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Crescem as responsabilidades e aumentam as difi-
culdades na gestão diária da nossa autarquia. Por 
imposição externa somos obrigados a abrandar o 
ritmo da nossa actividade e a diminuir o nosso en-
volvimento financeiro em parcerias e projectos.

Mas a vontade de cumprir os objectivos de promo-
ção da qualidade de vida dos nossos concidadãos 
mantém-se. O propósito de promover o progresso 
da nossa terra e projectá-la no futuro está preser-
vado.

Todos os dias os constrangimentos são maiores, as 
dúvidas aumentam e as indefinições sobre as polí-
ticas autárquicas agudizam-se.
Ainda assim, vamos criando novas oportunidades 
recorrendo a fundos comunitários, para pôr em 
prática projectos essenciais ao desenvolvimento 
da nossa terra e para garantir programas de apoio 
social que assegurem o exercício da solidariedade 
e a satisfação das necessidades dos mais desfavo-
recidos.

Acredito no futuro da nossa terra, na resistência e 
na compreensão de cada um de vós e correspon-
do com o sentido de responsabilidade na criação 
contínua de respostas para os problemas. Porque 
a nossa missão é tão só encontrar soluções para 
combater os problemas e jamais nos resignar-
mos perante as dificuldades.

A esperança que nos anima é um sinal da nossa for-
ça, do nosso querer e ambição para conquistar o 
futuro. Com equilíbrio, com responsabilidade, com 
rigor e transparência, em prol de uma governação 
assente na verdade e que garanta honrar a confian-
ça entre eleitos e eleitores.
Sei, sabemos todos, que os tempos que vivemos 

são muito difíceis e exigentes. São-no para cada 
cidadão, para cada família e instituição e também 
para as autarquias do nosso concelho. 

A minha determinação pessoal e política é a de 
honrar os compromissos e a confiança de todos 
vós. Faço-o com a disponibilidade de sempre. Faço-
-o com o compromisso de quem não vira as costas 
às dificuldades, de quem deseja continuar a mere-
cer essa confiança, honrando-a com verdade e res-
ponsabilidade. Sempre com empenho.

Por isso o caminho que temos pela frente é ainda 
mais exigente e sério. E é nesta conjuntura difícil 
que renovo os mais sérios compromissos com to-
dos vós. 

Porque na política como na vida seremos reco-
nhecidos pela nossa força e esquecidos pelas 
nossas fraquezas. E este é o momento da nossa 
união, a favor de um futuro melhor para todos.

Um abraço de amizade do

Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

RENOVAR A RESPONSABILIDADE

passos
do concelho

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!
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No âmbito da estratégia de valorização da marca 
Ourique, Capital do Porco Alentejano e da apos-
ta feita neste sector de desenvolvimento econó-
mico, social e ambiental de grande relevância, o 
Município de Ourique e a Associação de Criado-
res de Porco Alentejano promoveram um stand 
na Bolsa de Turismo de Lisboa (de 29 de Feverei-
ro a 4 de Março), no Espaço Alentejo. 

O stand promocional incidiu em duas temáticas 
importantes: Ourique, Capital do Porco Alente-
jano e o Congresso Mundial do Presunto, a reali-
zar em Maio de 2013 em Ourique. Esta iniciativa 
insere-se num projecto de promoção do porco 
de raça alentejana co-financiado pelo QREN, 
INALENTEJO e União Europeia a 75%.

O Município de Ourique está a promover um 
projecto de regeneração urbana dividido em 
duas fases, que visa recuperar espaços públicos 
e edifícios no centro da Vila. O Projecto de Rea-
bilitação Urbana do Centro Histórico da Vila de 
Ourique, destina-se numa primeira fase à recu-
peração de fachadas e coberturas de edifícios 

de propriedade particular. Desde a sua apre-
sentação pública cerca de 20 proprietários já 
manifestaram o interesse na adesão ao mesmo, 
estando neste momento dois projectos prepa-
rados para apreciação.

O projecto em causa visa reabilitar o centro 
histórico da Vila de Ourique, tornando-o mais 
atractivo, dinamizar o repovoamento desta 
zona e promover a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos, através de recursos a ope-
rações de co-financiamento disponíveis no âm-
bito do QREN (PRODER, eixo 3, do GAL Al Sud 
Esdime, a 60%), bem como os apoios técnicos e 
os incentivos do Município de Ourique aos pro-
motores das iniciativas privadas de reabilitação 
urbana. 

