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No exercício dos nossos mandatos na liderança 
dos destinos do Concelho de Ourique tenho insis-
tido para que as promessas feitas correspondam 
às acções, concretizando projectos e obras que 
são fundamentais para o presente e para o futuro 
do nosso Concelho.

E a conciliação do que se promete e do que se 
faz não só credibiliza como reforça a relação que 
tem de existir entre eleitos e eleitores, assumin-
do com naturalidade a responsabilidade de fazer 
sempre mais e melhor.

Por isso sempre partilhei convosco os dramas e 
as preocupações que vivemos nesta luta diária de 
fazer mais pela nossa terra: por isso falo da heran-
ça herdada nas contas da autarquia, nos esforços 
para a reduzir de 22 milhões de euros para 9.2 mi-
lhões de euros em 9 anos, das obras e projectos 
que temos vindo a realizar nas mais diversas áreas 
de actuação. Sempre com a preocupação de servir 
melhor cada um de vós, sem distinção.

E para que se tenha a noção do que aqui escrevo, 
na actualidade, a Câmara Municipal de Ourique é 
reconhecida como um exemplo de gestão dos di-
nheiros públicos, de redução dos prazos de paga-
mento a fornecedores e de superação dos objecti-
vos na consolidação das contas. 

E no momento em que escrevo este texto o nosso 
Município tem em curso a requalificação de mais 
150 Km de caminhos rurais, concluímos a obra de 
requalificação da estrada que liga a Aldeia dos 
Fernandes, estamos a requalificar a estrada que 
liga à Favela Nova, executamos electrificações ru-
rais nas freguesias de Ourique, Panóias e Santa-
na da Serra e são visíveis os avanços das obras de 
construção e requalificação da rede de abasteci-
mento de águas à quase totalidade do Concelho, 
nestas primeiras fases.

Mas também somos determinados na defesa da 
nossa identidade, conseguindo contrariar as de-
cisões iniciais do governo de encerrar escolas no 
Concelho (Garvão e Santana da Serra), o que re-
presentaria mais um ataque à interioridade e que 
acarretaria mais custos para a autarquia. Conse-
guimos vencer esta batalha e manter as escolas 
abertas, com o igual esforço com que lutamos no 
passado contra o encerramento de qualquer es-
cola.

Como aqui exemplifico não há distinções entre as 
palavras que animam as nossas ambições e capaci-
dade de concretizar o progresso em benefício das 
populações. E sei, reconhecido e orgulhoso, que 
cada passo que damos, cada obra que nasce, cada 
conquista alcançada é fruto da confiança e do em-
penho de todos vós e dos colaboradores da autar-
quia. E isso faz-nos mais fortes para continuar a 
lidar com as adversidades.

Um abraço de amizade do

Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

PALAVRAS E ACÇÕES

passos
do concelho

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!
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O Município de Ourique já concluiu as obras de re-
qualificação da estrada municipal 515, que liga Ou-
rique a Almodôvar, estando a concluir a requalifica-
ção da estrada municipal 1132, que liga Aldeia Nova 
da Favela ao cruzamento da Cabeça da Serra. 
No total ambos os projectos representam um inves-
timento global de cerca de 600 mil euros, co-finan-
ciado em cerca de 506 mil euros pelo INALENTEJO 
e FEDER.
A requalificação destas estradas municipais é um 
desejo e uma necessidade das populações locais, 
nomeadamente no acesso mais directo a Almo-

dôvar – via Aldeia de Fernandes – em que a autar-
quia se empenhou nos últimos anos e que agora se 
concretiza, uma vez assegurados os financiamentos 
comunitários e cumpridos todos os formalismos 
concursais de adjudicação.
Com a conclusão destas obras registar-se-á uma 
melhoria significativa da segurança rodoviária e 
ainda das acessibilidades municipais, no âmbito de 
uma estratégia alargada de modernização e reforço 
da competitividade, que a autarquia está a imple-
mentar em vários sectores. 

MUNICÍPIO DE OURIQUE REQUALIFICA ESTRADAS MUNICIPAIS

A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças atribuiu no-
vamente, no início do ano, ao Município de Ourique 
a nota de “superação” no cumprimento dos objecti-
vos de redução da dívida da autarquia. 
Os esforços da autarquia na redução da dívida, 
para além da diminuição em mais de 50% do valor 
total em 8 anos, cerca de - 11.5 milhões de euros, 
relevam-se ainda na diminuição dos prazos de pa-
gamento a fornecedores e credores, passando dos 
311 dias em 2011 para 130 dias em 2012.
A nota de “superação” confere ainda ao Município 
de Ourique uma dedução de -0,20% no spread do 
Contrato de empréstimo no âmbito do Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado 

(PREDE), acumulando com a dedução anteriormen-
te concedida e situando-se agora numa redução de 
-0,30%.
Para o Município de Ourique este reconhecimento, 
pelo segundo ano consecutivo, reafirma a impor-
tância e a adequação da estratégia de rigor e de 
transparência assumida na gestão dos dinheiros 
públicos, destacando a capacidade para promover 
uma actividade municipal e pública rigorosa na ges-
tão, reduzindo dívida e criando medidas políticas 
de apoio social, obras e projectos de investimento 
público em beneficio das populações e do desenvol-
vimento do Concelho de Ourique.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
AGRICULTURA VISITOU OURIQUE

O Secretário de Estado da Agricultura, José Dio-
go Albuquerque, esteve presente em Ourique, no 
passado dia 19 de Março, para visitar o projecto 
de regeneração urbana que a Câmara Municipal de 
Ourique está a levar a cabo no centro histórico da 
vila, num esforço de conservação e valorização do 
património, bem como a o Centro de Multisserviços 
de Apoio ao Mundo Rural, onde funciona a sede da 
Associação de Criadores de Porco Alentejano.

SUPERAÇÃO DOS OBJECTIVOS DE REDUÇÃO DA DÍVIDA



PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA
E IP BEJA

A Câmara Municipal de Ourique assinou, no pas-
sado mês de Março, um protocolo de “Criação da 
Plataforma de Entendimento e de Colaboração 
Mútua” com o Instituto Politécnico de Beja.
Este protocolo, assinado em conjunto com vários 
municípios do distrito de Beja, visa uma maior pro-
moção e valorização, em rede, das dinâmicas cultu-
ral, social e económica do Baixo Alentejo, optimi-
zando, simultaneamente, os recursos existentes.
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O Município de Ourique e a Associação de Cria-
dores de Porco Alentejano apresentaram, a 22 de 
Março, a aplicação, para smartphones e tablets, 
Ourique, Capital do Porco Alentejano.
Esta aplicação, co-financiada pelo QREN, INALEN-
TEJO e União Europeia, é mais um passo na estra-
tégia de promoção e divulgação do porco de raça 
alentejana, complementando os meios utilizados 
até agora.
Trata-se de uma medida inovadora para divulgar o 
porco de raça alentejana, valorizando o mundo ru-
ral e as suas actividades, bem como o território e as 
potencialidades turísticas, económicas e gastronó-
micas do concelho de Ourique, no seguimento das 
estratégias delineadas pelo Município de Ourique 
e Associação de Criadores de Porco Alentejano, re-
forçando, cada vez mais, Ourique como Capital do 
Porco Alentejano. 

