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Na política como na vida, movemo-nos em fun-
ção da nossa educação, das nossas convicções 
e das disponibilidades de meios para tentar atingir 
determinados fins. Os fins não justificam todos 
os meios, mas há muito que se pode fazer para 
responder às pessoas e ao território, com noção 
das necessidades do presente e com sentido de 
construção de um futuro ainda melhor.
É o que procuramos fazer diariamente em Ourique 
ao longo dos 365 dias do ano, com o contributo 
dos autarcas, dos trabalhadores municipais e dos 
nossos parceiros que ajudam a concretizar um 
conjunto de respostas que seriam impossíveis de 
realizar, se contassem apenas apenas com o nos-
so orçamento, os nossos meios e os apoios cen-
trais. Trata-se de um trabalho que, sendo impul-
sionado pelo Município e pelas Juntas, conta com 
o contributo de muitos. É um trabalho comunitário 
realizado dentro do concelho e fora do nosso ter-
ritório, onde projetamos Ourique como Capital do 
Porco Alentejano e terra de futuro.
Um futuro que passa pela valorização das apostas 
nas crianças, nos jovens, nas famílias e nos ido-
sos, pela geração de novas oportunidades para as 
pessoas e pela afirmação do potencial produtivo 
do nosso território.
Um futuro que conta com a energia positiva de 
muitos para valorizar o que construímos em con-
junto para quem cá estuda, trabalha, vive e nos 
visita.
Infelizmente, quando procuramos defender e con-
cretizar o melhor para a nossa terra, por amor a 
Ourique e por crença nas capacidades dos Ouri-
quenses e no enorme potencial do nosso Mundo 
Rural, continuamos a confrontarmo-nos com uma 
persistente força negativa, de denúncias anóni-
mas que em nada contribuem para o progresso 
da nossa terra, para as políticas centradas nas 
pessoas e para a afirmação de Ourique na região, 
em Portugal e no Mundo. É coisa de gente que não 
olha a meios para tentar atingir alguns fins, que 
não são certamente nem o bem do Ourique, nem o 

bem dos Ouriquenses.
Sem razões para nos preocuparmos com esses 
impulsos negativos ou para mudarmos o sentido 
do trabalho que temos desenvolvido, continuare-
mos a apostar na Educação, nos Apoios Sociais, 
na valorização do território e na promoção das di-
versas marcas de identidade do concelho asso-
ciadas ao Mundo Rural.
Atentos às dinâmicas, continuaremos firmes na 
defesa de respostas para Ourique, em articulação 
com a vontade nacional de valorizar o Interior, 
com os fundos comunitários existentes e em pre-
paração para 2030 e com a persistência na afir-
mação de Ourique junto dos decisores políticos e 
económicos.
Continuaremos determinados em conjugar a me-
mória das nossas tradições, a força presente do 
nosso Mundo Rural e o potencial de futuro das ati-
vidades económicas tradicionais e de novas opor-
tunidades geradas pelos investimentos que estão 
projetados ou em execução, com destaque para 
as energias renováveis e para a ligação da Barra-
gem do Roxo à Barragem do Monte da Rocha.
Transportamos a força resiliente de quem, ano 
após ano, tem afirmado Ourique e o Baixo Alentejo 
como terra com sentido de futuro, respondendo ao 
essencial das necessidades das populações, mo-
bilizando o tecido comercial e empresarial e pro-
jetando a nossa realidade como apetecível para 
quem quer investir ou nos visitar.
É esse amor à nossa terra, essa ambição e essa 
construção de um futuro ainda melhor que conti-
nuaremos a concretizar em 2019.
Nesta época de tradições, de reencontros e de 
afetos, desejamos a todos um Feliz Natal e votos 
de um Bom Ano Novo. Estou certo de que em con-
junto o conseguiremos. Conto Consigo!

Com a estima do
Marcelo Guerreiro
Presidente da Câmara Municipal de Ourique

Editorial
POR AMOR À NOSSA TERRA
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O Município de Ourique tem desenvolvido uma 
estratégia de desenvolvimento local que con-
cilia a afirmação das marcas da sua identida-
de rural e das suas tradições com a projecção 
de novas oportunidades, como as energias re-
nováveis, em especial, no aproveitamento dos 
índices máximos de exposição solar.
Nesta conjugação entre passado, presente e 
futuro, o projecto empresarial da Morning Chap-
ter de construção da Central Solar Fotovoltaica 
Ourika foi inaugurado no dia 26 de Julho, com 
a presença do Ministro da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral, do Secretário de Estado da 
Energia, Jorge Seguro Sanches e do Director-
-geral de Energia da Comissão Europeia, Domi-
nique Ristori.
O investimento de cerca de 35 milhões de eu-
ros permite a produção de energia suficien-
te para cerca de 25 mil famílias, evitando a 
emissão de 49.944 toneladas de Co2 por ano. 
O projecto concretizado pela WElink, único ac-
cionista da Morning Chapter, em parceria com a 
China Triumph International Engineering Com-
pany (CTIEC), foi concebido e implantado em 
moldes inovadores.
A Central Solar Fotovoltaica OURIKA é um pro-
jecto pioneiro a nível europeu. É a primeira 
central de grandes dimensões que não tem 

tarifa garantida suportada pelos contribuintes; 
é a primeira a ser ligada directamente à Rede 
Nacional de Transporte da Rede Eléctrica Na-
cional; e foi concretizada segundo as melho-
res soluções do sector das renováveis.
O Município de Ourique, que já contribui de for-
ma activa para a riqueza nacional através da 
capacidade produtiva e transformadora do seu 
Mundo Rural, passou a dar um contributo para 
a geração de energia limpa e para a sustenta-
bilidade ambiental do país.
A Central Solar Fotovoltaica OURIKA contribui 
também para a redução da necessidade de 
importação de combustíveis de origem fóssil, 
aumentando a independência energética na-
cional e europeia (menos gás natural importa-
do da Rússia e menos necessidade de energia 
nuclear).
A Central Solar Fotovoltaica Ourika reforça a 
aposta do governo e dos investidores priva-
dos na produção de energia tendo por base as 
fontes renováveis, sublinhando a abertura de 
uma nova área de afirmação do Município de 
Ourique como terra de futuro.
O Município de Ourique continua a concretizar 
políticas autárquicas centradas nas pessoas, 
na valorização do território e na afirmação de 
Ourique e do seu Mundo Rural.

