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Encontramo-nos na fase inicial do mandato para 
o quadriénio 2013-2017. Um mandato que se adi-
vinha exigente, com maiores responsabilidades e 
cada vez mais constrangimentos financeiros, fruto 
de uma crise que afecta cidadãos, empresas, insti-
tuições e autarquias. 
Mas não nos acomodamos perante as dificulda-
des. O nosso desafio é vencer as adversidades e 
conquistar um futuro melhor para os nossos con-
cidadãos e promover o progresso do Concelho de 
Ourique.
A nossa terra está a viver uma transformação séria 
e profunda que a projecta para níveis competitivos 
e de desenvolvimento. Ainda falta fazer muito, mas 
o que está a ser realizado, com sucessos reconhe-
cidos, é a prova de que estamos no caminho certo. 
Nos últimos anos demos força à retoma da credibi-
lidade do Município. Ourique é hoje uma autarquia 
reconhecida, com méritos e iniciativas que servem 
de orgulho a todos os Ouriquenses. É um exemplo 
em muitas áreas de como se faz e como se governa 
o Poder Local, quer financeiramente quer em ob-
jectivos de desenvolvimento. Ourique é, orgulho-
samente, um Município que centra a sua acção nas 
pessoas e nas instituições e produtos locais. 
E embora saibamos que esse esforço de credibiliza-
ção e de melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados não se esgota num curto espaço de tempo, 
lançamos novos desafios. Estamos a modernizar o 
Concelho de Ourique! Para o tornar mais competi-
tivo, com maiores ofertas turísticas e económicas 
capazes de gerar emprego e crescimento económi-
co.
Neste mandato vamos lançar novos projectos e 
cumprir anseios das populações. Vamos iniciar o 
projecto de regeneração urbana, numa primeira 
fase na Vila de Ourique e em fases seguintes nas 
sedes de freguesia. Este projecto de requalificação 
urbanística melhorará e valorizará o património, 
promoverá o envolvimento da comunidade com os 
espaços e tornará mais competitiva a oferta comer-
cial da nossa terra.
Estamos a modernizar os serviços da autarquia, em 
particular com a criação de um balcão de atendi-
mento único de apoio aos munícipes, com a criação 

de um portal web para melhorar o acesso à infor-
mação municipal e no acompanhamento de pro-
cessos de licenciamento e requisições de serviços 
e formalidades. E vamos, também, criar um serviço 
móvel de apoio ao cidadão, que servirá todas as 
localidades do nosso Concelho. E recentemente 
apresentamos o Plano Global de Intervenção So-
cial de Ourique, que integra e promove respostas 
sociais de apoios aos cidadãos com mais de 20 me-
didas e projectos de actuação.
Estamos empenhados em continuar a fazer tudo 
ao nosso alcance para cumprir os compromissos e 
os objectivos que assumimos consigo. E saber que 
podemos continuar a contar com a sua cidadania 
activa e com os seus contributos dá-nos ainda mais 
força! É um enorme motivo de orgulho e de espe-
rança! Agora, Ourique tem! Tem Orgulho e tem Fu-
turo! 
Desejo-lhe os mais sinceros votos de Boas Festas! 
Apesar do momento difícil que todos passam acre-
dito que a solidariedade que cultivamos é o exem-
plo da força do nosso Povo!

Um abraço de amizade do

Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

OURIQUE TEM! 

passos
do concelho

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!
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TMN INSTALA ANTENA PARA 
REFORÇAR SINAL EM GARVÃO

OBRAS NA ESTAÇÃO DA FUNCHEIRA

FIBRA ÓPTICA REFORÇA SINAL DE 
INTERNET EM TODO O CONCELHO

A Câmara Municipal de Ourique tem vindo a di-
ligenciar junto das operadoras móveis a necessi-
dade de reforçar o sinal de telemóvel na Vila de 
Garvão. Com o propósito de cumprir este objec-
tivo a autarquia, em parceria com a Junta de Fre-
guesia, vão assinar um protocolo com a TMN que 
viabiliza a curto prazo a instalação de uma ante-
na de reforço do sinal e que permitirá viabilizar 
o uso de telemóvel pela população em condições 
normais de comunicação. Esta iniciativa vai ao 
encontro de uma pretensão antiga da população 
de Garvão e a que a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia dedicaram o apoio necessário para 
ser satisfeita.

A estação de caminhos-de-ferro da Funcheira, 
edifício emblemático do mundo ferroviário, está 
a ser alvo de obras de intervenção, visando a re-
cuperação do imóvel.
Como foi acordado, a Câmara Municipal de Ou-
rique garantiu todas as condições para a REFER 
intervencionar o edifício da estação ferroviária 
da Funcheira.
Tanto a Câmara Municipal de Ourique, como a 
União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia, es-
tão a cumprir todos os pressupostos e a encetar 
todos os esforços para a abertura regular e diá-
ria da estação, recuperando, assim, um edifício 
de grande valor histórico.

No âmbito do projecto de instalação de fibra ópti-
ca em todo o país está ser realizada uma emprei-
tada de implementação em todo o Concelho pela 
empresa DS Telecom, responsável por esta obra no 
sul de Portugal. As obras que decorrem em todo o 
Concelho obrigam à reposição de pisos por parte 
do empreiteiro. Esta obra vem reforçar a velocida-
de e melhorar a qualidade dos serviços de internet 
à disposição da população, de entidades e empre-
sas e centra-se numa política de modernização. 

OURIQUE VOLTOU A RECEBER 
HELICÓPTERO DE COMBATE A 
INCÊNDIOS

Entre 1 de Julho e 30 de Setembro esteve estacio-
nado em Ourique, no Centro de Meios Aéreos, um 
helicóptero de combate a incêndios. Este meio, à 
semelhança dos anos anteriores, esteve presente 
em Ourique na Fase Charlie, o período onde o risco 
de incêndio é mais elevado. 
Com o helicóptero esteve presente uma equipa de 
cinco elementos da Força Especial de Bombeiros 
(FEB) Canarinhos e um piloto. Paralelamente, es-
teve também mobilizado um meio terrestre com 
cinco elementos da FEB. 
Para dar resposta às eventuais necessidades da-
quele período crítico de combate a incêndios, a Câ-
mara Municipal de Ourique, através da sua equipa 
de Sapadores Florestais, as juntas de freguesia do 
concelho e os Bombeiros Voluntários de Ourique 
tiveram os seus meios de prevenção para a época 
que decorreu até final de Setembro. 
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MUNICÍPIO
EM FOCO

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DE SANTANA DA SERRA CONCLUÍDA

A Câmara Municipal de Ourique realizou, no dia 15 
de Agosto, a cerimónia pública de inauguração da 1ª 
fase da requalificação da ribeira em Santana da Ser-
ra, dentro do perímetro urbano, concretizando os 
anseios de mais de duas décadas da população lo-
cal. Trata-se de um projecto de intervenção que pro-
move a segurança e a saúde públicas, de valorização 
ambiental e que potencia a zona envolvente como 
um novo espaço de lazer ao serviço das pessoas. 
O projecto concretizado, co-financiado pelo INA-
LENTEJO / QREN /UE em 85%, num valor total de 
230.446,01 euros, enquadra-se num plano estraté-
gico do Município de valorização do território do 
Concelho, de criação de infra-estruturas, de promo-
ção da qualidade de vida e de respeito pelas comuni-
dades locais, aproveitando os fundos comunitários 

