
passos
do concelho

B
O

LE
TI

M
 D

A
 C

Â
M

A
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E 

O
U

R
IQ

U
E

N
º2

3 
| D

EZ
EM

B
R

O
 2

01
4 

| I
N

FO
M

A
IL

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!



MUNICÍPIO // pág. 4

EDITORIAL // pág. 3

EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL // pág. 6

REPORTAGEM // pág. 8

AMBIENTE // pág. 16

CULTURA & DESPORTO // pág. 14

BIBLIOTECA // pág. 18

OURIQUE É NOTÍCIA // pág. 19

DELIBERAÇÕES // pág. 22

NOSSO POVO, NOSSA GENTE // pág. 20

CONTACTOS ÚTEIS // pág. 23

PROPRIEDADE // Câmara Municipal de Ourique
DIRECTOR // Pedro do Carmo, Presidente da Câmara Municipal de Ourique
COORDENAÇÃO EDITORIAL // Jorge Barnabé
REDACÇÃO // Gabinete de Informação e Comunicação - GICO
FOTOGRAFIA // GICO CMO
FOTOS REPORTAGEM // Águas Públicas do Alentejo
DESIGN DE COMUNICAÇÃO // Ana Nobre andesign.comunicacao@gmail.com

PAGINAÇÃO // Cocas Produções cocasproducoes.pt

TIRAGEM // 3000 Exemplares
PERIOCIDADE // Quadrimestral

contacto // 286 510 404 / gico@cmourique.pt

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Inscreva-se na Newsletter
e receba toda a informação
actualizada sobre o município
em www.cm-ourique.pt



ED
IT

O
R

IA
L 

//
 p

ág
. 3

Concluímos o primeiro ano de mandato preser-
vando a palavra e a acção que sustentam o com-
promisso de uma governação centrada no futuro 
da nossa terra. Uma governação que é pertença 
das pessoas, do seu voto de confiança e da res-
ponsabilidade exigida a quem lidera. E assumimos 
essa condição com orgulho. Com muito orgulho.
A vontade de fazer sempre mais e melhor é ali-
mentada pelo compromisso e pelo dever de ser-
vir a causa pública. 
Tal como nos anos anteriores apresentamos a ac-
tividade da autarquia com obras e projectos con-
cretos, com o cumprimento de objectivos e de 
responsabilidades que servem em primeiro lugar 
as populações e que dignificam o futuro do nosso 
Concelho. E Ourique, a cada dia que passa, tem 
mais futuro! Um futuro que se conquista com es-
forço e por mérito!
Embora este seja um momento de fazer um ba-
lanço não vos pretendo maçar com os números da 
dívida – que continua a baixar; nem com as esta-
tísticas – que nos retiram da lista negra das autar-
quias; nem tão pouco com o reconhecimento de 
uma autarquia gerida com rigor e transparência 
– que somos, orgulhosamente!
Este é o momento de lançar novos desafios: de 
criar melhores instrumentos de informação e de 
transparência, como é o caso do novo site; de ga-
rantir bens essenciais às populações, como é o 
caso do abastecimento de água; de promover as 
acessibilidades rodoviárias, as electrificações ru-
rais; de enaltecer o crescimento na qualidade e 
na quantidade dos serviços prestados nas áreas 
do ambiente e da protecção civil; de garantir que 
continuaremos a prestar os serviços e os apoios 
nas áreas sociais e de educação, de transportes e 
de cuidados médicos.

Este é a ocasião para se reerguer a esperança. 
Para evocar as ambições e servir novas expecta-
tivas. Este é o momento em que garantimos que 
ninguém ficará para trás. Que não voltamos atrás. 
Porque o nosso futuro é aquele que se prolonga 
no horizonte. É um futuro construído na dureza 
das provações, nas decisões difíceis que toma-
mos com a vontade de servir.
E é convosco que partilho o desejo de um futuro 
auspicioso, em que nos unimos no melhor para a 
nossa terra, em que respeitaremos novas ideias 
e construiremos a vontade de fazer mais. Fazer 
Sempre Mais e Melhor!
Sabemos todos que o futuro não se decreta e que 
as dificuldades não se resolvem por despacho. Sa-
bemos isso e é essa sabedoria que nos dá mais 
força para continuar a trabalhar. Para que o futu-
ro não se hipoteque. Nunca mais!