Ainda no âmbito desta iniciativa o Município de 
Ourique celebrou um contrato com o Crédito 
Agrícola Costa Azul, com o objectivo de facilitar 
o acesso a financiamento para a comparticipa-
ção dos privados, em condições vantajosas.

OURIQUE NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2012

REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DA VILA DE OURIQUE
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No âmbito de um projecto co-financiado pelo FE-
DER a 85%, o Município de Ourique deu inicio ao 
projecto de requalificação da ribeira de Santana, 
em Santana da Serra.

Este projecto visa promover a saúde pública e a re-
abilitação ambiental, garantir maior segurança, no-
meadamente no que respeita à criação de zonas de 
protecção para cheias e ainda promover um espaço 
contínuo de lazer e de convívio, com maior usufru-
to da zona da ribeira pelos cidadãos. 

A intenção de promover um projecto deste tipo 
data de há mais de 25 anos, sendo uma das maiores 
ambições das populações desta freguesia, realida-
de que agora se veio a confirmar asseguradas as 
oportunidades de financiamento comunitário. 

A empreitada de requalificação da ribeira de San-
tana da Serra tem um valor global de 216.061,11€, 
sendo a comparticipação de financiamento comu-
nitário (FEDER a 85%) de 183.651,94 €. 

O presidente da Câmara Municipal de Ourique, 
Pedro do Carmo, acompanhado pelo vereador da 
autarquia, Fernando Romba, e o presidente da En-
tidade Regional de Turismo do Alentejo, Ceia da 
Silva, reuniu com o Comendador Rui Nabeiro, do 
Grupo Delta, no passado dia 30 de Janeiro.

O encontro, que decorreu nas instalações da Del-
ta, em Campo Maior, teve como objectivo a apre-
sentação do projecto em torno de Ourique, Capi-
tal do Porco Alentejano e a formalização de uma 
parceria que começa na Feira do Porco Alentejano, 
no final de Março, e que culminará no Congresso 
Mundial do Presunto, que vai decorrer em Ourique 
em 2013. 

Para Pedro do Carmo “a disponibilidade do Grupo 
Nabeiro/Delta para trabalhar em parceria com os 
eventos que estamos a realizar reforça o sucesso 
dos mesmos e demonstra a credibilidade entretan-
to alcançada a nível nacional e internacional”. 

Na sequência das diligências das 
autarquias de Ourique e Odemira 
junto da Administração da CP, com 
o objectivo de salvaguardar a manu-
tenção dos serviços de transporte 
ferroviário na região, os autarcas 
José Alberto Guerreiro e Pedro 
do Carmo, garantiram a paragem 
do comboio Alfa Pendular n.º 182, 
desde o passado dia 1 de Fevereiro 

nas estações de Santa Clara/Sabóia e 
Funcheira, durante um período expe-
rimental. 
Com esta aposta, a CP visa reforçar 
os serviços de transporte na linha 
ferroviária do Sul, tal como já havia 
garantido em reuniões entre os au-
tarcas e a administração da empresa, 
no que respeita à ligação do com-
boio Intercidades. 

MUNICIPIO DE OURIQUE PROMOVE 
OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RIBEIRA DE SANTANA DA SERRA

GRUPO DELTA ASSOCIA-SE A 
OURIQUE NA PROMOÇÃO DO 
PORCO ALENTEJANO

ALFA PENDULAR NA FUNCHEIRA

MUNICÍPIO
EM FOCO
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No âmbito da realização do ciclo de conferências 
O PODER DA CIDADANIA, que se realizou na bi-
blioteca municipal, em que participaram os can-
didatos à Assembleia da República pelo Circulo 
Eleitoral de Beja, o presidente da Câmara Muni-
cipal de Ourique (CMO), Pedro do Carmo, dirigiu 
um convite aos deputados no sentido de promo-
ver uma reunião de trabalho conjunta.
 