Inauguração da Central Solar Fotovoltaica Ourika
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A Entidade Regional do Turismo do Alentejo 
está a desenvolver a apresentação de uma 
candidatura do Montado a Património da Hu-
manidade da UNESCO, na qual o Município de 
Ourique é um parceiro activo.
Nesse sentido, no passado dia 11 de Outubro, 
decorreu uma reunião de trabalho para apro-
fundar aspectos da candidatura que, sendo 
aprovada, contribuirá para valorizar as mar-
cas da nossa identidade, o nosso território e o 
nosso Mundo Rural.
“O Montado é parte da nossa identidade. É fun-
damental para a criação do porco alentejano e 

para o nosso Mundo Rural. Tudo o que puder-
mos fazer para o valorizar em Portugal e no 
Mundo é positivo. Já temos o Cante Alentejano 
e os Chocalhos, se somarmos mais marcas 
certificadas do nosso património, estamos a 
contribuir para sermos um território mais com-
petitivo”, afirmou Marcelo Guerreiro, Presidente 
da Câmara Municipal de Ourique.
Ourique é Capital do Porco Alentejano e o Mon-
tado é parte integrante do ecossistema de 
criação do porco alentejano, um dos pilares da 
nossa economia local, da nossa paisagem e 
do nosso Mundo Rural.

A XIII edição da Feira do Porco Alentejano já 
tem data marcada: 22, 23 e 24 de Março de 
2019.
Tratando-se de um momento muito aguardado 
por todos os Ouriquenses e visitantes, a Feira 
do Porco Alentejano 2019 será, mais uma vez, 
um ponto de encontro de milhares de pessoas 
que se deslocam a Ourique no fim-de-semana 
do certame.

Como Capital do Porco Alentejano, Ourique, du-
rante os três dias do evento, valorizará, mais 
uma vez, o porco alentejano, o montado e o 
mundo rural, como elementos fundamentais da 
cultura, economia e riqueza locais.
Dias 22, 23 e 24 de Março de 2019, todos os 
caminhos vão dar a Ourique, para mais uma 
Feira do Porco Alentejano.

Ourique na preparação do Montado a Património da 
Humanidade

Feira do Porco Alentejano a 22, 23 e 24 de Março 2019

MUNICÍPIO
EM FOCO



Consciente da importância do desporto e estilo de 
vida saudável, no quadro da promoção turística 
dos territórios, o Governo, através da Secretaria 
de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal, 
lançou um projecto de criação e dinamização de 
uma Rede Integrada de Centro de BTT, com a par-
ticipação de oito concelhos do Alentejo e dois do 
Ribatejo, onde se inclui Ourique.
No quadro do programa Valorizar, o Município de 
Ourique, como parceiro do projecto, celebrou um 
protocolo para o seu desenvolvimento no valor de 
7.228,14 euros, de forma a criar condições para 
aumentar a oferta de percursos e rotas devida-
mente sinalizadas, oferecendo aos utilizadores 
a oportunidade de conhecer os vastos recursos 
naturais, culturais e etnográficos de Ourique, do 
Baixo Alentejo e do Alentejo.

Ourique integra rede de 
Centros BTT e Cycling
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A elaboração da Revisão do PDM desenvolve-se 
em diversas fases, às quais correspondem proce-
dimentos diferenciados, estabelecidos no Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e 
demais legislação complementar.  
No que concerne ao processo de revisão do PDM 
de Ourique, destaca-se nos últimos doze meses, 
a realização na CCDRA (22.11.2017) da 2.ª Reu-
nião Plenária da Comissão Consultiva, na qual as 
diversas entidades participantes emitiram Pare-
ceres —, favoráveis, favoráveis condicionados e 
desfavoráveis, os quais, à exceção dos favorá-
veis, impôem exigências de que a autarquia não 
se poderá demitir.
Para ultrapassar a situação, realizou-se na CCDRA 
uma Reunião de Concertação em 13.12.2018, com 
o objetivo de clarificar as alterações, correções e 
elementos a inserir na proposta final.
Outrossim, decorreu na CCDRA, em 8.03.2018 uma 
reunião para redefinição dos Perímetros Urbanos e 
Redelimitação das Áreas de Reabilitação Urbana. 
Só muito recentemente, foi possível dar por con-
cluidos os trabalhos instados nos pareceres fa-
voráveis condicionados e desfavoráveis, que se 
prevê permitirem brevemente o encerramento 
desta fase com êxito e a transição para o Período 
de Discussão Pública da proposta final, durante o 
qual, os interessados poderão formular as suas 
sugestões, reclamações, observações ou pedidos 
de esclarecimento. 

Revisão PDM de Ourique

No passado mês de Agosto, no âmbito do progra-
ma Aldeia Segura, foi realizado um simulacro de 
incêndio rural nos locais de Fitos, Monte Branco e 
Monte da Ribeira, na freguesia de Santana da Serra.
Este programa pretende capacitar a população 
para reagir em caso de incêndio indicando os pro-
cedimentos a seguir. 

O simulacro contou com a intervenção dos Bom-
beiros Voluntários de Ourique, da Junta de Fregue-
sia de Santana da Serra, da Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do 
Instituto de Conservação da Natureza e das Flo-
restas e da Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo.

Simulacro Aldeia Segura



O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo 
Guerreiro, reuniu no passado mês de Outubro com 
o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, 
com a situação do Centro de Saúde de Ourique como 
tema principal do encontro.
Sendo o Centro de Saúde de Ourique um pilar fun-
damental do acesso dos cidadãos aos cuidados de 
saúde neste território do Baixo Alentejo, há largos 
meses, por diversas ocasiões e com diversos inter-
locutores, que o Município de Ourique tem insistido 
na necessidade de o Centro de Saúde ser dotado 
de recursos humanos adequados à prestação dos 
cuidados de saúde à população.
Recentemente, o Município de Ourique insistiu na ur-
gência de serem resolvidas as lacunas do quadro 
de profissionais de saúde e de assistentes opera-
cionais, tendo resultado da reunião o compromisso 

para a concretização de uma solução que assegu-
re a sustentabilidade da prestação de cuidados de 
saúde.
Nesse mesmo encontro ficou sublinhado o perfil da 
população do concelho de Ourique, a importância da 
concretização de respostas que efectivamente va-
lorizem o Interior, a relevância das questões da mo-
bilidade e das distâncias no acesso aos cuidados de 
saúde e a disponibilidade para continuar a trabalhar 
numa solução conjunta para a construção de um 
novo Centro de Saúde.
Partilhada a preocupação sobre a resposta do Servi-
ço Nacional de Saúde em Ourique, espera-se a con-
cretização urgente das necessárias soluções para o 
normal funcionamento deste equipamento de saúde, 
vital para os Ouriquenses.

O Município de Ourique volta a acolher, no próximo 
mês de Fevereiro, um conjunto de jovens da Es-
cola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril no 
âmbito da Missão País 2019.
A Missão País é um projecto católico que organiza 
e desenvolve as Missões Universitárias em várias 
faculdades de Portugal, de Braga a Beja passando 
pelo Porto, Lisboa e Coimbra. As Missões são se-
manas de apostolado e de acção social intensivos 
que decorrem entre o 1º e o 2º semestre. Todos 
os anos, milhares de jovens partem em Missão 
para testemunhar a fé em Jesus e mostrar como 
ela se vive através da caridade e do serviço.
À semelhança de 2017 e 2018, o Município de Ou-
rique apoiará logisticamente a visita deste grupo 
de jovens, dando-lhes as boas vindas à Capital do 
Porco Alentejano.