Desejo-vos Boas Festas e faço votos de um ano 
de 2015 Feliz e Próspero!
   
Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

FAZER MAIS

passos
do concelho

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!
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O Município de Ourique aderiu ao projecto “Minha 
Rua”, da plataforma Portal do Cidadão, permitindo 
aos munícipes reportarem directamente situações 
relativas aos espaços públicos que necessitem de 
uma intervenção da autarquia, tais como jardins, 
iluminação pública, recolha de resíduos, patrimó-
nio e equipamentos públicos danificados, entre 
outros. 
A adesão do Município de Ourique visa promover 
e satisfazer a relação de proximidade pretendida 
com os cidadãos, melhorando os serviços presta-
dos pela autarquia em espaços públicos e ainda in-
centivar os munícipes a uma maior participação na 
valorização do Concelho. 

Dados de acesso: http://www.portaldocidadao.pt/
PORTAL/aminharua/situationReport.aspx 

Santana da Serra recebeu no passado dia 1 de No-
vembro a sessão pública de atribuição do nome de 
rua a Manuel Martins Guerreiro, junto ao largo da 
ponte.
A cerimónia solene contou com a presença dos fa-
miliares do homenageado, dos executivos da Câ-
mara Municipal de Ourique e da Junta de Freguesia 
de Santana da Serra, bem como de inúmeros santa-
nenses que se quiseram associar à homenagem do 
benenérito da terra.

MUNICÍPIO DE OURIQUE ADERIU 
AO  PROJECTO “MINHA RUA”

ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA 
EM SANTANA DA SERRA

A Câmara Municipal de Ourique reunida em sessão 
ordinária aprovou por unanimidade o Orçamento e 
as Grandes Opções do Plano para 2015 que inscreve 
um valor de 18.974.650 de euros. 
O que representa uma redução de cerca de 580.000 
euros em face do orçamento para 2014 (19.955.500 
ME), com o propósito de continuar a aumentar a 
taxa de execução orçamental, actualmente em 68%. 
A elaboração do Orçamento e do Plano para 2015 
foi realizada dentro dos prazos previstos, respeitan-
do o estatuto da Oposição, e é constituído apesar 
das dificuldades resultantes das indefinições do Or-
çamento de Estado e dos Programas Comunitários 
de Financiamento a iniciar. 

Ainda assim este documento continua a espelhar 
nas suas opções uma forte aposta nas políticas so-
ciais de apoio às famílias e aos cidadãos mais caren-
ciados, o serviço da divida da autarquia, o aproveita-
mento dos fundos comunitários enquanto factores 
de oportunidade para a competitividade e coesão 
e uma estratégia de investimento público dinamiza-
dor da economia local, da criação de emprego e de 
desenvolvimento sustentado do Concelho. 
A Câmara Municipal aguarda a discussão e aprova-
ção na Assembleia Municipal de Ourique para uma 
explicação mais detalhada do Orçamento de 2015. 