como factores de desenvolvimento e de melhoria 
na gestão dos recursos financeiros da autarquia. 
A par desta obra o Município de Ourique tem vin-
do a executar acções constantes de limpeza e de 
regularização do leito de cheia em vários troços da 
ribeira e arranjos de caminhos rurais adjacentes, 
precavendo assim os prejuízos das intempéries para 
as populações. 
O Município de Ourique empenha-se agora na exe-
cução da 2ª fase da requalificação da ribeira, dentro 
do perímetro urbano de Santana da Serra, realizan-
do todos os esforços para a viabilização de uma 
nova candidatura a um programa comunitário de 
financiamento que em breve concretizará definiti-
vamente esta intervenção. 
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A Associação NOSSA TERRA, de Aldeia de Palhei-
ros, foi um dos 51 vencedores do programa EDP 
SOLIDÁRIA 2013, num conjunto de 1211 candida-
turas apresentadas a nível nacional, recebendo 75 
mil euros, destinados à implementação do projec-
to CASA_Centro de Apoio à Solidão na Aldeia. 
Num projecto desenvolvido com o apoio da Câmara 
Municipal de Ourique esta associação propôs-se a 

realizar a requalificação do edifício da antiga esco-
la primária, como fase inicial de um projecto mais 
alargado de intervenção comunitária em Aldeia de 
Palheiros, o projecto CASA. 
O projecto apresentado e seleccionado pela EDP 
Solidária visa dinamizar o apoio social e comuni-
tário, com a criação de um edifício de assistência 
técnica e social e de animação dirigido a idosos em 
meio rural, como forma de combater a desertifica-
ção humana e o isolamento. 
Recorde-se que a Associação Nossa Terra é utiliza-
dora do edifício da antiga Escola Primária, cedido 
pelo Município com o objectivo de criar novas di-
nâmicas de apoio comunitário e onde se enquadra 
com grande imaginação e empenho o projecto ven-
cedor desta associação. 

ASSOCIAÇÃO NOSSA TERRA DISTINGUIDA COM PRÉMIO EDP SOLIDÁRIA

Aldeia de Palheiros
Centro de Apoio à Solidão na Aldeia

Aldeia de Palheiros
Centro de Apoio à Solidão na Aldeia

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA 
MUNICIPAL 546 (IC1-GOMES AIRES)

REQUALIFICAÇÃO DA EM1132 E DA 
EM515

A Câmara Municipal de Ourique já concluiu a em-
preitada de requalificação da Estrada Municipal 
546, que liga o IC1 ao concelho de Almodôvar (via 
Gomes Aires), num investimento de cerca 150 mil 
euros. 
A requalificação desta via é mais um passo na me-
lhoria das acessibilidades do concelho de Ourique, 
condição essencial para o desenvolvimento econó-
mico e social do mesmo.
Esta obra insere-se no contrato de financiamen-
to assinado pela Câmara Municipal de Ourique, já 
este ano, com os secretários de Estado da Admi-
nistração Local e do Desenvolvimento Regional, 
no âmbito do INALENTEJO, destinado a obras de 
requalificação no concelho de Ourique, num total 
de 881.671 euros.

As obras de requalificação das estradas municipais 
1132 (Aldeia Nova da Favela – Cruzamento da Ca-
beça da Serra) e 515 (IC1 – Limite do Concelho de 
Almodôvar) estão prestes a arrancar, com o mês de 
Dezembro como data estimada de início dos traba-
lhos.
A EM 1132 representa um investimento de 
158.994,7 euros, com um co-financiamento de 
135.145,50 do INALENTEJO/FEDER. Já a EM515 
tem um investimento aprovado de 370.989,40 eu-
ros, com um co-financiamento de 315.340,99 euros.
Estas obras estão integradas no contrato de finan-
ciamento assinado pela Câmara Municipal de Ouri-
que com os secretários de Estado da Administração 
Local e do Desenvolvimento Regional, no âmbito 
do INALENTEJO, destinado a obras de requalifica-
ção no concelho de Ourique, num total de 881.671 
euros.
Tratam-se de obras de grande importância para Ou-
rique, promovendo a proximidade entre as popula-
ções, contribuindo para o desenvolvimento econó-
mico e social do concelho.
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REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE OURIQUE

A Câmara Municipal de Ourique continua a dinami-
zar uma série de projectos de Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico da vila de Ourique em parceria 
com privados.
Os investimentos, aprovados pelo FEADER/PRO-
DER, traduzem-se em 17 edifícios candidatados, 
num total de 547.812,07 euros, com um co-finan-

ciamento de 312.273,74 euros e investimento pri-
vado de 235.538,31 euros.
A Câmara Municipal de Ourique assume, desta for-
ma, o papel de parceiro estratégico dos privados, 
contribuindo para a revitalização e reabilitação ur-
banas do Centro Histórico de Ourique.

JUNTA DE FREGUESIA DE OURIQUE MAIS PRÓXIMA DE IDOSOS

No passado mês de Julho, a Junta de Freguesia de 
Ourique procedeu à entrega de 35 equipamentos 
telefónicos a idosos da freguesia.
Esta iniciativa pretendeu combater o isolamento 
da população envelhecida, nomeadamente a que 
reside em montes, tratando-se de uma preocupa-
ção da Junta de Freguesia de Ourique no que diz 
respeito à segurança e acesso aos cuidados de saú-
de por parte dessa faixa da população.
Os equipamentos têm quatro números memori-
zados, de serviços de saúde e de forças de segu-
rança, onde os idosos, premindo uma única tecla, 
poderão realizar a chamada pretendida, passando 
ao número seguinte caso a ligação não seja efec-
tuada. 

estamos maisperto
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE OURIQUE

A Câmara Municipal de Ourique viu aprovado o 
projecto “Modernização Administrativa no Municí-
pio de Ourique”, naquele que é mais um passo para 
a simplificação e melhoria da prestação de serviços 

públicos, melhorando o contacto entre a autarquia, 
os cidadãos e as empresas.
O projecto “Modernização Administrativa no Muni-
cípio de Ourique” representa um investimento to-
tal de 334 987,61 euros, co-financiado a 85% pelo 
Programa COMPETE/FEDER, englobando a cria-
ção do Portal do Munícipe (plataforma online com 
oferta de um conjunto alargado de serviços e que 
permitirá a criação de um processo individualizado 
e simplificado de atendimento), do Posto Móvel de 
Atendimento ao Munícipe (um veículo preparado 
para o atendimento ao munícipe em qualquer pon-
to do concelho de Ourique) e de Pontos Locais de 
Acesso (criação de seis pontos de acesso ao Portal 
do Munícipe e a outros serviços públicos nas fre-
guesias do concelho).
Este é mais um passo na melhoria constante que 
o Município de Ourique procura fazer na sua ac-
tuação, criando mais e melhores condições para as 
pessoas, servindo-as, sempre, em primeiro lugar.

TRANSPORTE GRATUITO DE PASSAGEIROS 

Pedro do Carmo na Direcção da ANMP

Desde o passado dia 23 de Setembro que o Muni-
cípio de Ourique assegura o transporte de passa-
geiros no concelho de forma gratuita.
Considerando a posição intransigente da Rodo-
viária do Alentejo em acabar com o transporte 
de passageiros no Concelho de Ourique e apesar 
de todos os esforços e disponibilidade da Câmara 
Municipal de Ourique para encontrar uma solução 
que servisse, acima de tudo, os interesses das po-
pulações, garantindo a continuidade do serviço 
prestado por esta empresa, a autarquia decidiu 
assegurar os transportes dos passageiros gratui-
tamente. 
Assim, e para além dos horários e percursos já 
prestados pela Rodoviária do Alentejo até dia 23 
de Setembro, o Município de Ourique reforçou 
horários e alargou percursos, melhorando signifi-
cativamente a oferta dos serviços de transportes 

públicos de passageiros, sem custos para os utili-
zadores. 
Os horários e percursos podem ser consultados 
em www.cm-ourique.pt .