No passado dia 23 de Abril, a Câmara Municipal de 
Ourique procedeu à inauguração do Posto de Tu-
rismo de Ourique, inserido no edifício do Mercado 
Municipal, recentemente requalificado.
Trata-se de um espaço inovador e moderno, voca-
cionado para fornecer toda a informação que os 
visitantes necessitam para uma visita mais infor-
mada sobre o concelho.
A cerimónia  contou com as presenças do presi-
dente da Turismo do Alentejo ERT, António Ceia 
da Silva, e do presidente da Câmara Municipal de 
Ourique, Pedro do Carmo.

APRESENTAÇÃO DO MANUAL DO 
CADASTRO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

A Câmara Municipal de Ourique e o Centro Portu-
guês de Iluminação realizaram, no passado dia 6 
de Março, a apresentação do Manual do Cadastro 
para a Iluminação Pública, que teve lugar no audi-
tório da Biblioteca Municipal Jorge Sampaio.

APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO 
OURIQUE, CAPITAL DO PORCO 
ALENTEJANO

INAUGURAÇÃO DO POSTO DE TURISMO 
DE OURIQUE

MUNICÍPIO
EM FOCO
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No passado dia 28 de Fevereiro decorreu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, em Ourique, a assi-
natura do contrato de empreitada para a constru-
ção do abastecimento de água a Ourique, no âmbi-
to da parceria pública-pública, entre a autarquia e 
as Águas Públicas do Alentejo.
A empreitada de adução a Ourique permitirá o 
abastecimento de água à sede do concelho a partir 
da Barragem do Monte da Rocha, concretizando-

-se, desta forma, um sonho antigo dos Ouriquen-
ses e a satisfação de uma necessidade premente 
no fornecimento de água com qualidade e regula-
ridade. 
A obra, avaliada em 2.852.643,03 euros, foi adjudi-
cada à empresa DST – Domingos da Silva Teixeira, 
SA, e tem a sua conclusão prevista para Abril de 
2015. 
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Recorde-se que já estão em execução as emprei-
tadas de requalificação do depósito de Garvão, 
construção do depósito de Panóias e da ETA da 
Barragem do Monte da Rocha e a ETAR de Ourique, 
assim como a adução a Panóias e a Garvão, a partir 
desta albufeira.
Este é mais um passo na reestruturação e moder-

nização do fornecimento de água no concelho 
de Ourique, estando a autarquia empenhada em 
melhorar significativamente as infra-estruturas e 
equipamentos públicos que contribuem no futuro 
para a melhoria da qualidade de vida de todos os 
munícipes.

OBRA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA A OURIQUE
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Electrificação rural em Ourique, Panóias e Santana 
da Serra

Requalificação antiga EB1 da Aldeia de Palheiros 
(Projecto CASA)

Requalificação caminhos rurais

Requalificação futura sede Secção de BTT - ODC

Construção ETAR de Ourique

Requalificação futura sede Agrupamento de 
Escuteiros de Ourique

Construção adução de água a Ourique

Construção reservatório de água em Panóias
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Requalificação EM1132 (Aldeia Nova da Favela - 
Cruzamento Cabeça da Serra)

Requalificação painéis informativos em Ourique

Requalificação e inauguração do Posto de Turismo Requalificação EM515 (Ourique-Almodôvar)

Requalificação estação da Funcheira

Requalificação Atendimento ao Munícipe

OBRAS
AQUISIÇÕES

municipais
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No dia 28 de Fevereiro as ruas de Ourique enche-
ram-se de crianças no já tradicional desfile de Car-
naval.
As crianças dos jardins-de-infância e das escolas 

básicas do concelho desfilaram pelas ruas da vila 
de Ourique, num momento de boa disposição e 
que suscita sempre muita curiosidade.

O Município de Ourique promoveu a 8 de Abril 
uma viagem de avião entre os aeroportos de Faro 
e de Lisboa, com 40 crianças do ATL, com idades 
entre os 6 e os 12 anos, no âmbito das actividades 
das férias da Páscoa. A viagem, que incluiu uma vi-
sita guiada ao aeroporto de Faro, foi acompanha-

da por monitores e técnicos do ATL de Ourique.
Esta foi a primeira vez que o Município desenvol-
veu esta iniciativa de batismo de voo, que preten-
de alargar as experiências e as vivências das crian-
ças e jovens do concelho.

DESFILE DE CARNAVAL EM OURIQUE

MUNICÍPIO DE OURIQUE PROMOVEU BAPTISMO DE VOO A 40 CRIANÇAS DO 
CONCELHO
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A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Ourique (CPCJO) assinalou, nos dias 13 e 15 de 
Março, o seu oitavo aniversário.
As comemorações aconteceram em dois momen-
tos distintos sendo que, no dia 13 de Março foi 
realizada a apresentação pública do Plano Local de 
Promoção e Protecção dos Direitos da Criança, se-
guido de um workshop dedicado à parentalidade 
positiva.
No dia 15 de Março realizou-se a já habitual cami-
nhada, que juntou inúmeros participantes ao lon-
go de um percurso de 10 quilómetros.

A Câmara Municipal de Ourique está a criar uma 
horta social, que será implementada no terreno 
entre o Pavilhão Multiusos de Ourique e o IC1, e 
que terá por nome “A Raiz”.
A horta social “A Raiz”, cujo regulamento foi apro-
vado na última reunião do Conselho Local de Ac-
ção Social de Ourique, pretende proporcionar um 
contacto com a terra e a prática da horticultura 

como actividade de lazer e a sensibilização am-
biental. Por outro lado, a Horta Social “A RAIZ” 
permitirá reforçar o apoio social às famílias mais 
desfavorecidas residentes no concelho de Ouri-
que, complementando as fontes de subsistência 
alimentar das famílias e contribuindo para a me-
lhoria das suas condições de vida.

VIII ANIVERSÁRIO CPCJ DE OURIQUE

HORTA SOCIAL “A RAIZ”

EDUCAÇÃO
E ACÇÃO SOCIAL
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A associação NOSSA TERRA está a proceder à re-
qualificação da antiga escola primária da Aldeia de 
Palheiros no âmbito do projecto CASA – Centro de 
Apoio à Solidão na Aldeia, prevendo-se a conclu-
são das obras para o próximo mês de Setembro.
O projecto, que conta com as parcerias da Câma-
ra Municipal de Ourique e da Junta de Freguesia 
de Ourique, foi um dos 51 vencedores, entre 1200 
candidaturas a nível nacional, do prémio EDP Soli-
dária 2013, instituído pela Fundação EDP.