No passado dia 5 de Novembro, o presidente da 
Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, vi-
sitou a SOMINCOR, tendo reunido com a administra-
ção e os autarcas da região.
Tratou-se de uma reunião para conhecer em por-
menor o projecto de expansão tendo em vista 
um investimento total de 256 milhões de euros 
que permitirá garantir todos os postos de trabalho 
existentes até 2027.
A SOMINCOR tem uma importância enorme na em-
pregabilidade e a garantia da continuidade da sua 
operação é vital para o desenvolvimento económi-
co e social da região.
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Presidente da Câmara Municipal de Ourique reuniu com Ministro 
da Saúde em Lisboa

Ourique volta a receber Missão 
País em 2019

Reunião de autarcas com a 
SOMINCOR
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A Montaraz é uma referência nacional e internacio-
nal da transformação dos produtos do nosso Mun-
do Rural. A qualidade dos produtos e o volume da 
procura determinaram a necessidade de ampliar a 
capacidade produtiva da actual infra-estrutura em-
presarial. 
Uma vez mais, o Município de Ourique, centrado na 
importância económica da empresa para o conce-
lho, na importância dos postos de trabalho e no im-

pulso que dá ao desenvolvimento da fileira do porco 
alentejano, constituiu-se em parceira do desenvol-
vimento do projecto, concedendo mais terreno para 
a ampliação da fábrica. As obras decorrem em bom 
ritmo, esperando-se que a conclusão da obra con-
tribua para o reforço do posicionamento comercial 
da empresa e da marca, com inequívocos benefí-
cios para Ourique e para a região.

O concelho de Ourique recebeu a visita de S. Exa. 
Reverendíssima, o Sr. Bispo de Beja, D. João Marcos, 
entre os dias 13 e 16 de Dezembro.
Logo no primeiro dia da visita, D. João Marcos foi 
recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
onde teve oportunidade de participar num encontro 
com o presidente da Câmara Municipal de Ourique, 
Marcelo Guerreiro, e o restante executivo, bem como 
com os autarcas eleitos da Assembleia Municipal e 
Juntas de Freguesia. 
A visita, que percorreu todas as paróquias e lugares 
do concelho, permitiu o encontro entre o Bispo de 
Beja e os fiéis, havendo lugar também para conhe-
cer diversas instituições.
O programa permitiu ainda a realização da tertúlia 
““Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo” 
– um diálogo sobre a fé e as suas implicações na 
vida quotidiana”.

Expansão da fábrica Montaraz

Visita do Bispo de Beja ao 
concelho de Ourique

No quadro do esforço de diversificação do tecido 
empresarial e de valorização dos recursos do nos-
so Mundo Rural já está em funcionamento a nova 
Melaria do Concelho de Ourique, desenvolvida pela 
PLANITIA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE MEL LDA., em 
Garvão, cujo objecto consiste na produção de mel e 
sua comercialização por grosso e a retalho.
Trata-se de um importante activo industrial do con-
celho que contou com o apoio do Município de Ou-
rique numa lógica de facilitação da concretização 
de investimentos privados que contribuam para a 
criação de emprego, a geração de riqueza e a valo-
rização sustentada do Mundo Rural.

Melaria em funcionamento

A valorização do potencial rural é um dos pilares da 
afirmação estratégica do Município de Ourique, tendo 
em conta os riscos e as oportunidades geradas pelo 
Montado e pela Fileira do Porco Alentejano.
O Município de Ourique e EDP Distribuição acertaram a 
realização de um conjunto de investimentos de ins-
talação de electrificação em contexto rural, em espe-
cial, em territórios com as edificações e  as explora-
ções dispersas, que actualmente não dispõem de luz.
O projecto, que reflecte a aposta do Município na va-
lorização do território, no apoio às actividades econó-
micas e na qualidade de vida dos Ouriquenses, será 
concretizado em duas fases, num investimento global 
estimado de 1.300.000 euros (um milhão e trezentos 
mil euros).
A concretização da primeira fase do projecto passará 
pela construção de 8km de linhas aéreas de Média 
Tensão (MT) e de 9km de redes aéreas de Baixa Ten-
são (BT), bem como pela instalação de 11 Postos 
de Transformação com uma potência total de 660 
kVA. Esta primeira fase do projecto corresponde a um 
investimento de 506.000,00€ (quinhentos e seis mil 
euros), repartido entre as partes que subscrevem o 
acordo. A intervenção prevê a concretização de elec-
trificações em diversos montes de todas as fregue-
sias do concelho de Ourique.
O Município de Ourique continuará a defender a con-
cretização de soluções para a valorização do mundo 
Rural, depois de acções como esta terem ficado de 
fora do elenco de medidas a serem apoiadas pelo ac-
tual quadro comunitário de apoios, o Portugal 2020, 
negociado pelo anterior governo PSD/CDS.

Ourique concretiza grande 
intervenção de electrificação 
rural
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Fornecimento de Água a Santa Luzia

Num esforço de articulação entre o Município de 
Ourique e a AgdA – Águas Públicas do Alentejo, 
S.A. estão em curso as obras de adução de água à 
zona poente do concelho de Odemira, que servem 
também a população de Santa Luzia, no concelho 
de Ourique.
Trata-se de um investimento global de 3,8 milhões 
de euros para concretizar mais um dos pilares da 
rede de abastecimento de água à região, que se 
integra na estratégia definida pelo governo, pelo 
Município de Ourique e pelas Águas Públicas do 
Alentejo, de gerar soluções sustentáveis de abas-
tecimento de água e de tratamento das águas re-
siduais.
Há mais de uma década que tem sido desenvol-
vido um esforço de construção de infraestruturas 
de tratamento da água, da sua distribuição e de 
tratamento das águas residuais, com o foco nas 
necessidades das pessoas e na salvaguarda do 
território como palco de um pulsar do nosso Mundo 
Rural.

O resultado desse esforço conjunto é a existência 
de uma rede que está cada vez mais preparada 
para acolher a água da Albufeira do Roxo prove-
niente do Alqueva, de acordo com o projeto que 
o governo está a desenvolver para conferir maior 
sustentabilidade e sentido de futuro ao abaste-
cimento de água para consumo humano e para 
o desenvolvimento das atividades económicas do 
nosso Mundo Rural.
A ligação da conduta da ETA do Monte da Rocha 
a Santa Luzia assegura a criação de melhores 
condições para o abastecimento de água às po-
pulações num contexto de sustentabilidade e de 
resiliência perante os desafios das alterações cli-
máticas.
O Município de Ourique continua a concretizar polí-
ticas autárquicas centradas nas pessoas, na va-
lorização do território e na afirmação de Ourique e 
do seu Mundo Rural.