O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, 
Pedro do Carmo, foi eleito membro efectivo do 
Conselho Directivo da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, no congresso desta en-
tidade realizado no final do mês de Novembro em 

Santarém e onde participaram mais de 800 con-
gressistas em representação dos municípios por-
tugueses. Para Pedro do Carmo “a eleição para 
este órgão prestigiado dos autarcas nacionais 
é o reconhecimento do trabalho realizado pela 
Câmara Municipal de Ourique, que naturalmente 
partilho com os colaboradores da autarquia e com 
todos os Ouriquenses”, acrescentando ainda que 
“esta missão não me desviará das responsabilida-
des e dos compromissos que tenho com o Con-
celho de Ourique, pelo contrário vai fortalecer o 
trabalho que temos pela frente”!
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Lista % Votos Eleitos
PS 62 2.214 4

PSD/PSD.CDS-PP 20,5 732 1
PCP-PEV 12,91 461 0
Brancos 2,3 8

Nulos 2,3 8

Resultados Autárquicas 2013 Concelho de Ourique

Câmara Municipal

Pedro do Carmo 

(PS) 
Presidente da Câmara 

Municipal

Pelouros: Administra-
ção Geral; Recursos 
Humanos; Obras, 
Urbanização e Urbanis-
mo; Relações Públicas 
e Informação; Apoio 
Logístico; Património 
e Aprovisionamento; 
Protecção Civil

Marcelo Guerreiro 

(PS) 
Vice-Presidente

Vereador

Pelouros: Moderniza-
ção Administrativa; 
Trânsito; Parques e Jar-
dins; Desenvolvimento 
Económico; Ambiente; 
Saúde e Sanidade 
Animal; Agricultura e 
Desenvolvimento Rural

Florbela Martins 

(PS) 
Vereadora

Pelouros: Educação; 
Cultura, Desporto e 
Tempos Livres; Activi-
dades Turísticas

Ana Martins 

(PS) 
Vereadora

Pelouros: Acção Social; 
Habitação; Recursos 
Humanos - Formação 
Profissional; Juventude

Sérgio Marçal

(PPD/PSD.CDS-PP) 
Vereador sem pelouro

Assembleia Municipal

Lista % Votos Eleitos
PS 59,85 2.138 10

PSD/PSD.CDS-PP 21,92 783 3
PCP-PEV 13,44 480 2
Brancos 2,49 89

Nulos 2,3 82

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Joaquim José Guerreiro Góis (PS)

SECRETÁRIOS DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Maria Natália Matos Pires Canhestro (PS)

Fernando Miguel Raposo Prazeres Do Carmo (PS)

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Fernando Jorge Castanho Silva Romba (PS)
António Rui Raposo Guerreiro (PPD/PSD.CDS-PP)
Marco Aurélio Coelho Dias Rego (PS)
António João Palma Zacarias Pereira (PCP-PEV)
Lino Miguel dos Santos Pereira (PPD/PSD.CDS-PP)
Rita Isabel Batista de Sousa Moleiro (PS)
Marisol do Sacramento Luz Afonso (PS)
Eduardo Francisco (PS)
Maria Cândida Guerreiro Viegas Fernandes (PPD/PSD.CDS-PP)
Maria João Guerreiro Jacob (PCP-PEV)
Rita Isabel Neto Sousa (PS)
Marta Isabel Afonso Guerreiro (PS)
José António da Silva Nunes (Presidente da União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia)
António Manuel Raimundo Barros (Presidente da Junta de Freguesia de Ourique)
Ângelo Miguel dos Santos Nobre (Presidente da União de Freguesias de Panóias e Conceição)
Paulo Guilherme Lopes Ascenção (Presidente da Junta de Freguesia de Santana da Serra)
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Lista % Votos Eleitos
PS 56,80 405 5

PSD/PSD.CDS-PP 22,44 160 1
PCP-PEV 16,69 119 1
Brancos 0,84 6

Nulos 3,23 23

Lista % Votos Eleitos
PS 60,97 1.084 6

PSD/PSD.CDS-PP 21,09 375 2
PCP-PEV 13,33 237 1
Brancos 2,87 51

Nulos 1,74 31

Assembleia da União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia

Assembleia de Freguesia de Ourique

Presidente da União de Freguesias 
José António da Silva Nunes (PS)

Secretário da União de Freguesias
Maria Helena Marques Palma Dias (PS)

Tesoureiro da União de Freguesias
Florival José Guerreiro (PS)

Assembleia de Freguesia
Presidente da Assembleia da União de Freguesias
Nuno Daniel dos Santos Simões (PS)

Secretários da Assembleia da União de Freguesias
Luis Filipe Faria da Costa (PS)

Ana Cristina de Assunção Pereira (PS)

Vogais da Assembleia da União de Freguesias
Marcelo António Pereira Soares (PPD/PSD.CDS-PP)
João Brás Adanjo (PCP-PEV) 
Vitor Manuel Pereira da Costa (PS)
Nuno Filipe Guerreiro Ourives (PS)

Presidente da Junta de Freguesia
António Manuel Raimundo Barros (PS)

Secretária da Junta de Freguesia
Cristina Isabel Pereira Ernesto(PS)

Tesoureiro da Junta de Freguesia
Jorge Manuel Mateus Canhestro (PS)

Assembleia de Freguesia
Presidente da Assembleia de Freguesia
Sónia Nunes de Jesus Monteiro Cândido (PS)

Secretários da Assembleia de Freguesia
José Francisco Palhinha (PS)

Jorge Miguel Cristina Guerreiro Martinho (PS)

Vogais da Assembleia de Freguesia
Cláudia Maria Raposo Canário (PS)
Manuel Francisco Costa Afonso (PS)
Fernando Manuel Palhinha de Assunção (PPD/PSD.CDS-PP)
Octávio Guerreiro Jacob (PCP-PEV)
Daniel Nunes da Silva Loures (PPD/PSD.CDS-PP)
Inês Cristina dos Ramos (PS)
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Lista % Votos Eleitos
PS 46,86 239 4

PSD/PSD.CDS-PP 42,75 218 3
PCP-PEV 7,06 36 0
Brancos 1,57 8

Nulos 1,76 9

Assembleia da União de Freguesias de Panóias e Conceição

Presidente da União de Freguesias
Ângelo Miguel Santos Nobre (PS)

Secretária da União  de Freguesias
Maria Justina Carrasco Leal(PS)

Tesoureira da União de Freguesias
Sónia do Céu da Costa Marreiros (PS)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Presidente da Assembleia da União de Freguesias
António da Costa Botelho(PS)

Secretários da Assembleia da União de Freguesias
Gervásio Correia Lopes(PS)
Cátia Alexandra Gaspar Perpétua (PS)

Vogais da Assembleia da União de Freguesias
José Tiago Botelho de Brito Paes (PS)
Luis Manuel da Costa Martins(PPD/PSD.CDS-PP) 
Rui Belchior Mestre(PPD/PSD.CDS-PP)

Rui Manuel Nobre Franco(PPD/PSD.CDS-PP)

Lista % Votos Eleitos
PS 70,88 404 6

PSD/PSD.CDS-PP 18,77 107 1
PCP-PEV 3,51 20 0
Brancos 2,98 17

Nulos 3,86 22

Assembleia de Freguesia de Santana da Serra

Junta de Freguesia
Presidente da Junta de Freguesia
Paulo Guilherme Lopes Ascenção (PS)

Secretário da Junta de Freguesia
Nélia Maria Bárbara Guerreiro (PS)

Tesoureiro da Junta de Freguesia
Jorge Manuel Oliveira Guerreiro Silva (PS)

Assembleia de Freguesia
Presidente da Assembleia de Freguesia
Jorge Fernando Martins Mendes (PS)

Secretários da Assembleia de Freguesia
Cristina do Carmo Rodrigues Brito (PS)

Joaquim Manuel da Silva Guerreiro (PS)

Vogais da Assembleia Freguesia
António Dionisío (PS)
Luciabela Martins (PS)
José Bandarra Coelho (PS)

Idalete Brito (PPD/PSD.CDS-PP)
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Construção Depósito de Água - Panóias Requalificação de caminhos rurais

Colocação de marcos territoriais Construção Centro Escolar de Ourique

Requalificação EM546 - Ligação IC1 a Gomes Aires Requalificação Estação da Funcheira