A CERCICOA, Cooperativa de Educação e Reabilita-
ção de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social 
dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almo-
dôvar, organizou no dia 17 de Abril, em parceria 
com o Serviço de Emprego de Ourique, o seminário 
“Promoção da Empregabilidade”.
A sessão, que decorreu no auditório Centro de Con-
vívio de Ourique, visou debater soluções e estra-
tégias com vista à criação de emprego e ocupação 
para grupos vulneráveis e desfavorecidos perante o 
mercado de trabalho, situação ainda mais acentua-
da nos tempos que correm.

O Centro de Convívio de Ourique recebeu um Chá 
Dançante, uma tarde de muita animação e convívio 
para a população sénior do concelho.
As actividades, que decorreram durante a tarde, 
contemplaram acções tão diversas como cabe-
leireiro e maquilhagem; uma palestra por parte 
da Guarda Nacional Republicana subordinada ao 
tema “Idosos em Segurança; um espectáculo do 

“Rancho Folclórico Tradicional Dança das Fitas”; 
baile e lanche.
Tratou-se de mais uma iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Ourique que vai ao encontro de uma es-
tratégia de promoção do envelhecimento activo 
no concelho de Ourique, proporcionando mais e 
melhor qualidade de vida a toda a população sé-
nior e idosa.

OBRAS CASA – CENTRO DE APOIO À 
SOLIDÃO NA ALDEIA

SEMINÁRIO “PROMOÇÃO DA 
EMPREGABILIDADE”

CHÁ DANÇANTE
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LEVANTAR OS 
PÉS DO CHÃO
Quarenta crianças do concelho de 
Ourique, com idades entre os 6 e os 
12 anos, tiveram o seu baptismo de 
voo, proporcionado pelo Município 
de Ourique, no passado mês de Abril, 
naquela que foi uma experiência 
marcante para os pequenos viajantes.
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A manhã surge soalheira e o 
sol reconforta quando toca 
na pele. Apesar de Abril ainda 
ir no início, o dia promete ter 
uma pontinha de Verão, com 
um céu azul ainda mais azul 
do que nos outros dias. Um 
azul hipnotizante e misterioso 
para 40 crianças do concelho 
de Ourique.

São 08h30 e o burburinho junto 
à escola secundária de Ourique 
já se faz sentir. Não por ser dia 
de aulas, mas pelos 40 alunos 
do ATL de Ourique, com ida-
des entre os seis e os 12 anos, 
que vão ter um dia inesquecível 
pela frente: voar pela primeira 
vez. O entusiasmo é muito, sen-
do que o nervosismo também o 
possa ser, apesar do fascí-
nio por voar e rasgar o céu 
azul falar mais alto.
A iniciativa, promovida pelo 
Município de Ourique a pro-
pósito das actividades do 
ATL das férias da Páscoa, 
teve por base uma premissa 
simples: alargar as experiên-
cias e as vivências das crian-
ças e jovens do concelho, 
proporcionando-lhes novas 
formas de olhar o mundo. 
Sendo a primeira iniciativa do 
género promovida pelo municí-
pio, a lógica será sempre repe-
tir e alargar a outras situações 
que valorizem e enriqueçam os 
jovens, numa perspectiva de 
fomentar novas experiências 
e conhecimentos, sendo estas 
as maiores riquezas que se po-
derão deixar às gerações mais 
novas.
Entre mochilas, lanches, casa-
cos e toda a logística que levar 
40 crianças de viagem envol-
ve, o autocarro ruma a Faro. A 
viagem, com duração de pou-
co mais de uma hora, leva uma 
eternidade na perspectiva da-
quelas 40 crianças, apesar da 
boa disposição que reina sem-

pre quando tantas crianças vão 
juntas em viagem. 
Chegados ao aeroporto de 
Faro, é hora de uma visita guia-
da por todo o espaço. Ver um 
aeroporto por dentro, conhecer 
os bastidores que não estão à 
vista do comum viajante. Entre 
o que mais marcou as crianças, 
os falcões, que têm uma missão 
extremamente importante na 
segurança dos aviões que des-
colam e aterram. São eles os 
responsáveis pela inexistência 
de aves no espaço que envolve 
o aeroporto, evitando possíveis 
acidentes. 
A actuação dos bombeiros 
afectos ao aeroporto marcou, 
igualmente, a visita dos mais 
pequenos, com a simulação de 

um exercício de extinção de um 
incêndio, já para não falar de 
todo o sistema de bagagens, 
perfeito labirinto de tapetes ro-
lantes, levando sacos e malas, 
representando histórias e vidas 
de viajantes que saem de Faro 
para o mundo todos os dias. 

Rumar ao céu azul

A hora do almoço chegou rapi-
damente e o momento verda-
deiramente ansiado está quase 
a acontecer. É hora de fazer o 
check-in, passar no detector de 
metais, “como se vê nos filmes”, 
e avançar directamente para o 
avião que espera as crianças de 
Ourique para rumarem a Lis-

boa. O voo dura uma hora, bem 
menos parecerá na memória 
dos pequenos viajantes, tal é a 
expectativa para terem os pés 
no ar.
À entrada do avião, o céu con-
tinua azul, perfeito para esprei-
tar pela janela e ver o mundo lá 
de cima. A excitação continua, 
e agora é hora de escolher os 
lugares, ver quem está senta-

do ao lado de quem, quem 
teve a sorte de ficar à jane-
la e esperar. Esperar pela 
descolagem, momento 
que ficará gravado na me-
mória destas crianças.
Instruções de segurança 
dadas pela hospedeira de 
bordo, o momento é de 
apertar os cintos e aguar-
dar. O nervoso miudinho, 
mistura de expectativa e 
ansiedade, vai tomando 

conta dos pequenos viajantes. 
Os grandes motores começam 
a trabalhar, está na hora. Sua-
vemente, o avião começa a an-
dar, como se de um carrinho de 
brincar se tratasse. Faz-se à pis-
ta, posiciona-se, ajeita-se, como 
que pronto para tomar balanço. 
Daí a uma hora estará a aterrar 
em Lisboa. Mas pelo meio há 
toda uma viagem de admiração 
e fascínio. O avião começa a 
andar, cada vez mais depressa, 
cabeças encostadas ao banco. 
De repente, uma sensação de 
leveza, de pés no ar, rumo ao 
céu azul, mais azul nesse dia do 
que em qualquer outro. 

MUNICÍPIO DE OURIQUE PROMOVE BAPTISMO DE 
VOO A 40 CRIANÇAS
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Ian Dinis Gomes | 7 anos

“Foi muito fixe andar de avião. Gos-
tei de ver a Terra, de ver as casas. O 
mais giro de tudo foi o avião que era 
muito grande e levava muita gente. 
Gostei muito da viagem.

Rafael Santos | 8 anos

“Eu nunca tinha andado de avião e 
foi bom. Quando o avião começou 
a levantar voo senti que estava a 
cair. Mas o que eu mais gostei foi do 
falcoeiro que tinha uma águia que 
come os pássaros para eles não en-
trarem nas turbinas do avião e para 
não haver acidentes. Foi giro e não 
tive medo nenhum.” 

