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Nos últimos meses temos obtido resultados bas-
tante positivos no exercício da nossa actividade. 
Uma actividade centrada nas pessoas e preocupa-
da com a resolução de problemas que afectam os 
cidadãos, as empresas e que influenciam o presen-
te e o futuro da nossa terra.

Mas os resultados surgem apenas com esforço e 
trabalho, mas também com visão e estratégia, com 
seriedade e dedicação.

É inquestionável o esforço da autarquia para con-
tinuar a desenvolver obras e projectos, nas mais 
variadas áreas, numa conjuntura financeira que 
muitas vezes estrangula e impede a intervenção da 
Câmara Municipal. Mas ainda assim concentramos 
a nossa força no objectivo de conseguir levar por 
diante esses objectivos e cumpri-los em benefício 
do futuro.

A cada mês que passa continuamos a honrar com-
promissos e a reduzir a dívida, que já é de pouco 
menos de 10 milhões de euros! Continuamos a 
apoiar centenas de pessoas e de famílias em medi-
das sociais: a comparticipação em medicamentos, 
os arranjos domésticos, os transportes colectivos, 
as bolsas de estudo, os transportes escolares, os 
cabazes alimentares, os apoios às consultas e tra-
tamentos médicos, entre muitos outros são o re-
flexo diário de um trabalho dedicado.

Continuamos a apostar no desenvolvimento eco-
nómico e na atracção de actividades de dinamiza-
ção económica local imediata, como são os casos 
da Feira do Porco Alentejano, da Feira de Garvão 
e do Congresso Mundial do Presunto, que trazem 
a Ourique dezenas de milhar de visitantes, com in-
fluência positiva na restauração, no comércio e nas 
empresas locais.

Continuamos a fazer tudo o que está ao nosso al-
cance, recorrendo sempre às oportunidades de fi-
nanciamento dos fundos comunitários, como são 
os casos das electrificações e caminhos rurais, do 
Centro Escolar, do Mercado Municipal, das estra-
das municipais, do parque de feiras e leilões de 
Garvão e a 1ª fase da requalificação da ribeira de 

Santana, entre outros, como responsabilidade na 
gestão dos recursos financeiros públicos, mas tam-
bém para vencer muitas dificuldades com que nos 
confrontamos.

E quando olhamos para trás e fazemos as contas 
às dificuldades e aos constrangimentos sentimos, 
como todos vocês sentirão, um grande orgulho 
pelo trabalho realizado. Mas sobretudo sentimos 
o peso da responsabilidade para fazer ainda mais 
e melhor, para encontrar novas soluções e resolver 
novos problemas.

Sentimos confiança pelo que estamos a conseguir 
e temos a certeza de que os resultados que vamos 
alcançando são fruto da credibilidade de uma es-
tratégia de progresso que está ao serviço do Con-
celho de Ourique.

E os resultados obtidos, a sua credibilidade e so-
lidez, são sobretudo propriedade de cada um dos 
Ouriquenses e estão ao serviço de um futuro de 
esperança e de confiança que todos merecem.

Um abraço de amizade do

Pedro do Carmo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

A CREDIBILIDADE DOS RESULTADOS 
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A Câmara Municipal de Ourique aprovou a atribui-
ção de bolsas de estudo a 27 alunos do concelho 
no que estudam no ensino superior. Este apoio 
da autarquia, referente ao ano lectivo 2012/2013, 
contempla alunos de licenciatura e mestrado inte-
grado, e representa um valor de 80 euros mensais, 
durante os dez meses do período lectivo, num total 
de cerca de 22 mil euros. 
Apesar das dificuldades financeiras do país e que 
o município atravessa, não obstante o esforço bem 
sucedido de consolidação das contas da autarquia, 
a Câmara Municipal de Ourique considera funda-
mental o apoio aos alunos, numa aposta clara em 
mais e melhor qualificação dos seus jovens. 

Três jovens do concelho de Ourique – Rita Bento, 
Joana Guerreiro e Jéssica Ventura -  tiveram um 
acto de verdadeira consciência cívica ao entrega-
rem, no Posto de Ourique da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR), uma carteira com uma avultada 
quantia em dinheiro e os documentos do seu pro-
prietário.
Após encontrarem a carteira pelas 14h30 na Ave-
nida 25 de Abril, as jovens deslocaram-se ao posto 
da GNR para procederem à entrega da mesma às 
autoridades, tendo sido possível restitui-la a quem 
a perdeu. Tratando-se da reforma, e único rendi-
mento, do proprietário, o acto praticado pelas jo-
vens revestiu-se, ainda mais, de grande importân-
cia, representando um exemplo a seguir por todos 
os cidadãos.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
ATRIBUI 27 BOLSAS DE ESTUDO

MUNICÍPIO DE OURIQUE CEDE EDIFICIO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE

COMPORTAMENTO EXEMPLAR DE 
TRÊS JOVENS OURIQUENSES

No âmbito da visita do Secretário de Estado Adjun-
to do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, a 
Garvão no passado dia 22 de Fevereiro, o presiden-
te da Câmara Municipal de Ourique, Pedro do Car-
mo, manifestou a disponibilidade do Município de 

Ourique para ceder um edifício em fase de constru-
ção, avaliado em 340 mil euros, para o novo Centro 
de Saúde de Ourique. 
Considerando as oportunidades de financiamento 
dos fundos comunitários, torna-se de todo viável 
a construção de uma infra-estrutura fundamental 
para o concelho de Ourique, sem custo para o erá-
rio público. 
Apesar de ser uma decisão governativa e não da 
autarquia, a construção de um novo Centro de Saú-
de trata-se de uma oportunidade única proporcio-
nada pelo município de Ourique. A construção de 
um novo Centro de Saúde vem colmatar uma falha 
existente já que Ourique é o único caso, no distrito 
de Beja, sem edifício próprio, sendo que o actual 
não reúne as condições ideais para profissionais e 
utentes.