Requalificação ETA - Monte da Rocha Requalificação ETAR - Ourique
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OBRAS
AQUISIÇÕES

municipais

Requalificação Ribeira Santana da Serra

Sistema de Minigeração - Centro Escolar de Ourique

Modernização Administrativa
Requalificação Secretaria C.M. Ourique

Sistema de Minigeração - Biblioteca Municipal de 
Ourique

Conclusão da requalificação da sede da ACPA

Construção de 12 novos gavetões no cemitério 
de Ourique
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MÊS DO IDOSO 2013

O Município de Ourique e a Caritas Diocesana de 
Beja promoveram pelo segundo ano consecuti-
vo, no âmbito do projecto “Bebida Solidária” da 
SIC Esperança e água Vitalis, uma candidatura de 
apoio na aquisição de materiais escolares para 
alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico em situa-

ção de carência económica. 
Em resultado da candidatura apresentada foram 
seleccionados os apoios a 38 crianças e jovens do 
Concelho de Ourique, no valor total de 3.313,00€ 
em material escolar, com valores individuais entre 
os 55,00€  e os 180,00€  e que foram entregues a 
cada agregado familiar. Já em 2012 o mesmo pro-
jecto apoiou crianças e jovens do Concelho. 
Este apoio revestiu-se da maior importância na 
aquisição de materiais escolares no princípio do 
ano lectivo e representa mais uma acção de dina-
mização de apoios sociais da autarquia e dos seus 
serviços de Acção Social, no sentido de encontrar 
o maior número possível de respostas para com-
bater as dificuldades das famílias e promover me-
lhor qualidade de vida e de acesso aos serviços 
educativos. 

BEBIDA SOLIDÁRIA DA SIC ESPERANÇA APOIA ALUNOS 
DO CONCELHO DE OURIQUE

Durante os passados meses de Outubro e No-
vembro, a população sénior do concelho de Ou-
rique voltou a participar de forma entusiástica 
em mais uma edição do Mês do Idoso.
Entre as muitas actividades, destacam-se as ac-
tividades físicas, as visitas guiadas ao Centro de 
Arqueologia Caetano de Mello Beirão, as visitas 
a Vila Viçosa, à Barragem do Alqueva e o almoço-
-convívio, no Dia de São Martinho, em Caldas de 
Monchique.
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O secretário-geral do Partido Socialista, António 
José Seguro deslocou-se a Ourique, no passado 
dia 9 de Dezembro para conhecer o Plano Global 

de Intervenção Social do Município de Ourique.
Na apresentação ficou bem patente a importân-
cia que a intervenção social tem para o Município 
de Ourique, colocando-a como elemento central 
de actuação nos dias que correm e cujos modelos 
são casos de sucesso a nível nacional.
Também a associação Nossa Terra, da Aldeia de 
Palheiros, apresentou o projecto CASA_Centro 
de Apoio à Solidão na Aldeia, como exemplo de 
um projecto de empreendedorismo social, dina-
mizado por jovens em meio rural, e que foi distin-
guido com o Prémio EDP Solidária 2013.

A Câmara Municipal de Ourique inaugurou, no pas-
sado mês de Junho, o Centro Escolar de Ourique. 
Uma obra fundamental e estruturante para uma 
melhoria da qualidade de ensino em Ourique, que 
representa o concluir de uma caminhada iniciada 
em 2010, aquando da inauguração do jardim-de-
-infância, naquela que foi a primeira fase da obra. 
Trata-se de um projecto ambicioso e de integra-
ção, onde todas as valências educativas serão 
optimizadas, desde o pré-escolar até ao final do 
ensino básico de 1º ciclo. Dotado de modernas e 

eficientes instalações, o novo Centro Escolar de 
Ourique congrega em si mesmo todas as condi-
ções necessárias para mais e melhor educação. 
A obra representou um investimento total de 
832.926,59 euros, co-financiada em 648.578,02 
euros pelo FEDER/Inalentejo, tratando-se de uma 
aposta no conhecimento, no futuro e nos mais jo-
vens, que, desde o início do ano lectivo, usufruem 
de mais e melhores condições para trilhar um fu-
turo de sucesso. 

OURIQUE
SOLIDÁRIO

APRESENTAÇÃO DO PLANO GLOBAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OURIQUE

INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO ESCOLAR DE OURIQUE
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PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA

Entre 25 e 30 de Novembro, decorreu em Ouri-
que, na Biblioteca Municipal de Ourique | Jorge 
Sampaio mais uma edição da Feira do Livro. 
Apresentações de livros, sessões de contos, 
workshops e música foram algumas das activi-

dades que aconteceram durante a XVII Feira do 
Livro, dirigidas a diversos públicos, destacando-
-se a comunidade escolar, entre alunos, pais e 
professores. 

XVII FEIRA DO LIVRO EM OURIQUE
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Projecto “Ourique +”
Semear para o futuro
Durante um ano, nove jovens estarão em Ourique para inovar, para 
fomentar o desenvolvimento económico e trabalhar as potencialidades 
do concelho, em parceria com a autarquia e os agentes locais. Numa lógica 
de empreendedorismo, apostando nas pessoas e nas suas aspirações, 
acrescentando mais valor ao valor que Ourique tem.
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Durante um ano, nove jovens estarão em Ouri-
que para inovar, para fomentar o desenvolvi-
mento económico e trabalhar as potencialidades 
do concelho, em parceria com a autarquia e os 
agentes locais. Numa lógica de empreendedo-
rismo, apostando nas pessoas e nas suas aspi-
rações, acrescentando mais valor ao valor que 
Ourique tem.

O silêncio é quase absoluto. Nada se ouve, ex-
cepção feita ao zumbido surdo que as luzes e os 
computadores vão fazendo. No espaço do novo 
Mercado Municipal de Ourique, nove jovens traba-
lham. Compenetrados, atentos, quase como se não 
estivessem presentes. Um trabalho de reflexão e 
análise, para, subitamente, as palavras começarem 
a surgir. A ideias, num ápice, ganham voz e corpo. O 
grupo, silencioso até aí, irrompe numa tempestade 
de troca de palavras, de ideias, de pontos de vis-
ta. É este o espírito de trabalho do grupo de nove 
jovens licenciados que, desde o início de Outubro, 
estão a trabalhar no concelho, integrados no pro-
jecto “Ourique +”, um modelo inspirado no caso-
-piloto de Querença. 

O grupo que começou a trabalhar no concelho de 
Ourique, através de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Ourique, a Junta de Freguesia de Ou-
rique, a Esdime - Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste, a Universidade do Al-
garve e o Instituto de Emprego e Formação Profis-

sional, pretende dinamizar o tecido empresarial, 
através da valorização das actividades económicas 
e dos produtos endógenos; da dinamização e es-
truturação do sector do turismo e da implementa-
ção de projectos no terreno, como uma horta co-
munitária, a concepção de um cabaz de produtos 
ou o pontapé de saída de um campus de empreen-
dedorismo.

Nove jovens, de formações distintas, desde enge-
nharia do ambiente, ao jornalismo, passando pelas 
engenharias alimentar e agrónoma, design, turis-
mo, sociologia e gestão de empresas compõem 
a equipa. Uma equipa de competências distintas, 
complementares, e, por isso mesmo, agregadoras 
de visões diferentes em torno das especificidades 
do concelho. Nove jovens, sete do distrito, de dife-
rentes localidades e  concelhos. E dois, da Galiza, 
em Espanha, e da Turquia, enquadrados no Servi-
ço Voluntário Europeu, com experiências culturais 
e sociais diferentes, com perspectivas completa-
mente novas sobre a região. 