Matilde Canhestro | 10 anos

“Quando chegámos a Faro fomos vi-
sitar o aeroporto, fomos à parte dos 
bombeiros, eles fizeram uma de-
monstração com um camião a deitar 
água para apagar o fogo se o avião 
começar a arder. Depois fomos 
ver um senhor que se chamava fal-
coeiro que largava uma espécie de 
águias que comiam os pássaros mais 

pequenos para não haver acidentes. 
Depois fomos andar de avião e foi 
fixe. Quando o avião começou a le-
vantar fiquei tonta. Quando estava 
lá em cima, tirámos os cintos e co-
meçámos a brincar. E havia umas 
partes em que o avião baixava para 
um lado e baixava para o outro. De-
pois quando o avião aterrou foi mui-
to rápido e o avião fez muita força. 
Foi muito fixe e gostei muito. Gosta-
va de voltar a andar de avião.”

Joana Guerreiro | 7 anos

“O que eu gostei mais foi quan-
do o avião subiu e desceu. O avião 
tremeu e foi muito giro. E não tive 
medo.”

Diogo Raio | 7 anos

“Fomos visitar o aeroporto, os bom-
beiros e o falcoeiro. Ele cuidava dos 
falcões e das águias que estavam lá 
para comer os pássaros que podiam 
entrar no avião. Eles têm uma luva 
estranha porque as águias e os fal-
cões têm as garras afiadas e assim 
não magoam. A águia foi para muito 
longe, ele chamou-a com um apito 
e carne na luva e ela veio. Depois 
no avião não me fez impressão, só 
a descer é que fez muito barulho. 
E lá em cima estava sempre a olhar 
pela janela. As casas estavam muito 
pequeninas, os carros ainda mais, 
as pessoas nem sequer se viam. Foi 
muito giro.”

Érica Camões | 9 anos

“Andar de avião foi fixe. O avião era 
maior do que eu pensava e levava 
muitas pessoas. Quando o avião le-
vantou voo senti umas coisinhas na 
barriga. No aeroporto o que mais 
gostei de ver foi o carro dos bom-
beiros a deitar água, a fingir que es-
tavam a apagar o fogo.”

João Lobo | 9 anos

“Quando estava lá em cima, no 
avião, consegui ver o Estádio da Luz 
e o Estádio de Alvalade. E era tudo 
muito diferente, as coisas eram pe-
quenas. E também pensava que o 
avião era mais pequeno. Mas o que 
mais gostei foi mesmo de andar de 
avião.”

Maria Ferreira | 7 anos

“Foi bom, foi giro. Eu estava muito 
curiosa para andar de avião. Foi mais 
giro do que eu pensava. E quando o 
avião levantou voo fiquei com bor-
boletas na barriga.”

OS PEQUENOS VIAJANTES 
EM DISCURSO DIRECTO
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QUANDO UMA ESTRADA 
É MAIS DO QUE ALCATRÃO

O Município de Ourique tem apostado nos últimos tempos na requalificação da 
rede viária do concelho. Mais do que uma melhoria, essas intervenções reflectem 
desejos e anseios das populações, alguns deles com muitos anos, melhorando ine-
quivocamente a qualidade de vida dos Ouriquenses e não só.
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A paisagem é soberba e deixa 
qualquer um esmagado pela 
amplitude das vistas. Com os 
campos a prolongarem o ama-
relo do sol, salpicados de so-
breiros e azinheiras, o trajecto 
de Ourique em direcção à Al-
deia dos Fernandes, já no con-
celho de Almodôvar, é daque-
les caminhos que merecem ser 
feitos a baixa velocidade, num 
fim de tarde de Verão.

Mas, para além da função re-
creativa, esta ligação entre os 
dois concelhos é fundamental 
para os aproximar, naquele que 
é o vai-e-vem de pessoas que 
todos os dias, de um lado ou ou-
tro, se deslocam para trabalhar. 
E até aqui, essa função era uma 
dor de cabeça para os conduto-
res, pelo incómodo da viagem e 
pelo danos que os seus automó-
veis sofriam, fruto de uma estra-
da esburacada e onde as condi-
ções não eram as melhores.
Há muito que a estrada munici-
pal 515, a tal que liga Ourique 
a Almodôvar, precisava de uma 
requalificação profunda, sendo 
mesmo um desejo das popula-
ções de Ourique e Almodôvar. 
Que o diga Manuel Sequeira, 
residente em Gomes Aires, Al-
modôvar, que trabalha em Ou-
rique há muitos anos. “Este ar-
ranjo das estradas vem em boa 
hora. Devia ter sido um boca-
dinho mais cedo, mas veio em 
boa hora. É uma mais valia para 
juntar os concelhos, já que dá 
acesso a estes dois concelhos 
em pouco tempo”. 
Devido às condições das estra-
das, Manuel Sequeira chegou a 
optar pela auto-estrada para se 
deslocar de Gomes Aires a Ouri-
que e em sentido contrário. Ape-
sar de serem mais quilómetros, 
para Manuel Sequeira essa era a 
melhor solução no passado. “As 
lombas, os buracos eram o pior. 
Eu preferia gastar mais dinheiro 
e vir pela auto-estrada do que 
passar pelos buracos. E isto du-
rante muitos anos. Não ganhava 
dinheiro para os amortecedores 

nem para os pneus dos carros”. 
Para este residente em Gomes 
Aires, o arranjo das estradas é 
uma boa notícia, para além de 
uma mudança na sua vida para 
melhor. “Agora começo a usar 
estas estradas, até faço gosto 
em usá-las.”

O arranjo de estradas no con-
celho de Ourique faz parte de 
uma estratégia de melhoria de 
acessibilidades levada a cabo 
pelo Município, numa perspec-
tiva de dinamização económica, 
social e, até turística, do conce-
lho. Sendo que terminou recen-
temente as obras de requalifica-
ção das estradas municipais 515, 
que liga Ourique a Almodôvar, e 
1132, que liga Aldeia Nova da 
Favela ao cruzamento da Cabe-
ça da Serra, já no final de 2013 
ficou concluída a requalificação 
da estrada municipal 546, que 
liga o concelho de Ourique a Go-
mes Aires.

A realização destas interven-
ções rodoviárias só foi possível, 
para além do grande esforço 
financeiro do município, devido 
aos co-financiamentos comuni-
tários, INALENTEJO e FEDER, 
com as intervenções a ascende-
rem a cerca de 890 mil euros, 
destinados a diversas interven-
ções no concelho de Ourique.
Ana Maria Basílio, 45 anos, vive 
e trabalha na Aldeia Nova da Fa-
vela. Para ela, também o arranjo 
das estradas, seja a que liga a 
sua terra ao cruzamento da Ca-
beça da Serra, seja a que liga a 
Ourique à Aldeia dos Fernandes, 
“são muito importantes”. “As 
pessoas têm estragado carros 
devido ao estado das estradas 

e por isso é muito importante 
estarem arranjadas já que é algo 
que faz bastante falta”. Para 
esta residente na Aldeia Nova 
da Favela os arranjos já deviam 

Manuel Sequeira

“Este arranjo das estradas vem 
em boa hora”

Ana Maria Basílio

“As pessoas dizem que já se 
passa bem e que está impecá-
vel”
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ter sido feitos há mais tempos, 
mas sublinha que, “se a verba 
só veio agora” o importante é 
a obra estar feita. “Até porque 
quem vem do Algarve por aqui e 
quer ir para Almodôvar ou para 
a Aldeia dos Fernandes vem por 
aqui porque é mais perto, cor-
ta caminho”. A explorar o café 
do Centro Recreativo e Cultu-
ral Favelense, Ana Maria Basí-
lio ouve as conversas de quem 
por ali pára e as pessoas, inva-
riavelmente, queixavam-se das 
condições da estrada. “Agora as 
pessoas mostram-se entusias-
madas, dizem que já se passa 
bem e que está impecável”.