Fornecimento de água a Santa Luzia em melhores condições
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A construção do Lar Residencial Dom Dinis vai avançar 
já no ano de 2019, fruto de uma parceria entre o Muni-
cípio de Ourique e a Cercicoa.
Destinado a pessoas com deficiência e incapacidade, 
em regime de acolhimento temporário ou permanente, 
o Lar Residencial Dom Dinis terá capacidade para 22 
pessoas.
O projecto representa um investimento total na or-
dem dos 500 mil euros, entre a aquisição, por parte 
da CERCICOA, do edifício onde irá funcionar este equi-
pamento social e a requalificação do mesmo, através 

de uma candidatura do Município de Ourique a fundos 
comunitários, no âmbito do Pacto para o Desenvolvi-
mento e Coesão  Territorial do Alentejo 2020, no valor 
de 150 mil euros.
O Lar Residencial Dom Dinis, localizado na Praça D. 
Dinis, em Ourique, prevê criar 12 postos de trabalho, 
estando, neste momento, a decorrer o concurso públi-
co para a empreitada de requalificação que decorrerá 
em 2019.

Lar Residencial D. Dinis avança em 2019

O Município de Ourique criou, no decorrer deste ano, 
um novo modelo de factura de água, mais cómoda, 
mais eficiente e mais simples, com novos métodos 
de pagamento para os consumidores.
Com a actual factura, os consumidores podem pagar, 
em qualquer momento até à data limite da mesma, 
através de débito directo, multibanco, nas lojas ctt, 
agentes payshop, postos dos correios, juntas de fre-
guesia do concelho ou na tesouraria da Câmara Muni-
cipal de Ourique. 

O Turismo do Alentejo ERT, em parceria com diversos 
municípios, está a desenvolver duas candidaturas 
que visam fomentar a rede de trilhos pedestres.
No que diz respeito ao concelho de Ourique, onde o 
município tem sido parceiro desde a primeira hora, 
está prevista a inclusão de percursos em dois pro-
jectos distintos: o TransAlentejo, com percursos pe-
destres com elevada capacidade de promoção por si 
próprio e boa adaptação a programa de vários dias 
em conjunto com outros percursos dos concelhos 
vizinhos; e os “Caminhos de Santiago Alentejo e Ri-
batejo”, com Ourique a integrar, futuramente, o desig-
nado Caminho Central.

Nova factura 
da água

Trilhos para 
Passeios Pedestres
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O concelho de Ourique voltou a ser palco, em 2018, 
de grandes eventos que já fazem parte do calendá-
rio regional e nacional. 
Entre a Feira do Porco Alentejano, a Feira de Garvão 

e as Festas de Santa Maria, foram milhares os vi-
sitantes que puderam ver e provar o melhor que o 
concelho tem para oferecer.

Grandes eventos no concelho de Ourique

O Município de Ourique, a Associação de Criadores 
de Porco Alentejano e a Confraria Gastronómica do 
Porco Alentejano vão criar, brevemente, um curso de 
Cortadores de Presunto.
Produto nobre e com grande tradição no concelho 
de Ourique, o presunto é uma das grandes iguarias 
resultantes da conjugação perfeita entre a raça de 
porco alentejano, o ecossistema do montado e a 
intervenção humana.

Com grande destaque gastronómico e comprovados 
benefícios nutricionais, na altura de degustar um 
presunto de porco alentejano, o seu corte tem um 
papel preponderante no sentido de maximizar a ex-
celência do produto.
Assim, no sentido de valorizar a fileira e Ourique, Ca-
pital do Porco Alentejano, irá surgir, brevemente, um 
curso de Cortadores de Presunto ministrado em Ou-
rique. Mais informações a disponibilizar brevemente.

Curso de Cortadores de Presunto



Aquisição de 5 carrinhas para transporte escolar
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Requalificação Urbana Centro Histórico de Ourique (Praça D. Dinis)



Requalificação Urbana Centro Histórico de
Ourique (Rua D. Manuel I)

Requalificação Urbana Centro Histórico de 
Ourique (Rua D. Afonso Henriques)

Reforço da potência eléctrica em Ourique

Requalificação Urbana Centro Histórico de 
Ourique (Praça do Município)
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OBRAS
O QUE TEMOS FEITO

Requalificação Urbana Centro Histórico de Ourique (Praça D. Dinis)
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Requalificação de caminhos rurais

Central Fotovoltaica Ourika

Iluminação pública LED para mais eficiência 
energética



Construção da ETAR da Conceição Requalificação da rede de águas residuais, 
pluviais e de abastecimento

Ligação Barragem da Rocha a Santa Luzia

Ampliação e Remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ourique

OBRAS // pág. 15

Intervenção nos balneários do Estádio 
Municipal D. Afonso Henriques
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Ourique assinalou, no passado dia 30 
de Setembro, o Dia Intermunicipal 
para a Igualdade de Género, uma or-
ganização conjunta dos municípios 
de Ourique, Aljustrel, Almodôvar, Cas-
tro Verde e Ferreira do Alentejo, no 
âmbito do Plano Intermunicipal para 
a Igualdade, por uma participação 
igualitária entre mulheres e homens 
no desporto.
A Tocha pela Igualdade, que percor-
reu os vários concelhos envolvidos, 
terminou o seu percurso em Ourique, 
onde aconteceu o encerramento do 
Dia Intermunicipal para a Igualdade 
de Género.

O Município de Ourique assegurou a 
gratuitidade dos Livros de Fichas a 
todos os alunos que frequentam o En-
sino Básico nas escolas do concelho 
durante o presente ano lectivo.
Trata-se de um esforço do orçamen-
to municipal que se integra no amplo 
conjunto de apoios sociais destinados 
às crianças, aos jovens e às famílias 
residentes no concelho, em especial, 
às que mais precisam, de acordo com 
os critérios de justiça social.

O Município de Ourique complementa, 
desta forma,o impulso nacional de 
assegurar a gratuitidade dos manuais 
escolares, através do pagamento dos 
Livros de Fichas, instrumentos peda-
gógicos fundamentais para a aprendi-
zagem das crianças e dos jovens do 
concelho. Uma iniciativa que se cons-
titui em mais um apoio às famílias e 
uma expressão do nosso compromis-
so com a comunidade educativa.

No quadro do esforço contínuo de 
apoio à comunidade educativa, o Mu-
nicípio de Ourique adquiriu três carri-
nhas novas da marca Volkswagen, 
com capacidade para nove lugares, 
destinadas aos transportes escolares 
no território do concelho, num investi-
mento municipal de cerca de oitenta 
mil euros.
A operar desde o passado mês de No-
vembro, as três carrinhas adquiridas 
permitem a realização de transportes 
escolares das crianças e jovens de 
Ourique em melhores condições de 

segurança rodoviária e com recurso a 
uma solução de mobilidade que apre-
senta elevados índices de durabilidade 
e de resistência para o cumprimento 
da missão.
Este investimento municipal acres-
centa valor à aposta do Município de 
Ourique no apoio às crianças, aos jo-
vens, às famílias e à comunidade edu-
cativa para mais um ano lectivo pleno 
de desafios e de oportunidades, am-
bos partilhados pelo Executivo Munici-
pal e pelos Serviços Municipais.