Entre o grupo está Ana Papa, 37 anos. Licenciada 
em Turismo, Ana chegou há três anos ao concelho 
de Ourique, Santana da Serra, fruto das raízes fa-
miliares do marido. Vida no Barreiro, trabalho em 
Lisboa. Vida dividida por um traço de água, com 
dois filhos, onde o tempo era curto demais para as 
vidas que nele viviam. A família tomou a decisão e 
veio para Santana da Serra. “Cansados da vida da 
cidade, do ritmo, com dois filhos pequenos, viemos 
para cá. Foi um começar de novo e viver melhor, 
proporcionando aos nossos filhos uma vida me-
lhor”.

Três anos depois da sua chegada ao concelho de 
Ourique, Ana foi seleccionada para integrar o pro-
jecto “Ourique +”. A perspectiva do trabalho a de-
senvolver revelou-se desafiante, ou não tivessem 
os nove jovens a missão de dinamizar a economia 
local e o turismo, sempre em parceria com as enti-
dades locais. “Ao nível do turismo há um longo ca-
minho a desenvolver para projectar Ourique como 

Projecto “Ourique +”
Semear para o futuro



R
EP

O
R

TA
G

EM
 /

/ 
p

ág
. 1

9

um destino turístico. A nossa perspectiva, como 
equipa, não é lançar ideias avulsas sem continuida-
de, mas que tenham, isso sim, sustentabilidade”.

O projecto surgiu após o desafio feito por António 
Cova, docente da Universidade do Algarve e mentor 
da metodologia de Querença, que a Câmara Munici-
pal de Ourique acolheu em conjunto com a Esdime, 
tendo o concelho o perfil ideal para um projecto do 
género, uma vez que se enquadra na estratégia de 
desenvolvimento e de promoção das potencialida-
des locais que a câmara municipal está a executar. 
Assim, o projecto “Ourique +” tomou forma e foi 
lançado no terreno no início de Outubro deste ano, 
com a duração de 12 meses.

Plantar a semente do empreendedorismo

Marco Lobo, de 32 anos, é natural de Ourique, for-
mado em Gestão de Empresas. Para este ouriquen-
se, a grande mais valia do projecto está relacionada 
com as visões diferentes dos seus elementos que, 
conjugadas, traduzem-se numa “visão diferente do 
concelho, que os habitantes poderão não ter, de 
onde poderão surgir projectos inovadores”.

O trabalho desenvolvido pelo grupo, até ao momen-
to, tem sido o de estruturar e planificar os projectos 
a implementar, por um lado, desdobrando-se em vi-
sitas e contactos com as diferentes entidades locais, 
conhecendo o terreno, as suas problemáticas e mais 
valias, e  os projectos já em curso. Segundo Marco, 
este projecto surge em boa hora e prova disso é a 
receptividade que têm encontrado no concelho “O 
que noto é que, com a crise instalada, os negócios 
e as pessoas querem encontrar soluções. Vejo que 
as pessoas estão receptivas a novas actividades e a 
novas iniciativas”.

Para além da implementação no terreno de alguns 
projectos, a equipa de trabalho do “Ourique +” tem 
por objectivo criar as condições para, depois de Se-
tembro de 2014, as suas propostas e as suas ideias 
tenham condições para avançar para modelos de ne-
gócio e de implementação. Quase como se desem-

penhassem o papel de semeadores de uma nova 
vaga de empreendedores no concelho de Ourique. 
De pessoas que arrisquem, que apostem no interior, 
em projectos sustentáveis que sirvam de exemplo e 
que possam ser replicados noutras regiões.

Uma das ideias que surgiram no seio da equipa do 
“Ourique +”, a propósito das visitas ao terreno, é 
a de que surgisse em Ourique uma estrutura que 
“desse apoio ao empreendedorismo”, um campus 
de empreendedorismo, como refere Marco Lobo. 
“Apoio, não só às novas ideias que se quisessem 
instalar em Ourique, mas também às empresas já 
instaladas em Ourique ou empresas que, estando 
instaladas noutros locais, se quisessem instalar no 
concelho”. Uma estrutura que, apoiada pela Câmara 
Municipal de Ourique, pudesse dar um primeiro im-
pulso para a criação de emprego e desenvolvimento 
empresarial no concelho.

Ourique é, sem dúvida, o cenário ideal para a execu-
ção de um projecto como o “Ourique +”. Sendo um 
concelho com um sem número de potencialidades, 
baseadas nos produtos endógenos, no mundo rural 
e no turismo a eles associados, tem na sua localiza-
ção um elemento chave de desenvolvimento que 
poderá ser decisivo no futuro, fixando e atraindo 
jovens. 

Um futuro risonho. Apetecível e aprazível, mas não 
menos aliciante ou desafiador que noutros meios, 
nomeadamente, os urbanos. Um futuro melhor, 
como o que Ana procurou para os seus filhos e fez 
com que adoptasse Ourique como a sua terra.
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Ourique recebeu, entre 28 e 31 de Maio, o VII Con-
gresso Mundial do Presunto, que reuniu cerca de 
meio milhar de participantes, entre os quais cien-
tistas, académicos, empresários e produtores do 
sector. 
Foi um momento alto na vida de Ourique, de pro-
jecção nacional e internacional, onde o mundo rural 
foi reconhecido e valorizado, através do presunto. 
Através do conhecimento, do debate e da troca de 
ideias, o sector saiu mais valorizado do congresso 
que teve lugar em Ourique. 
Para além das actividades científicas do congresso 
a organização realizou um conjunto de actividades 
abertas ao público, como uma prova de presuntos 

do mundo, um espectáculo com António Zambujo, 
a inauguração da sede da Associação de Criado-
res de Porco Alentejano, o lançamento do livro de 
poesia SUS de Vitor Encarnação e o festival Infantil 
Orikolândia. 
A iniciativa, que se realizou pela primeira vez fora 
de Espanha, foi viabilizada pelo financiamento co-
munitário (INALENTEJO, QREN e EU) e pelo apoio 
de muitos patrocinadores e resultou numa preocu-
pação da organização de afirmação do Concelho 
e da Região a nível internacional, com um grande 
impacto económico nas mais diversas áreas de ac-
tividades. 

CONGRESSO MUNDIAL DO PRESUNTO 
JUNTOU CENTENAS DE PARTICIPANTES EM OURIQUE
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DESEMPREGO DIMINUI 
NO CONCELHO DE OURIQUE

O concelho de Ourique, segundo os dados do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), é dos concelhos onde o número de de-
sempregados tem vindo a descer de forma acen-
tuada. 
Segundo os dados relativos a Outubro deste 
ano, estão inscritas, no serviço de Ourique do 
IEFP, 250 pessoas em situação de desemprego, 
face a cerca de 450 em período homólogo do 
ano passado.
Esta descida do número de desempregados no 
concelho de Ourique, independentemente da in-
fluência de outros factores, também se explica 
pelas políticas de proximidade do Município de 
Ourique. 
Com uma estratégia de actuação onde as pes-
soas estão sempre primeiro, o Município de Ou-
rique, através dos meios à sua disposição, tem 
contribuído para a coesão social no concelho, 
tentando minimizar os efeitos da crise que afec-
ta o país, gerando emprego, tomando medidas 
de apoio social e apostando nas pessoas.

O concelho de Ourique, segundo os dados do Insti-
tuto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), é 
dos concelhos onde o número de desempregados 
tem vindo a descer de forma acentuada. 

Segundo os dados relativos a Outubro deste ano, 
estão inscritas, no serviço de Ourique do IEFP, 250 
pessoas em situação de desemprego, face a cerca 
de 450 em período homólogo do ano passado.
Esta descida do número de desempregados no con-
celho de Ourique, independentemente da influên-
cia de outros factores, também se explica pelas 
políticas de proximidade do Município de Ourique. 
Com uma estratégia de actuação onde as pessoas 
estão sempre primeiro, o Município de Ourique, 
através dos meios à sua disposição, tem contribuí-
do para a coesão social no concelho, tentando mini-
mizar os efeitos da crise que afecta o país, gerando 
emprego, tomando medidas de apoio social e apos-
tando nas pessoas.

