARU - 2016 

 

 

 

Estado de Conservação N.º % 

Excelente 12 3,49 

Bom 205 59,59 

Médio 94 27,33 

Mau 33 9,59 

TOTAL 344 100,00 

 

 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 40 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o estado de conservação dos respetivos vãos. 
 
Figura 40 – Estado de Conservação dos Vãos dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Estado de conservação dos vãos dos 
edifícios na Área de Reabilitação Urbana de 
Ourique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
No que concerne ao estado de conservação das fachadas e revestimentos, a maioria dos edifícios (59,13%) apresenta-se em bom 
estado (3,48% Excelente e 55,65% Bom). Apenas 9,86% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 31% dos 
edifícios apresentam um estado de conservação razoável das respetivas fachadas e revestimentos (Quadro 20).  
 
Quadro 20 - Estado de Conservação Fachadas e Revestimentos (%) ARU - 2016 

 

 
 
 

Estado de Conservação N.º % 

Excelente 12 3,48 

Bom 192 55,65 

Médio 107 31,01 

Mau 34 9,86 

TOTAL 345 100,00 
 
 
 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 41 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o estado de conservação das respetivas fachadas e 
revestimentos. 
 

 
A avaliação do estado geral de conservação dos edifícios é o resultado de uma análise ponderada das componentes anteriores. À 
semelhança das avaliações parcelares, verifica-se que a maioria dos edifícios (57,88%) apresenta-se em bom estado (3,26% 
Excelente e 54,62% Bom). Apenas 8,42% dos edifícios revelam problemas graves neste domínio e cerca de 27% dos edifícios 
apresentam um estado geral de conservação razoável (Quadro 21). Importa ainda referir que os edifícios em ruínas representam cerca 
de 4,62% do total de edifícios na ARU.  
 
Quadro 21 - Estado Geral de Conservação (%) ARU - 2016 

 

 

Estado de Conservação N.º % 

Excelente 12 3,26 

Bom 201 54,62 

Médio 100 27,17 

Mau 31 8,42 

Ruína 17 4,62 

Obras 3 0,82 

Obra inacabada 2 0,54 

N/A 2 0,54 

TOTAL 368 100,00 
 
Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 

Figura 41 –  Estado de Conservação dos Revestimentos e Fachadas dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Estado de conservação dos revestimentos e 
fachadas dos edifícios na Área de 
Reabilitação Urbana de Ourique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Na Figura 42 é representada a distribuição espacial dos edifícios segundo o estado geral de conservação. 
 
Figura 42 – Estado Geral de Conservação dos Edifícios ARU - 2016 

 

 
Estado de conservação geral dos edifícios 
na Área de Reabilitação Urbana de Ourique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 

 
Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos ilustrativos da situação geral de conservação dos edifícios - registos fotográficos - para 
cada um dos estados considerados: Excelente, Bom, Médio, Mau, Ruína, Em Obra e Obra inacabada. 
 

 

Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Excelente Estado de Conservação 
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Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Bom Estado de Conservação 

   

Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Médio Estado de Conservação 

   

Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Mau Estado de Conservação 

 
  

Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Ruína 

   

Exemplos Ilustrativos do Estado de Conservação dos Edifícios - Registos Fotográficos Obra Inacabada ou em Obra 
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3.6.1.5. Outras Características 
 
Os edifícios com acesso para indivíduos com mobilidade condicionada têm uma expressão muito pouco significativa na ARU (Quadro 
22). Do total de edifícios existentes, apenas 13 edifícios (3,53%) possuem acessos adaptados. 
 

 
No âmbito do levantamento sócio-urbanístico e funcional foram contabilizados 444 indivíduos residentes na ARU. Destes, cerca de 
35% são idosos, enquanto os jovens representam apenas 11% da população residente. Estes dados são amplamente diferentes dos 
valores disponibilizados pelos Censos do INE. De acordo com estes dados, a população residente aparenta ser em maior número e 
mais envelhecida que a informação oficial disponibilizada pelo INE.  
 
3.6.1.6. Intervenções Urgentes 
 
No âmbito da operação de reabilitação urbana da Vila de Ourique considera-se que as intervenções urgentes no edificado deverão 
incidir nos edifícios em mau estado de conservação (31) e nos edifícios em ruínas (17), num total de 48 edifícios.  
 
Na Figura 43 estão identificados os edifícios a necessitar de intervenção urgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Quadro 22 - Edifícios com Acesso Mobilidade Condicionada (%) ARU - 2016 

 

Acesso N.º % 

Sim 13 3,53 

Não 353 95,92 

Sim/Não 1 0,27 

N/A 1 0,27 

TOTAL 368 100,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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3.6.2. Caracterização dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes 
 
A caraterização dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes da ARU da Vila de Ourique foi efetuada, como acima 
referido, tendo por base a avaliação realizada pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Ourique no último trimestre  de 2016, 
com base na ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano - (segundo o 
método de avaliação do MAEC) constante na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro.  
 
