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Tenho partilhado convosco preocupações e incer-
tezas que nos assolam na governação dos destinos
da nossa terra. Tenho-o feito com transparência e 
verdade, pelo respeito que merecem e pela serie-
dade de que a confiança que em mim depositaram 
é credora.
Mas também tenho procurado transmitir-vos es-
perança e força! Não baixamos os braços, não nos 
resignamos e muito menos deixaremos de trilhar o
nosso caminho de progresso. As dificuldades habi-
tuaram-nos às respostas mais fortes e enérgicas. E
desafiamos o futuro para que o futuro seja o cum-
primento da esperança e da melhoria da qualidade
de vida de cada um de vós.
E fazendo uma retrospectiva dos anos difíceis e dos 
planos que temos pela frente partilho convosco o 
orgulho de muita obra erguida e de muitas batalhas 
vencidas. Fechamos o ano de 2012, um período de 
enormes dificuldades, com muitos sucessos que 
importam serem enaltecidos, como é o caso da re-
dução até à data de 10 milhões de euros na divida 
herdada em 2005, então de 20 milhões de euros. 
São menos 10 milhões de euros em quase 7 anos!
E encerramos 2012 com um conjunto de projectos 
concluídos, como são os casos das obras do QCA III:
os centros de Convívio de Grandaços e de Panóias e
ainda o edifício do Mercado Municipal. Este é mais
um exemplo da resolução definitiva de projectos 
que herdamos e que com grande esforço concluí-
mos agora, sob pena de se terem de devolver cente-
nas de milhares de euros aos fundos comunitários, 
para além dos elevados custos que estes projectos 
tiveram no total da divida herdada.
E em 2012 reforçamos os projectos sociais de apoio 
às populações mais carenciadas. Ao contrário de 
outras autarquias a nossa não só os manteve como 
os reforçou, porque temos a consciência que as difi-
culdades também se agravaram.
E criamos, em parceria com a Junta de Freguesia de
Ourique, o projecto Transportes Colectivos de Ou-
rique, mais uma medida de apoio à mobilidade, de 
aumento da qualidade de vida e de combate ao iso-
lamento e à solidão. Com esta iniciativa, financiada 
a 85% pela União Europeia, garantimos o acesso da 
população mais isolada à sede de freguesia e aos 
serviços e bens. E também melhoramos a oferta da 
rede de transportes para benefício de todos com 
duas rotas urbanas.
Iniciamos em 2012 e concluiremos em 2013 a cons-
trução do Centro Escolar de Ourique, um espaço de
integração escolar, com novos meios e melhores 
condições de ensino e de trabalho. A educação é 
uma aposta de que não abdicamos para afirmar o 
progresso da nossa terra.
Também no início de 2013 será inaugurada a nova 

Sede da Associação de Criadores de Porco Alente-
jano e o Centro Multisserviços de Apoio ao Mundo
Rural. Um projecto da ACPA a que a autarquia se as-
sociou com a cedência do edifício para efeito.
Desta forma valorizam-se também as actividades 
económicas agrícolas e apoia-se ainda mais a rurali-
dade como parte essencial para o desenvolvimento
sustentado. Um apoio em parceria que desenvolve-
mos com a Paróquia de Ourique aquando da cons-
trução do Espaço Solidário.
Desejo que esta dinâmica se mantenha em nome da 
afirmação dos maiores interesses da nossa terra.
É nossa intenção que assim aconteça, apesar de 
tantas dificuldades procuramos soluções e financia-
mentos que permitem não perder oportunidades e 
garantir a execução de obras e de projectos.
O que fazemos é feito no limite das nossas possibi-
lidades.
Fazemo-lo com rigor, sem deslumbramentos, apro-
veitando todos os recursos à nossa disposição.
Porque assumimos o compromisso sério de fazer 
mais e melhor pela nossa terra. E honrarei esse 
compromisso, por muitas que sejam as dificuldades 
que nos apresentem, sem baixar os braços.
E com este resumo, onde muitas coisas ficam por 
enunciar, desejo partilhar convosco a força da espe-
rança e da determinação em vencer os desafios e as 
dificuldades.
 
Boas Festas e Feliz Ano Novo!

Um abraço  do

Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

O NOSSO CAMINHO

passos
do concelho

OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!
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A Câmara Municipal de Ourique após analisar a 
proposta da Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território, na qual se prevê a ex-
tinção das freguesias de Conceição e de Santa Luzia 
e a sua posterior agregação com as freguesias de 
Panóias e de Garvão, respectivamente, manifesta a 
sua absoluta discordância.
Para o Município de Ourique o processo de reorga-
nização do território em que se definem os termos 
e a extinção/agregação de freguesias fere o princí-
pio da autonomia dos órgãos e desrespeita as fun-
ções das juntas de freguesias no apoio constante 
e, muitas vezes, único às populações isoladas, com 
base em critério de economia que não correspon-
dem à verdade.

É admissível que se procedam a reorganização nos 
meios urbanos mas não o é no caso das freguesias 
rurais, promovendo mais abandono, reforçando o 
centralismo e acentuando o isolamento de popula-
ções maioritariamente idosa e desprotegida.
O actual executivo da Câmara Municipal de Ouri-
que, embora cumprindo sempre as leis em vigor, 
manifesta a sua determinação em garantir que nos 
casos de Conceição e de Santa Luzia não abdicará 
de assumir o funcionamento de pontos de acesso 
e de apoio às populações destas localidades, nos 
termos actuais das respectivas juntas, combaten-
do assim a política de abandono que o governo está 
a promover.

INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA 
MELHORA EFICIÊNCIA E REDUZ CUSTOS

Está em curso um projecto de modernização dos 
recursos da autarquia e de eficiência, com o au-
mento da qualidade dos serviços e a redução dos 
custos de comunicação através da ligação de uma 
rede em Fibra Óptica entre os seguintes edifícios 
municipais: Gabinete de Acção Social e Cultura, 
Cineteatro, ATL, Estaleiros e armazéns, Mercado 
Municipal, Centro Escolar, Biblioteca, Pavilhão Mul-
tiusos, Piscinas Municipais, Centro de Convívio e 
Paços do Concelho. 

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE 
DISCORDA DE PROPOSTA DE EXTINÇÃO DE FREGUESIAS

MUNICÍPIO ADQUIRE TERRENO PARA 
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE 
SANTANA DA SERRA

A Câmara Municipal de Ourique comprou o terre-
no anexo ao cemitério de Santana da Serra, para 
alargamento da área, pelo valor de 27.500 euros. 
Considerando a implantação do cemitério local 
esta era a única alternativa possível ao seu desen-
volvimento, tratando-se de uma necessidade da 
população da freguesia.

MUNICÍPIO DE OURIQUE 
COM NOVA IMAGEM

O Município de Ourique tem um novo logótipo. 
Esta nova imagem, baseada na anterior, mas mais 
limpa e simples, serve não só o propósito de mo-
dernizar o logótipo que já existia, mas também 
torná-lo mais uniforme e agregador. Actualizando 
a sua imagem, o município mantém-se, também 
neste aspecto, a par dos tempos e dos desafios 
que se colocam.
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Para que serve o Transporte Colectivo de Ourique?

O Transporte Colectivo de Ourique é um projecto 
que pretende apoiar as pessoas na mobilidade, no 
acesso aos centros urbanos e aos bens e serviços, 
combatendo o isolamento das populações.

Como vai funcionar?

É dividido em dois géneros de rotas: as rotas rurais, 
que transportam os cidadãos entre as suas localida-
des e a Vila de Ourique (viagem de ida e de volta); e 
as rotas urbanas, que circulam dentro da Vila de Ouri-
que passando pelos locais mais importantes de servi-
ços públicos da administração, da saúde, da educação 
e dos apoios sociais.