OURIQUE COM ORÇAMENTO DE 18.9 MILHÕES DE EUROS PARA 2015
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passado mês de Novembro, um novo site através 
do mesmo domínio  HYPERLINK “http://www.cm-
-ourique.pt” www.cm-ourique.pt, com o objectivo 
de promover um melhor acesso, com mais informa-
ção e maior transparência nos dados disponíveis 
aos ouriquenses em particular e a toda a comuni-
dade em geral. 
Esta nova plataforma, que será complementada no 
primeiro trimestre de 2015 com um Portal do Mu-
nícipe, organiza e disponibiliza maior quantidade 
de informação, procurando uma navegação mais 
fácil e intuitiva e uma relação de maior transpa-
rência com os cidadãos,   afirmando os objectivos 
de modernização administrativa da autarquia, no 
âmbito de um processo de candidatura a fundos 
comunitários. 
São utilizados na acessibilidade do site um modelo 
de ícones universais que identificam as áreas e os 
temas, assumindo uma estrutura mais acessível e 
moderna que permite aos utilizadores uma nave-
gação mais fácil. É pretensão da autarquia não só 
colocar à disposição de todos um instrumento de 
pesquisa moderno, mas também consolidar uma 
evolução significativa nos índices de transparência 
tornando o Município de Ourique um modelo das 
melhores práticas ao nível nacional. 

Ourique recebeu a 1 de Julho todo o dispositivo 
de combate a incêndios preparado para enfrentar 
a Fase Charlie, período de tempo que se estendeu 
até 30 de Setembro e onde o risco de incêndio é 
mais elevado. 
No que diz respeito à vigilância e apoio ao comba-
te de incêndios, esteve no terreno o helicóptero 
ligeiro de combate a incêndios, com uma equipa 
de cinco elementos da Força Especial de Bombei-
ros e um piloto; a corporação dos Bombeiros Vo-
luntários de Ourique com todo o seu dispositivo; 
a equipa de Sapadores Florestais da Câmara Muni-
cipal de Ourique, composta por 6 elementos e um 
carro de apoio ao combate; uma equipa da Junta 
de Freguesia de Ourique, composta por 3 elemen-
tos e um carro de apoio ao combate; uma equipa da 
Junta de Freguesia de Santana da Serra, composta 
por 3 elementos e um carro de apoio ao combate; 
o apoio de carros ligeiros e pesados de combate a 
incêndio da Afocelca, do grupo Portucel Soporcel. 
Com as missões de vigilância, patrulhamento e 
fiscalização, o dispositivo contou com o funciona-
mento da Torre de Vigia da Cegonhita (24 horas 
por dia), com a colaboração da GNR de Ourique e 
Garvão, das equipas de Protecção da Natureza e 
Ambiente da GNR (Destacamento de Aljustrel).

MUNICÍPIO DE OURIQUE 
TEM NOVO SITE

HELICÓPTERO REFORÇOU DISPOSITIVO 
DE VIGILÂNCIA E COMBATE A 
INCÊNDIOS EM OURIQUE

MUNICÍPIO
EM FOCO
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O projecto Brigada dos Sorrisos, um dos eixos do 
CASA – Centro de Apoio à Solidão na Aldeia, da 
Associação NOSSA TERRA (Aldeia de Palheiros, 
Ourique), é um dos 10 finalistas do distrito de Beja 
no âmbito da Missão Sorriso 2014, programa de 
responsabilidade social e ambiental do Continente 
(grupo Sonae). 
Com o projecto a votação pretende-se dotar o 
CASA com equipamentos/mobiliário que permitam 
criar um espaço de saúde e bem-estar; um espaço 
para actividades de literacia e educação/informa-
ção e um espaço para convívio. Neste projecto, 
através do eixo “Brigada dos Sorrisos”, serão dina-
mizadas diferentes actividades estimuladoras do 
envelhecimento activo e da melhoria da qualidade 
de vida de idosos residentes em meio rural, em si-
tuação de isolamento geográfico e social. 
As votações decorrem no site da Missão Sorriso até 
31 de Dezembro de 2014.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Ourique (CPCJO) organizou no passado dia 10 de 
Outubro o I Encontro Anual dos Direitos das Crian-
ças “Brincar Sem Risco”.
A iniciativa, que decorreu durante todo o dia no Pa-

vilhão Multiusos de Ourique, foi direccionada para 
as crianças dos jardins-de-infância e do 1º ciclo do 
concelho, que de um forma lúdica e didáctica, com 
muita brincadeira à mistura, puderam conhecer os 
direitos das crianças.