Sentir na pele a falta de 
condições

Todos os dias Ana Ferreira, de 
34 anos, sai da Aldeia Nova da 

Favela, onde reside, deslocan-
do-se para o seu local de traba-
lho em Ourique. Além disso, o 
seu marido trabalha nas minas 
de Neves Corvo, pelo que este 
casal conhece bem o estado em 
que se encontravam as estradas 
que agora estão completamen-
te arranjadas. “O arranjos des-
sas estradas é um benefício mui-
to grande para as localidades e 
para as pessoas que habitual-
mente utilizam esses trajectos, 
tanto a nível de tempo, como de 
qualidade de transporte”. Um 
grande problema para este casal 
era o desgaste dos carros, que 
saíam duplamente prejudica-
dos, no entanto, Ana mostra-se 
muito contente com as obras, 
mais ainda pelo seu marido. “Ele 
ainda beneficia mais, já que para 
quem vai do concelho de Ouri-
que para o concelho de Almo-
dôvar todos os dias nota agora 
uma diferença muito grande, 
beneficiando em tudo. Era uma 
necessidade há muito tempo. 
É uma verdadeira lufada de ar 
fresco e assim que soubemos da 
notícia ficámos contentíssimos”.
Nuno Prudência é outro exem-
plo de quem fez esses cami-
nhos cada vez mais tortuosos 
nos últimos anos e que há mui-
to que esperava os arranjos nas 
estrada municipal 515. “Há 12 
anos que trabalho em Ourique 
e fiz esse caminho durante oito, 

nove anos, quatro vezes por dia, 
e senti bem na pele o facto da 
estrada estar como estava”.
Entre as grandes vantagens, 
Nuno destaca uma maior mobi-
lidade para as pessoas dos dois 
concelhos. “É benéfico porque 

muita gente do concelho de Al-
modôvar gosta de vir ao conce-
lho de Ourique e, muitas vezes, 
as pessoas não vinham cá por-
que a estrada estava no estado 
em que estava. Assim, é bom 
para o concelho em todos os 
pontos de vista e é em boa hora 
que esta obra surge.”
Seja por motivos profissionais 
ou lazer, percorrer as estradas 
agora arranjadas a baixa veloci-
dade só mesmo para apreciar a 
paisagem e sentir na pele o ca-
lor do Verão que se avizinha. Os 
buracos, esses, já fazem parte 

Nuno Prudência

“É bom para o concelho em to-
dos os pontos de vista e é em 
boa hora que esta obra surge”

Ana Ferreira

“É uma verdadeira lufada de ar 
fresco”
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Nos dias 21, 22 e 23 de Março, Ourique recebeu mais 
uma edição da Feira do Porco Alentejano, trazendo 
milhares de visitantes ao concelho durante os dias 
do certamente.
Mais uma vez, a Feira do Porco Alentejano afirmou-
-se como um evento de promoção do porco de raça 
alentejana, dos produtos associados e dos produto-

res, sendo uma das feiras de maior prestígio do sul 
do país. 
Com muita animação, espectáculos, tasquinhas, 
showcookings, colóquios e gastronomia, Ourique 
deu mais um passo na sua afirmação enquanto Ca-
pital do Porco Alentejano.

FEIRA DO PORCO ALENTEJANO 2014
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Os dias 9, 10 e 11 de Maio foram, mais uma vez, 
sinónimo de celebração do mundo rural. A Feira de 
Garvão 2014 voltou a ser um sucesso, com milhares 
de visitantes a regressar ou a visitar pela primeira 
vez aquela é uma das feiras que melhor preserva e 
perpetua o espírito do mundo rural. 

Com exposição agropecuária, gastronomia, activi-
dades equestres, concursos gastronómicos, leilões 
de reprodutoras de porco alentejano, espectá-
culos, artesanato e venda de produtos, a Feira de 
Garvão 2014 deu mais um passo na projecção da 
tradição rumo ao futuro.

FEIRA DE GARVÃO 2014
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O mês de Agosto está quase a chegar e com ele as 
Festas de Santa Maria, um momento único de encon-
tro entre Ouriquenses. É por ocasião das Festas de 
Santa Maria que muitos Ouriquenses que estão fora 
do concelho aproveitam para voltar à sua terra, sen-
do que este ano poderão assistir a grandes espectá-
culos e muitas actividades diferenciadas a propósito 
de mais uma edição das Festas de Santa Maria.
Assim, as festividades começam logo no dia 10 de 
Agosto com a emissão em directo, a partir de Ou-
rique, do programa líder de audiências da RTP “O 
Preço Certo”, com a boa disposição de Fernando 
Mendes. No dia 14 de Agosto haverá uma noite de 
fados, com Jorge Fernando, nome incontornável do 
fado, e Fábia Rebordão. 
No dia 15 de Agosto será a banda mítica de Rui Rei-
ninho, os GNR, subir a palco, para cativar os mais no-
vos e apelas à memória musical dos mais velhos. A 16 
de Agosto o destaque vai para a largada de touros 
nocturna, pra, no dia seguinte, ter lugar o passeio de 
cicloturismo José Augusto Brito.
As Festas de Santa Maria 2015 serão, certamente, 
um sucesso, unindo mais uma vez a grande família 
Ouriquense. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA

A Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Ourique organizou, no dia 1 de Junho, uma série 
de actividades para comemorar o Dia da Criança, na-
quela que foi uma tarde muito divertida no Pavilhão 
Multiusos de Ourique.
Entre insufláveis, pinturas faciais, larga de balões 
com mensagens, oficina de Inglês, acções cinm via-
turas e pilotos de rally, muitas foram as actividades 
para as crianças, que culminaram num lanche para 
todos.

DIA CULTURAL DO AGRUPAMENTO 
VERTICAL DE ESCOLAS DE OURIQUE

O Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique assi-
nalou no passado dia 06 de Junho mais um Dia Cul-
tural, com toda a comunidade escolar, desde alunos 
a pais, passando por professores e funcionários, en-
volvida em diversas actividades.
Foram inúmeras as actividades que decorreram ao 
longo do dia, na EB 2,3 e Secundária de Ourique, 
num trabalho protagonizado por todos os agentes 
da comunidade escolar, onde as exposições, a mú-
sica, o teatro, apresentação de livros e dança foram 
alguns dos motivos que levaram muitos a visitar e 
participar no Dia Cultural do Agrupamento Vertical 
de Escolas de Ourique.