A NOSSA TERRA MAIS LIMPA AJUDA 
DESEMPREGADOS

A Câmara Municipal de Ourique promoveu, mais 
uma vez, o projecto A Nossa Terra Mais Limpa. 
À semelhança da edição realizada em 2011, esta 
iniciativa pretendeu promover a limpeza e pintu-
ra dos espaços públicos do concelho de Ourique, 
efectuadas por cidadãos em situação de desem-
prego, contribuindo com um rendimento a meio 
tempo para 60 pessoas durante o mês de Março.
Durante o mês de maio decorre mais uma edição 
deste projecto.
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A Organização do VII Congresso Mundial do Pre-
sunto, que vai acontecer em Ourique de 28 a 31 de 
Maio deste ano, esteve presente na FITUR – Feira 
Internacional de Turismo de Madrid, a convite do 
Turismo do Alentejo, no pavilhão do Turismo de 
Portugal, onde promoveu uma sessão de degusta-
ção de presunto IGP Santana da Serra. 
Esta foi mais uma iniciativa para reforçar as acções 
promocionais do congresso desenvolvidas e previs-
tas, sobretudo em Espanha, país líder da produção, 
transformação e comercialização de presuntos, no 
sentido de assegurar o sucesso na participação de 
congressistas internacionais em Ourique entre os 
dias 28 e 31 de Maio de 2013. 

RENOVAÇÃO COM EQUIPA DE 
INTERVENÇÃO PERMANENTE

A época de maior risco de incêndios está prestes a 
chegar  e a Câmara Municipal de Ourique continua 
a apostar na prevenção e eliminação dos factores 
de risco, estratégia que tem resultado numa dimi-
nuição de ocorrências de ano para ano. 
Nesse sentido, a autarquia está já a tratar da reno-
vação dos contratos com a Equipa de Intervenção 
Permanente, constituída por 5 elementos, com o 
município a  suportar metade dos encargos totais 
da equipa, cerca de 2200 euros mensais. Trata-se 
de uma equipa fundamental, e com provas dadas, 
para uma resposta mais eficiente e directa.

A Câmara Municipal de Ourique e as Águas Públi-
cas do Alentejo assinaram no passado dia 30 de 
Janeiro, no Centro de Convívio de Panóias, o acto 
público de consignação da empreitada da obra de 

construção do abastecimento de água às fregue-
sias de Garvão e Panóias a partir da Barragem do 
Monte da Rocha. 
Esta obra, que permite o abastecimento a partir da 
albufeira, é há muito desejada pelas populações, 
traduzindo-se num investimento de 1.183.489,07 
euros, tendo sido consignada à empresa ASIBEL, 
Construções SA. Devendo estar concluída no pró-
ximo mês de Setembro, a empreitada inclui a cons-
trução de duas condutas elevatórias, num total de 
11 quilómetros de extensão, e um reservatório em 
Panóias com um volume de 200 metros cúbicos. 
A obra representa um primeiro passo naquela que 
é a estratégia para o abastecimento público de 
água para o concelho de Ourique. 

CONGRESSO MUNDIAL DO PRESUNTO 
NA FITUR - MADRID 

CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 
GARVÃO E PANÓIAS

MUNICÍPIO
EM FOCO



CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE 
ELECTRIFICA MAIS 53 MONTES

A Câmara Municipal de Ourique está a levar a 
cabo uma nova fase de electrificação rural, no 
seguimento do que é a sua estratégia de valo-
rização do mundo rural e de mais valias para o 
território. 
Actualmente, está decorrer uma empreitada 
de electrificação rural na freguesia de Ourique 
englobando cinco troços (Zambujalinho, Arrega-
nhado, Cuncas Velhas, Monte Machado, Boavista 
dos Sete Espigos), representando uma benefi-
ciação directa de 53 montes e explorações agro-
pecuárias. 
Estes trabalhos traduzem-se num investimen-
to total de 249.899,28€, co-financiado em 75% 
pelo Fundo Comunitário FEADER/PRODER, com 
a comparticipação nacional a ser repartida entre 
a Câmara Municipal de Ourique e os proprietá-
rios dos montes electrificados. 

Também as juntas de freguesia de Santana da 
Serra e Ourique viram ser aprovadas recente-
mente duas candidaturas apoiadas pela autar-
quia, no valor de 78.728,07€ e 177.390,85€, que 
irão beneficiar mais 10 e 12 montes respectiva-
mente, sendo co-financiadas a 75% pelo FEA-
DER/PRODER. 
Trata-se de um contributo bastante forte para 
o desenvolvimento do mundo rural, acrescen-
tando-lhe valor e condições, assumindo-se este 
esforço da autarquia como mais uma aposta nas 
pessoas e nas suas potencialidades. 
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ASSINATURA DA CONSIGNAÇÃO DA 
EMPREITADA PARA A NOVA ETAR DE 
OURIQUE

Decorreu a 23 de Abril a sessão pública da consig-
nação da empreitada para o início da obra de cons-
trução da nova Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Ourique, no âmbito da parceria 
entre a Câmara Municipal de Ourique e as Águas Pú-
blicas do Alentejo para a melhoria da qualidade no 
abastecimento de água às populações.
Trata-se de uma obra no valor de € 1.321.942,67, 
adjudicada ao Consórcio Socopul, S.A e Interagua, 
Lda.. A obra terá início em Julho de 2013, com a en-
trada em funcionamento da ETAR a acontecer em 
Junho de 2014.
Este é mais um passo na estratégia do Município de 
Ourique para revolucionar o abastecimento e tra-
tamento de água no concelho de Ourique. Este é 
um desejo há muito ansiado pela população, contri-
buindo para uma melhoria na qualidade de vida dos 
Ouriquenses, beneficiando, também, o mundo rural 
através das explorações agrícolas.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
DAS NOVAS REGRAS DE FACTURAÇÃO

O auditório da Biblioteca Municipal de Ourique re-
cebeu, no passado dia 27 de Fevereiro, uma sessão 
de esclarecimento sobre as Novas Regras de Fac-
turação e Comunicação das Facturas. Esta iniciativa 
contou com a presença de muitos empresários do 
concelho de Ourique no sentido de verem esclareci-
das as muitas dúvidas face ao novo sistema em vigor.



TAXA DE IMI EM OURIQUE 
MANTÉM-SE INALTERADA

A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em Ou-
rique continua, em 2013, em 0,4, algo que tem sido 
uma constante desde 2005. Mais uma vez, e tendo 
em conta o período difícil de equilibro financeiro 
que o país atravessa, a Câmara Muinicipal de Ouri-
que mantém a taxa de IMI nos valores dos últimos 
anos, numa clara medida de solidariedade para 
com todos os Ouriquenses, não os sobrecarregan-
do com um aumento de despesa. 

Todos e quaisquer aumentos da taxa de IMI a se-
rem cobrados pela Autoridade Tributária e Adua-
neira prendem-se com as reavaliações efectuadas 
aos imóveis e não ao aumento da taxa por parte da 
Câmara Municipal de Ourique, que mantém a taxa 
inalterada há oito anos.