A iniciativa pretendeu dar a conhecer os projectos 
em curso no concelho nas áreas da acção social, 
educação e saúde com visitas a vários equipamen-
tos: Projectos do Centro Escolar de Ourique e do 
Centro de Saúde e a Loja Social de Ourique e a 
Unidade de Cuidados Continuados de Garvão.

O Município de Ourique avançou com uma queixa 
ao Provedor de Justiça para proteger os interesses 
e o acesso à informação da população afectada 
pelo processo de Televisão Digital Terrestre. Des-
de a instalação deste novo modelo de sinal televi-
sivo que grande parte da população do Concelho 
de Ourique está impedida de ver televisão ou são 
registadas interrupções constantes no sinal televi-
sivo, apesar dos investimentos em equipamentos 
feitos pelos cidadãos. Face a esta situação a au-
tarquia decidiu avançar com uma queixa ao Prove-
dor de Justiça, sob proposta do Sr. Presidente da 
Câmara, em defesa dos direitos das populações e 
para resolução definitiva dos impedimentos técni-
cos registados.

DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA VISITAM OURIQUE

MUNICÍPIO DE OURIQUE APRESENTA 
QUEIXA AO PROVEDOR DE JUSTIÇA 
SOBRE TDT
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Arranjos Estrada Torre Vã

Poda de árvores

Sinalética horizontal e vertical da estrada do Encalho Terraplanagem junto ao Multiusos

Unidade de Cuidados Continuados de Garvão

Recinto Multiusos de Garvão

OBRAS
AQUISIÇÕES

municipais



C
U

LT
U

R
A

 /
/ 

p
ág

. 8

A Escola Básica 2, 3 e Secundária de Ourique re-
cebeu no passado dia 17 de Fevereiro o desfile 
de Carnaval das crianças do concelho. A alegria 
das cores, a boa disposição e animação foram 
uma constante no desfile que, no período da tar-
de, percorreu as ruas da vila de Ourique.  

O Cine-Teatro Sousa Telles recebeu a 18 de Fe-
vereiro o espectáculo “Cabaret”, concebido e 
interpretado inteiramente por Ouriquenses. A 
adesão do público foi enorme, com a sala com-
pletamente lotada para ver o espectáculo que 
teve a sua génese no desfile de Carnaval de 
2010. 

O Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique or-
ganizou no passado dia 10 de Fevereiro o espec-
táculo Noite dos Namorados - O amor é uma coisa 
às cores. Tratou-se de uma noite onde houve dife-
rentes interpretações do amor através de música 
instrumental, de canções, de leitura de poesias, de  
pequenos teatros, de projecção de desenhos e ví-
deos, da eleição da Miss e do Mister Escola. 

O grupo de teatro da Cercicoa apresentou no 
Cine-Teatro Sousa Telles, a 3 de Fevereiro, a peça 
“Como nasceu o Pirilampo Mágico, um espectáculo 
que contou com duas sessões cheias de público.

DESFILE DE CARNAVAL
DAS ESCOLAS

“O CABARET”

O AMOR É UMA COISA ÀS CORES

“COMO NASCEU O PIRILAMPO 
MÁGICO”

OURIQUE
VIVE A CULTURA
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O ORIKTT 4X4, com o apoio da Câmara Municipal de 
Ourique, organizou, no passado dia 7 de Janeiro, a 
quarta edição do passeio todo-o-terreno “Campos 
da Batalha de Ourique”. Com a participação de 110 
amantes desta modalidade, divididos por 45 viatu-
ras, o passeio aliou percursos todo-o-terreno, aven-
tura pela serra, muita lama e água por caminhos e 
ribeiros do concelho de Ourique. O dia culminou no 
sorteio de um jipe de 7 lugares, oferecido por uma 
particular, e uma garrafa de medronho, com a gas-
tronomia tradicional da zona sempre presente.

A edição 2012 do Rally de Portugal, à semelhan-
ça das edições anteriores, percorreu os trilhos do 
concelho de Ourique. A prova, que decorreu en-
tre 29 de Março e 1 de Abril, teve dois momentos 
distintos no concelho de Ourique. 