Os edifícios públicos, ou de utilização , considerados estruturantes são os seguintes: 
ID 116 - Antigo Mercado Municipal 
ID 148 - Edifício da Ação Social e Cultural da CMO 
ID 149 - Cineteatro Sousa Telles 
ID 150 - Torre do Relógio 
ID 152 - Edifício para a Instalação do Lar Residencial da CERCICOA. 
ID 173 - Câmara Municipal de Ourique 
ID 177 - Edifício projetado para um centro cultural - obra inacabada / Futuro Centro de Saúde de Ourique 
ID 182 - Casa Mortuária de Ourique 
ID 185 - Arquivo da C.M.O / Futura Casa de Abrigo da CERCICOA. 
ID 217 - Antiga Segurança Social de Ourique 
ID 222 - Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique 
ID 250 - Rádio Ourique e WC Públicos 
ID 299 - Fórum Municipal 
ID 307 - Casa Senhorial 
ID 369 - Depósito de Água Elevado - Miradouro Ramiro Sobral 
 
O levantamento abrangeu um total de 14 edifícios estruturantes, que se encontram identificados na Figura 44.  
 
 
 
 

Figura 43 –  Intervenções Urgentes no Edificado ARU - 2016 

 

 
Identificação dos edifícios a necessitar de 
intervenção urgente na Área de Reabilitação 
Urbana de Ourique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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Figura 44 – Localização dos Edifícios Públicos, ou de Utilização Pública, Estruturantes Edifícios Públicos Estruturantes 
 

 
Localização dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes da ARU da Vila de Ourique 

Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 
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O edifício para o qual se prevê a instalação do novo centro de saúde (ID 177 - edifício projetado para um centro cultural/ obra 
inacabada - não foi objeto de levantamento com base na ficha do NRAU. Segundo o âmbito de aplicação do Manual NRAU: A ficha de 
avaliação do MAEC destina-se a avaliar o estado de conservação de um locado funcionalmente distinto, isto é, um ou mais espaços 
delimitados por paredes separadoras que contêm todos os equipamentos e instalações necessários ao exercício de uma determinada 
função. Entendeu-se, assim, que este edifício, que não desempenha qualquer função por se tratar de uma obra inacabada, não é 
passível de aplicação da ficha NRAU para determinação do seu estado de conservação. 
 
Apresenta-se de seguida a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios do NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano 
- constante na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro.  
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De acordo com a Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro, o índice de anomalias do locado é classificado segundo a escala 
constante da seguinte tabela: 
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Os índices de anomalias, estado de conservação, e nível de conservação, apurados com base na ficha de avaliação do nível de 
conservação de edifícios do NRAU dos edifícios públicos, ou de utilização, estruturantes da ARU de Ourique, são os que se 
apresentam no quadro seguinte. 
 

 
 

Quadro 23 - Índices de Anomalias, Estado de Conservação, e Nível de Conservação Edifícios Públicos Estruturantes 

 
ID Designação do Edifício Nível de Anomalias Índices de 

Anomalias 
Estado de 
Conservação 

Nível de 
Conservação 

ID 116 Antigo Mercado Municipal Médias 3,56 Médio 3 

ID 148 Edifício da Ação Social e Cultural da CMO Ligeiras 4,15 Bom 4 

ID 149 Cineteatro Sousa Telles Muito Ligeiras 5,00 Excelente 5 

ID 150 Torre do Relógio Médias 3,20 Médio 3 
ID 152 Edifício para a Instalação do Lar Residencial da CERCICOA Ligeiras 4,49 Bom 4 
ID 173 Câmara Municipal de Ourique Ligeiras 3,61 Bom 4 

ID 182 Casa Mortuária de Ourique Ligeiras 3,94 Bom 4 

ID 185 Arquivo da C.M.O / Futura Casa de Abrigo da CERCICOA Muito Graves 1,35 Péssimo 1 

ID 217 Antiga Segurança Social de Ourique Ligeiras 3,59 Bom 4 

ID 222 Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique - Núcleo A (1) Ligeiras 3,65 Bom 4 

ID 222 Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique - Núcleo B (2) Ligeiras 3,69 Bom 4 

ID 222 Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique - Núcleo C (3) Ligeiras 4,30 Bom 4 

ID 222 Escola Básica 2 e 3 e Secundária de Ourique - Núcleo D (4) Ligeiras 3,97 Bom 4 

ID 250 Rádio Ourique e WC Públicos Ligeiras 3,92 Bom 4 

ID 299 Fórum Municipal Ligeiras 3,75 Bom 4 

ID 307 Casa Senhorial Muito Graves 1,31 Péssimo 1 

ID 369 Depósito de Água Elevado - Miradouro Ramiro Sobral Ligeiras 3,69 Bom 4 

 
Índices de Anomalias, Estado de Conservação, e Nível de Conservação dos edifícios públicos, ou de utilização pública, estruturantes da 

ARU da Vila de Ourique 
 
Dados: Levantamento CM Ourique, 2016. 