No passado dia 11 de Novembro a Câmara Muni-
cipal de Ourique assinalou o Dia de São Martinho 
com a população sénior do concelho com um visita 
à marina de Vilamoura e um almoço-convívio, com 
animação musical e lanche.
Centenas de idosos passaram um dia animado, ple-
no do convívio e boa disposição, naquela que já é 
uma tradição proporcionada pela autarquia.

ASSOCIAÇÃO NOSSA TERRA TEM 
PROJECTO FINALISTA DA MISSÃO 
SORRISO 2014

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO 
MARTINHO

I ENCONTRO ANUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS “BRINCAR SEM RISCO”



ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 E

 A
Ç

Ã
O

 S
O

C
IA

L 
//

 p
ág

. 7

A Câmara Municipal de Ourique organizou nos pas-
sados dias 14, 15 e 16 de Outubro passeios senio-
res a Lisboa que contaram com uma enorme ade-
são do parte da população do concelho. 
Os idosos do concelho tiveram oportunidade de vi-
sitar a zona de Belém, o Museu da Presidência da 
República, almoçar numa casa de fados e visitar o 
Santuário Nacional do Cristo Rei.

Quarenta crianças inscritas nas Actividades de 
Tempos Livres (ATL) de Ourique, com idades entre 
os 6 e os 12 anos, participaram no passado dia 31 
de Julho numa visita pedagógica às instalações da 
RTP e ao museu da rádio e televisão públicas. 
Ao longo do dia participaram num conjunto de 
actividades proporcionadas pelos técnicos educa-
tivos da RTP, tomando um conhecimento directo 
de como se processam as produções das emissões 
quer da televisão quer da rádio. 

De 01 de Julho a 12 de Setembro a Câmara Muni-
cipal de Ourique, através do Gabinete Municipal de 
Juventude, realizou uma série de actividades de 
Verão para os jovens entre os 12 e os 18 anos.
Entre as inúmeras actividades, que suscitaram o 

interesse e entusiasmo dos jovens, destacam-se di-
versos workshos, acampamentos (na ilha de Tavira 
e no Castro da Cola), peddy papers, visitas a par-
ques aquáticos, entre muitas outras.

PASSEIO SÉNIOR A LISBOA
CRIANÇAS DE OURIQUE
VISITARAM A RTP

ACTIVIDADES DE VERÃO DO GABINETE MUNICIPAL DE JUVENTUDE

EDUCAÇÃO
E ACÇÃO SOCIAL
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Ao longo do último ano, o Município 
de Ourique tem continuado a apos-
tar no desenvolvimento do concelho, 
proporcionando mais e melhores con-
dições a todos os munícipes. Apesar 
dos constrangimentos financeiros 
que o país atravessa, e aos quais a au-
tarquia não é alheia, a estratégia do 
município, assentando numa gestão 

rigorosa dos recursos, continua, colo-
cando sempre as pessoas em primei-
ro lugar.
Assim, esta edição do boletim muni-
cipal apresenta uma foto-reportagem 
sobre tudo o que se tem feito no úl-
timo. Afinal de contas, uma imagem 
vale mais do que mil palavras.

Obras de requalificação urbana (futura sede Secção BTT-ODC)

Modernização Administrativa (Atendimento ao 
Público do Município de Ourique)

Criação do Posto de Turismo de Ourique
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Obras de requalificação urbana (futura sede Secção 
BTT-ODC)Obras de requalificação urbana (futura sede Secção 

BTT-ODC)

Reabilitação Urbana Electificações rurais por todo o concelho

Obras do projecto CASA_Centro de Apoio à Solidão na Aldeia (Aldeia de Palheiros)

O QUE TEMOS FEITO
POR SI!
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Requalificação de passeios em Ourique