PROMOÇÃO DO PORCO ALENTEJANO

MOSTRAS DE PRODUTOS

AUTARQUIA NÃO AUMENTA TAXAS 
DE IMI E DERRAMA

A Associação de Criadores de Porco (ACPA), em 
parceria com o Município de Ourique, viu a aprova-
do um projecto de promoção dos produtos alimen-
tares derivados do Porco Alentejano.
O projecto tem um investimento total de 122832,6 
euros, co-financiado pelo Inalentejo/FEDER em 
75%, com o Município de Ourique a financiar 10% 
do investimento e a ACPA os restantes 15%.
Este projecto contempla a dinamização de um con-
curso gastronómico dirigido a alunos do ensino 
profissional e universitário na área da pastelaria e 
cozinha, a Feira do Porco Alentejano com a compo-
nente de Mostra Gastronómica do Porco Alenteja-
no, a Participação em eventos de âmbito alimentar 
com um carácter comercial e internacional e  co-
municação e informação aos consumidores.
A promoção dos produtos alimentares derivados 
do Porco Alentejano é mais um passo na valoriza-
ção de um produto endógeno da região, valorizan-
do, igualmente, o mundo rural.

A Câmara Municipal de Ourique, consciente das si-
tuações difíceis que os cidadãos, famílias e empre-
sas vivem decidiu manter as taxas de IMI e da Der-
rama. Este é mais um contributo da autarquia para 
atenuar os esforços a que todos estão obrigados.
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O Município de Ourique continua, pelo segundo se-
mestre consecutivo, a liderar a liga intermunicipal de 
reciclagem promovida pela RESIALENTEJO, que agre-
ga os oito municípios que integram esta entidade. 
No Concelho de Ourique foram seleccionadas e reco-
lhidas 31.7 toneladas de vidro, papel e embalagens, 
destacando-se a sensibilidade e o empenho da comu-
nidade local para a utilização de ecopontos. 
A continuidade do Município de Ourique na lideran-
ça entre os concelhos participantes reflecte ainda o 

aproveitamento dos cidadãos dos equipamentos e das 
medidas de sensibilização que a autarquia tem vindo a 
realizar com o objectivo de melhorar os processos de 
selecção de resíduos em todo o Concelho. 
Para a Câmara Municipal de Ourique esta distinção é, 
para além de reconhecimento do envolvimento de to-
dos, uma responsabilidade e um estímulo para melho-
rar a performance comunitária no aumento progressi-
vo da recolha seleccionada de resíduos. 

MUNICÍPIO DE OURIQUE CONTINUA A LIDERAR A LIGA INTERMUNICIPAL 
DE RECICLAGEM

OBRAS ETA MONTE DA ROCHA

AMBIENTAL
QUALIDADE

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

No passado dia 3 de Setembro teve lugar a assinatu-
ra do contrato de Empreitada de Concepção – Cons-
trução da Estação de Tratamento de Águas (ETA) de 
Monte da Rocha. 
A obra, que duplicará a capacidade de tratamento 
de água existente e a melhoria desse mesmo pro-
cesso, irá beneficiar os concelhos de Ourique, Cas-
tro Verde, Almodôvar e Odemira. 
Os trabalhos estão adjudicados em 3.499.993,00 eu-
ros, ao consórcio ACCIONA ÁGUA/LÚCIOS, com os 
trabalhos a decorrem em bom ritmo, estando a con-
clusão dos mesmos prevista para Outubro de 2014. 
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O Centro Escolar de Ourique e a Biblioteca Municipal 
de Ourique já estão a produzir electricidade, fruto da 
instalação de um sistema de minigeração.
O sistema em causa destina-se a produzir electricida-
de a partir da energia solar, utilizando painéis foto-
voltaicos. 
Para além de baixar os custos relacionados com a fac-
turação energética, o sistema de minigeração permi-
te maximizar ganhos ambientais, nomeadamente ao 
nível das emissões de dióxido de carbono e da redu-
ção do consumo de electricidade convencional.
A energia gerada através do sistema implementado 

na Biblioteca Municipal é vendida à EDP, ao passo 
que a electricidade gerada no Centro Escolar de Ou-
rique é utilizada para consumo, baixando custos com 
a electricidade.
Esta medida insere-se na estratégia ambiental na 
qual o município de Ourique tem vindo a apostar, in-
vestindo na implementação de energias renováveis 
e limpas nos edifícios municipais, como é exemplo 
mais antigo a piscina municipal, onde busca perma-
nentemente as melhores soluções ambientais, con-
jugadas com as mais valias económicas.

EDIFÍCIOS PÚBLICOS DE OURIQUE PRODUZEM ENERGIA

As obras para a construção da nova Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais (ETAR) de Ourique 
já estão a decorrer. A nova ETAR, com um valor de 
1.321.942,67 euros, insere-se na estratégia de me-
lhoria da qualidade no abastecimento e tratamento 
de águas à população do concelho, numa parceria 
entre a Câmara Municipal de Ourique e as Águas Pú-
blicas do Alentejo, prevendo-se a sua conclusão no 
segundo semestre de 2014.  
Também as obras de abastecimento de Água a Pa-
nóias e Garvão retomaram os trabalhos, depois de 
uma paragem forçada, fruto da insolvência da em-
presa responsável, retomando agora o seu percurso 
normal de empreitada. 

OBRAS DA NOVA ETAR DE OURIQUE

O Município de Ourique continua a efectuar ac-
ções de lavagem e desinfecção de contentores de 
recolha de resíduos sólidos.

Esta medida insere-se nas políticas ambientais do 
município na procura de uma melhor saúde pú-
blica, de mais e melhores condições de vida das 
pessoas, contribuindo para uma maior equilíbrio 
ambiental. 

LAVAGEM E DESINFECÇÃO 
DE CONTENTORES
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CENTRO DE ARQUEOLOGIA CAETANO DE MELLO BEIRÃO RECUPERA COTA DE MALHA DO SÉCULO XIV

O Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão 
(CACMB), em Ourique, está a tratar uma cota de 
malha em ferro, datada do século XIV e pertencen-
te à colecção do Museu da Real Coudelaria de Alter. 
A peça em questão pertence à colecção de armas e 
outros objectos associados às actividades bélicas 
reunida na Coudelaria. Dada a sua antiguidade e a 
natureza do material que a compõe, a cota de malha 
encontrava-se em avançado estado de corrosão que 
comprometia a sua integridade. 
A vinda da cota de malha em ferro para tratamento 
no CACMB deve-se ao facto do centro reunir recur-
sos indispensáveis para o efeito, nomeadamente, 
um laboratório equipado com as condições técnicas 
necessárias e uma especialista em tratamento de 

metais arqueológicos – Helena Vaz, bolseira da Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia. O tratamento 
à cota de malha em ferro está a ser realizado com 
a participação de Ana Carolina Montalvão e Eliana 
Mello, da Universidade Federal de Minas Gerais, em 
estágio dirigido pelo Professor Jorge Oliveira e com 
o apoio do Laboratório HERCULES, da Universidade 
de Évora. 
A aposta da Câmara Municipal de Ourique na cria-
ção do CACMB revela-se, cada vez mais, uma decisão 
acertada, com cada vez mais entidades a procurarem 
os seus serviços e qualidades técnicas. Trata-se de 
um espaço de conhecimento e estudo disponível e 
procurado a nível nacional, extravasando, claramen-
te, as fronteiras da região onde está localizado. 

No passado dia 21 de Novembro decorreu, no 
Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão, 
o encontro “Património Classificado DL 140/2009 
- Quatro anos depois”.  
O encontro contou com a participação de um pú-
blico diversificado, desde párocos, zeladores de 
igreja, técnicos e responsáveis da administração 
pública, proprietários privados ou empresas de 
conservação e restauro. 
A importância deste encontro assumiu especial 
destaque quando se cumprem quatro anos após a 
entrada em vigor do Decreto-Lei nº 140/2009, que 
enquadra e condiciona as intervenções no patri-
mónio classificado.