O Município de Ourique assinalou, a 
11 de Novembro passado, o Dia de 
São Martinho.
Num evento muito esperado pela 
população sénior do concelho, o 
dia ficou marcado pelo convívio 
que já é tradição e que, este ano, 
juntou mais de 300 pessoas.
Apesar do dia chuvoso que se fez 
sentir, o passeio a Sintra e à Casa 
da Azenha - Quinta da Ribeira foi 
pleno de animação e boa disposi-
ção, num verdadeiro convívio gas-
tronómico e musical.

Comemoração de 
São Martinho juntou 
seniores do concelho

Dia Intermunicipal 
para a Igualdade
de Género

Município de Ourique paga os Livros de Fichas a 
todos os alunos do Ensino Básico

Ourique investe oitenta mil euros em três 
carrinhas para transportes escolares



O Gabinete Municipal de Apoio à Juventude (GMAJ) 
tem desenvolvido, ao longo do ano de 2018, uma 
série de actividades para ocupação de tempos li-
vres dos jovens entre os 12 e os 18 anos, nomea-
damente, nas pausas lectivas da Páscoa, do Verão 
e do Natal.
Entre as actividades desenvolvidas ao longo do 
ano, destacam-se a realização de um safari em 
Albufeira, as visitas ao Pavilhão do Conhecimento 
e ao Bounce, um divertimento com mais de 100 
trampolins interligados, nas Férias da Páscoa.
No período das férias de Verão, os jovens inscritos 
tiveram oportunidade de visitar parques de diversão 
aquática e educação ambiental (como o Slide & 

Splash e o Zoomarine), de realizar um acampamen-
to jovem em Quarteira, de ter aulas de surf, de ir à 
praia e piscinas e  de fazer passeios de catamarã. 
Neste final de ano, as actividades do GMAJ, a pro-
pósito das Férias de Natal, contemplaram visitas ao 
Oceanário de Lisboa e à Diverlandia, o maior parque 
de diversões indoor do país.
A actividade do GMAJ promove, ao longo do ano, as 
mais variadas actividades desportivas, culturais e 
pedagógicas, fomentando a actividade autónoma, a 
capacidade de participação e as intervenções cívi-
ca, social e artística dos, seguindo a estratégia do 
Município de Ourique de contribuir para a prática de 
estilos e hábitos de vida saudáveis.

Gabinete da Juventude tem dinamizado férias dos jovens
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EDUCAÇÃO
E ACÇÃO SOCIAL

ACTIVIDADES GABINETE MUNICIPAL DA JUVENTUDE
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O Município de Ourique, em parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Ou-
rique, tem desenvolvido, ao longo do 
ano de 2018, o projecto de combate 
ao insucesso escolar “À Descoberta 
do Saber”.
Entre as actividades desenvolvidas, 
destacam-se o seminário “Práticas 
Educativas para a Promoção do Su-
cesso Escolar”, que decorreu nos dias 
18 e 19 de Abril, tendo contado com 
uma grande adesão por parte de pro-
fessores, técnicos, pais, educadores e 
alunos.
Já em Outubro decorreu o Mês Come-
morativo do Encarregado de Educação, 
com um Ciclo Temático de Estratégias 
Parentais para a Promoção do Sucesso 
Escolar.

Este ciclo contou o lançamento da 
campanha de sensibilização “Juntos 
Construímos a Escola”, com a dis-
tribuição por todo o concelho de ou-
tdoors e cartazes; com a exposição 
fotográfica “Um Retrato pelo Sucesso 
Escolar”: e três sessões temáticas: 
“Indisciplina - Porque me comporto 
assim?”, “Uso excessivo das novas 
tecnologias e internet- Estratégias 
para pais” e “Como educar crianças 
responsáveis e positivas”.
O projecto “À Descoberta do Saber” 
pretende mobilizar a comunidade 
educativa para a melhoria efectiva 
das aprendizagens e dos resultados 
escolares dos alunos, apostando na 
prevenção e redução do insucesso es-
colar no ensino básico.

Ourique assinalou, no passado dia 22 
de Novembro, o 29º aniversário da 
Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça.
Numa actividade promovida pela Co-
missão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Ourique, as crianças dos 
ensinos pré-escolar e básico do con-
celho elaboraram bonecos representa-

tivos da individualidade de cada crian-
ça, associados aos direitos que toda e 
qualquer criança tem.
Os trabalhos foram colocados num 
grande estendal, o “Estendal dos Direi-
tos”, no espaço público, para posterior 
exposição na Biblioteca Municipal de 
Ourique.

Desde o passado dia 1 de Novembro 
que os pais podem almoçar com os 
seus filhos nas cantinas escolares 
onde estes fazem as refeições du-
rante o período lectivo.
O Município de Ourique, em articula-
ção com o Agrupamento de Escolas 
de Ourique, cria, assim, uma oportu-
nidade de certificação da qualidade 
das refeições fornecidas na canti-
na da escola. Lançando o desafio 
aos pais de poderem testemunhar a 
qualidade da comida nas cantinas, 
o Município de Ourique conta com a 
opinião dos pais para, em conjun-
to, possa prosseguir o caminho que 
está a percorrer, introduzindo possí-
veis melhorias.
Para poderem almoçar na cantina 
escolar dos seus filhos, os pais de-
verão comprar a senha de adulto no 
dia anterior (4,10€) para, no dia se-
guinte, se juntarem ao almoço dos 
seus filhos.
Este é mais um passo para, em 
conjunto com a Comunidade Educa-
tiva, providenciar as melhores con-
dições para as crianças, os jovens, 
os profissionais e os pais, criando 
um futuro melhor.

Ourique desafia pais 
a experimentarem 
as refeições 
escolares

Projecto “À Descoberta do Saber” contraria 
insucesso escolar

Estendal dos Direitos em Ourique



O Município de Ourique, em parceria com o projecto 
ORIKA-TE 3G, promoveu duas viagens seniores du-
rante o ano de 2018, a Sevilha e a Lisboa.
Sevilha foi o destino escolhido em Maio passado, 
onde um grupo de Ouriquenses teve oportunidade 
de conhecer, durante dois dias, os locais mais em-
blemáticos da cidade andaluza. No mês seguinte, 

Junho, os participantes do passeio sénior deslo-
caram-se a Lisboa, tenho oportunidade de passear 
a bordo do Hippotrip, visitando também a zona de 
Belém.
Foram momentos bastante animados e participa-
dos, sendo sempre actividades bastante esperadas 
pela população sénior do concelho.

Passeios seniores a Sevilha e Lisboa
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PASSEIOS SÉNIOR
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A Biblioteca Municipal de Ourique recebeu, no 
passado mês de Abril, a exposição “A Escrita no 
Baixo Alentejo, das origens aos nossos dias”, 
promovida pela Rede de Museus do Baixo Alente-
jo, e tutelada pela CIMBAL, com o propósito de 
divulgar o património histórico e cultural deste 
território.