Requalificação de painéis informativos em Ourique

Requalificação do telhado da Casa Mortuária de 
Ourique



R
EP

O
R

TA
G

EM
 /

/ 
p

ág
. 1

1

Requalificação da Estrada Municipal 515 (Ourique-
-Almodôvar)

Requalificação da Estrada Municipal 546 (IC1-Go-
mes Aires)

Requalificação da Estrada Municipal 515 (Ourique-Almodôvar)

Requalificação da Estrada Municipal 546 (IC1-Go-
mes Aires)

Requalificação de caminhos rurais no concelho
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Construção da nova ETAR de Ourique

Criação do Posto de Turismo de OuriqueObras de requalificação urbana (futura sede Agru-
pamento de Escuteiros de Ourique)

Reabilitação Urbana Remodelação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvi-
mento (GADE)
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Requalificação da Estrada Municipal 1132 (Aldeia 
Nova da Favela-Cruzamento Cabeça da Serra) 

Requalificação da Estrada Municipal 1132 (Aldeia 
Nova da Favela-Cruzamento Cabeça da Serra)

Construção do novo depósito de abastecimento de água em Panóias
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PREÇO CERTO EM OURIQUE

Ourique foi o palco, no passado dia 14 de Setembro, 
da emissão em directo do programa Preço Certo, da 
RTP1, apresentado por Fernando Mendes, contan-
do ainda com as actuações da cantora Rita Guerra e 
da fadista Joana Amendoeira.
A emissão, que foi a última do périplo de Verão que 
o programa fez, contou com a participação de cen-
tenas de ouriquenses, que preencheram de forma 
entusiástica as bancadas do concurso.
Destaque também para a vertente social do progra-
ma, com a produção a oferecer diversos electrodo-
mésticos a uma instituição particular de solidarieda-
de social do concelho, nomeadamente, a Santa Casa 
da Misericórdia de Ourique.

AO SOL: ROTEIRO TEMPORÁRIO
DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Entre 01 de Julho e 30 de Setembro decorreu em 
Ourique o projecto “Ao Sol – Roteiro Temporário de 
Arte Contemporânea”, organizado pela Atalaia - As-
sociação dos Amigos da Cultura e das Artes e pela 
Câmara Municipal de Ourique.
A iniciativa apresentou em oito espaços públicos 
institucionais uma “exposição de arte experimental, 
que utiliza a ciência e a tecnologia para desenvolver 
novos meios de expressão artística.” 
Foram expostas em Ourique, Aljustrel, Almodôvar 
e Garvão peças que utilizam meios que incorporam 
processos químicos, fenómenos físicos e biológicos, 
electrónica e informática, bem como ambientes vir-
tuais, instalações, robótica, videoarte e arte digital, 
que contaram com a participação dos artistas Antó-
nio Caramelo, Kira O’Reilly, Maria Lúcia Cruz Correia, 
Maria Manuela Lopes, André Cepeda, Yann Marussi-
ch e Marta de Menezes. 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL 
DO TURISMO

No passado dia 27 de Setembro o Município de Ou-
rique assinalou o Dia Mundial do Turismo com um 
percurso pedestre no Circuito Arqueológico da Cola.

A iniciativa contou com inúmeros participantes num 
percurso que, ao longo de 8 quilómetros, passou 
por três sítios arqueológicos do circuito.  