A Câmara Municipal de Ourique, segundo o site 
PORDATA (uma base de dados sobre Portugal con-
temporâneo, organizada pela Fundação Francisco 
Manuel dos Santos), é o município que dedicou a 
maior parcela das despesas em cultura  e desporto à 
literatura, cerca de 56 por cento.
O assinalar desta realidade aconteceu na na página 
oficial do Facebook do PORDATA, bem como num 
outdoor colocado no Parque Eduardo VII a propósi-
to da 83ª Feira do Livro de Lisboa que decorreu em 
Junho passado.
Trata-se de um motivo de orgulho para o município 
de Ourique, por ver reconhecido aquele que é, mui-
tas vezes, um trabalho quase invisível de aposta na 
cultura e no conhecimento por uma entidade inde-
pendente e de grande credibilidade.

ENCONTRO PATRIMÓNIO 
CLASSIFICADO DL 140/2009 - QUATRO 
ANOS DEPOIS

MUNICÍPIO DE OURIQUE EM DESTAQUE 
NO PORDATA
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OURIQUE
VIVE A CULTURA

FESTIVAL INFANTIL OURIKOLÂNDIA

No passado dia 1 de Junho, Dia da Criança, Ourique 
recebeu o Festival Infantil Ourikolândia. O  evento, 
organizado pela Câmara Municipal de Ourique, foi 
destinado aos mais novos, com muita animação e 
divertimentos (teatro, magia, insufláveis, espectácu-
los, workshops, feira do livro e pinturas faciais), que, 

ao longo do dia, divertiram e animaram as milhares 
de pessoas que estiveram no recinto. 
O grande destaque foi para os espectáculos da Xana 
Toc Toc e da Winx, que actuaram perante uma plateia 
repleta de miúdos e graúdos.

FESTAS DE SANTA MARIA 2013

As Festas de Santa Maria 2013, que decorreram a 
14 e 15 de Agosto, foram, mais uma vez, um suces-
so. Do programa das Festas de Santa Maria 2013, 
fizeram parte dois grandes nomes da música por-
tuguesa: Emanuel e Fernando Tordo. No dia 14 de 
Agosto, Emanuel actuou no Pavilhão Multiusos, 
com Fernando Tordo a subir a palco, na Praça D. Di-
nis, no dia seguinte. 
O Município de Ourique distribuiu mais de mil eu-
ros a cada uma das associações envolvidas na or-
ganização das Festas de Santa Maria 2013, valor 

resultante das receitas de bilheteira do espectácu-
lo realizado no passado dia 14 de Agosto, com o 
artista Emanuel. 
Esta iniciativa, que a autarquia pratica em todas 
as edições do evento, visou reforçar os apoios fi-
nanceiros e logísticos prestados ao movimento 
associativo local, envolver as suas estruturas e a 
comunidade na organização das Festas de Santa 
Maria e dinamizar novas fontes de receita para as 
associações. 
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“OURIQUE É A AUTARQUIA DO PAÍS QUE MAIS 
INVESTE EM LITERATURA” 

“NA EDIÇÃO DE HOJE, VAMOS 
CONHECER UM PROJETO QUE 
PRETENDE DINAMIZAR A ECONOMIA 
LOCAL EM OURIQUE, UMA ZONA DO 
INTERIOR DO BAIXO ALENTEJO... “

“JOVENS ESTAGIÁRIOS DINAMIZAM 
ECONOMIA DO CONCELHO DE 

OURIQUE”
“JOVENS LICENCIADOS APOIAM 
EMPRESÁRIOS DE OURIQUE”

in SIC
16.07.2013

in Portugal em Directo | 
Antena 1
25.10.2013

in Diário do Alentejo
08.11.2013in TVI

25.10.2013

É NOTÍCIA
OURIQUE
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL

REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
– 18 DE OUTUBRO DE 2013

Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, 
teve lugar a primeira reunião de funcionamento da Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto no art. 45º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, no Cine Teatro Sousa Telles de Ou-
rique.
Presidiu a esta reunião, o cidadão que encabeçou a lista mais vo-
tada nas eleições de vinte e nove de Setembro do presente ano, 
Joaquim José Guerreiro Góis - PS. 
Feita a verificação das presenças, encontravam-se presentes to-
dos os membros eleitos para o órgão, bem como os Presidentes 
de Junta eleitos.
O Sr. Deputado Joaquim Góis (PS), informou que, pelo facto de 
encabeçar a lista mais votada, lhe cabia dar início à reunião de 
funcionamento da Assembleia Municipal, que tinha como ponto 
único a “Eleição da Mesa da Assembleia Municipal”. Em seguida 
pediu aos membros da Assembleia que apresentassem as listas 
para a eleição do Presidente e Secretários da Mesa.
O Sr. Deputado Fernando Romba (PS), apresentou a lista A, que 
tem a seguinte composição: Presidente da Mesa  – Joaquim Góis 
; 1.º Secretário – Natália Canhestro; 2.º Secretário – Fernando do 
Carmo
O Sr. Deputado António Rui Raposo Guerreiro (PSD) interveio, 
informando que a bancada do Partido Social Democrata não 
apresentava lista. 
O Sr. Deputado António João Zacarias Pereira (CDU) interveio, 
informando que a bancada da Coligação Democrática Unitária 
não apresentava proposta.
O Sr. Deputado Joaquim Góis (PS), referiu que a eleição da mesa 
da Assembleia Municipal será através de lista única apresentada 
pela bancada do Partido Socialista, votação esta por escrutínio 
secreto. Posta a votação a proposta de lista, a mesma foi aprova-
da por Maioria, com a seguinte votação: 
Votos Favoráveis – 14; Votos Brancos – 5 
Ficaram assim eleitos os membros que compõem a Mesa da As-
sembleia Municipal: - Presidente da Mesa – Joaquim José Guer-
reiro Góis - PS; 1.º Secretário – Maria Natália Matos Pires Canhes-
tro - PS ; 2.º Secretário – Fernando Miguel Raposo Prazeres do 
Carmo - PS 
O Sr. Presidente da Mesa interveio, agradecendo a presença de 
todos, felicitou todos os eleitos, desejando-lhe um bom trabalho 
ao longo do mandato. Dirigiu, também, uma palavra de apreço a 
todos os deputados cessantes. 
Em seguida, o Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013

Discussão e Aprovação da Fixação de Taxas de Imposto Municipal 
sobre Imóveis para 2014. – Proposta Nº 1-A/CM/2013 
Aprovado por: Maioria 
Discussão e Aprovação de Lançamento de Derrama sobre a Colecta 
do IRC para 2014. – Proposta Nº 2-A/CM/2013 
Aprovado por: Maioria 
Eleição de Presidentes de Junta de Freguesia (Efectivo e Suplente) 
para integrar a 
Assembleia Distrital de Beja. - Proposta Nº 1- A/AM/2013 