INAUGURAÇÃO DO PARQUE 
DE FITNESS GERIÁTRICO

A  28 de Fevereiro passado foi inaugurado, junto ao 
Jardim da Nora, o Parque de Fitness Geriátrico, no 
âmbito do Projecto “Idosos + Jovens” promovido 
pela Paróquia de Ourique, com o apoio da Câmara 
Municipal de Ourique. Este parque conta com várias 
máquinas de manutenção física, dispostas ao longo 
de um percurso, acessível a toda a população.
Recorde-se que este projecto foi o vencedor do pré-
mio Voluntariado Jovem Montepio 2012 . Destacan-
do-se entre 98 candidaturas de todo o país, acabou 
por ser o escolhido entre os cinco finalistas que se 
deslocaram a Braga para uma apresentação peran-
te o júri do concurso, onde arrecadou o galardão e o 
prémio no valor de 25 mil euros, destinado à cons-
trução do parque que agora se inaugura. 

MUNICÍPIO DE OURIQUE 
DOA AMBULÂNCIA AOS BOMBEIROS

A Câmara Municipal de Ourique doou, no passado 
dia 30 de Janeiro, uma ambulância à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ouri-
que, que adquiriu por 10 mil euros à Junta de Fre-
guesia de Panóias. 
Por impedimento legal de efectuar o transporte 
de doentes na ambulância que havia sido compra-
da com o esforço e contributo da população de 
Panóias, a junta de freguesia local colocou a ambu-
lância em venda, sendo que o município tomou a 
iniciativa de adquirir a mesma. 
Apesar do esforço financeiro que esta compra re-
presenta para a autarquia, trata-se de um inves-
timento na manutenção de um meio que estava 
ao serviço da população e que, sem a intervenção 
da autarquia, estava em risco de sair do concelho. 
Desta forma, a ambulância continua no concelho 
de Ourique, servindo as necessidades dos que 
mais precisam. 
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AUTARQUIA ASSEGURA 
FUNCIONAMENTO JUNTAS DE 
FREGUESIA

A Câmara Municipal de Ourique manifesta-se contra 
qualquer extinção de freguesias no concelho de Ou-
rique, por considerar que as mesmas desempenham 
um papel fundamental na política de proximidade 
que deve ser desempenhada juntos dos cidadãos. 
Como tal, em caso de decisão de extinção e encerra-
mento das juntas de freguesia de Santa Luzia e Con-
ceição, a Câmara Municipal de Ourique assegura e 
garante o funcionamento dos serviços com os mes-
mos funcionários, para benefício das populações, 
da sua qualidade de vida e do desenvolvimento do 
Concelho de Ourique.

MUNICÍPIO DE OURIQUE REDUZIU MAIS 
DE 2 MILHÕES DE EUROS DA DÍVIDA EM 
2012

As reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, realizadas no passado mês de Abril, 
aprovaram as contas de gerência de 2012, onde 
se registou a tendência de redução significativa da 
dívida herdada em 2005. A aprovação das contas 
contou com a aprovação de todos os partidos re-
presentados, numa demonstração da credibilidade 
e da adequação do modelo de gestão em execução 
à realidade financeira da autarquia.
Em 2012 o Município reduziu cerca de 1.5 milhões 
de euros de dívida à banca, ao que acresce 450 mil 
euros a fornecedores, perfazendo um total de cer-
ca de 2 milhões de euros. Também no que respeita 
ao Plano Plurianual registou-se um acréscimo de 
13.52% e uma execução de 57% em face do pre-
visto, o que contribui um reforço de mais 322 mil 
euros em investimento feito pela autarquia, com-
parado com o ano de 2011.
Na leitura destes dados pode-se entender o esfor-
ço e o compromisso do executivo camarário na re-
dução da dívida, apostando, ao mesmo tempo, na 
dinamização de investimento e na implementação 
de medidas políticas centradas nas pessoas.
Um exemplo da gestão rigorosa a par do investi-
mento responsável é o autocarro do município, cuja 
última prestação do contrato de leasing foi paga no 
final do ano transacto, sendo já propriedade total 
da Câmara Municipal de Ourique.

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
ESTADO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO

Foi aprovado por unanimidade, na última reunião da 
Assembleia Municipal de 29 de Abril, o Relatório de 
Estado do Ordenamento do Território (REOT) - 1.ª 
Revisão do Plano Director Municipal de Ourique. 
Recorde-se que este esteve em fase de discussão 
pública até 22 de Março, onde todos os interessa-
dos puderam apresentar sugestões, reclamações ou 
pedidos de esclarecimentos. 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE OURIQUE VÃO TER NOVO 
AUTOTANQUE

As reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, realizadas no passado mês de Abril, apro-
varam as contas de gerência de 2012, onde se re-
gistou a tendência de redução significativa da dívida 
herdada em 2005. A aprovação das contas contou 
com a aprovação de todos os partidos representa-
dos, numa demonstração da credibilidade e da ade-
quação do modelo de gestão em execução à realida-
de financeira da autarquia.
Em 2012 o Município reduziu cerca de 1.5 milhões 
de euros de dívida à banca, ao que acresce 450 mil 
euros a fornecedores, perfazendo um total de cer-
ca de 2 milhões de euros. Também no que respei-
ta ao Plano Plurianual registou-se um acréscimo de 
13.52% e uma execução de 57% em face do previs-
to, o que contribui um reforço de mais 322 mil euros 
em investimento feito pela autarquia, comparado 
com o ano de 2011.
Na leitura destes dados pode-se entender o esforço 
e o compromisso do executivo camarário na redu-
ção da dívida, apostando, ao mesmo tempo, na di-
namização de investimento e na implementação de 
medidas políticas centradas nas pessoas.
Um exemplo da gestão rigorosa a par do investi-
mento responsável é o autocarro do município, cuja 
última prestação do contrato de leasing foi paga no 
final do ano transacto, sendo já propriedade total 
da Câmara Municipal de Ourique.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL 
PALHEIRENSE COMEMOROU 27º 
ANIVERSÁRIO

A Associação Cultural e Juvenil Palheirense come-
morou, no passado dia 13 de Abril, o seu 27º ani-
versário. O evento contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Ourique, que se associou à passagem 
de mais um aniversário da associação. A noite dos 
festejos foi bastante animada com as actuações de 
Pedro Jonnas e do Duo Sensações.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE 
APOIA ASSOCIAÇÕES

A Câmara Municipal de Ourique continua a apoiar, 
de forma regular, as associações do concelho, en-
tendendo que estas desempenham um papel fun-
damental no desenvolvimento sócio-cultural dos 
Ouriquenses.
Actualmente, a Câmara Municipal de Ourique tem 
protocolo com todas as associações do concelho, 
correspondendo a uma apoio regular na casa dos 
77 mil euros anuais. A este valor acresce ainda os 
apoios pontuais que a autarquia concede ao longo 
do ano às associações do concelho, mediante análi-
se dos pedidos.
A autarquia subsidia também a reabilitação do Pa-
trimónio Religioso no investimento não compartici-
pado pelos fundos comunitários, como é o caso da 
Igreja de Santa Maria.