No âmbito da exposição, decorreram as pales-
tras “A Escrita do Sudoeste”, pelo Prof. Amílcar 
Guerra, e “Os documentos escritos como fonte 
de informação”, pelo Dr. António Quaresma.

Exposição “A Escrita no Baixo Alentejo, das origens 
aos nossos dias”



O livro foi parte integrante do processo de cresci-
mento de muitas gerações. A transformação digital 
em curso mantém a relevância da leitura e do livro 
como elementos estruturantes da personalidade, da 
aquisição de conhecimentos e da abertura de novos 
horizontes.
O acesso ao livro é meio caminho andado para ace-
der a mais conhecimentos, a novas realidades e a 
novos mundos.
É esse o trabalho corrente da Câmara Municipal de 
Ourique, através da Biblioteca Municipal Jorge Sam-
paio e da oferta cultural que disponibiliza.
Foi também esse o objectivo da XXI Feira do Livro 
de Ourique, que decorreu de 5 a 10 de Novembro, na 
Biblioteca Municipal Jorge Sampaio, com uma vasta 
oferta de livros e de actividades destinadas a esti-

mular o gosto pela leitura aos mais novos e aos que 
têm mais experiência de vida.
A XXI Feira do Livro começou a 5 de Novembro com 
a inauguração da Exposição “Uma dúzia de afetos”, 
com desenhos de Ana Monsanto, variações sobre o 
trabalho de Margarita Sikorskaia e textos de Vítor En-
carnação. A 9 de Novembro a exposição “Uma dúzia 
de afectos” suscitou um debate em parceria com a 
CPCJ de Ourique, primeiro com os alunos da EB 2,3 
de Ourique e depois com a comunidade em geral.
Ao longo da XXI Feira do Livro de Ourique realizaram-
-se um conjunto de leituras de contos e de dinami-
zações em torno do livro por Ângela Ribeiro, Susana 
Rosendo, Sofia Paulino e Bru Junça.
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XXI Feira do Livro em Ourique

UMA BIBLIOTECA
PARA TODOS
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O Almoço dos Ouriquenses, momento marcante 
de encontro e reencontro de muitos conterrâ-
neos, voltou a acontecer no passado dia 28 de 
Julho.
O salão do Centro de Convívio de Ourique vol-
tou a encher para receber muitos Ouriquenses, 
num dia repleto de animação, boa gastronomia 
e música.

Tratando-se de um momento muito aguardado 
por todos, o Almoço dos Ouriquenses foi, mais 
uma vez, vivido com especial entusiasmo por 
todos aqueles, que por um motivo ou outro, re-
sidem noutros locais, aproveitando aquele mo-
mento para voltar à terra que os viu nascer.

A actividade física voltou a tomar conta de Ou-
rique nos dias 28, 29 e 30 de Setembro, com o 
Mega-Fitness 2018.
Durante os três dias do evento, muitos foram 
os que participaram nas variadas actividades 
físicas e desportivas que decorreram no Pavi-
lhão Gimnodesportivo de Ourique, direccionadas 
a toda a população, dos mais novos aos mais 
velhos.

Pela primeira vez em mil anos, o Castelo de Ou-
rique foi alvo, durante este ano de 2018, de in-
vestigações arqueológicas. 
Os trabalhos, levados a cabo pela ORIK- As-
sociação de Defesa do Património de Ourique, 
contou com o contributo de mecenas privados 
e entidades públicas, como a Câmara Municipal 
de Ourique.
Depois de mil anos de história, várias alterações 
na sua utilidade e modificações na sua estru-
tura; depois de ser uma linha de defesa para 
os muçulmanos, ou um castelo de protecção e 
domínio para os cristãos, foi altura de recuar, 
investigar as várias utilidades do Castelo de Ou-
rique e procurar por vestígios.

Almoço dos Ouriquenses  é sinónimo de reencontro

Mega-Fitness 2018 
colocou Ourique a mexer

Ourique à descoberta da 
sua história
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OURIQUE
VIVE A CULTURA

As obras de requalificação do Centro Histórico da 
Vila de Ourique, acompanhadas por uma equipa 
de arqueólogos, trouxeram à luz do dia um con-
junto de importantes testemunhos patrimoniais 
reveladores da história de Ourique, da população 
e dos seus hábitos comunitários de outros tem-
pos.
No quadro do desenvolvimento da intervenção 
de valorização do território do Centro Histórico da 
Vila de Ourique, nas ruas de acesso ao “castelo” 
foram descobertos mais de 100 silos medievais. 
Estes silos são cavidades esculpidas na rocha 
do subsolo, com formas semelhantes a talhas e 
com dimensões que variam entre profundidades 
de 1,00 m. e 3,76 m. e diâmetros entre 0,70 m. 
e 2,40 metros.
Segundos os arqueólogos, originalmente, estes 
silos ou covas de pão, como são referidas nos 
documentos da época, eram utilizados como 
contentores de cereais. A partir dos séculos 
XVI/XVII, com o abandono dessa função de 
armazenamento, passaram a ser usados como 
lixeiras domésticas. Será essa a razão pela qual 
foram encontrados nos silos vestígios de louças 
de cozinha, louças de mesa, vidros, conchas, 
ossos de animais variados e objectos metálicos 
como uma espada, alfinetes, anéis, moedas, bo-
tões e dedais.
Noutra localização, na Praça do Município, foram 
encontrados os alicerces de um grande edifício, 
correspondendo eventualmente à Igreja Matriz 

que existiu até ao século XVIII. Na envolvente 
da referida igreja, como era prática usual até 
há cerca de um século, descobriu-se o antigo 
cemitério, tendo os trabalhos arqueológicos já 
identificado cerca de 20 esqueletos sepultados 
em decúbito dorsal (de barriga para cima) e de 
frente para nascente, conforme os rituais fune-
rários cristãos.
Após as escavações, o trabalho prosseguirá com 
o tratamento, a análise e o estudo dos materiais 
arqueológicos recolhidos, para a obtenção de 
mais informações sobre o passado ouriquense.
Durante os trabalhos de campo têm sido reali-
zados modelos 3D dos achados arqueológicos 
a partir de levantamentos fotogramétricos, que 
permitirão a apresentação digital dos silos e das 
sepulturas, num impulso que resultará em me-
lhores condições de valorização do património 
histórico e da sua divulgação pública.
Oportunamente, o Município de Ourique, a ATA-
LAIA-Associação dos Amigos da Cultura e das 
Artes, que desenvolve os trabalhos de arqueolo-
gia, e o Centro de Arqueologia Caetano de Mello 
Beirão, apresentarão publicamente os achados 
arqueológicos encontrados.
Consciente da importância da memória na confi-
guração da identidade de uma comunidade e de 
um território, o Município de Ourique continuará a 
conjugar nas suas acções o passado, o presen-
te e o futuro.