XXIII FEIRA DOS SABERES E SABORES 
DA SERRA

Santana da Serra recebeu entre os dias 23 e 25 de 
Maio a XXIII edição da Feira dos Saberes e Sabores 
da Serra. O evento contou com muita animação, mú-
sica e bailes, destacando-se o passeio de ciclomoto-
res antigos e um encontro temático sobre apicultu-
ra.



CONCERTO DE RÃO KYAO 
EM OURIQUE

O Cine-Teatro Sousa Telles foi 
palco, no passado dia 24 de Maio, 
de um concerto de Rão Kyao com 
o Coro do Carmo de Beja, naquela 
que foi uma noite mágica ao som 
dos instrumentos tocados pelo 
virtuoso músico. 
Organizado pela Paróquia de Ou-
rique, foram muitos os ouriquen-
ses que assistiram ao concerto, 
que teve lotação praticamente 
esgotada.

VI ALMOÇO DOS 
PALHEIRENSES

No dia 31 de Maio a associação Nos-
sa Terra organizou o VI Almoço dos 
Palheirenses.
O convívio, que juntou cerca de 150 
pessoas, é já um momento habitual 
de encontro entre palheirenses, es-
pecialmente para os que estão a re-
sidir noutros pontos do país.
Muita animação, música, petiscos e 
insufláveis foram as atracções para 
miúdos e graúdos.

REVISTA À PORTUGUESA
“E PORQUE NÃO EMIGRAS?”

Integrado nas comemorações dos 
40 anos da Revolução dos Cravos, 
o Cine-Teatro Sousa Telles foi palco 
da revista à portuguesa “E Porque 
Não Emigras?”.
O espectáculo, pleno de boa dispo-
sição e animação, contou com casa 
cheia, com os lugares Cine-Teatro 
Sousa Telles completamente lota-
dos.
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OURIQUE
VIVE A CULTURA

Panóias recebeu, nos dias 20, 21 e 22 de Junho, a Fes-
ta do Cavalo, com o VI Passeio Equestre da Vila de Pa-
nóias.
Organizada pela Associação Equestre “Os Amigos das 

Cangoxas” e a União de Freguesias de Panóias e Con-
ceição, o evento, para além das actividades equestres, 
contou com muita música, arraiais dançantes, sevilha-
nas e touro mecânico.

FESTA DO CAVALO EM PANÓIAS
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A Biblioteca Municipal de Ourique comemorou a  24 
de Abril o seu quarto aniversário. Num convívio onde 
estiveram presentes os alunos do 1º ciclo de Ourique, 
do pré-escolar de Ourique e da Santa Casa da Miseri-
córdia, os mais novos cantaram os parabéns à bibliote-
ca municipal.

A presença dos mais pequenos no quarto aniversário 
da biblioteca simboliza todo o trabalho que tem sido 
desenvolvido com especial atenção a este público-
-alvo, procurando fomentar e incutir o valor da leitura 
e das palavras, não sendo de estranhar que Ourique 
seja o concelho do país que mais investe em literatura.

ENCONTRO COM A CONTADORA DE 
HISTÓRIAS MADALENA MARQUES

A contadora de histórias Madalena Marques esteve 
na biblioteca Municipal de Ourique, no passado dia 
14 de Junho, para uma sessão com os mais novos 
onde, num primeiro momento, contou a história “O 
incrível rapaz que comia livros” de uma forma inte-
ractiva e teatralizada.
Num segundo momento, Madalena Marques rea-
lizou uma oficina criativa com os mais pequenos a 
partir da história contada. 

II ENCONTRO CONSTRUINDO O FUTURO

Em Maio a Biblioteca Municipal de Ourique rece-
beu o “II Encontro Construindo o Futuro”, uma ini-
ciativa destinada aos jovens do concelho de Ouri-
que e que teve como objectivo colocá-los a pensar 
nas suas vidas, na sociedade e no país, perspecti-
vando o futuro.
Numa época em que o desemprego em Portugal 
atinge uma parte considerável da população com 
bastante incidência nos jovens, este encontro 
também pretendeu contribuir para que os jovens 
do concelho de Ourique tenham ao seu dispor fer-
ramentas e exemplos que lhes permitam, desde 
cedo, pensar e construir uma carreira escolar e 
profissional de sucesso.

IV ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE



PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA

LANÇAMENTO DO LIVRO “OS NOMES 
DAS RUAS - TOPONÍMIA DA FREGUESIA 
DE OURIQUE”

Integrado nas comemorações do 4º aniversário, a bi-
blioteca Muncipal de Ourique recebeu o lançamento 
do livro “Os Nomes das Ruas – Toponímia da Fregue-
sia de Ourique”, de Henrique Figueira e Vítor Encar-
nação.
Esta edição, que conta com fotografias de Valter 
Bento, pretende dar a conhecer quem são as perso-
nalidades por trás dos nomes que figuram em algu-
mas das ruas da freguesia de Ourique. Mais do que 
sistematizar o conjunto de nomes, pretende perce-
ber quem eras essas pessoas, quais os contributos e 
os motivos que os levaram até à eternidade propor-
cionada pela toponímia.

APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “COMO CRIAR 
UM NEGÓCIO DE BOLOS 
DECORADOS”

Decorreu na Biblioteca Municipal 
de Ourique a apresentação do 
livro “Como criar um negócio de 
bolos decorados”, de Sónia Azóia.
Na sessão a autora respondeu a 
todas a todas as perguntas e re-
velou métodos e técnicas funda-
mentais para entrar no mundo 
dos bolos decorados.
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“O LUGAR DO PRIMEIRO 
AMOR” DE VANDA PALMA

Esteve patente na Biblioteca 
Municipal de Ourique, durante o 
mês de Abril, a exposição “O lu-
gar do Primeiro Amor” de Vanda 
Palma.
Na exposição da artesã de Castro 
Verde, a cerâmica e o papel aju-
dam a materializar uma história 
de memórias de um tempo difícil 
para as mulheres. Um Alentejo 
profundo, de meados do sécu-
lo XX, onde um amor que não 
cumpre a tradição, condena uma 
moça à má-língua e vergonha, 
mas também à superação, cora-
gem e reinvenção.

REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁ-
RIA COMEMORATIVA DOS 40 ANOS DO 
25 DE ABRIL

A 23 de Abril último, a Bilioteca Municipal de Ou-
rique recebeu uma Reunião de Câmara Extraordi-
nária Comemorativa dos 40 anos do 25 de Abril.
A sessão, que decorreu perante uma plateia re-
pleta de jovens, incidiu sobre as conquistas demo-
cráticas que a revolução de 25 de Abril de 1974 
trouxe a Portugal e como essas mudanças contri-
buíram para o desenvolvimento do país e dos seus 
cidadãos, para além da explicação do funciona-
mento de uma câmara municipal.
Perante os jovens, todo o executivo, bem como o 
vereador da oposição, deram conta das suas pers-
pectivas sobre o benefício da vida em democracia, 
bem como as suas experiências pessoais sobre os 
dias da revolução.