ASSOCIATIVISMO
Decorre no próximo dia 15 de Junho o passeio 
equestre da Associação Equestre de Panóias. Se-
gundo a organização, o evento contará com a  parti-
cipação de cerca de 230 inscritos, num total de 150 
cavalos, que durante todo o dia, vão trazer muita 
animação a Panóias.
O passeio terá início logo pela manhã, em direcção à 
Barragem do Monte da Rocha, onde será feita uma 
paragem para uma merenda em campo. A chegada 
dos cavalos e charretes a Panóias está prevista pe-
las 15h00, onde haverá um almoço-convívio, com a 
animação dos Sonido Andaluz; entrega de prémios 
para a melhor montada e cavaleiro mais jovem; en-
trega de lembranças e baile até à meia-noite.
A Câmara Municipal de Ourique está a protocolar 
com a Associação Equestre de Panóias a cedência 
das instalações da escola primária para sede da as-
sociação, mais um exemplo de como deve ser gerido 
um património que é das populações e que às po-
pulações deve ser entregue para realização das suas 
actividades.

PASSEIO EQUESTRE DA ASSOCIAÇÃO 
EQUESTRE DE PANÓIAS
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Ourique Desportos Clube Construção de muro em Conceição

Adro da Igreja Matriz

Centro Escolar de Ourique

ETA da Horta Velha

Parque Infantil de Ourique

Electrificações Rurais

ETA da Ravasca
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Obras na Barragem do Pomarinho - Santana da Serra

Sede Associação de Criadores de Porco Alentejano

Sede Ourique Desportos Clube Novos polos e polares para os motoristas

Requalificação Ribeira de Santana da Serra

Boca de pontão

OBRAS
AQUISIÇÕES

municipais
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CPCJ DE OURIQUE COMEMOROU 
SÉTIMO ANIVERSÁRIO

No passado dia 11 de Março, a Comissão de Pro-
tecção de Crianças e Jovens de Ourique come-
morou o seu sétimo aniversário, contando com 
a presença de diversas individualidades, entre 
elas, o presidente da Comissão Nacional de Pro-
tecção de Crianças e Jovens, o Juiz Conselheiro 
Dr. Armando Leandro. Após a sessão de abertura, 
teve lugar o Encontro de Comissões de Protec-
ção de Crianças e Jovens subordinado ao tema 
Prevenir para Ousar: Novos Futuros.

OURIQUE SOLIDÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL ASSEGURA 
TRANSPORTE DE ALUNOS

A Câmara Municipal de Ourique assinou, no princí-
pio do ano, um protocolo com a Cercicoa no sentido 
de possibilitar o transporte de alunos até à institui-
ção, situada no concelho de Almodôvar.
O protocolo assinado, em parceria com as autar-
quias de Castro Verde e Almodôvar, visa o transpor-
te de alunos com necessidades educativas especiais, 
possibilitando o acesso a terapêuticas específicas 
para esses alunos.
A decisão do transporte dos alunos surge como res-
posta à decisão do Ministério da Educação que de-
cidiu cortar com as verbas disponíveis para o efeito, 
com as autarquias a substituírem o papel do minis-
tério, com verbas próprias no valor de 5.452,93 eu-
ros até final do ano lectivo.

OURIQUENSE SATISFEITA 
COM TRANSPORTES COLECTIVOS DE 
OURIQUE

No passado dia 26 de Março, a Ouriquense Maria 
José Alberto endereçou uma carta ao presidente 
da Câmara Municipal de Ourique, Pedro do Carmo, 
dando conta da sua satisfação com os Transportes 
Colectivos de Ourique. Na sua missiva, Maria José 
Alberto louva a iniciativa, lamentamdo o facto das 
pessoas, muitas vezes, não aderirem às coisas. Subli-
nha, no entanto, que esta é mais uma medida para o 
“bem estar de quem cá habita e de quem nos visita”.

TDT COMEÇA A CHEGAR A TODOS OS 
OURIQUENSES

A população do concelho de Ourique, afectada pe-
las dificuldades de recepção do sinal da Televisão 
Digital Terrestre (TDT), já começou a beneficiar da 
assistência, gratuita, para a melhoria do serviço, es-
tando, até ao momento, cerca de 114 equipamentos 
instalados de forma gratuita, fruto das diligências 
da Câmara Municipal de Ourique.
Recorde-se que no concelho de Ourique, logo após 
a transição para a TDT, verificou-se que uma gran-
de parte da população não iria ser abrangida pelo 
serviço, apesar dos vários equipamentos adquiridos 
por uma população maioritariamente idosa, muitas 
vezes dependente, única e exclusivamente, da re-
forma.
A Câmara Municipal de Ourique, sensível aos argu-
mentos da população, procedeu ao levantamento 
dos munícipes, por freguesia, que não conseguiam 
ver televisão por se encontrarem nas chamadas “zo-
nas sombra”. O levantamento seguiu para a Portu-
gal Telecom (PT) com 212 lares referenciados, um 
número significativo para o concelho de Ourique, 
com a empresa a colocar-se no terreno para a reso-
lução dos casos apresentados.
Neste momento, está a ser efectuado um novo le-
vantamento para ser enviado à PT, no sentido de 
assegurar aquele que é um direito de comum do 
acesso à informação.