Biblioteca Jorge Sampaio, Ourique: Marta de Menezes, In the beginning there was the Word 
Caixa Geral de Depósitos, Ourique: António Caramelo, Untitled #1
Escola EB2, 3/S, Ourique: Maria Lúcia Cruz Correia , Ontological ecology of Echoes 
Piscina, Ourique: Kira O’Reilly, Coluna do Mira
Tribunal, Ourique: Maria Manuela Lopes, The Approach
Câmara Municipal, Aljustrel: Marta de Menezes  Decon
Fórum Cultural, Almodôvar: André Cepeda, Rien 
Unidade de Cuidados Continuados, Garvão: Yann Marussich, Bleu Remix 2

Roteiro Temporário de Arte Contemporânea
Temporary Rout of Contemporary Art
Ourique/Aljustrel/Almodôvar/Garvão

1 Julho/July a/to 30 Setembro/September, 2014
Visita Guiada/Guided Tour: 5 Setembro, 15:00

Ao Sol, Cartaz.indd   1 17/06/14   23:37:46

Durante os meses de Junho e Julho, a Câmara Mu-
nicipal de Ourique proporcionou aos munícipes de 
todo o concelho uma série de caminhadas noctur-
nas, no sentido de promover uma maior qualidade 
de vida.
A iniciativa, que contou com grande adesão por 
parte da população, aconteceu durante aqueles 
dois meses em todas as freguesias do concelho de 
Ourique. 

CAMINHADAS NOCTURNAS
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OURIQUE
VIVE A CULTURA

Entre os dias 14 e 17 de Agosto, Ourique recebeu, 
mais uma vez, as Festas de Santa Maria.
Momento de encontro entre muitos ouriquenses que 
regressam à sua terra por ocasião das férias de Verão, 
as Festas de Santa Maria 2014 tiverem início no dia 14 
de Agosto com uma noite de fados, tendo a praça D. 
Dinis como pano de fundo. Numa noite e num cenário 
perfeitos, muitos foram aqueles que assistiram a um 
belíssimo concerto proporcionado por Jorge Fernan-
do e Fábia Rebordão.

No dia seguinte, 15 de Agosto, para além das tradicio-
nais missa solene em honra de Nª. Srª. da Assunção e 
procissão, o ponto alto foi para o concerto da banda 
GNR, já no Pavilhão Multiusos de Ourique.
O dia 16 contou com uma largada e a actuação de 
Suzy, vencedora do festival da canção 2014, no largo 
dos antigos bombeiros voluntários de Ourique.
O encerramento das Festas de Santa Maria 2014 acon-
teceu no dia 17 de Agosto com a realização do 8º pas-
seio de cicloturismo “José Augusto Brito”.

Entre 01 de Maio e 30 de Setembro tiveram lugar em 
Ourique uma série de residências artísticas, dinami-
zadas pela associação Atalaia e a Câmara Municipal 
de Ourique, com a presença de diversos artistas dos 
mais variados países.
Os projectos criados e desenvolvidos entre 1 de 

Maio e 30 de Setembro, nas residências de criação 
foram apresentados entre 1 e 13 de Outubro, dando 
a conhecer ao público e aos criadores os principais 
espaços do território utilizáveis para apresentações 
dentro das artes performativas (dança, teatro, per-
formance, música, artes plásticas e multimédia).

FESTAS DE SANTA MARIA 2014

ARTES PERFORMATIVAS
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A população de Garvão e da Funcheira visitou a Es-
tação de Tratamento de Águas (ETA) do Monte da 
Rocha no passado dia 5 de Novembro. 
Esta foi uma oportunidade para estas populações, 
as primeiras a serem abastecidas com água captada 
na barragem do Monte Rocha, conhecerem as ins-
talações e todo o processo de tratamento de água 

na renovada ETA, um equipamento com as técnicas 
mais avançadas nesse domínio.
Recorde-se que o abastecimento de água ao conce-
lho de Ourique é um projecto estratégico da Câma-
ra Municipal de Ourique, em parceria com as Águas 
Públicas do Alentejo, respondendo a uma necessi-
dade premente da população ouriquense.

A audiência final do projecto de criação de Zona de 
Intervenção Florestal (ZIF) na freguesia de Santana 
da Serra teve lugar no passado dia 12 de Outubro.
A sessão contou com a participação de diversos in-
teressados no assunto, num esforço de todos para 
valorizar o espaço florestal, contribuindo para o 
desenvolvimento da freguesia de Santana da Serra.