Quem pode utilizar?

Todos os cidadãos podem utilizar este transporte. 
Este é um serviço pensado no apoio directo às pes-
soas mais desfavorecidas e de maior idade e aos alu-
nos nas suas deslocações escolares, mas que pode 
ser utilizado por todos os Ouriquenses e visitantes.

MUNICÍPIO
EM FOCO

Como posso utilizar?

Existem 9 linhas de circuitos rurais e 2 de circui-
tos urbanos. No total são 65 pontos de paragem, 
incluindo algumas com abrigos de passageiros. 
Todas estão identificadas com o logótipo do pro-
jecto e identificadas neste mapa com as cores e os 
nomes dos circuitos e ainda com os horários. Faça 
Boa-viagem!... 

Quanto custa?

É gratuito no período experimental. Durante um 
ano o projecto vai desenvolver-se em regime expe-
rimental e no decorrer desse período serão avalia-
dos os percursos, os horários e o modo de funcio-
namento do projecto.

Quem promove este projecto?

O projecto Transporte Colectivo de Ourique é uma 
iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Ourique 
(10%) e da Junta de Freguesia de Ourique (5%), 
com recurso à oportunidade de co-financiamento 
de projectos comunitários – INALENTEJO/QREN 
(85%).

A Câmara Municipal de Ourique é um exemplo 
nacional na execução de projectos de mobilida-
de, aproximando as populações mais isoladas dos 
meios urbanos e dos centros de bens e serviços. 
Com o novo projecto TRANSPORTES COLECTIVOS 
de OURIQUE a funcionar deste 3 de Dezembro e 
com o projecto SERRA ACIMA, em funcionamento 

desde 2008, a autarquia assume-se como pionei-
ra, uma vez mais, no desenvolvimento de medidas 
de melhoria da qualidade de vida das populações 
e de valorização do mundo rural.
É objectivo da autarquia alargar o projecto dos 
transportes colectivos a outras freguesias do con-
celho.

TRANSPORTES COLECTIVOS DE OURIQUE REFORÇA POLÍTICAS DE MOBILIDADE

PERGUNTAS FREQUENTES

Promotores:                                                                                                                 Co-financiamento:



M
U

N
IC

ÍP
IO

 E
M

 F
O

C
O

 /
/ 

p
ág

. 6

MUNICÍPIO CONCLUI OBRAS DO QCA III

A Câmara Municipal de Ourique concluiu as últimas 
obras do Quadro Comunitário de Apoio III, anterior 
a 2005, nomeadamente os centros de convívio de 
Panóias e de Grandaços e ainda o edifício do antigo 
Mercado. A conclusão destes projectos insere-se 
na política de responsabilidade do executivo de re-
solução de todos os processos herdados em 2005 
e ainda para impedir penalizações de centenas de 
milhar de euros na devolução de fundos comunitá-
rio e juros, recebidos à data do inicio destes projec-
tos. Recorde-se que estes projectos contribuíram 
para o endividamento de cerca de 20M euros e a 
sua conclusão exigiu um grande esforço financeiro 
da autarquia.

DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO 
E FINANÇAS RECOMPENSA 
E ELOGIA O MUNICIPIO DE OURIQUE 
NA REDUÇÃO DA DIVIDA 

A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) 
atribuiu ao Município de Ourique deduções de 
0,20% no spread final referente ao empréstimo 
celebrado ao abrigo do Programa de Regulariza-
ção de Dívidas do Estado (PREDE), conferindo um 
grau de “SUPERAÇÃO” pelos esforços e rigor na 
gestão da redução da dívida da autarquia, avaliada 
em 2005 em cerca de 20 milhões de euros e actual-
mente registada em 10.8 milhões de euros.
Na base desta avaliação estão a redução no prazo 
médio de pagamento a fornecedores em cento e 
nove dias, de 2010 para 2011, bem como a redução 
da dívida herdada em cerca de um milhão de euros 
por ano. 
Esta avaliação da DGTF contribui para a redução 
dos custos com o referido empréstimo e confirma 
o rigor da gestão da autarquia e os esforços para a 
regularização da situação financeira do Município 
a médio-longo prazo, a favor das oportunidades de 
progresso e de melhoria da qualidade de vida de 
todos os Ouriquenses. 

CÂMARA ESTÁ EMPENHADA NA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM TDT

A Câmara Municipal de Ourique continua a desen-
volver um trabalho em parceria com a PT para a 
resolução definitiva da recepção com qualidade da 
Televisão Digital Terrestre. Depois da autarquia ter 
identificado cerca de 570 lares no Concelho com 
nenhuma ou deficiente recepção de sinal de TDT, 
a PT diligenciou um plano de medição de sinal e 
de identificação de outros problemas técnicos, de 
acordo com a seguinte conclusão de intervenção:

Recepção via satélite: Recepção via terrestre:
Conceição Ourique

Favela Nova Grandaços

Fernão Vaz Aldeia dos Palheiros

Garvão Panóias

Saraiva

Santa Luzia

Santana da Serra

DINAMIZAÇÃO DAS ANTIGAS ESCOLAS

As instalações da antiga escola primária da Aldeia 
de Palheiros é o exemplo da estratégia delineada 
pela Câmara Municipal de Ourique. Ao contrário 
das opções que se tomaram no passado, de vender 
estes imóveis a privados, a autarquia considera que 
as escolas, não servindo a sua função natural, de-
vem ser entregues às populações para aí desenvol-
verem as suas actividades sociais e culturais. A an-
tiga EB1 da Aldeia de Palheiros é um bom exemplo, 
com duas associações locais a dinamizarem o espa-
ço, como é o caso da associação NOSSA TERRA e 
a Associação de Caçadores da Aldeia de Palheiros.



No âmbito do processo de aprovação do projecto 
de arquitectura e do licenciamento da obra da Uni-
dade de Cuidados Continuados de Garvão, a Ins-
pecção Geral da Administração do Território (IGAT) 
requereu a nulidade das deliberações da Câmara 
Municipal de Ourique, de Março e Junho de 2009, 
por considerar que não se integrava no plano de 
pormenor da freguesia de Garvão. 
O Município de Ourique interpôs a argumentação 
de defesa assente no princípio de superior inte-
resse social do equipamento perante os planos de 
ordenamento, pois o equipamento contribui para 
a melhoria dos cuidados sociais e de saúde presta-
dos à população, para a criação de emprego e para 
a dinamização económica, com indiscutível valor, 
argumentação que foi aceite como válida pelo Tri-
bunal Administrativo e Fiscal que confrontando os 
valores deve  “prevalecer o do apoio social ao do 
ordenamento do território… quando se trata de 
um equipamento cuja necessidade é premente no 

aglomerado urbano em causa, dado o seu declínio 
económico e populacional”. 
Reconhecendo ainda que, em termos urbanísticos, 
o projecto cumpre todas as normas legalmente fixa-
dos e por se tratar de um equipamento com interes-
se na melhoria da qualidade de vida das populações 
“deve tal valor fundamentar a não interposição de 
acção tendente à declaração de nulidade do respec-
tivo licenciamento por parte do Ministério Público”, 
segundo o despacho de arquivamento do TAF. 
O funcionamento da Unidade de Cuidados Conti-
nuados de Garvão constitui uma mais-valia social e 
económica para a freguesia, para o concelho e para 
a região, de que o Município de Ourique se orgu-
lha no seu empenho e determinação nos diversos 
apoios à sua viabilidade, cujas competências e dedi-
cações de dirigentes e técnicos da Associação Futu-
ro de Garvão devem ser enaltecidas e reconhecidas 
como de grande valor. 
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UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE GARVÃO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DÁ RAZÃO AO MUNICÍPIO DE OURIQUE