Obras do Centro Histórico revelam passado
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No mês dos Santos Populares, o Município de 
Ourique organizou um conjunto de festas sema-
nais em que o protagonismo foi das marchas, do 
cante, da dança e do fado, expressões culturais 
com forte adesão dos cidadãos.
Tratou-se de um conjunto de iniciativas de ani-
mação cultural e musical que, pela sua nature-
za, contribuiram para dar mais colorido à terra e 
dinamismo ao comércio local da Vila de Ourique, 
integrando-se no esforço global do município na 
valorização do espaço público e na disponibi-
lização de oferta cultural e de lazer a todo o 
território municipal.

Um dos grandes símbolos da música portugue-
sa, José Cid, subiu ao palco do Cine-Teatro Sou-
sa Telles, em Janeiro, para um concerto de so-
lidariedade a favor dos Bombeiro Voluntários de 
Ourique.
O espectáculo partiu da vontade de José Cid, 
manifestada nas Festas de Santa Maria de 2017, 
como reconhecimento da importância social dos 
bombeiros voluntários, aquando do seu concerto 
naquelas festas.
O Município de Ourique, desde a primeira hora, 
associou-se à vontade do artista, sublinhando 
uma vez mais a nobreza cívica do contributo 
das mulheres e dos homens que integram os 
Bombeiros Voluntários de Ourique. 

O Município de Ourique participou, no final do mês 
de Agosto, no Festival da Sopa da Pedra, em 
Almeirim, como município convidado.
A presença naquele certame, que levou milhares 
de visitantes a Almeirim, foi mais uma oportu-
nidade de elevar o nome de Ourique, Capital do 
Porco Alentejano, onde foi possível mostrar a 
qualidade dos produtos endógenos do concelho, 
com especial destaque para o porco alentejano 
e os seus produtos.

O Município de Ourique organizou, a propósito do 
44º aniversário da Revolução dos Cravos, uma 
série de iniciativas celebrando aquele momento.
O grande destaque foi para a conferência/de-
bate “Abril na Primeira Pessoa” a propósito da 
preparação e concretização do 25 de Abril de 
1974, com Carlos Beato e Manuel Monge, milita-
res de Abril.
Entre exposições, actividades desportivas, plan-
tações de cravos, performances e peças de tea-
tro, destaque também para a apresentação do 
livro “Liberdade é…” que resultou de trabalhos 
efectuados pelos alunos do concelho de Ourique, 
sob orientação dos professores do Agrupamento 
Vertical de Ourique.

Durante o mês de Junho 
houve Festa na Vila de 
Ourique

Concerto solidário de 
José Cid a favor dos 
Bombeiros de Ourique

Ourique no Festival da 
Sopa da Pedra

Comemorações do 25 de 
Abril em Ourique
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QUALIDADE
AMBIENTAL
SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

O Município de Ourique acolheu, a 23 e 24 de Novembro, 
as VI Jornadas Técnico-Veterinárias do Campo Branco, 
num importante momento de debate, de aperfeiçoamen-
to dos conhecimentos e de promoção do nosso Mundo 
Rural, organizado pelos Médicos Veterinários do Campo 
Branco.
O evento contou com a participação de vários especia-
listas e produtores unidos no objectivo de, perante os 
riscos e os desafios colocados ao potencial produtivo 
das terras do Monte Branco, trabalharem em soluções 
para melhorar o trabalho desenvolvido pelos produtores.
O Município de Ourique assume-se como parte integrante 
da estratégia nacional e internacional de afirmação do 
Mundo Rural do Baixo Alentejo, valorizando a nossa ca-
pacidade produtiva, as marcas da nossa identidade e a 
identificação de oportunidades de projecção dos nossos 
produtos em novos mercados.

O Município de Ourique aderiu à iniciativa da Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos através de duas 
acções de educação ambiental: “Menos Sobras” e o 
“Jardim Suspenso”.
No passado dia 20 de Novembro, decorreu na EB 2,3 S. 
de Ourique a actividade “Menos Sobras”, que contou 
com a adesão de mais de 50 pessoas. Esta iniciativa 
pretendeu demonstrar e sensibilizar a população 
para o reaproveitamento de restos de alimentos que 
normalmente vão para o lixo comum. De cascas de 
ananás resultaram bolinhos e sumo de ananás, com o 

grão cozido a dar origem a paté.
Já no dia 22, o Centro Escolar de Ourique recebeu a 
actividade “Jardim Suspenso”, onde participaram mais 
de 100 alunos, e onde se reaproveitaram paletes de 
madeira para fazer um Jardim Suspenso. Além das 
paletes de madeira, poderão ser reaproveitados pneus, 
garrafas de plástico para o mesmo efeito.
Esta iniciativa, promovida no distrito de Beja pela 
RESIALENTEJO, juntou centenas de municípios da 
Europa que aderiram à SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO 
DE RESÍDUOS, do qual Ourique fez parte.

A Câmara Municipal de Ourique procedeu durante o mês 
de Agosto, em conjunto com a empresa FERROVIAL, à 
lavagem e desinfecção de 600 contentores de resíduos 
indiferenciados em todas as localidades do concelho de 
Ourique.
A lavagem e desinfecção (interior e exterior dos conten-
tores) decorreram durante 5 dias, envolvendo uma via-
tura lava-contentores de 8m3, 1 motorista e 1 cantonei-
ro (empresa FERROVIAL), e uma viatura com motorista e 
2 operacionais da Câmara Municipal de Ourique.
Esta acção pretendeu melhorar a qualidade ambiental e 
a saúde pública das populações. Nesse sentido, e tendo 
em conta o encargo financeiro que uma operação destas 
representa, a autarquia apela a todos os munícipes que 
depositem o lixo em sacos bem fechados de forma a 
evitar o despejo de matérias líquidas nos contentores, 
os quais causam maus cheiros.

Ourique acolheu as VI 
Jornadas Técnico-Veterinárias 
do Campo Branco

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos em Ourique

Lavagem e desinfecção de 
contentores
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“PRIMEIRA GRANDE CENTRAL SOLAR DA EUROPA SEM 
TARIFAS GARANTIDAS JÁ PRODUZ EM OURIQUE”

in OBSERVADOR
25.07.2018
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“OURIQUE INAUGURA CENTRAL 
FOTOVOLTAICA”
in RTP
26.07.2018

“CENTRAL FOTOVOLTAICA EM OURIQUE”

in RECORD TV
06.08.2018 “ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EM OURIQUE 

AS REFEIÇÕES SÃO FEITAS NA 
PRÓPRIA ESCOLA”
in TVI
25.10.2018

“CANTINA”

in DIÁRIO DO ALENTEJO
16.11.2018
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REPORTAGEM

cantina
Ourique desafia pais a experimentarem refeições escolares que aqui  se servem diariamente aos filhos

Ourique não quer 
deixar espaço para 
dúvidas no que diz 
respeito à qualidade 
das refeições 
escolares servidas 
às crianças e jovens.  
E, por isso, a câmara 
municipal, em parceria 
com o agrupamento 
de escolas, criou um 
programa que desafia 
os pais a virem aos 
refeitórios escolares 
experimentar a comida 
que os seus filhos 
comem diariamente.  
Num dia à sua escolha, 
até ao final do ano 
letivo, podem adquirir 
a senha, na véspera, 
e sentar-se, no dia 
seguinte, à mesa. O 
objetivo é estabelecer 
uma relação de 
confiança, acabar 
com preconceitos em 
relação aos refeitórios 
escolares ou opiniões 
não fundamentadas. 
Mas, sobretudo, em 
conjunto, introduzir 
melhorias. Porque a 
educação, por estas 
paragens, segundo se 
argumenta, “é pilar 
fundamental”. Eis 
um dia na cantina.  