A auditório da biblioteca municipal de Ourique re-
cebeu no passado dia 26 de Novembro mais uma 
edição das oficinas Re-planta. 
Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal 
de Ourique em colaboração com a Resialentejo, 
consistiu num workshop sobre hortas biológicas 
e compostagem, fornecendo ideias e dicas a qual-
quuer pessoas que queira iniciar ou melhorar a sua 
horta com os preceitos da compostagem.
 Este workshop inseriu-se no âmbito da semana Eu-
ropeia da Prevenção dos Resíduos que decorreu de 
22 a 30 de Novembro.

DIA DE PORTAS ABERTAS

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE ZIF

OFICINA RE-PLANTA

AMBIENTALQUALIDADE
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O restaurante “Adega do Monte Velho” acolheu, 
no passado dia 24 de Novembro, o workshop “Me-
nos Sobras”.
Este workshop, promovido pela Resialentejo e 
pela Câmara Municipal de Ourique, no âmbito da 

“Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos”, 
pretendeu sensibilizar os participantes para a reu-
tilização das sobras de comida, evitando, dessa fo-
ram, os desperdícios alimentares.

WORKSHOP MENOS SOBRAS

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

E FELIZ ANO 2015E FELIZ ANO 2015
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PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA

A Biblioteca Municipal de Ourique recebeu en-
tre os dias 22 e 27 de Setembro a XVIII Feira do 
Livro.
O certame deste ano teve incício a 22 de Se-
tembro com a abertura oficial da feira, com 
muita animação, pinturas faciais, balões, pen-
teados loucos e construção de bonecos.
No dia seguinte foi a vez de Jorge Serafim, co-
nhecido contador de histórias, dinamizar diver-
sas sessões para os alunos do primeiro ciclo. 
Ao fim do dia, Jorge Serafim apresentou o seu 
livro “A minha boca parece um deserto”.
No dia 24 de Setembro, a Biblioteca Munici-
pal de Ourique recebeu o espectáculo infantil 
“Aqui há caracol”, pela companhia Teatro An-
dante, para, no dia 25, ser a vez de Ana Mou-

rato dinamizar uma série de sessões de contos 
para bebés.
Já no dia 26 de Setembro teve lugar a acção de 
formação “O livro e a literatura para a infância. 
O que escolher? Como contar?”. Nesse mesmo 
dia, diversos idosos dos lares e centros de dia 
do concelho de Ourique tiveram a oportuni-
dade de visitar a feira do livro e assistir a uma 
actuação do grupo “Os Saramagos de Garvão”. 
O dia terminou com a apresentação do livro 
“Prometo Falhar” por parte do seu autor, Pedro 
Chagas Freitas.
No último dia da XVIII Feira do Livro, o encerra-
mento aconteceu  com a actividade “Nas asas 
dos livros”, destinada a pais e filhos, seguida de 
um espectáculo de danças de salão.        

XVIII FEIRA DO LIVRO
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CÂMARA DE OURIQUE RENOVA 
PRESENÇA NA INTERNET

CÂMARA DE OURIQUE COM ORÇAMENTO
DE 18,9 MILHÕES DE EUROS EM 2015

PROJECTO EM ALDEIA DE 
PALHEIROS CANDIDATO NA 
“MISSÃO SORRISO”

in Rádio Pax
19.11.2014

in Diário Online
04.11.2014

in Correio Alentejo
05.11.2014

É NOTÍCIA
OURIQUE

MAIS UM MOMENTO DE AFIRMAÇÃO E 
PROMOÇÃO DO CONCELHO DE OURIQUE, 

DOS SEUS PRODUTOS E DA MARCA OURIQUE 
CAPITAL DO PORCO ALENTEJANO, COM 

UMA AULA DE COZINHA À BASE DO PORCO 
ALENTEJANO

in Chefs Academy  (RTP1)
08.11.2014
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

Sessão Ordinária de 25 de Junho de 2014

- A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o 
despacho nº54/P – Concurso Público nº 2/2014 – 
Empreitada de Electrificação Rural nas Freguesias 
de Ourique e Panóias.