INAUGURAÇÃO CENTRO ESCOLAR DE 
OURIQUE

O novo Centro Escolar de Ourique está praticamente 
concluído, com o espaço a entrar em funcionamento 
na abertura do próximo ano lectivo. As obras estão a 
decorrer em bom ritmo, estando neste momento na 
recta final de acabamentos. Dado o adiantado dos 
trabalhos, o Conselho Municipal de Educação suge-
riu o próximo dia 7 de Junho para a inauguração do 
Centro Escolar de Ourique, data que aguarda confir-
mação definitiva.
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AS NOVAS 
ÁGUAS DE OURIQUE
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AS NOVAS 
ÁGUAS DE 
OURIQUE

Há quase 40 anos, a 11 de Junho de 1972, o con-
celho de Ourique viveu um dos dias mais impor-
tantes para o desenvolvimento futuro. Dia de 
festa, de pompa e circunstância, mas, sobretudo, 
dia de uma nova esperança com a inauguração da 
Barragem do Monte da Rocha. Projectada para  
fornecimento de água à agricultura e abasteci-
mento público, muitos foram os desejos projec-
tados na barragem baptizada com o nome de um 
monte vizinho. As esperanças, de um novo futuro 
que a água traria, foram muitas. Tantas que até 
uma aldeia, a Aldeia Nova, ficou submersa, os ha-
bitantes realojados nas aldeias vizinhas, prontos 
a começar de novo, em nome da água.

Quase quarenta anos depois da inauguração da 
barragem que começou a ser projectada em 1965, a 
30 de Janeiro de 2013, é assinada a consignação da 
empreitada de abastecimento a Panóias e Garvão 
a partir da água potável produzida na Estação de 
Tratamento de Águas de Monte da Rocha. Este pas-
so permitirá que, no último trimestre de 2013, as 
populações de Panóias e Garvão possam começar a 
ser abastecidas com água proveniente da barragem 
que há tantos anos repousa mesmo ali ao lado, for-
necendo o precioso líquido para outros locais que 
não o concelho de Ourique.

As obras que agora têm lugar, e que vão permitir 
que Panóias e Garvão tenham água da Barragem do 
Monte da Rocha, estão integradas numa estratégia 
de valorização territorial muito mais vasta, onde 
todo o concelho será abastecido a partir daquela 
albufeira. Num processo liderado pelas Águas Pú-
blicas do Alentejo, em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Ourique, a água proveniente da Barragem 

do Monte da Rocha vai chegar a todas as casas do 
concelho de Ourique, a partir de 2016, num investi-
mento que ascende a mais de cinco milhões de eu-
ros (5.614 mil euros). 
Sendo que os investimentos no concelho de Ouri-
que prolongar-se-ão até 2016, estes tiveram início 
em 2011, num trabalho de melhoria da qualidade 
da água, controlo da mesma e de preparação para 
as obras que têm agora início. Se 2013 é o ano da 
adução a Panóias e Garvão, de investimentos jun-
to à ETA do Monte da Rocha, 2014 será o ano das 
obras de adução a Ourique, no valor de 2 milhões 
e 400 mil euros. Nos ano seguinte, 2015 e 2016, as 
obras de expansão serão estendidas a Aldeia de Pa-
lheiros e Grandaços, num investimento de 1 milhão 
de euros.
O abastecimento a partir do Monte da Rocha é, 
como seria de esperar, uma reivindicação antiga 
da população do concelho. Sentida e ardente. Mais 
ainda das pessoas que vivem junto à barragem, uma 
barragem idealizada e construída para benefício de 
todos, com sacrifício, e que em tantos anos nunca 
foi aproveitada. Contam e lembram as gentes de 
Panóias que houve tempos em que as valas para 
as condutas chegaram a estar abertas para a obra 
ser feita. Não o foi. As valas foram tapadas e a po-
pulação continuou sem receber água da barragem.  
Mas o desejo continuou lá. E continua, sendo que a 
história está perto de ter um desfecho diferente. 
A obra em curso, que vai servir cerca de 3000 ha-
bitantes das freguesias de Panóias e Garvão, inclui 
a construção de duas condutas elevatórias (num 
total de 11 quilómetros de extensão) e um reser-
vatório em Panóias com capacidade para 200 me-
tros cúbicos de água, obra a concluir até finais de 
Setembro deste ano.

OS INVESTIMENTOS 
QUE PASSAM DESPERCEBIDOS

A importância dos trabalhos que tiveram início em 
2011 de forma quase invisível, como a instalação 
dos sistemas de tratamento de água da Ravasca, 
da Horta Velha e dos sistemas de telemedida nos 
seis reservatórios do Município de Ourique, têm-se 
revelado fundamentais para uma melhoria gradual 
da qualidade do abastecimento de água. De forma 
provisória, até à conclusão das obras em curso em 
2016, solucionaram-se os problemas da qualidade 
da água das captações subterrâneas, como o eram 
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os valores elevados de Ferro e 
Manganês. Em Março, terminou a 
instalação de sistemas de Super-
visão de Alarme Centralizado que, 
desde o início da sua instalação em 
Novembro de 2012, com o objecti-
vo de controlar os níveis de água 
disponíveis, num investimento a 
rondar os 8.500 euros.
Paralelamente, e a partir de 2014, 
serão realizados investimentos 
substanciais no sistema de sanea-
mento de águas residuais do Mu-
nicípio de Ourique, perfazendo um 
total de cerca de 2 milhões de eu-
ros. As intervenções vão incidir na 
Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) e sistema inter-
ceptor de Ourique (2014); na ETAR 
e sistema interceptor de Garvão 
(2015, 2016 e 2017); e ETAR e sis-

tema interceptor de Panóias (2015).
O panorama, no que diz respeito ao abastecimen-
to de água e ao saneamento de águas residuais, 
no concelho de Ourique está a mudar, para uma 

melhor qualidade, com mais eficiência e maiores 
benefícios para todos os Ouriquenses. E terminará 
também com o drama, que aconteceu em anos an-
teriores, da iminente falta de água em tempos de 
estio mais agreste.. 
E quase quarenta anos depois, com as populações 
a verem adiado um sonho antigo ao longo dos tem-
pos, a barragem que assenta em cima da aldeia que 
ficou submersa, a Aldeia Nova, vai dar, finalmente, 
novas águas às gentes de Ourique.