A Câmara Municipal de Ourique aprovou por una-
nimidade, em reunião ordinária do passado dia 26 
de Setembro, a execução dos Planos de Urbaniza-
ção das Freguesias do Concelho de Ourique.  Este 
processo permitirá uma reorganização do território 
dentro dos perímetros urbanos das freguesias do 
concelho, valorizando uma melhor e mais eficaz re-
generação desse mesmo território e da paisagem. 
As áreas em estudo no concelho de Ourique têm 
uma superfície total aproximada de 360 hectares, 

sendo que a execução dos Planos de Urbanização é 
da mais fundamental importância para uma reorga-
nização urbanística que responda às necessidades 
estratégicas de coesão demográfica e territorial, 
constituindo um novo instrumento de reforço da 
competitividade e promovendo ainda a facilitação 
dos processos de construção por parte de cidadãos, 
empresas e instituições até à conclusão definitiva 
do Plano Director Municipal.

PLANOS DE URBANIZAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE OURIQUE
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GRUPO DE ESCUTEIROS DE OURIQUE
REACTIVADO

O Agrupamento de Escuteiros de Ourique, com o 
número 992, foi reactivado este ano por iniciativa 
da Paróquia de Ourique. Com as inscrições abertas 
no início do presente ano lectivo, as actividades do 
agrupamento já começaram a ser implementadas, 
depois de um ano de formação dos novos dirigen-
tes. Associando-se à reactivação do grupo, a au-
tarquia vai disponibilizar o espaço existente junto 
à Barragem do Monte da Rocha para actividades 
como encontros, acampamentos, entre outros.

A Câmara Municipal de Ourique decidiu promover 
uma candidatura de adesão ao Programa de Apoio 
à Economia Local (PAEL), no valor total de 2.5 mi-
lhões de euros, com vista à regularização de dívi-
das a fornecedores com mais de 90 dias, à data de 
31 de Março de 2012. 
Como é sabido por todos o Município de Ourique 
tem lidado, com rigor, transparência e sucesso com 
uma situação de gestão de dívida herdada em 2005 
no valor de 20 milhões de euros, cujas consequên-
cias na acção governativa tem constrangido as op-
ções políticas e, em muitas circunstâncias, bloquea-
do as oportunidades de investimento municipal. 
Ainda assim e devido ao modelo de gestão adop-
tado a partir de 2005 o executivo municipal tem 
conseguido reduzir a dívida da autarquia, em cerca 
de mais de 6.5 milhões de euros, tendo inclusive 
merecido elogios e avaliações de superação por 
entidades reguladoras e fiscalizadoras da adminis-
tração central, pelos seus esforços e políticas de 
gestão e redução do défice. 
A opção de acesso a este programa de financia-
mento disponibilizado e contratualizado com o Es-
tado não é uma escolha do Município de Ourique, 
mas antes uma solução sem alternativas – consi-
derando que não pode recorrer a financiamento 
bancário pelo excessivo endividamento – a que se 
vê obrigado para cumprimento da Lei dos Compro-
missos. 
A adesão ao PAEL significa, por imposição do go-
verno, um acréscimo da carga fiscal e de taxas mu-
nicipais, sobrecarregando os cidadãos e empresas: 
IMI, taxas de saneamento, águas e resíduos e der-
rama, sobretudo numa altura em que as dificulda-
des tornam cada vez mais difícil a vida de todos. 
Recorde-se que o aumento e a criação de impostos 
e taxas municipais nunca foi uma opção do Muni-
cípio de Ourique, tendo encontrado sempre alter-
nativas que impedissem o agravamento das con-
dições de vida de cidadãos, famílias e empresas, 
visando o crescimento económico e social. 
No entanto, e observando-se que o modelo de ges-
tão para a redução da dívida herdada implementa-
do no Município de Ourique, a partir de 2005, per-
mite a possibilidade de que no caso desta adesão 
se salvaguardem os interesses de cidadãos e famí-
lias, sem aumento da carga fiscal prevista. Assim, 
no caso da adesão ao PAEL a Câmara Municipal de 
Ourique vê-se obrigada, unicamente, a proceder à 
criação da Taxa de Derrama, sendo que quaisquer 
outros detalhes técnicos de actualização de taxas e 
impostos são automaticamente desenvolvidos pe-
las entidades competentes – Autoridade Tributária 
e Aduaneira e ERSAR – de acordo com as opções 
políticas do governo de consolidação das contas 
públicas.

MUNICÍPIO DE OURIQUE 
CANDIDATA-SE AO PAEL 
NO VALOR DE 2.5 MILHÕES DE EUROS

GUIA CULTURAL E SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE OURIQUE 2013 SERÁ 
LANÇADO EM JANEIRO

A Câmara Municipal de Ourique está a preparar a 
edição de um Guia Cultural e Social do Município 
de Ourique para o ano de 2013. Este documento, 
de distribuição gratuita e em formato de agenda, 
pretende destacar os acontecimentos e projec-
tos que são desenvolvidos pela autarquia e pelos 
seus parceiros durante o ano. Com esta iniciativa 
pretende-se reforçar o conhecimento da popula-
ção sobre as actividades desenvolvidas durante o 
ano, os grandes eventos, as festas e romarias, o 
património e equipamentos comunitários, as me-
didas sociais e de educação e os projectos am-
bientais, bem como dar a conhecer ao exterior as 
dinâmicas sociais e culturais do Município, para 
promoção da actividade económica e turística. 
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AUTARQUIA VENDEU CASA 
À PAROQUIA DE OURIQUE

A Câmara Municipal de Ourique vendeu à Paróquia 
de Ourique a casa de habitação onde reside o páro-
co, pelo valor de 60 mil euros, para sua residência 
permanente. Para além do negócio efectuado, esta 
situação permitirá, assim, à paróquia candidatar o 
edifício ao projecto Ourique R, com vista à recupe-
ração do imóvel, melhorando as condições de habi-
tabilidade do mesmo.

A Associação de Criadores de Porco Alentejano 
(ACPA) elegeu recentemente o engenheiro Nuno 
Faustino como novo presidente da direcção. A elei-
ção do novo presidente acontece no momento em 
que a ACPA está envolvida na construção da sua 
nova sede, um espaço apropriado para os desafios 
do futuro.
O acto eleitoral surgiu na sequência do falecimento 
do anterior presidente da direcção da ACPA, José 
Cândido Nobre. Um homem que foi a cara da causa 
do porco alentejano e que sempre lutou incansa-
velmente pelo desenvolvimento da raça, do mundo 
rural e da sua região. José Cândido Nobre foi uma 
figura decisiva na afirmação da identidade de Ou-
rique, Capital do Porco Alentejano, deixando em 
curso três projectos decisivos: o projecto-piloto de 
recuperação do montado de sobro e azinho do con-
celho de Ourique; o Congresso Mundial do Presun-
to, que se realizará em Ourique em Maio de 2013; 
e a construção de uma nova sede da Associação de 
Criadores de Porco Alentejano.

PROJECTO
PARQUE DA VILA

No âmbito da sua tese de mestrado de Arquitectu-
ra Paisagista, o jovem Nelson Duarte, de Santana 
da Serra, elaborou um trabalho de projecto onde 
apresenta um estudo prévio do Parque Urbano da 
Vila de Ourique. 