O primeiro, no dia 29, com os participantes a vi-
rem por estrada desde Lisboa e a fazerem uma 
paralisação em Ourique. Nesse dia 29, a vila de 
Ourique foi o ponto de reabastecimento, de 
montagem de faróis e parque fechado, entre as 
17 e as 21h00. Debaixo de chuva fraca, os pilo-
tos partiram logo de seguida para as classifica-
tivas nocturnas, algo que não acontecia no Rally 
de Portugal desde 2001. A primeira classificativa 
(Gomes Aires) teve início no concelho de Ouri-
que, com a terceira classificativa a decorrer intei-
ramente no concelho.

No dia 1 de Abril, o Rally de Portugal 2012 vol-
tou a Ourique com duas classificativas muito es-
peciais: Santana da Serra, a mais extensa e uma 
das mais duras, com dupla passagem; e Sambro, 
também com dupla passagem e com a particula-
ridade de ser uma Power Stage, ou seja, dando 
pontos extra para o Campeonato Mundial de Ra-
lis, o WRC. 

No dia 24 de Março, Ourique recebeu o final de mais 
uma etapa da 30ª Volta ao Alentejo Crédito Agrícola 
Costa Azul. A chegada dos ciclistas no fim da 3ª eta-
pa, que ligou Odemira a Ourique, aconteceu pelas 
as 15h30 de dia 24 de Março, estando a meta final 
situada na Avenida 25 de Abril.

IV PASSEIO TT - CAMPOS DA 
BATALHA DE OURIQUE RALLY DE PORTUGAL 2012

30ª VOLTA AO ALENTEJO CRÉDITO 
AGRÍCOLA COSTA AZUL

OURIQUE
VIVE O DESPORTO
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Apesar dos grandes projectos, a Câmara Munici-
pal de Ourique não deixa de estar atenta às ne-
cessidades diárias das pessoas. O caso de Ercília 
Maria  e António José é um exemplo. Ercília Maria, 
de 84 anos, e o seu marido vivem no Monte Novo 
do Castelejo há mais de 50 anos. Apesar da prox-
imidade à sede de concelho, só há poucos meses 
é que têm electricidade em casa proveniente da 
rede pública. “A diferença é muita para o que era 
e já devia ter sido assim há muito tempo. Estou 
satisfeita”. As palavras são de Ercília Maria, que, 
aos 84 anos, pode, finalmente, ter uma arca con-
geladora na sua casa.
Este é apenas um dos inúmeros exemplos da 
electrificação que a Câmara Municipal de Ourique 

continua a efectuar por todo o concelho, fruto 
também de um novo protocolo entre a autarquia 
e os particulares. Se, por um lado, a CMO asseg-
ura o apoio técnico e burocrático do processo de 
electrificação, para além de uma comparticipação 
no pagamento das electrificações, os munícipes 
vêem as suas vidas facilitadas, tendo apenas que 
pagar uma percentagem do custo total.
E é nestes gestos, pequenos no quotidiano, mas 
enormes no delinear o futuro, que se faz o dia-
a-dia em Ourique. E é em projectos e iniciativas 
como o Centro Escolar, a Feira do Porco Alenteja-
no, a Feira de Garvão ou a Loja Social que se sente 
o vibrar de uma terra e a fibra de que é feita.

PROJECTOS QUE 
CONSTROEM O FUTURO
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Quando, no final de Agosto de 2010, sua Ex-
celência o Presidente da República, o Profes-
sor Doutor Aníbal Cavaco Silva, visitou Ou-
rique, presidiu à cerimónia de inauguração 
do moderno Jardim-de-Infância acabado de 
construir. Esse foi o primeiro passo do futuro 
Centro Escolar de Ourique, obra fundamental 
e estratégica para a melhoria e optimização 
dos recursos educativos do concelho, desde o 
pré-escolar até ao final do ensino básico de 1º 
ciclo.

Hoje, dois anos decorridos desde a inaugura-
ção daquela que foi a primeira fase de um pro-
jecto ambicioso, o Centro Escolar de Ourique 
está a ser construído a bom ritmo para melhor 
servir as crianças do concelho. Se, por um lado, 
estão a ser criadas infra-estruturas de raiz pe-
dagogicamente ideais e com uma matriz de 
modernidade, por outro, estão também a ser 
recuperados edifícios já existentes, dotando-
-os de novas e melhores condições face às 
exigências do futuro, quer seja ao nível das 
condições educativas como das condições de 
segurança alimentar.