Água de qualidade para todo o concelho
A revolução que está em curso no sistema de abas-
tecimento de água no concelho de Ourique trata-
-se da obra mais complexa e ambiciosa efectuada 
no seu território. Não só pela complexidade técni-
ca da mesma, mas também pela importância que 
assume para a população uma questão tão sensível 
como o abastecimento de água. Prevendo-se a sua 
conclusão já em 2016, será possível resolver os pro-
blemas actuais, fruto de uma estrutura ineficaz e 
com problemas relativos à qualidade da água.
No passado dia 23 de Abril, foi assinada a consig-
nação da empreitada para a nova ETAR de Ourique, 
uma obra no valor de € 1.321.942,67, adjudicada 
ao Consórcio Socopul, S.A e Interagua, Lda.. A obra 
terá início em Julho de 2013, com a entrada em 

funcionamento da ETAR a acontecer em Junho de 
2014. Ainda este ano está previsto o lançamento 
da empreitada para as obras de adução a Ourique. 
Assegurar que a água que chega à casa dos con-
sumidores tem uma qualidade inquestionável, é 
o grande objectivo do investimento que agora se 
faz. No entanto, assegurar o abastecimento cons-
tante às populações, com água de qualidade, para 
não acontecer cenários passados de dificuldade, 
também é uma das preocupações dos intervenien-
tes. Ao mesmo tempo, este projecto permitirá 
uma maior protecção dos solos, assegurando a sua 
sustentabilidade já que a captação de água deixa 
de ser subterrânea (através de furos), sendo feita 
através da albufeira do Monte da Rocha.

ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODO O CONCELHO
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A Feira do Porco Alentejano 2013 foi, sem dúvida, a 
maior e melhor edição de sempre do certame. Com 
cerca de 20/40 mil visitantes durante os três dias do 
evento, foi esta a edição onde se atingiram novos 
máximos, como o maior número de visitantes, expo-
sitores, consumos e de área da feira.

Durante os três dias da Feira do Porco Alentejano 
2013, o Pavilhão Multiusos de Ourique esteve sem-
pre repleto de visitantes, fruto da consolidação que 
o evento conquistou e da diversidade do progra-
ma. Com muita animação musical, colóquios, show-
cookings, e com a emissão em directo do programa 
da TVI, Somos Portugal, a partir do recinto no último 

dia, os visitantes não arredaram pé até ao encerra-
mento da feira.

A edição de 2014 vai ter, como confidenciou o pre-
sidente do Município de Ourique, Pedro do Carmo, 
mais um dia, passando de três para quatro. Uma 
oportunidade de fazer mais com o mesmo investi-
mento, maximizando os benefícios para o concelho.
A Feira do Porco Alentejano é uma aposta ganha 
pelo Município de Ourique, que colocou o concelho 
no mapa dos grandes eventos nacionais e na rota 
dos visitantes, que fazem questão de passar por 
Ourique, sempre, nos finais de Março. Que venha a 
edição de 2014!

Maior enchente de sempre na
Feira do Porco Alentejano
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Nos passados dias 10, 11 e 12 de Maio decorreu 
mais uma edição da Feira de Garvão, naquela que 
foi a XIX Exposição Agro-Pecuária e que, mais uma 
vez, levou muitos visitantes a Garvão.
A grande novidade deste ano foi a inauguração do 
Parque de Feiras e de Leilões de Garvão – José Cân-
dido Nobre, onde passarão a ser feitos leilões men-
sais de gado bovino, numa clara alusão ao passado, 
fazendo renascer mais uma prática do mundo rural. 
Outra das novidades foi a construção de um novo 
pavilhão de forma a dar mais e melhores condições 
a expositores e visitantes. Também a mudança do 

certame para o fim-de-semana mais próximo da 
data tradicional da feira (10 de Maio) revelou-se, 
mais uma vez, uma aposta ganha, tanto ao nível 
dos visitantes, como da duração da própria feira.
Durante os três dias da feira, muitos foram os que 
passaram pelo recinto, cujas condições têm vindo a 
ser melhoradas ano após ano pela Câmara Munici-
pal de Ourique, com o claro objectivo de preparar 
uma féria centenária para o futuro. Pelas tasqui-
nhas, pela música, pela diversão ou pelos animais, 
muitos foram o que se despediram da feira, pen-
sando já na edição do próximo ano.

Feira de Garvão
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O concelho de Ourique está em 1º lugar na Liga Inter-
municipal de Reciclagem, classificação atribuída pela 
empresa Resialentejo. Segundo a empresa, que tam-
bém abrange os concelhos de Barrancos, Moura, Ser-
pa, Beja, Mértola, Castro Verde e Almodôvar, o conce-
lho de Ourique é o concelho que mais recicla de entre 
todos estes, com uma média 9,6 quilogramas por ha-
bitante, tendo por base os resíduos recolhidos no pri-
meiro trimestre de 2013.
Esta é uma situação que muito orgulha a Câmara Mu-
nicipal de Ourique, pois é fruto do trabalho e do esfor-
ço de todos os Ouriquenses, que têm manifestado, ao 

longo do tempo, uma apurada consciência de susten-
tabilidade ambiental, a quem a autarquia agradece re-
conhecidamente. 
O 1º lugar na Liga Intermunicipal  de Reciclagem da Re-
sialentejo representa, também, o fruto da estratégia e 
da política ambiental da Câmara Municipal de Ourique. 
A aposta em mais ecopontos, em recolhas de resíduos 
eficientes, em campanhas de sensibilização, princi-
palmente com os mais novos, são exemplos de como 
é possível tornar Ourique um concelho mais saudável 
para viver.

OURIQUE OCUPA O 1º LUGAR NA LIGA INTERMUNICIPAL DE RECICLAGEM

AMBIENTALQUALIDADE
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No início do ano ficou concluída  a montagem da 
central de minigeração da Piscina Municipal de Ou-
rique, com a instalação de 106 painéis fotovoltaicos.
A central está concessionada, por parte do Municí-
pio de Ourique, a uma empresa privada, com con-
trapartidas financeiras e ambientais para a Câmara 
Municipal de Ourique e pretende aproveitar a ener-
gia solar na geração de electricidade que irá ser in-
jectada na rede pública eléctrica.

A Câmara Municipal de Ourique procedeu à desbarati-
zação de 50 caixas de esgoto nas localidades de Santa 
Luzia e Ourique no passado dia 23 de Abril, para elimi-
nar a barata do esgoto, espécime que, normalmente, 
habita locais com muita gordura e matéria orgânica,
Tratou-se de uma operação fundamental para a saúde 
pública, uma vez que este tipo de baratas são respon-
sáveis pela transmissão de diversas doenças ao ser 
humano.

A campanha “Trocá Reciclar”, promovida pela Re-
sialentejo, esteve presente na Escola Básica 2, 3 e 
Secundária de Ourique no passado dia 17 de Abril, 

onde toda a população pôde trocar um quilograma 
de embalagens por um ecoponto doméstico, fo-
mentando, mais uma vez, a prática da reciclagem.