ACPA TEM NOVO PRESIDENTE
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No âmbito de um programa de co-financiamento 
do PRODER a Associação de Criadores de Porco 
Alentejano (ACPA) iniciou as obras de construção 
de uma nova sede, em Ourique, requalificando 
um edifício antigo no centro da vila. 
Este novo projecto da ACPA permite melhorar as 
condições de trabalho desenvolvido pela associa-
ção e reforçar a qualidade dos serviços prestados 
aos associados e ao desenvolvimento das políticas 
de preservação e promoção do mundo rural, bem 

como afirmar a localização da sede em Ourique. 
O projecto de construção da nova sede resulta de 
uma parceria entre o Município de Ourique, que 
cede o edifício, a ACPA e os seus associados, que 
contribuíram com donativos para garantir o valor 
da comparticipação nacional prevista. 
O valor total do projecto é de 173.761,85€, sendo 
Co-financiado pelo FEADER, PRODER, eixo 3, GAL 
Esdime, no montante de 74.556€. A sua conclusão 
está prevista até Março de 2013.

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PORCO ALENTEJANO INICIOU OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE EM OURIQUE 

GARANTIDA A OPORTUNIDADE 
DE FINANCIAMENTO AO PROJECTO 
OURIQUE R

Em consequência da apresentação do projecto 
OURIQUE R, de apoio à recuperação de cobertu-
ras e fachadas de edifícios particulares no cen-
tro histórico da Vila de Ourique, a autarquia de-
senvolveu um protocolo com o Crédito Agrícola 
Costa Azul com vista à facilitação e promoção de 
condições excepcionais de financiamento bancá-
rio para assegurar a comparticipação nacional de 
cada projecto.

PRESIDENTE DECLINA CONVITE PARA 
LECCIONAR CURSO DE FORMAÇÃO 
AUTÁRQUICA EM PEQUIM – CHINA

O Presidente da Câmara Municipal de Ourique foi 
um dos dois autarcas nacionais convidados para 
leccionar um curso de formação autárquico, em 
Pequim, China, a autarcas chineses, durante 21 
dias. Apesar do motivo de orgulho pela escolha o 
Presidente da Câmara decidiu recusar o convite 
por respeito às condições de crise e dificuldades 
das pessoas, embora esta deslocação não tivesse 
quaisquer custos financeiros para a autarquia de 
Ourique.
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Mercado Municipal Compra de terreno para alargamento do cemitério de 
Santana da Serra

Centro Cultural dos Grandaços

Compra da casa da D. Edeme junto ao edifício do Mercado

Laboratório Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão Requalificação da ribeira de Santana da Serra

Centro Escolar de Ourique

Electrificações rurais

OBRAS
AQUISIÇÕES

municipais
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CENTRO DE 
ARQUEOLOGIA
CAETANO 
MELLO BEIRÃO

Trinta anos passaram desde 1982, ano em que 
Garvão se tornou notícia por, na terra, terem 
sido encontrados vestígios arqueológicos que re-
montam à Idade do Ferro, no que ficou conhecido 
como o Depósito Votivo de Garvão. Trinta anos 
depois, em 2012, os mesmos vestígios preparam-
-se para embarcar em mais uma viagem da exis-
tência simbólica do Homem rumo ao futuro.

As peças repousam, serenas e silenciosas, dentro 
das caixas. Umas, etiquetadas e catalogadas. Ou-
tras, à espera de serem organizadas na verdadeira 
desorganização que é catalogar o que esteve nas 
entranhas da terra durante milénios.  Umas, intei-
ras e unas, quase sem passagem aparente dos anos, 
dos séculos, das eras. Outras, em cacos. Mais cacos 
que peças, para o olhar desarmado e impreparado 
do público comum. Mas para os técnicos, esses mes-
mos cacos, pedaços de história conservados no tem-
po, surgem-lhes como peças de incalculável valor, 
histórico e cultural. Mas mais do que isso, olham-nas 
partidas e vêem-nas perfeitas e inteiriças. Como es-
tiveram e como hão-de estar.

Por estes dias, o Centro de Arqueologia Caetano de 
Mello Beirão (CACMB) é um lugar de passado e fu-
turo, materializado em presente, instalado em zona 
independente do edifício do Cine-Teatro Sousa Tel-
les, espaço cedido pela autarqua. Apesar de se estu-
darem peças com cerca de 2400 anos, provenientes 

do Depósito Votivo de Garvão, o ar que se respira 
é de inovação e de desenvolvimento. Com a insta-
lação e inauguração de um laboratório com todas 
as condições de estudo e inventariação dos vestí-
gios arqueológicos, esta valência permite, acima 
de tudo, o tratamento das peças do Depósito Vo-
tivo de Garvão. Sendo uma estrutura com o objec-

tivo primário de tratar estas peças, a sua utilização 
não se esgota aqui, como refere a coordenadora do 
CACMB, Deolinda Tavares. “A ideia foi, desde início, 
dotar o centro de condições logísticas e técnicas 
que permitam às pessoas que aqui estão, que são 
recursos humanos qualificados na área, fazer o tra-
tamento de materiais arqueológicos e objectos de 
património móvel, servindo um território mais alar-
gado, nomeadamente o Baixo Alentejo”.

A importância do novo laboratório do CACMB, não 
se esgota no material proveniente de Garvão. Prova 
disso são os contactos já efectuados no sentido de 
serem efectuados tratamentos em peças do Caste-
lo de Sinos. A funcionar desde 2009, o CACMB, que 
foi criado por iniciativa da Câmara Municipal de Ou-
rique no sentido de albergar as peças do Depósito 
Votivo de Garvão que se encontravam em Conímbri-
ga há dezenas de anos, entra agora numa fase de 
maior maturidade, preparado que está para os de-
safios do futuro. “Este é, no fundo, o complemento 
que faltava concluir desta reserva de materiais”. 

ASSEGURAR O FUTURO 
PRESERVANDO O PASSADO
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A criação de condições para o estudo, para além 
da preservação, de materiais arqueológicos com o 
surgimento do laboratório, permite, ainda mais, fo-
mentar a componente de centro de conhecimento 
que o CACMB tem vindo a cimentar. “Não me re-
cordo, neste momento, de nenhum outro labora-
tório ou unidade de tratamento de peças, em todo 
o território do Alentejo com excepção da Ammaia, 
que tenha, nem um, quanto mais dois técnicos su-
periores na área da conservação. E, por outro lado, 
não estamos isolados, somos um parceiro de traba-
lho diário, em rede, da Universidade de Évora, onde 
existe o – se não for, está a caminho disso –  maior 
laboratório de investigação aplicada ao património 
cultural”. Condições extraordinárias de trabalho 
e de conhecimento, que funcionam com atractivo 
para um número cada vez maior número de esta-
giários e alunos finalistas, de nível superior, que se 
deslocam ao CACMB no âmbito das suas licenciatu-
ras, mestrados e doutoramentos, fruto de parcerias 
com as universidades de Évora, Coimbra ou com o 
Instituto Politécnico de Tomar. 