Mais do que juntar diversas crianças, de vá-
rias idades e de variados pontos do concelho 
de Ourique, o novo Centro Escolar de Ourique 
assumir-se-á como um pólo agregador de co-
nhecimento, o bem mais valioso que se pode 
deixar aos mais novos.

O projecto do novo Centro Escolar de Ourique 
tem um investimento total de 832.926,59€, 
com o co-financiamento FEDER/ Inalentejo 
no montante de 648.578,02€.

CENTRO ESCOLAR - OURIQUE



A Feira do Porco Alentejano 2012 – VI Jornadas Gastro-
nómicas Sabores do Porco Alentejano, que teve lugar a 
23, 24 e 25 de Março, em Ourique, foi mais um passo na 
afirmação do concelho, enquadrada por uma estratégia 
de promoção do porco de raça alentejana. 
A Câmara Municipal de Ourique e a Associação de Cria-
dores de Porco Alentejana centraram a sua estratégia 
na promoção internacional do porco de raça alentejana, 
nomeadamente com a realização de um Encontro Ibérico 
que reuniu em Ourique dirigentes e produtores ibéricos. 
Simultaneamente, deu-se o “pontapé de saída” para o 
VII Congresso Mundial do Presunto, que vai ter lugar em 
Maio do próximo ano, em Ourique, com as apresentações 

do filme promocional e do site oficial (www.ourique2013.
com) do evento. 
Na edição de 2012 foi criada uma nova área coberta de 
300m2 destinada a expositores de Pão e pastelaria tra-
dicional. Como tema central do evento a organização 
decidiu distinguir as tradições regionais através do lema: 
CONDUTO, PÃO E CANTE.
Esta iniciativa insere-se num projecto mais alargado de 
internacionalização do Porco Alentejano, co-financiado 
pelo QREN, Inalentejo e União Europeia, que visa dar 
maior abrangência à estratégia de afirmação de Ourique, 
Capital do Porco Alentejano junto de mercados funda-
mentais para a dinamização económica e social do sector. 

FEIRA DO PORCO ALENTEJANO
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Entre 11 e 13 de Maio, a vila de Garvão recebeu mais 
uma edição da sua secular feira.
A Feira de Garvão 2012 – XVIII Exposição Agro-Pecu-
ária recebeu milhares de visitantes durante os três 
dias do evento. Com a TVI a emitir em directo do re-
cinto da feira o programa Somos Portugal, durante 
a tarde do último dia, muitos foram os motivos que 
levaram os visitantes a Garvão, desde as exposições 
animais, à música, passando pelo artesanato.
Mas a grande novidade nesta última edição foi a total 

requalificação do espaço da Feira de Garvão, levada a 
cabo pela Câmara Municipal de Ourique. Tendo sido 
um projecto global no valor de 260.000 euros, finan-
ciado em 200.000 pelo PRODER, foi possível erguer 
um verdadeiro espaço multiusos de Garvão, com a 
criação de 2500 m2 de áreas cobertas polivalentes, 
a vedação do perímetro, iluminação pública e a cons-
trução de zonas de apoio. Uma oportunidade única 
de projectar para um século XXI aquela que já é uma 
feira secular.

FEIRA DE GARVÃO
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O Espaço Solidário de Ourique foi inaugurado a 
dia 26 de Fevereiro último, numa cerimónia públi-
ca presidida por S.ª Ex.ª Reverendíssima D. Antó-
nio Vitalino Dantas, Bispo de Beja. A inauguração 
desde espaço resulta de um trabalho promovido 
pela Paróquia de Ourique em parceria com a Câ-
mara Municipal e o Contrato Local de Desenvol-
vimento Social de Ourique. Integra um conjunto 
de respostas de apoio social à população como 
a Loja Social, o Banco do Voluntariado, o Banco 
Municipal de Ajudas Técnicas, o Banco Alimentar 
de Ourique e o Atendimento de Apoio Social.
O Espaço Solidário de Ourique situa-se no antigo 
edifício da Escola do Carmo, junto à Igreja Paro-
quial, no centro da vila, e foi executado no âm-
bito dos co-financiamentos do QREN, PRODER, 
Eixo 3, comparticipado a 75%. O valor global do 
investimento foi de 92.486,12 euros, com um co-
-financiamento de 69.364,59 euros. 