FOTOGRAFIAS FALADAS 
DUAS FORMAS 
UM CONTEÚDO 

No passado dia 23 de Abril, pe-
las 21h30, a Biblioteca Munici-
pal de Ourique recebeu  o  es-
pectáculo Fotografias Faladas 
| Duas Formas - Um Conteúdo, 
inserido nas comemorações dos 
40 anos de 25 de Abril de 1974.
Com fotografias de Valter Ben-
to e textos de Vítor Encarnação, 
Fotografias Faladas | Duas For-
mas - Um Conteúdo é um exercí-
cio de construção da realidade a 
partir do olhar e das palavras de 
dois homens.
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A Junta de Freguesia de Santana da Serra recebeu 
no passado dia 26 de Abril uma sessão para o projec-
to de criação da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) 
na Freguesia de Santana da Serra. 
Focando temas como os incêndios florestais e a sua 
prevenção, o declínio do sobreiro, o abandono da 
propriedade, a gestão florestal e a rearborização de 
áreas ardidas, a discussão do projecto de criação da 
ZIF assume um papel fundamental na preservação e 
valorização do espaço florestal.

Decorreu em Ourique uma acção de demonstração 
e sensibilização sobre podas de sobreiro e azinhei-
ra, promovida pelo Município de Ourique em par-
ceria com o Instituto de Conservação da Natureza 
(ICN).
Esta acção, que decorreu no montado, fruto da sua 
natureza prática, insere-se numa estratégia de sus-
tentabilidade do montado, de forma a garantir a 
rentabilidade e perpetuidade de um ecossistema 
único e de grande valor ambiental, social e econó-
mico.

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE ZIF EM 
SANTANA DA SERRA

ACÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PODAS DE 
SOBREIRO E AZINHEIRA

AMBIENTALQUALIDADE
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A Câmara Municipal de Ourique continua a proceder re-
gularmente a acções de desratização em toda a Vila de 
Ourique. 
Estas operações prendem-se com o facto desses roedo-
res poderem originar graves problemas de Saúde Pública, 
já que são transmissores de algumas doenças nocivas ao 
ser humano, sendo fundamental a actuação da autarquia 
neste aspecto.

No dia 20 de Fevereiro entrou em funcionamento o 
novo sistema de desferrrização/desmanganização do 
abastecimento público de Aldeia de Palheiros, um sis-
tema da responsabilidade, em alta, das Águas públicas 
do Alentejo, com capacidade de depósito de 30 metros 
cúbicos.
  Este sistema permite melhorar significativamente a 
qualidade da água de abastecimento público desta lo-
calidade, uma vez que removerá o ferro e manganês 
da água bruta, elementos que conferem sabor e cor 
à água, causando sujidade e manchas na roupa e nas 
louças sanitárias. O ferro e o manganês podem provo-
car também problemas de incrustações nas tubagens 
e acessórios, bem como problemas de ferrobactérias. 

DESRATIZAÇÃO EM OURIQUE

ÁGUA DE MELHOR QUALIDADE NA 
ALDEIA DE PALHEIROS

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA
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DESPORTO

A freguesia de Santana da Serra foi o cenário, no 
passado dia 04 de Maio, de mais uma edição da pro-
va de btt Rota das Papoilas. Com percursos de 15, 
30 e 50 quilómetros, muitos foram os que participa-
ram nesta prova, percorrendo os trilhos perfeitos 
de Santana da Serra para a modalidade.

Entre os 23 e 25 de Maio, Ourique recebeu o Mega 
Fitness 2014, naquele que foi um fim-de-semana 
dedicado ao desporto, nas suas mais variadas mo-
dalidades, para todas as gerações.
Desde a realização de um colóquio onde se debate-
ram as questões da nutrição no desporto, à prática 
de yoga, pilates, aerodance, kizomba, btt ou cami-
nhada, entre outros, muitas foram as actividades 
que atraíram centenas de participantes a Ourique.

O concelho de Ourique voltou a ser palco das gran-
des emoções do desporto automóvel com mais uma 
edição do Rally de Portugal.
O Rally de Portugal 2014, e à semelhança dos anos 
anteriores, proporcionar duas classificativas plenas 
de emoção no concelho de Ourique, ambas com 
duas passagens, a 4 e 5 de Abril últimos..

O Estádio Municipal D. Afonso Henriques recebeu 
em Abril o Encontro Convívio de Traquinas, que con-
tou com as presenças do Sport Clube Odemirense, 
do Futebol Clube Castrense, do Clube Desportivo 
Praia de Milfontes, do Alvorada Futebol Clube, do 
Sport Clube Mineiro Aljustrelenses, para além da 
equipa organizadora, o Ourique Desportos Clube. 
Uma tarde muito animada, onde o convívio e o des-
porto marcaram presença.

BTT ROTA DAS PAPOILAS

OURIQUE MEGA FITNESS 2014

RALLY DE PORTUGAL 2014

ENCONTRO CONVÍVIO DE TRAQUINAS

Sport Clube
Odemirense

Futebol Clube
Castrense

Alvorada
Futebol Clube

Ourique
Desportos Clube

Clube Desportivo
Praia de Milfontes

Sport Clube Mineiro
Aljustrelense

EQUIPAS PRESENTES

organização apoios patrocinador

ENCONTRO 
CONVÍVIO de
TRAQUINAS

05 de Abril 2014 | 15h00 | Ourique
Estádio Municipal D. Afonso Henriques

II TORNEIO GRUPO AF SILVA
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MUNICÍPIO DE OURIQUE CONTINUA 
A “SUPERAR” OBJECTIVOS DE 
REDUÇÃO DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE SATISFEITA 
POR NÃO PERDER ESCOLAS

MUNICÍPIOS COMBATEM DÍVIDAS

in Rádio Pax
22.01.2014

in Correio Alentejo
25.06.2014

in Portugal Português – TVI24
01.06.2014

É NOTÍCIA
OURIQUE

ELECTRIFICAÇÃO RURAL EM OURIQUE

in SIC
17.01.2014
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Monte da Ribeira | Ourique

Santa Luzia | Ourique

Alcarias | Ourique

Ourique | Castro Verde

Percurso
Mt da Ribeira
Rio Torto
Santana da Serra
Portela do Lobo (café)
Ourique

Percurso
Santa Luzia
Funcheira
Garvão
Chada 
Ourique

Percurso
Alcarias
Conceição
Panóias
Ourique

Percurso
Ourique
Grandaços 
Castro Verde

Ida
07:30
07:40
07:50
08:00
08:20

Ida
08:30
08:40
08:45
08:52
09:00

Ida
08:30
08:35
08:40
09:00

Ida
08:00
08:10
08:30

Ida
16:30
16:40
17:00

Volta
16:40
16:35
16:25
16:15
16:00

Frequência
3ª e 6ª

Frequência
2ª,4ª e 6ª

Frequência
3ª e 5ª

Frequência
Diária

Frequência
Diária

Frequência
Diária

Volta
16:30
16:20
16:15
16:07
16:00

Volta
16:30
16:25
16:20
16:00

Volta
09:05
08:45
08:35

Volta
17:35
17:25
17:05

Aldeia de Palheiros | Ourique
Percurso
Aldeia de Palheiros
Ourique

Ida
08:30
08:40

Volta
16:10
16:00

Favela | Ourique
Percurso
Favela
Ourique

Ida
08:30
08:40

Volta
16:10
16:00

Cumprimos a promessa de alargar a rede de transportes 
gratuitos a todo o concelho. Estamos mais perto de si!