Mais do que um espaço fechado sobre si mesmo, 
o CACMB pretende ser, como o tem feito desde a 
primeira hora, um centro de conhecimento virado 
para o exterior. Prova disso é a inauguração da sala 
de exposições Manuel Ricardo, baptizada com o 
nome daquele que foi o assistente dos estudiosos 
da arqueologia que se deslocaram ao concelho de 
Ourique, em tantas horas, desde a primeira hora. 
Uma justa homenagem a um da terra, da Aldeia dos 

Palheiros. Esta é uma sala aberta ao público, virada 
para o público, onde estará exposta uma amostra 
do que constitui o tesouro do Depósito Votivo de 
Garvão e que recebe o nome do antigo funcionário 
da autarquia, em justa homenagem. A criação desta 
sala faz parte da estratégia de comunicação do CA-
CMB, que pretende que o público em geral tenha 
conhecimento do conhecimento do centro, para 
além das acções de formação dirigidas aos especia-
listas da área. É nesse sentido que surgiu o Clube de 
Arqueologia, a funcionar há três anos lectivos, com 
os jovens do concelho a participarem nas tarefas 
do CACMB, criando um sentimento de pertença ao 
património que também é deles. Por que só traba-
lhando e valorizando a riqueza humana se assegura-
rá a riqueza cultural.

CIRCUITO ARQUEOLÓGICO DA COLA

Da responsabilidade do CACMB e da Câmara Municipal de Ourique, o Circuito Arqueológico da Cola é cons-
tituído por quinze sítios arqueológico que se distribuem cronologicamente desde o período Neolítico até à 
Idade Média e se encontram implantados num espaço de vários quilómetros quadrados, que tem o Castro 
da Cola como centro e o Rio Mira como elemento estruturante da paisagem e aglutinante das populações 
do território. A receber brevemente uma sinalética completamente nova e adequada às necessidades dos 
visitantes, o Circuito Arqueológico da Cola recebeu, desde Janeiro de 2005 até final de Outubro de 2012, 
cerca de 22 mil visitantes, sendo muitos mais os que visitam informalmente o espaço. 



C
U

LT
U

R
A

 /
/ 

p
ág

. 1
4

O Centro de Convívio de Ourique recebeu, a 28 de 
Julho passado, mais uma edição do já tradicional Al-
moço convívio dos Ouriquenses. Mais do que uma 
simples refeição, este foi o pretexto para mais um 
reencontro que contou com a participação de cerca 
de três centenas de pessoas. De realçar a presença, 
mais uma vez, de muitos Ouriquenses que residem 
fora do concelho e que encontram, nestes momen-
tos, a oportunidade para regressar às origens.

O Cine-teatro Sousa Telles regista, uma vez mais, 
a maior assistência de espectadores do Distrito de 
Beja, em média. Em 2011 este equipamento, só em 
projecção de cinema registou 2059 espectadores 
em 29 sessões de cinema, tendo obtido uma re-
ceita de bilheteira de 3.780 euros, segundo dados 
analisados pelo Instituto do Cinema e do Audiovi-
sual. Estes resultados advêm da estratégia da au-
tarquia de promover a projecção de filmes actuais 
e nas primeiras semanas de exibição após o lança-
mento, sendo correspondida pela participação e 
entusiasmo dos Ouriquenses.

Na primeira semana de Setembro decorreu a Ar-
queoSemana 2012, com actividades programadas 
para crianças do 1º ciclo do Ensino Básico a propó-
sito da arqueologia e do património arqueológico 
do Concelho, visando estimular a criatividade e o 
prazer de descobrir novos saberes. As actividades, 
que decorreram no Centro de Arqueologia Caeta-
no de Mello Beirão e junto ao Castro da Cola, en-
volveram desenho, modelação de papel, impres-
são, estampagem e um dia em que os mais novos 
trabalharam como verdadeiros arqueólogos.

ALMOÇO DOS OURIQUENSES

CINE-TEATRO SOUSA TELLES TEM 
MAIORES ASSISTÊNCIAS DO DISTRITO

ARQUEOSEMANA 2012

OURIQUE
VIVE A CULTURA
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GINÁSTICA
SEG a SEX

Destinatários: população escolar e população em geral

Local: sala polivalente

YOGA
TER e QUI
Destinatários: população em geral
Local: sala polivalente

AÉRODANCE
TER e SEX
Destinatários: população em geral

Local: sala polivalente

ACTIVIDADE DA PISCINA MUNICIPAL
SEG a SEX
Aulas de Natação
Horários: 09h00 às 20h30
Destinatários: população escolar e população em geral

157 utilizadores mensais

DYNAMITE FIGHT NIGHT 
EM OURIQUE 

A 11 de Agosto último, o Pavilhão Multiusos em 
Ourique recebeu um espectáculo de combates de 
Muay Thai, seguido da actuação do Dj Fernando Al-
vim. Foi uma iniciativa que registou uma grande ade-
são por parte do público, com centenas de especta-
dores que se deslocaram a Ourique para vibrarem 
com a modalidade. O evento contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Ourique, com os custos a se-
rem suportados pelos organizadores do evento. 

RALI DE PORTUGAL 2013

A próxima edição do Rali de Portugal já tem data 
marcada: 11 a 14 de Abril de 2013. Mais uma vez, as 
emoções do desporto automóvel vão percorrer os 
caminhos do concelho de Ourique, em troços plenos 
de adrenalina e emoção, que fazem as delícias dos 
espectadores.

RALI VILA DE OURIQUE 

Nos passados dias 8 e 9 de Dezembro, teve lugar 
mais uma edição do Rali Vila de Ourique. A prova, 
inserida no Campeonato Regional de Ralis Sul, con-
tou com a presença de cerca de 20 participantes, 
que percorreram os caminhos em torno de Ourique, 
proporcionando as emoções fortes do desporto mo-
torizado aos inúmeros espectadores.

OURIQUE
VIVE O DESPORTO

ACTIVIDADES DESPORTIVAS DISPONÍVEIS NO CENTRO DE CONVÍVIO DE OURIQUE
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Entre 24 e 29 de Setembro, Ourique recebeu mais 
uma edição da Feira do Livro, cujas actividades de-
correram na Biblioteca Municipal de Ourique | Jor-
ge Sampaio. As actividades foram direccionadas 
para um público-alvo diversificado, destacando-se 
a comunidade escolar, entre alunos, pais e profes-
sores. 
Desde animação de rua, a sessões de conto e ac-
ções de formação, os visitantes da Feira do Livro 
tiveram oportunidade de assistir à apresentação 
de obras como a “Nova Antologia de Poetas Alen-
tejanos” ou o mais recente livro de Jorge Serafim, 
“Sonhar ao Longe”. 

XVI FEIRA DO LIVRO OURIQUE 

PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA

No passado dia 12 de Outubro, a biblioteca mu-
nicipal recebeu a apresentação do livro  “A pai-
sagem e as palavras que lá estão – Levantado do 
Chão um romance político”, de Fernanda Cunha, 
autora com ligações profundas a Garvão.
A obra apresenta uma interpretação política do 
romance Levantado do Chão, de José Saramago. 
Na sua tese, a paisagem literária de Saramago é 
o espaço da reconciliação e Levantado do Chão a 
história de um milagre político que, acontecendo 
no Alentejo, vai muito para além do Alentejo. A 
autora fala-nos também de Saramago a partir da 
sua escrita revolucionária: a relação com a Igreja, 
a ideologia política, a cumplicidade com o povo 
rural e, mais importante, a esperança que o escri-
tor deposita no ser humano. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A PAISAGEM E AS PALAVRAS QUE LÁ ESTÃO”



“GARVÃO, 
A MINHA TERRA E AS SUAS GENTES”
 
O auditório da Biblioteca Municipal de Ourique foi 
palco da apresentação do livro “Garvão, a minha 
terra e as suas gentes”, de José Matos Cunha, no 
passado mês de Setembro. A obra, que foi lançada 
na Feira de Garvão com o apoio da Câmara Munici-
pal de Ourique, é um relato dos usos e costumes 
de Garvão, vistos pelo seu autor, também ele, um 
garvanense.
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Um dos autores presentes na edição deste ano da 
Feira do Livro foi José Fanha. O autor, um dos mais 
reconhecidos no país, esteve em Ourique, partici-
pando em sessões de contos e numa conversa ani-
mada sobre “A arte de ser leitor”.
Três dias depois da sua presença na Feira do Livro, 
a qual lhe agradou muito, José Fanha publicou o se-
guinte texo no seu blog, com palavras bastante elo-
giosas  ao trabalho desenvolvido em Ourique:

“O LIVRO E A LEITURA EM OURIQUE 

Nos últimos 10/15 dias andei longe do blog mas 
quase sempre perto de algumas queridas Bibliote-
cas.
Fui à XVI Feira do Livro em Ourique. Na Biblioteca 
Municipal.
Um mimo de Biblioteca. Com gente que sonha e sor-
ri porque sabe que está a fazer um trabalho consis-
tente, alegre e de futuro. O trabalho de promover o 
Livro e a Leitura.