ESPAÇO SOLIDÁRIO DE OURIQUE
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O Conselho Local de Acção Social de Ourique (CLA-
SO), reunido em 7 de Fevereiro de 2012, deliberou, 
por maioria, dar parecer favorável à criação de um 
Equipamento Social – Lar de 3ª Idade na Freguesia de 
Garvão, a promover pela Futuro de Garvão – Associa-
ção de Solidariedade Social. 
Desta forma o CLASO, do qual o Município é promo-
tor, considera a importância de reforçar a rede de 
equipamentos sociais no Concelho, dando continui-
dade a um amplo Plano de Apoio Social desenvolvido 
pela autarquia a todos os níveis das respostas sociais. 

No passado dia 6 de Junho decorreu, na Escola E.B. 
2,3 S de Ourique, o Dia Cultural do Agrupamento 
de Escolas de Ourique. Entre as 9h30 e as 23h00 foi 
apresentado à comunidade educativa um conjunto 
de actividades que, entre outras, incluiu exposições, 

ofertas formativas, jogos tradicionais e de inclusão, 
demonstrações desportivas, ateliers, workshops, 
feira do livro usado, gastronomia regional, debates, 
filmes, música e dança. 

O Município de Ourique mantém a sua política de 
apoio social alargada a várias medidas, entre as 
quais a Comparticipação Municipal de Medicamen-
tos, dirigida a idosos e pensionistas carenciados. 
No passado mês de Junho, a autarquia cumpriu o 
pagamento de mais uma fase desse projecto, no 
valor de 26.000,00. 
Desta forma a Câmara Municipal de Ourique pro-
move um apoio importante na melhoria dos cuida-
dos médicos e tratamentos, num momento em que 
se acentuam as dificuldades nos rendimentos pes-
soais da população. 
Esta medida revela uma preocupação constante no 
apoio social aos cidadãos mais carenciados e é ain-
da reforçada com outros projectos sociais em curso 
no Município nas áreas da mobilidade e de trans-
porte de doentes a consultas médicas. 

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Ourique (CPCJ Ourique) tem uma nova presiden-
te. Elsa Romba, advogada, foi eleita para presidir os 
destinos da CPCJ Ourique para o biénio 2012-2014. 
A composição da comissão, nas suas modalidades 
restrita e alargada, sofreu também alterações, visto 
que alguns dos seus membros atingiram o limite do 
mandato previsto na lei (seis anos). 
De recordar ainda que a Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Ourique é uma das mais inter-
ventivas da região, tendo vindo a desenvolver um 
trabalho positivo no que diz respeito à defesa das 
crianças e jovens em risco. 

CLAS DE OURIQUE DÁ 
PARECER FAVORÁVEL À 
CRIAÇÃO DE LAR DE 3ª IDADE 
EM GARVÃO

DIA CULTURAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OURIQUE 

MUNICÍPIO DE OURIQUE 
COMPARTICIPA 
MEDICAMENTOS A IDOSOS E 
CARENCIADOS

CPCJ OURIQUE COM NOVA 
PRESIDENTE

OURIQUE
SOLIDÁRIO
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Durante o mês de Abril, entre os dias 2 e 27, a 
Biblioteca Municipal de Ourique Jorge Sampaio 
assinalou o seu segundo aniversário com a rea-
lização de inúmeras actividades direccionadas 
para todos os públicos. De exposições  a lança-
mentos e apresentações de livros, passando por 
oficinas de mediação leitora para os mais peque-
nos e espectáculos multimédia, muitos foram os 
motivos para visitar a Biblioteca Municipal de 
Ourique Jorge Sampaio durante o mês de Abril.
  

Esteve patente na biblioteca municipal, de 12 de 
Dezembro de 2011 a 7 de Janeiro de 2012, a expo-
sição “Presépios em Xisto - A Última Ceia”, de Maria 
da Conceição Lameira.

O auditório da Biblioteca Municipal de Ourique en-
cheu para receber, no passado dia 14 de Abril, o 
lançamento do livro de Elsa Azevedo “(Nas) Entre-
linhas do pensamento”, jovem escritora natural de 
Santana da Serra.