CENTRAL DE MINIGERAÇÃO NA 
PISCINA MUNICIPAL DE OURIQUE

DESBARATIZAÇÃO EM OURIQUE
E SANTA LUZIA

CAMPANHA “TROCÁ RECICLAR”

SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA
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CANTAR
EM LIBERDADE 

O Cine-Teatro Sousa Telles foi palco, na noite de 24 
de Abril, do espectáculo Cantar em Liberdade. Mui-
ta música, dedicada ao 25 de Abril de 1974, com as 
participações do Grupo Coral de Ourique, do Grupo 
Coral “Os Ceifeirinhos” da Aldeia de Palheiros, do 
Grupo de Teatro de Santana da Serra e muitos Ouri-
quenses, relembraram a conquista da liberdade em 
74, perante uma plateia esgotada. 

CLUBE DE ARQUEOLOGIA NO CIRCUITO 
ARQUEOLÓGICO DA COLA

No âmbito das actividades do Clube de Arqueologia 
do Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão, 
um grupo de alunos dos 7º ao 10º anos da EB 2/3 
e Secundária de Ourique, participou a 13 de Março  
numa sessão de “prática de escavação arqueológi-
ca”, sob a direcção do arqueólogo Samuel Melro. 
A actividade consistiu na escavação de uma sepul-
tura, permitindo aos jovens tomarem contacto e co-
nhecimento das práticas e rituais de enterramento 
praticados em épocas recuadas. 

“DO CABARET PARA O CONVENTO” RENDEU 480 EUROS PARA A LOJA SOCIAL DE 
OURIQUE

O espectáculo amador “Do Cabaret para o Conven-
to”, que foi dinamizado por muitos cidadãos do Con-
celho numa fantasiosa brincadeira de Carnaval, foi 
visto por 220 espectadores no Cine-Teatro Sousa Te-
lles, no passado dia 9 de Fevereiro, e rendeu uma re-
ceita de 480 euros, entretanto entregues pelos seus 
promotores à Loja Social de Ourique, reforçando as-
sim os apoios que este projecto desenvolve junto da 
população mais carenciada.

Esta iniciativa, a todos os títulos louvável, distingue 
dois princípios muito importantes que se têm vindo a 
consolidar na nossa sociedade: a cidadania, motivada 
pela interesse dos cidadãos em dinamizar projectos 
culturais e comunitários e a solidariedade a favor 
de uma terra mais justa e coesa, que muito honra o 
Município de Ourique, sempre disponível para apoiar 
este género de iniciativas.
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FEVEREIRO / DEZEMBRO 2009
4275 entradas
48 sessões
Média de 89 espectadores por sessão

JANEIRO / DEZEMBRO 2010
2868 entradas
43 sessões
Média de 67 espectadores por sessão

JANEIRO / DEZEMBRO 2011
2059 entradas
29 sessões
Média de 71 espectadores por sessão

JANEIRO / DEZEMBRO 2012
1848 entradas
26 sessões
Média de 71 espectadores por sessão

NÚMEROS TOTAIS: 

11.050 espectadores distribuídos por 146 sessões de cinema, o que corresponde a uma média de 76 
espectadores por sessão.

EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO CINE-TEATRO SOUSA TELLES  | 2009/2012

Assinalou-se no dia 15 de Fevereiro de 2013, 
o 4º aniversário do Cine-Teatro Sousa Telles. A 
principal sala de espectáculos do Concelho de 
Ourique tem promovido ao longo dos seus quatro 
anos de actividade vários espectáculos, projecção 
de cinema, performances artísticas e sessões 
públicas, registando cerca de 15 mil espectadores 

desde  a sua inauguração em 2009. A sua actividade 
principal, o cinema, revela-se uma aposta ganha: é 
desde há dois anos, consecutivamente, a sala de 
cinema do Distrito de Beja com a taxa média de 
espectadores mais elevada, fruto da excelente e 
actual programação e do interesse dos Ouriquenses 
de todas as gerações. 

4º ANIVERSÁRIO 
DO CINE-TEATRO SOUSA TELLES 

OURIQUE
VIVE A CULTURA
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PARA TODOS
UMA BIBLIOTECA

A Câmara Municipal de Ourique organizou du-
rante o mês de Abril um conjunto de actividades  
que decorreram por todo o Concelho, inseridas 
no projecto LIVERDADE. Este assinalou, em si-
multâneo, o terceiro aniversário da Biblioteca 
Municipal de Ourique e as comemorações do 25 
de Abril. A maioria das actividades foram dinami-
zadas pela Biblioteca Municipal de Ourique, tan-
to na sede de concelho, como pelas freguesias, 
numa estratégia de descentralização das inicia-
tivas.

No passado dia 6 de Abril, pelas 16h00, fo-
ram apresentados os “V Cadernos Culturais 
d’Ourique”. Trata-se de uma obra da responsa-
bilidade da Associação ORIK, com a colaboração 
de diversos autores, onde são abordados temas 

como A Visitação de Ourique em 1565 pela 
Ordem de Santiago de Espada, A tradição dos 
Mastros em Ourique,  Acerca da Identificação, 
ou não, de Arandis-Aranni, com o sítio Arqueo-
lógico de Garvão.

LIVERDADE – POR OS LIVROS SÃO MARCAS DE LIBERDADE

APRESENTAÇÃO “V CADERNOS CULTURAIS D’OURIQUE”



FEIRA DO PORCO ALENTEJANO É MOTIVO DE DESTAQUE

CONCURSO DE GRUNHIDOS

ENTREVISTA COM 
PRESIDENTE PEDRO DO 
CARMO

FESTA DO PORCO 
ALENTEJANO - OURIQUE

in SIC
26.04.2013

in CORREIO DO MINHO 
15.03.2013

in TVI
26.04.2013

O grande destaque da imprensa regional e nacio-
nal, no que diz respeito ao concelho de Ourique, foi, 
sem dúvida para a Feira do Porco Alentejano 2013. 
Desde o programa Somos Portugal, que emitiu em 
directo, no último dia da feira, em directo do recin-

to, até às reportagens que a SIC realizou durante os 
dias do evento, Ourique foi presença assídua nos ór-
gãos de comunicação social. 
Também o jornal Correio Alentejo dedicou um su-
plemento à Feira do Porco Alentejano 2013.
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a aquisição de uma 
ambulância à freguesia de Panóias, pelo valor de €10.000,00 con-
dicionada a aceitação por parte da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ourique.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 52/
P2012 – Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal - 2013;

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
54/P/2012 – Alteração por adaptação do PDM – Ourique;