Ainda por cima, a autarquia apoia claramente o tra-
balho da Biblioteca o que, infelizmente, nem sem-
pre é regra neste país.
Imagine-se que a Biblioteca fecha todos os dias às 
19h00 e um dia por semana às 22h00!
Um exemplo fantástico a seguir. Porque quem tra-
balha só poderá sentir-se tentado a ir à Biblioteca 
depois das horas do seu serviço. 
Parte significativa das nossas elites é um bocadi-
nho (estou a ser simpático) prima pela iliteracia e 
por isso tem muita dificuldade em entender a im-
portância desta parte determinante da batalha pelo 
desenvolvimento socio-económico que é a leitura.
Podia dar exemplos do resultado desta iliteracia 
ao nível de uma ou outra autarquia e da incapaci-
dade dar meios às Bibliotecas. Fica para um dia 
até porque poderia parecer regra e não é. Muitas 
autarquias primam, pelo contrário, pelo apoio ao 
desenvolvimento cultural das suas populações, 
como é o caso de Ourique.” 

José Fanha

O ELOGIO DE JOSÉ FANHA 

O texto pode ser consultado em:
 http://queridasbibliotecas.blogspot.pt/2012/09/o-livro-e-leitura-em-ourique.html
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A Câmara Municipal de Ourique promoveu du-
rante o Verão o programa ATL 2012, com um 
conjunto de actividades para os tempos livres 
das crianças. À semelhança dos anos anteriores 
participaram nas actividades de tempos livres 
da autarquia cerca de 70 crianças. Das activida-
des realizadas constavam os jogos tradicionais, a 
aprendizagem de surf, passando por pólo aquáti-
co, expressão plástica, patinagem, BTT, passeios 
e saídas à praia, entre outras.

COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL 
DE MEDICAMENTOS

A Comparticipação Municipal de Medicamentos 
teve início a 16 de Abril de 2008. Destina-se a 
apoiar os idosos, economicamente mais caren-
ciados, residentes no Concelho de Ourique e 
que, por falta de meios, estão impossibilitados 
de ter acesso a uma situação social mais digna. O 
benefício a atribuir aos candidatos corresponde 
a uma comparticipação financeira de 100%, ten-
do em 18 de Maio de 2012 sido alterada o valor 
desta comparticipação para 50%.

Sabia que esta medida já abrangeu 
543 Beneficiários, num total de 120.552,16€?

BOLSAS DE ESTUDO

A atribuição de Bolsas de Estudo com o intuito 
de proporcionar apoio aos estudantes que em 
virtude da sua situação económica têm dificul-
dade em prosseguir os estudos, já abrangeu, nos 
últimos três anos, 80 bolseiros.

Nos últimos três Anos Lectivos
2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 
80 bolseiros. Valor correspondente a 10 meses 
de bolsa para os 80 bolseiros - 74.200,00€

A segunda edição da Bebida Solidária, que nas-
ceu de uma parceria entre a SIC Esperança e a 
Vitalis, atribuiu este ano cerca de 500 bolsas a 
escolas e crianças carenciadas, tendo o projecto 
desenvolvido pela Câmara de Ourique em parce-
ria com a ESDIME e a Paróquia de Ourique sido 
beneficiado com a atribuição de 37 bolsas. Este 
apoio destinou-se à aquisição de material esco-
lar, no valor total de cerca de 3.200 euros. 

“IDOSOS MAIS JOVENS” VENCEU PRÉ-
MIO MONTEPIO

O projecto “Idosos + Jovens” foi o grande ven-
cedor do Prémio Voluntariado Jovem Montepio. 
Numa cerimónia que decorreu em Setembro pas-
sado, em Braga, o projecto candidatado pelo Es-
paço Solidário de Ourique arrecadou o galardão 
e o prémio no valor de 25 mil euros, destacando-
-se entre 98 candidaturas de todo o país. O pré-
mio destina-se à requalificação de um espaço pú-
blico de Ourique, onde será instalado um circuito 
de manutenção física para jovens e idosos. 
Resultando de uma parceria entre a Paróquia de 
Ourique, a Câmara Municipal de Ourique e a ES-
DIME, o projecto tem um cariz cultural, desporti-
vo, ambiental e de troca de conhecimentos entre 
jovens e idosos, contando com a dinamização do 
Agrupamento de Escuteiros de Ourique e dos jo-
vens da catequese.  
O Prémio Voluntariado Jovem Montepio promo-
ve e divulga o voluntariado jovem, e as suas acti-
vidades, e estimula a apresentação de projectos 
inovadores ou a continuidade de projectos já em 
curso.

ATL 2012

A SEGUNDA EDIÇÃO DA BEBIDA 
SOLIDÁRIA ATRIBUI 500 BOLSAS 
ESCOLARES
UM PROJETO SIC ESPERANÇA E VITALIS

OURIQUE
SOLIDÁRIO



A Câmara Municipal de Ourique, em colaboração 
com o Agrupamento Vertical de Escolas de Ouri-
que, realizou nos dias 11 e 13 de Dezembro uma 
acção de sensibilização na área da separação dos 
resíduos, no sentido de sensibilizar a comunidade 
escolar e as respectivas famílias. A acção consis-
tiu na distribuição de Ecobags (três sacos de cores 
amarela, azul e verde para a separação de plástico, 
metal, papel, cartão e vidro), numa primeira fase, 
por todos os alunos dos jardins-de-infância, do 1º e 
do 2º ciclos. Nesta primeira fase foram abrangidos  
325 alunos. 

A Câmara Municipal de Ourique instalou na Piscina 
Municipal um novo sistema de aquecimento solar, 
proporcionando mais e melhores condições aos 
utilizadores daquele espaço. Este novo sistema 
permite, igualmente, optimizar custos de consumo 
energético, tendo a autarquia de Ourique benefi-
ciado de um co-financiamento comunitário (INA-
LENTEJO) de 80% , cerca de 37 mil euros.