A Biblioteca Municipal de Ourique - Jorge 
Sampaio recebeu a 9 de Janeiro uma sessão 
do Parlamento dos Jovens tendo como pano 
de fundo as redes sociais e o combate à dis-
criminação. A sessão contou com o entusias-
mo dos mais jovens em torno do debate do 
tema.

SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRESÉPIOS EM XISTO “(NAS) ENTRELINHAS 
DO PENSAMENTO”

PARLAMENTO DOS JOVENS

PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA
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A actriz Maria Henrique apresentou no dia 25 de 
Maio o livro “AH SÃO”, seguido de uma sessão de 
autógrafos. O livro acompanha o percurso da jo-
vem Actriz “São”, situação que serve de pretexto 
para, através de uma obra de “FicSão”, se poder 
encontrar um Manual que se fez a si próprio ao 
longo da história de vida da protagonista...

APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “AH SÃO” 

A propósito do segundo aniversário da Biblioteca 
Municipal de Ourique Jorge Sampaio, foi criada 
uma agenda trimestral onde são divulgadas as ac-
tividades que decorrem no espaço da biblioteca. 
Trata-se de um meio importante para dar conhe-
cimento das iniciativas que vão decorrer aos fre-
quentadores da biblioteca e ao público em geral, 
aproximando este importante equipamento cultu-
ral e pedagógico dos munícipes. A publicação está 
prevista para o próximo mês de Setembro.

O antigo Presidente da República, Mário Soares, 
apresentou em Ourique o seu mais recente livro 
Um Político Assume-se, na Biblioteca Municipal 
de Ourique, perante um auditório esgotado. O 
antigo primeiro-ministro e Presidente da Repú-
blica recordou alguns episódios do passado, cen-
trando, no entanto, o seu discurso no momento 

difícil que o país atravessa e no futuro de Por-
tugal. À apresentação seguiu-se uma sessão de 
autógrafos, naquela que foi mais uma iniciativa, 
de um conjunto de actividades de apresentação 
de livros com a presença de autores, que a bi-
blioteca municipal tem vindo a realizar desde a 
sua inauguração em Abril de 2010.

CRIAÇÃO DE AGENDA 
TRIMESTRAL

MÁRIO SOARES EM OURIQUE

30ABRIL a 12 MAIO  

 

Exposição “Mamã Folk” 

de Vanda Palma

16a25MAIO 

“Mulheres no espaço 
público e novas 
masculinidades”

Parceria: UMAR

Leituras na Praça e no Jardim 

Biblioteca Itinerante

07 MAIO Panóias 
21MAIO Santa Luzia 

10H00ás12H00

Hora do Conto 

2 aos 5 anos

8.15.22.29MAIO10H00

Conto: “ O dia em que a Mamã 

ficou com cara de chaleira”

Oficina Criativa: Uma chaleira 

vou fazer e à mamã oferecer

Tema: Humor, Família, 

Imaginação

6 aos 9 anos

4.11.18.25Maio10H00

Conto: “Eu sei tudo sobre as 

mamãs”

Oficina Criativa: Um livro vou 

fazer e à minha mãe oferecer

Tema: Família, afectos

Hora do Conto 3.º Encontro de Gerações 

09MAIO20H30

“Agora dizes tu, 

agora aprendo eu”

Leituras de dizer – “Mãe” 

16MAIO21H00

Massagem Shantala 

para bebés

19MAIO16H00

Sala do Conto

Apresentação do livro “Ah São” 

da Actriz Maria Henrique

25MAIO21H00 

Auditório da 

Biblioteca Municipal

Sala Polivalente 

Espaço infantil

Jardim da Biblioteca

Municipal de Ourique

Lançamento do Livro 

“Estórias da Minha Terra” 

Auditório da 

Biblioteca Municipal 

Aberto ao públicoJ
U

N
H

O
J

U
N

H
O

Dia da Criança

10H30 e14H30 

“Conta Estórias” contadores de 
histórias com marionetas 

11H00

Colocação de flores com mensagem sobre 

os “Direitos das Crianças”