Por isso melhoramos os serviços em seu benefício.

ROTAS DO CONCELHO



Frequência
1ª e 3ª 
quinta-feira 
de cada 
mês

Frequência
2ª e 4ª 
quinta-feira 
de cada 
mês

Frequência
2ª e 4ª 
terça-feira 
de cada 
mês
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TRANSPORTES GRATUITOS PARA TODOS

URBANAS | OURIQUE

Marchicão | Ourique

Monte São Braz | Ourique

Encalho | Ourique

Linha 1
Fábrica da Cortiça
Monte da Volta
Brochas 1
Brochas 2
Rossio do Poço
Cerca do Lagar
Rua Dr. Virgilio Saque
Escola Secundária
Escola Básica
JF Ourique
Escola Secundária
Bairro do Rosal
Rosal Sul
Cassoleta 2
Escola Secundária

Linha 2
Escola Secundária
Mercado
Rua Virgílio Saque
Eirinhas
Cerca do Lagar
CM Ourique
JF Ourique
Escola Secundária
Bairro do Rosal
Rosal Sul
Cassoleta 2
Escola Secundária

Ida
08:00
08:01
08:05
08:07
08:09
08:11
08:14
08:17
08:20
08:22
08:24
08:27
08:30
08:32
08:36

Ida
10:00
10:02
10:08
10:11
10:13
10:19
10:21
10:23
10:31
10:34
10:36
10:40

Volta
11:36
11:35
11:31
11:29
11:27
11:25
11:22
11:19
11:16
11:14
11:12
11:09
11:06
11:04
11:00

Volta
14:40
14:36
14:34
14:31
14:23
14:21
14:19
14:13
14:11
14:08
14:02
14:00

Percurso
Marchicão
Fernão Vaz
Aldeia Palheiros
Curral Velho
Encalho
Ourique

Percurso
Monte São Braz
Foros da Favela
Favela
Ourique

Percurso
Encalho
Saraiva
Tardonas
Cassoleta
Ourique

Ida
09:30
09:35
09:45
09:55
10:00
10:10

Ida
09:30
09:35
09:40
09:50

Ida
09:30
09:40
09:50
09:55
10:00

Volta
13:35
13:30
13:20
13:15
13:10
13:00

Volta
13:20
13:15
13:10
13:00

Volta
13:30
13:20
13:10
13:05
13:00

Horários vigentes a partir de 04 de Julho de 2014 até ao início do ano lectivo.
Os Transportes Colectivos funcionam apenas durante os dias úteis.
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

Sessão Ordinária de 22 de Janeiro de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta Nº3/O/2014 – Regimento da Câmara Mu-
nicipal de Ourique (Mandato 2013-2017).

Sessão Ordinária de 12 de Fevereiro de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta Nº6/P/2014 – Atribuição de Bolsas de Es-
tudo;

- A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o 
despacho do Presidente da Câmara proferido em 
29 de Janeiro de 2014, através do qual adjudicou 
ao abrigo do nº3 do art.º 35º da Lei 75/2013 de 12 
de Setembro a empreitada de Arranjo Urbanístico 
do Centro Histórico da Vila de Ourique à Sociedade 
SUBMERCI – Construção e Urbanização Lda, pelo 
valor de 228.829,18€.

Sessão Ordinária de 11 de Abril de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade 
a proposta Nº22/P/2014 – Segunda Alteração ao 
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o 
protocolo de criação da Plataforma de Entendimen-
to e de Colaboração mútua entre o Instituto Poli-
técnico de Beja e os Municípios do Baixo Alentejo.

Sessão Ordinária de 23 de Abril de 2014

- A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, 
nos termos do nº3 do artigo 35º da Lei nº75/2013 
de 12 de Setembro, o protocolo de cedência dos pa-
vilhões da Barragem do Monte da Rocha, celebrado 
entre o Município de Ourique e o Corpo Nacional 
de Escutas;

- A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, 
nos termos do nº3 do artigo 35º da Lei nº75/2013 
de 12 de Setembro, a atribuição de um subsídio 
mensal no valor de 200€ pelo período de 36 meses, 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntári-
os de Ourique.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

Sessão Ordinária de 14 de Maio de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade re-
jeitar a proposta de encerramento de escolas do 
1º ciclo com menos de 21 alunos, com efeitos a um 
de Setembro de 2014, nomeadamente a E.B. 1 de 
Garvão e E. B. 1 de Santana da Serra.

Sessão Ordinária de 11 de Junho de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta Nº30/P/2014 – Cancelamento do Pedido 
de Empréstimo “Programa de Apoio à Economia Lo-
cal”;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta Nº33/P/2014 – Aprovação da Segunda 
Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição 
de Bolsas de Estudo;

- A Câmara Municipal aprovou por maioria a propos-
ta Nº35/P/2014 – 1ª Revisão ao Orçamento Munici-
pal – 2014. 

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 27 de Fevereiro de 2014

- Discussão e Aprovação da alteração ao regula-
mento de taxas e preços do Município de Ourique 
– Proposta 06/CM/2014
Aprovado por: Maioria

Sessão Ordinária de 28 de Abril de 2014

- Apreciação e Votação do Inventário dos Bens, Dire-
itos e Obrigações Patrimoniais e do Documento de 
Prestação de Contas 2013 – Proposta nº7/CM/2014
Aprovado por: Maioria



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

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

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

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

PANÓIAS
t. 286 563 154 // fax 286 563 154

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

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 Conceição
t. 286 944 355

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

EB1 e 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
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organização parcerias

Santa Casa da Misericórdia de Ourique  |  Ourique Desportos Clube - Veteranos e BTT  |  Paróquia de Ourique
Agrupamento de Escuteiros 992  |  Associações do Concelho

14AGOSTO

JORGE

& FÁBIA REBORDÃO
FERNANDO

NOITE DE FADOS

15AGOSTO
CONCERTO

AGOSTO16 AGOSTO17
PASSEIO

JOSÉ AUGUSTO BRITO

CICLOTURISMO

Consulte o programa detalhado.

10AGOSTO

FERNANDO

AO VIVO EM OURIQUE

O PREÇO CERTO 

DJ EDDIE FERRER

GNR

LARGADA NOCTURNA

SUZY
& DJ RUI (VOCACIONES)

Vencedora 
Festival da 
Canção