DISTRIBUIÇÃO DE ECOBAGS PELOS 
ALUNOS DO CONCELHO

PISCINA MUNICIPAL COM NOVO 
SISTEMA DE AQUECIMENTO

AMBIENTAL
QUALIDADE

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

CALENDÁRIO DE RECOLHA DE MONSTROS
12/13/12

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Sexta-feira 04 Sexta-feira 01 Sexta-feira 01

Sexta-feira 18 Sexta-feira 15 Sexta-feira 15

ABRIL MAIO JUNHO

Sexta-feira 05 Sexta-feira 03 Sexta-feira 07

Sexta-feira 19 Sexta-feira 17 Sexta-feira 21

JULHO AGOSTO SETEMBRO

Sexta-feira 05 Sexta-feira 02 Sexta-feira 06

Sexta-feira 19 Sexta-feira 16 Sexta-feira 20

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Sexta-feira 04 Sexta-feira 01 Sexta-feira 06

Sexta-feira 18 Sexta-feira 15 Sexta-feira 20
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AS VITÓRIAS DE OURIQUE

IGREJA DE OURIQUE VENCE PRÉMIO 
DE VOLUNTARIADO PROJECTO DE OURIQUE

PREMIADO

ENCHIDOS ALENTEJANOS
CONQUISTAM MERCADO

in DIÁRIO DO MINHO
20.10.2012 in CORREIO DO MINHO 

20.10.2012

in CORREIO DA MANHÃ 
09.11.2012

A vitória do projecto “Idosos + Jovens” no Prémio 
Voluntariado Jovem Montepio foi um dos temas re-
lacionados com Ourique que mais destaque teve na 
imprensa regional e nacional. O facto do projecto 
candidatado pelo Espaço Solidário de Ourique ter 
vencido, entre 98 candidaturas de todo o país, me-
receu ainda mais destaque nos órgãos de comunica-
ção social.

Também a fábrica de transformação de porco alen-
tejano sedeada no concelho, a Montaraz, foi alvo de 
uma reportagem no Correio da Manhã, onde é real-
çado o papel da Câmara Municipal de Ourique, que, 
com todo o empenho e interesse pelo desenvolvi-
mento local e regional, viabilizou um projecto que 
se revela uma aposta ganha no sector. 

É NOTÍCIA
OURIQUE
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Em nome de Deus amen. Saibam todos que eu 
D.Dinis pela graça de Deus rei de Portugal e Algar-
ve juntamente com a minha mulher D.Isabel filha 
de D.Pedro outrora ilustre rei de Aragão damos e 
concedemos a vós povoadores da vila de Ourique 
presentes e futuros o foro e costume de Évora ex-
cepto montádigo que remetemos para nós e para 
nossos sucessores. Esse foro é deste modo. Duas 
partes dos cavaleiros vão ao fossado e a terça parte 
permanece no castelo da vila e uma vez por ano fa-
zem fossado. E quem não for ao fossado peite (pa-
gue por coima) por foro de fossadeira V soldos. E 
por homicídio peite C. soldos ao palácio. E por casa 
invadida com armas, escudos e espadas peite CCC. 
Soldos e a sétima ao palácio. E aquele que roubar m 
nove por um e tenho demandador dois quinhões e 
as sete partes sejam para o palácio. E quem mulher 
forçar e ela, gritando, disser que por ele foi força-
da e o acusado negar ela dará em outorgamento 
(prova) três homens coo ele e ele jurará com doze. 
E se (ela) não tiver outorgamento jure só ele. E se 
ele não puder jurar peite a ela CCCtos soldos e a 
sétima ao palácio. A testemunha mentirosa e o fiel 
mentirosos peite LXª soldos, a sétima ao palácio e 
duplique o haver (do lesado). E quem no concelho, 
no mercado ou na igreja ferir peite LXª soldos me-
tade para o palácio e metade para o concelho. E da 
metade do concelho dê a sétima ao palácio. O ho-
mem que for gentil ou herdador não seja meirinho. 
E quem na vila achar penhores ou fiador e ao monte 
penhorar, duplique a penhora e peite LXª soldos e a 
sétima ao palácio. E quem não comparecer à citação 
do juiz e receber a penhora das mãos do saião peite 
um soldo ao juiz. E os cavaleiros ou peões que não 
forem ao apelido, excepto os que estão em serviço 
alheio o cavaleiro peite X. soldos aos vizinhos e o 
peão peite V. E quem tiver uma aldeia (no sentido 
de casal) e um jugo de bois e quarenta ovelhas e um 
asno e dois leitos compre cavalo. E quem quebrar a 
aliança com a sua mulher peite um soldo ao juiz. E 
mulher que deixar o seu marido de bênçãos peite 
CCCtos soldos e a sétima ao palácio. E quem deixar 
a sua mulher peite um dinheiro ao juiz. E quem ca-
valo alheio cavalgar por um dia peite um carneiro 
e por mais (tempo) peite as angeiras (serviços de 

transporte), por um dia VI dinheiros e por uma noite 
I soldo. E quem ferir com lança ou com espada, pela 
(ferida de) entrada peite X soldos e se trespassar 
à outra parte (ferir de um lado ao outro) peite XX 
soldos ao queixoso. E quem quebrar olho, braço ou 
dente, por cada membro peite C. soldos ao lesado 
e dê a sétima ao palácio. Quem ferir mulher alheia 
diante do seu marido peite XXX soldos e a sétima 
ao palácio. Quem na sua herdade mudar (malhão) 
alheio peite Ve soldos e a sétima ao palácio. Quem 
marco alheio quebrar peite Ve soldos e a sétima 
ao palácio. Quem matar conductário alheio, o seu 
amo receba o homicídio (a coima de homicídio) e dê 
a sétima ao palácio. Similarmente do seu hortelão, 
quarteiro, moleiro e solarengo. Quem tiver vassalos 
no seu solar ou na sua herdade não sirva outro ho-
mem com toda a sua fazenda a não ser o senhor do 
solar. As tendas, moinhos e fornos dos homens da 
vila de Ourique sejam livres de foro. Os cavaleiros 
(cavaleiros-vilãos) da vila de Ourique valham em juí-
zo como potestades e infanções de Portugal. Os clé-
rigos tenham os costumes de cavaleiros. Os peões 
valham em juízo como cavaleiros vilãos de outra 
terra. Quem for ao juízo por vozeiro de homem de 
fora da vila peite X soldos e a sétima ao palácio. O 
gado dos homens moradores e vizinhos de Ourique 
e dos seus termos dê a mim o montádigo tanto no 
termo da vila como no meu reino. E todos os outros 
estranhos, cada um que vier aos termos da vila ou 
fora do termo dessa vila do mesmo modo dêem a 
mim montádigo em todo o meu reino. O homem 
(cavaleiro) que perder o seu cavalo, mesmo que te-
nha outro, seja escusado por um ano. Mancebo que 
matar homem fora da vila e fugir, o seu amo não 
peite homicídio. Por todas as querelas do palácio o 
juiz seja vozeiro. Quem na vila penhorar com saião 
e lhe tirarem os penhores, outorgue-o (prove-o) o 
saião e tome conselho de três avaliações e penhore 
por LX soldos, metade para o concelho e metade 
para o queixoso. Os homens da vila de Ourique não 
sejam dados em prestámo. E se os homens da vila 
de Ourique tiverem demanda com homens de ou-
tra terra não corra entre eles firma (juramento) mas 
corra inquérito ou repto. E os que quiserem pousar 
com o seu gado no termo da vila de Ourique tomem 

1290 Janeiro, 8,Beja-D.Dinis, acompanhado de D.Isabel, concede foral aos povoadores, 
presentes e futuros, da vila de Ourique.

TT-Chancelaria de D. Dinis, liv.I,fls. 269-270
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deles montádigo: do rebanho de ovelhas, duas ove-
lhas e quatro carneiros e da manada (busto) de va-
cas, uma vaca. E este montádigo deve ser nosso e de 
nossos sucessores. E todos os caveleiros que forem 
ao fossado ou à guarda, por todos os cavalos que 
se perderem na algara ou na lide, primeiro sejam 
compensados sem a quinta e só depois dêem a nós 
a quinta. E o homem da vila de Ourique que encon-
trar homens de outros lugares nos seus termos, ta-
lhando ou levando madeira dos montes, tome tudo 
o que encontrar sem coima. De azarias e de guardas 
seja-nos dada a quinta parte sem ofreção. Todo o 
que gado doméstico penhorar ou roubar peite ao 
palácio LX soldos e duplique o gado ao seu dono. 