Relvado em frente à Biblioteca Municipal

01JUNHO

30MAIO14H30 

DE   OURIQUE

INFOMAIL

M
A

IO

MAIOJUNHOJUNHO JULHO
 BIBLIOTECAAGENDA MUNICIPAL

Sala Polivalente

21H00 

Apresentação do Livro de

Napoleão Mira “Fado” 

Auditório da Biblioteca 

Municipal

 Exposição  

04a29JUNHO

Exposição

“Paleta Colorida”

Aurora Marques

Sala Polivalente

Leituras na Praça e no Jardim

Biblioteca Itinerante

04JUNHO 

Santana da Serra  

20JUNHO

Ourique

10H00às12H00
06JUNHO19H00

Conferência “ O 25 de Abril de 1974 

como inspiração para a primavera árabe”

Auditório da Biblioteca Municipal 

Entrada Livre

orador: 

Major Mário Tomé
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A recolha de papel e cartão subiu significativamente 
no ano de 2011, uma vez que, ao invés das 28 tone-
ladas recolhidas em 2010, em 2011 foram recolhidas 
106 toneladas. Este aumento significativo deveu-
-se ao empenho da Câmara Municipal de Ourique 
na recolha junto das superfícies comerciais de todo 
o concelho, principalmente na sua sede. O conce-
lho de Ourique foi, ao nível do cartão e do papel, e 
comparativamente com os municípios que integram 

a AMALGA (à excepção de Beja, Serpa e Moura, muni-
cípios cuja sede é uma cidade), o concelho que mais 
reciclou. 
Em relação à recolha dos óleos alimentares usados, 
esta subiu exponencialmente, passando de 630 li-
tros, em 2010, para 2015 litros em 2011, permitindo 
que o concelho de Ourique supere concelhos como 
Serpa e Moura.
Também a recolha de vidro aumentou de 2010 para 
2011, passando de 54 para 80 toneladas. No que diz 
respeito ao plástico e metal, também houve um au-
mento em 2011 relativamente a 2010, passando-se 
de 23 para 24 toneladas.

O Município de Ourique  procedeu à instalação de 
Ecopontos metálicos de grandes dimensões  com o 
objectivo de aumentar a taxa de reciclagem e servir 
melhor as populações das localidades de Garvão, 
Aldeia de Palheiros, Santa Luzia, Panóias e  Santana 
da Serra. A instalação iniciou-se em Garvão e esten-
deu-se às restantes localidades mencionadas. 

A Câmara Municipal de Ourique realizou, entre os 
dias 23 e 27 de Julho, a limpeza e desinfecção de 
800 contentores em todo o concelho. 
Esta acção, de limpeza e desinfecção dos contento-
res de resíduos sólidos urbanos, teve como objec-
tivo eliminar os maus cheiros provenientes da acu-
mulação de resíduos nos contentores, contribuindo 
para um ambiente saudável num concelho mais lim-
po. 

AUMENTO DA RECICLAGEM NO 
CONCELHO DE OURIQUE

ECOPONTOS METÁLICOS DE 
GRANDES DIMENSÕES

LIMPEZA DE 
CONTENTORES 

AMBIENTAL
QUALIDADE

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA
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O PROBLEMA DO SINAL DA TDT

CONTAS CERTAS NA
CÂMARA DE OURIQUE

in CORREIO ALENTEJO
04.05.2012

Um dos assuntos relacionados com o concelho de 
Ourique que mais atenção mereceu por parte da 
comunicação social regional, mas, principalmente, 
nacional, foi a má qualidade do sinal da televisão 
digital terrestre que afecta a população ouriquen-
se.
As inúmeras falhas e os frequentes períodos sem 
imagem no serviço de televisão digital terrestre 
têm sido sentidos por todo o concelho de Ourique, 
o que motivou a realização de uma reportagem da 
SIC, emitida no Primeiro Jornal de 19 de Junho de 
2012.
Também a rádio Antena 1 emitiu, a 16 de Junho, 
uma reportagem sobre este mesmo problema no 
programa Este Sábado. 

É NOTÍCIA
OURIQUE
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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. 286 512 408

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

CONTRATO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
t. 286 512 500

ESPAÇO INTERNET
t. 286 512 242

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 e JI da Aldeia de Palheiros
t. 286 516 253

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 Santa Luzia
t. 283 653 190

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

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

CONTATOS ÚTEIS



ÚTEIS