TEXTO  BRUNA SOARES  FOTO  JOSÉ FERROLHO

O trabalho na cozinha do 
Agrupamento de Escolas 
de  Ou r ique começ a quando o relógio marca 8:00 ho-ras, pela mão de Maria Natália, cozinheira há 27 anos, sempre ao 

serviço em refeitórios escolares. Natália, como todos a co-nhecem e tratam, é a primeira da equipa que coordena a abei-rar-se dos tachos, de segunda a sexta-feira, semana após semana, 

ano após ano. E da arte das suas mãos e dos saberes do seu ofí-cio, em parceria com mais cinco funcionárias, saem, em dias de aulas, entre 340 a 360 refei-ções, para professores, alunos e 

funcionários, mas agora, tam-bém, caso assim o desejem e en-tendam, para os pais dos alunos das escolas públicas de Ourique. Uma oportunidade de certi-ficação da qualidade da comida fornecida na cantina, que partiu da iniciativa da câmara munici-pal local, em articulação com o agrupamento de escolas.
 “O esforço que a câmara e a comunidade educativa desenvol-vem para corresponder às neces-sidades das nossas crianças e jo-vens tem de estar assente numa base de confiança e de interação permanente. Na sociedade por-tuguesa, por vezes, fala-se do que não se sabe e levantam-se boa-tos, sem qualquer fundamento. Nada como proporcionar aos pais a oportunidade para experimen-tarem a comida que os seus fi-lhos comem na cantina da es-cola. Temos orgulho e confiança no trabalho que é desenvolvido nas escolas do concelho, mas 
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Sessão Ordinária de 28 de Fevereiro de 2018

- Discussão e Aprovação da Delegação de Competên-
cias da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara 
– Compromissos Plurianuais (Lei nº8/2012, de 21 Fe-
vereiro) – Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação de Declaração de Reconheci-
do Interesse para o desenvolvimento territorial, para a 
população e para a economia local referente ao Projec-
to de Recuperação de Fontanários e Bicas do Concelho 
de Ourique, candidato ao aviso de abertura do concur-
so nº001/GAL ALSUD – ESDIME/10216/2016 – Proposta 
nº2/CM/2018 – Aprovado por Unanimidade;
- Discussão e Aprovação do Regulamento do Programa 
Municipal de Incentivo às Empresas e ao Empreende-
dorismo (Ourique Empreende) – Proposta nº3/CM/2018 
– Aprovado por Unanimidade;
- Discussão e Aprovação de Empréstimo de Curto Pra-
zo no valor de 150.000,00 euros para 2018 – Proposta 
nº4/CM/2018 – Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação de Declaração de interesse 
público municipal do Projecto de Infraestruturas pú-
blicas de abastecimento de água – Adução a Ermidas 
Sado e Fornalhas Velhas – Proposta nº5/CM/2018 – 
Aprovado por Unanimidade.

Sessão Ordinária de 16 de Abril de 2018

- Discussão e Aprovação do Inventário dos Bens e Obri-
gações Patrimoniais e do Documento de Prestação de 
Contas do Município de Ourique referente a 2017 – Pro-
posta nº7/CM/2018 – Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação do Projecto do Programa Es-
tratégico de Reabilitação Urbana (PERU) – Operação de 
Reabilitação Urbana Sistemática da Área de Reabilita-
ção Urbana da Vila de Ourique – Proposta nº8/CM/2018 
– Aprovado por Unanimidade.

Sessão Ordinária de 18 de Junho de 2018

- Apreciação e Votação do Regulamento da Habitação 
Social do Município de Ourique  – Proposta nº9/CM/2018 
– Aprovado por Maioria;
- Apreciação e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento 
Municipal 2018  – Proposta nº10/CM/2018 – Aprovado 
por Maioria.

Sessão Ordinária de 24 de Setembro de 2018

– Discussão e aprovação da fixação de Taxas do Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2019. – Pro-
posta nº 11/CM/2018 – Aprovado por Maioria;
– Discussão e aprovação da participação variável no 
IRS para 2019. – Proposta nº 12/CM/2018 – Aprovado 
por Maioria;
– Discussão e aprovação do Lançamento de Derrama 
sobre a Coleta do IRC para 2019. – Proposta Nº 13/
CM/2018 – Aprovado por Maioria;
– Discussão e aprovação da alteração e republicação 
do Regulamento de Comparticipação em Medicamentos 
do Município de Ourique. – Proposta Nº 14/CM/2018 – 
Aprovado por Maioria;
– Discussão e aprovação da alteração e republicação 
do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo. – Proposta Nº 15/CM/2018 – Aprovado por Maio-
ria.

Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 2018

– Discussão e Aprovação das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2019. – Proposta nº 17/CM/2018 – 
Aprovado por Maioria;
Ponto 3 – Discussão e Aprovação de Pedido de Autori-
zação para Contratação de Empréstimos de Curto Prazo 
para 2019. – Proposta Nº 18/CM/2018 – Aprovado por 
Maioria;
Ponto 4 – Discussão e Aprovação da Alteração da De-
limitação da Área de Reabilitação Urbana de Santana 
da Serra . – Proposta Nº 19/CM/2018 – Aprovado por 
Unanimidade;
Ponto 5 – Discussão e Aprovação da Alteração da De-
limitação da Área de Reabilitação Urbana de Garvão. – 
Proposta Nº 20/CM/2018 – Aprovado por Unanimidade;
Ponto 6 – Discussão e Aprovação da Alteração da De-
limitação da Área de Reabilitação Urbana de Alcarias. 
– Proposta nº 21/CM/2018– Aprovado por Unanimidade;
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CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
t. 286 510 400 // fax 286 510 401
e-mail: geral@cmourique.pt

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. 286 510 411 

PISCINAS MUNICIPAIS
t. 286 510 416

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 Garvão
t. 286 555 490

JI de Garvão
t. 286 555 339

Centro Escolar de Ourique
t. 286 510 417

JI de Ourique
t. 286 510 413

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. 286 555 384

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

CONTACTOS ÚTEIS
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