Testemunhamos e permanentemente afirmamos 
que quem penhorar mercadores ou viadantes cris-
tãos, judeus ou mouros, a não ser que seja fiador 
ou devedor, peite LX soldos ao palácio e duplique o 
gado que apreendeu a seu dono e além disso peite 
C morabitinos pelo que infringiu, metade para o rei 
e metade para o concelho. Se alguém vier á vossa 
vila por força e tomar comida ou outras coisas e aí 
for morto ou ferido não peitem por isso nenhuma 
coima nem os seus parentes tenham o homicídio. E 
se com queixa disso for ao rei ou ao senhor da ter-
ra peite C morabitinos metade para o rei e metade 
para o concelho. Mandamos e procedemos que se 
alguém for ladrão e se já por um ano ou dois deixar 
de pilhar ou roubar e depois voltar a roubar, quando 
infringir seja considerado ladrão. E se é e foi ladrão 
de todo em todo se arruíne e sofra a pena de ladrão. 
E se alguém for demandado por furto e não é nem 
foi ladrão responda consoante o seu foro. E se al-
gum homem raptar fila alheia contra a sua vontade, 
entregue-a aos seus parentes e peite-lhes CCCtos 
morabitinos e a VIIª ao palácio e além disso seja ho-
micida. Do foror de portagem: de trouxel de cavalo 
de panos de lã ou de linho um soldo; de trouxel de 
fustão V soldos, de trouxel de panos de cor V soldos; 
de carga de pescado um soldo; de carga de asno VI 

dinheiros; de carga de cristão (trazida por) de coe-
lhos V soldos; de carga de mouros (trazida por) de 
coelhos um morabitino. Portagem de cavalo que se 
vender no açougue um soldo, de mulo um soldo, de 
asno VI dinheiros, de furão II dinheiros, de carga de 
pão e vinho III mealhas, de carga de peão I dinheiro, 
de mouro que se venderem no mercado um soldo, 
de mouro que se libertar a décima, de mouro que 
acorde com o seu senhor a décima, de couro de vaca 
e de zebro II dinheiros, de couro de cervo e gamo 
III mealhas, de carga de cera V soldos, de carga de 
azeite V soldos. Esta portagem é dos homens de 
fora da vila, sendo a terça para o seu hóspede e as 
duas partes para o rei.
Eu dito rei D. Dinis juntamente com a minha Mulher 
roboramos e confirmamos esta carta e nela man-
damos por róbora o meu selo de chumbo. Dada em 
Beja, oito dias de Janeiro, por mandado do rei, Era 
MºCCCªXXVIIIª anos.
Infante D. Afonso tenente da Guarda conf., D. Mari-
nho Egides alferes da cúria conf., Martinho Anes fi-
lho de D. João Egídio conf., João Fernandes de Lima 
conf., Martinho Egides filho de D. Martinho Egídio 
conf., D. João Rodrigues conf., D. Lourenço Égides, 
Soeiro de Valadares conf.,
D. Fernando Peres de Barbosa conf., Pedro Anes de 
Portel conf., Marinho Afonso conf., João Mendes 
conf., Lourenço Escola porteiro mor conf., Durando 
Martins de Parada vicemordomo conf., Pedro mra-
tins de Romeira conf., D. Frei Telo arcebispo de Bra-
ga conf., D. Aimérico bispo de Coimbra conf., a igre-
ja de Lisboa vaga, D. João bispo de Idanha conf., D 
Egas bispo de Viseu conf., D. João bispo de Lamego 
conf., D. Bartolomeu bispo de Silves conf., D. Domin-
go Anes bispo de Évora e chanceler do senhor rei 
comf., Paio Domingues, João Durantes sobrejuízes 
do senhor rei, Estevão Peres de Rates, João Soeiro 
auditores na cúria, D. Domingos Peres, João de Al-
prão, Pedro Pais, Tiago Anes, Tomas Domingues clé-
rigos do senhor rei, Vasco Peres notário fez.

NOTA: A Câmara Municipal de Ourique agradece publicamente ao Comendador Joaquim Baraona e ao Comen-
dador Helder Mendes que gentilmente providenciaram os serviços de tradução do Foral de Ourique para latim 
e português e as fizeram chegar à autarquia.
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OURIQUE

OURIQUE - ELEIÇÕES JANEIRO 1983

CONCEIÇÃO

GARVÃO SANTANA DA SERRA



NOSSO POVO

MEMÓRIA
NOSSA GENTE

N
O

SS
O

 P
O

V
O

, N
O

SS
A

 G
EN

TE
 /

/ 
p

ág
. 2

5

O Nosso Povo, Nossa Gente da presente edição é uma colaboração especial com o jornal Diário do Alente-
jo, que gentilmente disponibilizou algumas fotografias do seu imenso arquivo e que retratam um conce-
lho de Ourique ainda a preto e branco.

(Nota: a freguesia de Panóias não aparece retratada por não haver registos no arquivo do Diário do Alentejo) 

OURIQUE - AV. 25 DE ABRIL

SANTA LUZIA

FUNCHEIRA

ALDEIA DE PALHEIROS

SANTANA DA SERRA

SANTA LUZIA
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RESUMO 
DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 
proposta N.º 44/P/2012 – Alteração ao regulamento 
municipal de taxas e preços do município de Ourique.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2012

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a 
proposta N.º 45/P/2012 – Elaboração de Planos de 
Urbanização; 

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a 
proposta N.º 46/P/2012 – Fixação de taxas de imposto 
municipal sobre Imóveis;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a 
proposta N.º 47/P/2012 – Fixação da taxa de derrama 
sobre a coleta do IRC para 2013;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a 
proposta N.º 48/P/2012 – Aprovação de proposta de 
adesão ao PAEL;

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, ad-
quirir o prédio rústico denominado Cerca do Cemitério 
pelo valor de 27.500€, para efeitos de ampliação do 
Cemitério de Santana da Serra.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE OUTUBRO DE 2012

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a 
proposta N.º 50/P/2012 – Aprovação da Operação 
“Ligações Viárias ao IC1 no concelho de Ourique – Cm 
1225 e EM515.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

- Ratificação do Protocolo de Cedência do Espaço 
Físico da Escola Primária da Aldeia de Alcarias;

- Ratificação do Protocolo de Cedência do Espaço 
Físico da Escola Primária da Funcheira.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

Ponto 1 – Aprovação da alteração ao Regulamento e 
tabelas de taxas e preços do Município de Ourique – 
Proposta nº13/CM/2012  | Aprovado por: Maioria 

Ponto 2 – Aprovação e fixação de taxas de imposto 
municipal sobre imóveis – IMI para 2013 – Proposta 
nº14/CM/2012  | Aprovado por: Maioria 

Ponto 3 – Aprovação da fixação da taxa de derrama 
sobre a colecta do IRC para 2013 – Proposta nº15/
CM/2012  | Aprovado por: Maioria

Ponto 4 – Aprovação de proposta de adesão ao PAEL. – 
Proposta nº16/CM/2012  | 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. 286 512 408

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

Extensão de Panóias
t. 286 563 138

Extensão de Santana da Serra
t. 286 545 125

FARMÁCIAS

Ouriquense
t. 286 512 210

Garvanense
t. 286 555 442

TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188

OUTROS

Santa Casa da Misericórdia de Ourique
t. 286 512 435

Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211

Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 048

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

CONTACTOS ÚTEIS
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