Aprovada por Maioria a lista apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, constituída pelos Presidentes de Junta: - José António 
da Silva Nunes - Efectivo, - António Manuel Raimundo Barros - Su-
plente . 
Eleição de Presidentes de Junta de Freguesia (Efectivo e Suplente) 
para o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses. - Proposta Nº 2/AM/2013 
Aprovada por Maioria a lista apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, constituída pelos Presidentes de Junta: - António Manuel 
Raimundo Barros - Efectivo, - José António da Silva Nunes - Suplen-
te . 
Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal de Ouri-
que para integrarem a Assembleia Intermunicipal da Comunida-
de Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL). - Proposta Nº 3/
AM/2013 
Aprovada por Maioria a lista apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, constituída pelos membros da Assembleia Municipal – 
Fernando Jorge Castanho Silva Romba, Marco Aurélio Coelho Dias 
Rego – Efectivos; Marta Isabel Afonso Guerreiro, Marisol do Sacra-
mento Luz Afonso - Suplentes
Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia em representação 
das restantes Juntas do Concelho para integrar o Conselho Munici-
pal de Educação. - Proposta Nº 4/AM/2013 
Aprovada por Maioria a lista apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, constituída pelos Presidentes de Junta: - Angelo Miguel 
dos Santos Nobre - Efectivo, - Paulo Guilherme Lopes Ascensão - 
Suplente . 
Designação de representantes para integrarem a Comissão Alarga-
da de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Ourique. - 
Proposta Nº 5/AM/2013 
Foram designados para integrarem a Comissão Alargada de Pro-
tecção de Crianças e Jovens do Concelho de Ourique, os cidadãos 
abaixo mencionados: 
Partido Socialista – Rita Isabel Neto de Sousa, Zélia Cristina da Pie-
dade.
Partido Social Democrata – Idalete Brito. 
Coligação Democrática Unitária – Maria João Guerreiro Jacob. 
Designação de um Presidente de Junta de Freguesia (Efectivo e Su-
plente) para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. - Proposta Nº 6/AM/2013
Aprovada por Maioria a lista apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, constituída pelos Presidentes de Junta: - Paulo Guilher-
me Lopes Ascensão - Efectivo, Angelo Miguel dos Santos Nobre - 
Suplente.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Discussão e Aprovação de Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
(TMDP). – Proposta nº 3-A/CM/2013 
Aprovado por: Maioria

Discussão e Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
Municipal 2014. Proposta nº 4-A/CM/2013 
Aprovado por: Maioria 
Aprovação de Substituição de representante para a Comissão Alar-
gada da CPCJ de Ourique. – Proposta nº 7/AM/2013
Aprovado por: Maioria 

Participação Variável no IRS. - Proposta nº 6-A/CM/2013
Aprovado por: Maioria
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 OUTUBRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
1-A/P/2013 – Vereadores a Tempo Inteiro;

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
2-A/P/2013 – Vencimentos dos Trabalhadores da Autarquia;

A Câmara aprovou por unanimidade, a proposta N.º 3-A/P/2013 
– Constituição de Fundos de Maneio; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
4-A/P/2013 – Delegação de Competências no Presidente da 
Câmara; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
5-A/P/2013 – Designação da Comissão de Vistorias; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta 
N.º 6-A/P/2013 – Abertura de Conta Bancária Específica 
para Dedução dos Montantes Correspondentes a 10% dos 
Pagamentos da Empreitada de Requalificação da Estrada 
Municipal 546 (IC1 Gomes-Aires – Limite do Concelho de 
Ourique), nos termos do artigo 88.º do Decreto-Lei N.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro;

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
7-A/P/2013 – Ratificação dos Atos, Decisões ou Autorizações 
do Presidente da Câmara; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a revisão dos 
Planos Municipais de Emergência do Baixo Alentejo.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta N.º 
9-A/P/2013 – “Fixação de Taxas de Imposto Municipal sobre 
Imóveis”; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
10-A/P/2013 – “Fixação da Taxa de Derrama sobre a Coleta do 
IRC para 2004”;

A Câmara Municipal aprovou por maioria a proposta N:º 12-A/
P/2013 – Prestação de Serviço de Coordenação e Fiscalização 
da Empreitada “Requalificação da Estrada Municipal 515 (IC1 – 
Aldeia dos Fernandes – Limite do Concelho de Ourique).

SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta 
N.º 21-A/P/2013 – Operação “Rede Viária Municipal” – Novas 
Componentes Financeiras.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 NOVEMBRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o Auto de 
Receção Definitiva, referente à “Empreitada de Construção 
da Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Aldeia de 
Palheiros – Ourique, assim como a liberação da respetiva 
garantia bancária no valor de 4 287, 43€, prestada a favor do 
Município de Ourique, pelo Banco Millennium BCP, e a pedido 
da PLA – Planeamento e Gestão do Ambiente Ld.ª.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06 DEZEMBRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por maioria a proposta N.º 26-
A/P/2013 – “Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 
2014”; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta 
N.º 27-A/P/2013 – “Parecer Prévio Vinculativo – Aquisição 
de Serviços para efetuar análises químicas e bacteriológicas 
previstas no PCQA 2014 a 20 abastecimentos públicos no 
concelho de Ourique (Regime Geral); 

A Câmara Municipal aprovou por maioria, a proposta N.º 28-A/
P/2013 – “Prestação de Serviço de Coordenação e Fiscalização 
da Empreitada “Requalificação da Estrada Municipal 515 (IC1 – 
Aldeia dos Fernandes – Limite do Concelho de Ourique) ”.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DAS REUNIÕES DE CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
t. 286 510 400 // fax 286 510 401
e-mail: geral@cmourique.pt

PROTECÇÃO CIVIL
t. 286 512 320

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE
JORGE SAMPAIO
t. 286 510 408

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS DE OURIQUE
t. 286 512 034

CENTRO DE CONVÍVIO
t. 286 512 242

CINE TEATRO SOUSA TELLES
t. 286 512 794 

PISCINAS MUNICIPAIS
t. 286 512 347

ARRANJOS DOMÉSTICOS
t. 913 002 122

JUNTAS DE FREGUESIA

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PANÓIAS E 
CONCEIÇÃO

PANÓIAS
t. 286 944 280 // fax 286 944 033

CONCEIÇÃO
t. 286 563 154 // fax 286 563 154

UNIÃO DE FREGUESIAS DE GARVÃO E 
SANTA LUZIA

GARVÃO
t. 286 555 247 // fax 286 555 011

SANTA LUZIA
t. 283 691 369 // fax 283 653 086

JUNTA DE OURIQUE
t. 286 512 451 // fax 286 512 045

JUNTA DE SANTANA DA SERRA
t. 286 545 167 // fax 286 545 167

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Escola de Ensino Básico 2,3
e Secundária de Ourique
t. 286 510 900 // fax 286 510 901

EB1 de Garvão
t. 286 555 490

JI de Garvão
t. 286 555 339

EB1 de Ourique
t. 286 512 163

JI de Ourique
t. 286 518 067

JI de Panóias
t. 286 563 341

EB1 e JI de Santana da Serra
t. 286 545 479

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Caixa de Crédito Agrícola
t. 286 512 184

Caixa Geral de Depósitos
t. 286 510 200

BPI
t. 286 510 822

FORÇAS DE SEGURANÇA

GNR Ourique
t. 286 510 840

GNR Garvão
t. 286 555 131

SERVIÇOS PÚBLICOS

Bombeiros Voluntários de Ourique
t. geral 286 510 580

Correios
286 518 090

Finanças
286 512 164

Tribunal Judicial de Ourique
286 510 000

Instituto de Emprego e Formação
Profissional / Ourique
t. 286 512 126 // Fax 286 512 723

Instituto da Segurança Social Serviço
Local / Ourique
t. 286 518 088 / 286 510 860

SERVIÇOS DE SAÚDE

Centro de Saúde de Ourique
Linha Azul 286 512 397 // t. 286 510 300 
// Fax 286 512 875

Extensão de Garvão
t. 286 555 129

Unidade de Cuidados Continuados de 
Garvão -  t. 286 555 285

Extensão de Panóias
t. 286 563 138

Extensão de Santana da Serra
t. 286 545 125

FARMÁCIAS

Ouriquense
t. 286 512 210

Garvanense
t. 286 555 442

TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188

OUTROS

Santa Casa da Misericórdia de Ourique
t. 286 512 435

Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211

Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 048

Casa do Povo de Santana da Serra
t. 286 545 287

CONTACTOS ÚTEIS

C
O

N
TA

C
TO

S 
Ú

TE
IS

  /
/ 

p
ág

. 3
1



E FELIZ ANO 2014E FELIZ ANO 2014

A Câmara Municipal de Ourique deseja-lhe votos de