Sessão Ordinária de 07 de Julho de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº39/P/2014 – Projecto de regulamento do 
Gabinete Municipal de Apoio à Juventude;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
minuta do contrato de empreitada de “Electrificação 
Rural nas Freguesias de Ourique e Panóias”;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o 
mapa de trabalhos a mais e a menos referente à em-
preitada de Requalificação da EM515 (limite do Con-
celho de Ourique/IC1).

Sessão Ordinária de 23 de Julho de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o 
“Projecto de Arquitectura para Alteração ao Uso de 
um Edifício para Estrutura Residencial de Idosos”, 
sito em Funcheira – Garvão de que é requerente Fu-
turo de Garvão – Associação de Solidariedade Social, 
em conformidade com o Parecer Técnico, emitido 
em 21 de Julho de 2014 (a emissão da licença fica 
condicionada à apresentação de parecer definitivo 
do Instituto de Segurança Social, IP, conforme reco-
mendação constante do Parecer Jurídico emitido 
pela CCDR-Alentejo, em 3 de Junho de 2014;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a Re-
visão de Preços da “Empreitada de Requalificação do 
Troço da Ribeira de Santana da Serra”, sito em Santa-
na da Serra, Ourique, de que é adjudicatário a empre-
sa CONSDEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A..

Sessão Ordinária de 24 de Setembro de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº43/P/2014 – Fixação da Taxa de Derrama 
sobre a Coleta do IRC – 2015;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº44/P/2014 – Regulamento do Gabinete 
de Apoio à Juventude;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº45/P/2014 – Fixação de Taxas de Impos-
to Municipal sobre Imóveis/2015;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº46/P/2014 – Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (TMDP) – 2015;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº47/P/2014 – Participação Variável no IRS.
Sessão Ordinária de 08 de Outubro de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº50/P/2014 – Pedido de adesão ao Fundo 
de Apoio Municipal (FAM).

Sessão Ordinária de 08 de Outubro de 2014

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº58/P/2014 – Contratação de Emprésti-
mo de Curto Prazo;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta nº62/P/2014 – Mapa de Pessoal 2015.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 30 de Junho de 2014

- Apreciação e Votação da Segunda Alteração ao Re-
gulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Es-
tudo. – Proposta nº10/CM/2014
Aprovado por: Unanimidade

- Apreciação e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento 
Municipal 2014 – Proposta nº12/CM/2014
Aprovado por: Maioria

Sessão Ordinária de 29 de Setembro de 2014

- Lançamento de Derrama sobre a Colecta do IRC 
para 2015 – Proposta nº14/CM/2014
Aprovado por: Unanimidade

- Aprovação do Regulamento do Gabinete Municipal 
de Apoio à Juventude – Proposta 15/CM/2014
Aprovado por unanimidade

- Fixação de Taxas de Direitos de Passagem (TMDP) – 
2015 – Proposta 17/CM/2014
Aprovado por: Maioria

- Participação Variável no IRS – Proposta 18/
CM/2014
Aprovado por: Unanimidade

Sessão Ordinária de 01 de Dezembro de 2014

- Discussão e Aprovação das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento Municipal para 2015 – Proposta 
nº20/CM/2014
Aprovado por: Maioria

- Discussão e Aprovação do Mapa de Pessoal do Mu-
nicípio para 2015 – Proposta nº21/CM/2014
Aprovado por: Unanimidade
- Discussão e Aprovação de pedido de Autorização 
para contratação de Empréstimo de curto prazo 
para 2015 – Proposta nº22/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
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Município de Ourique
tem um novo site

Melhor Acessibilidade

Maior Transparência

Mais Informação