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

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JANEIRO DE 2013

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à ab-
ertura do período de discussão pública não inferior a 30 dias, do 
relatório do estado de ordenamento do território, no âmbito da 
revisão do Plano Diretor Municipal; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
parceria celebrado entre o Município de Ourique e a Associação de 
Criadores de Porco Alentejano (ACPA); 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
parceria para a execução do evento “Congresso Mundial do Presun-
to” no âmbito do projeto “Programa de eventos – Alentejo tempo 
para ser feliz 2012/2013”, celebrado entre a Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo E.R.T., o Município de Ourique e a Associação 
de Criadores de Porco Alentejano ACPA; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de co-
laboração para o financiamento do evento “Congresso Mundial do 
Presunto” no âmbito do projeto “Programa de eventos – Alentejo 
tempo para ser feliz 2012/2013”, celebrado entre a Entidade Re-
gional de Turismo do Alentejo E.R.T., o Município de Ourique e a 
Associação de Criadores de Porco Alentejano ACPA; 

A Câmara Municipal de Ourique aprovou por unanimidade, o proto-
colo de cedência do aeródromo/pista de aviação (helipista); celeb-
rado entre o Município de Ourique e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ourique; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio 
entre o Município de Ourique e o Clube Desportivo e Cultural de 
Panóias; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio 
entre o Município de Ourique e o Ourique Desportos Clube; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio 
entre o Município de Ourique e o Centro Social, Cultural e Recreio 
da Casa do Povo de Garvão; 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o protocolo de apoio 
entre o Município de Ourique e o Castro da Cola, Associação de De-
senvolvimento Local; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
apoio entre o Município de Ourique e o Grupo Desportivo de Santa 
Luzia; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
apoio entre o Município de Ourique e a Associação Canil e Gatil os 
Rafeiritos do Alentejo; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
apoio entre o Município de Ourique e a Associação Nossa Terra; 
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o aditamento ao 
protocolo de apoio entre o Município de Ourique e a Rádio Pax – 
Cooperativa de Serviços C. R. L.; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de parecer 
para realização da prova “Vodafone Rally de Portugal”, entre os 
dias 11 e 14 de abril de 2013; 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
4/P/2013 – Adução a Ourique – Declaração de interesse público; 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
10/P/2013 – Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal 
de Ourique; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
13/P/2013 – Atribuição de bolsas de estudo; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
14/P/2013 – Abertura de conta bancária específica – PAEL; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, que não há incon-
veniente na passagem da prova “31.ª volta ao Alentejo/Crédito Ag-
rícola Costa Azul”, nos percursos da jurisdição desta entidade. 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE MARÇO DE 2013

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a proposta N.º 
16/P/2013 – Projeto de regulamento de utilização do grande cam-
po de jogos em relva sintética; 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o protocolo de 
apoio celebrado entre o Município de Ourique e o Centro Cultural e 
Recreativo de Santana da Serra; 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a requerimento 
da CVF – Construtora Vila Franca, Ld.ª, conceder a prorrogação do 
prazo pelo período de 61 dias, para conclusão da empreitada “ Am-
pliação e requalificação do Centro Escolar de Ourique”, até ao dia 
30 de abril de 2013;

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pedido de parecer 
favorável à passagem da prova velocipédica denominada Transpor-
tugal Garmin, no próximo dia 11 de maio; 

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012

– Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 
– 2013. - Proposta nº 17/CM/2012 
Aprovado por: Maioria

– Aprovação da Proposta de Adesão ao Plano Apoio Economia Local 
– PAEL. - Proposta nº 20/CM/2012 
Aprovado por: Maioria 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013

Aprovação de Declaração de Interesse Público Municipal – Adução 
a Ourique. – Proposta nº 01/CM/2013. 
Aprovado por: Unanimidade

Aprovação da Alteração por Adaptação do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Ourique. – Proposta nº 03/CM/2013. 
Aprovado por: Unanimidade



CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
t. 286 510 400 // fax 286 510 401
e-mail: geral@cmourique.pt

PROTECÇÃO CIVIL
t. 286 512 320

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE
JORGE SAMPAIO
t. 286 510 408

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

CENTRO DE CONVÍVIO
t. 286 512 242

CINE TEATRO SOUSA TELLES
t. 286 512 794 

PISCINAS MUNICIPAIS
t. 286 512 347

ARRANJOS DOMÉSTICOS
t. 913 002 122

JUNTAS DE FREGUESIA

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

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

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

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

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

SANTANA DA SERRA
t. 286 545 167 // fax 286 545 167

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Escola de Ensino Básico 2,3
e Secundária de Ourique
t. 286 510 900 // fax 286 510 901

EB1 de Conceição
t. 286 944 355

EB1 de Garvão
t. 286 555 490

JI de Garvão
t. 286 555 339

EB1 de Ourique
t. 286 512 163

JI de Ourique
t. 286 518 067

EB1 e JI de Panóias
t. 286 563 341

EB1 e JI de Santana da Serra
t. 286 545 479

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Caixa de Crédito Agrícola
t. 286 512 184

Caixa Geral de Depósitos
t. 286 510 200

BPI
t. 286 510 822

FORÇAS DE SEGURANÇA

GNR Ourique
t. 286 510 840

GNR Garvão
t. 286 555 131

SERVIÇOS PÚBLICOS

Bombeiros Voluntários de Ourique
t. geral 286 510 580

Correios
286 518 090

Finanças
286 512 164

Tribunal Judicial de Ourique
286 510 000

Instituto de Emprego e Formação
Profissional / Ourique
t. 286 512 126 // Fax 286 512 723

Instituto da Segurança Social Serviço
Local / Ourique
t. 286 518 088 / 286 510 860

SERVIÇOS DE SAÚDE

Centro de Saúde de Ourique
Linha Azul 286 512 397 // t. 286 510 300 
// Fax 286 512 875

Extensão de Garvão
t. 286 555 129

Unidade de Cuidados Continuados de 
Garvão -  t. 286 555 285

Extensão de Panóias
t. 286 563 138

Extensão de Santana da Serra
t. 286 545 125

FARMÁCIAS

Ouriquense
t. 286 512 210

Garvanense
t. 286 555 442

TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188

OUTROS

Santa Casa da Misericórdia de Ourique
t. 286 512 435

Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211

Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 048

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

CONTACTOS ÚTEIS

C
O

N
TA

C
TO

S 
Ú

TE
IS

  /
/ 

p
ág

. 2
7




