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OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!

Editorial

Memória, Presente e Futuro:
A trilogia do êxito na gestão
autárquica.
A memória é um elemento fundamental de qualquer comunidade com a ambição de ter futuro. É
à memória, ao património material e imaterial, às
tradições orais e aos que têm mais experiência
de vida que vamos “beber” muitos dos traços
fundamentais da nossa identidade como Ouriquenses e Baixo Alentejanos.
É com a memória que apreendemos a história das
comunidades e retiramos as ilações para melhor
agir no presente e lançar as sementes para um
futuro melhor.
O Município de Ourique tem apostado em manter
uma relação de permanente atenção à memória,
através dos apoios conferidos aos Ouriquenses
com maior experiência de vida, os nossos idosos;
da preservação das nossas tradições e marcas
de identidade e da projeção de Ourique como território com um património diferenciado na história,
na cultura e na gastronomia.
A memória é uma coisa bem diferente da vontade
de regresso ao passado, ao ponto de onde partimos. Por exemplo, em 2005, o Município de Ourique
tinha uma dívida de cerca de 22 milhões de euros
e hoje a dívida situa-se abaixo dos 5 milhões de
euros. É preciso ter essa memória em cada dia da
gestão autárquica em que se procura equilibrar as
contas do município, sem colocar em causa as
respostas fundamentais para as pessoas e para
os territórios.
No presente, o nosso foco continua a ser as pessoas, as nossas terras e a afirmação de Ourique
como Capital do porco Alentejano e território de
futuro. É assim que mantemos um vasto conjunto de apoios sociais para as crianças, os jovens, as famílias e os idosos, que continuamos
a apoiar o nosso movimento associativo como
pulsar importante da cidadania e investimos na
valorização do espaço público rural e urbano.
É esse o sentido da nossa ação presente e
da defesa dos interesses de Ourique, quando
defendemos apoios para os nossos criadores e
produtores, quando conseguimos o compromisso

para a construção de um novo Centro de Saúde
para Ourique, quando melhoramos as condições
do quartel dos nossos Bombeiros Voluntários
ou quando aproveitamos os financiamentos
comunitários do Portugal 2020 para concretizar
projetos nas nossas Freguesias e no centro
histórico da Vila de Ourique.
Como tive oportunidade de afirmar na RTP, por
ocasião dos 40 anos sobre a realização das primeiras eleições livres para as Autarquias Locais,
o Poder Local em Portugal passou por três fases,
uma primeira, das infraestruturas, uma segunda,
das grandes obras e a terceira, a atual, a das
políticas municipais de apoio às populações e de
pequenas obras no território. O que não quer dizer
que não sejam necessárias obras maiores ou que
não existam necessidades de obras ao nível das
infraestruturas. Por exemplo, nós continuamos a
fazer eletrificação e caminhos rurais, apesar de
ter deixado de haver financiamento comunitário.
É uma evidência que ao fim de 40 anos, entrámos
numa fase que será marcada pelas respostas
para as pessoas, pela manutenção das infraestruturas, pela reabilitação urbana e pela recuperação do espaço público.
É por termos lançado as sementes de um futuro
de resiliência perante os riscos ao Interior e ao
Mundo Rural e de afirmação das nossas potencialidades que assistimos nos últimos tempos a uma
renovação das lideranças em várias instituições
da nossa terra. Uma evolução natural e de futuro
no respeito pela memória, pela experiência e pela
ambição de afirmar Ourique na região e no país.
É assim que vamos continuar, com memória, próximos das pessoas e das nossas terras, com os
olhos postos no futuro. Votos de um excelente
Ano Novo de 2017.
Com a estima do
Marcelo Guerreiro
Presidente da Câmara Municipal de Ourique
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Ourique quer valorizar ainda mais a marca
Capital do Porco Alentejano
A aposta na valorização das marcas da identidade local tem sido um dos pilares da estratégia de
desenvolvimento do concelho de Ourique como
“Capital do Porco Alentejano”, e, como tal, o Município de Ourique realizou as “Primeiras Jornadas
de Ourique Capital do Porco Alentejano, um destino
turístico em desenvolvimento”, no passado dia 25
de Novembro no auditório da Biblioteca Municipal
de Ourique.
O evento, que foi aberto pelo Presidente da Câmara
Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, contou ainda com as intervenções do Presidente da Entidade
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da
Silva; de David Bento sobre o turismo experiencial;
de José Santos sobre o turismo do montado e de
Fernando Completo sobre turismo rural.
O evento pretendeu mobilizar os técnicos de turismo, os empresários de hotelaria e da restauração e
os restantes agentes da economia local para uma
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estratégia integrada de potenciação da marca “Capital do Porco Alentejano” como âncora da dinamização turística do território de Ourique.
Num ano excepcional para o turismo em Portugal,
o evento pretendeu consolidar o caminho percorrido na afirmação do Mundo Rural, ancorado na marca “Capital do Porco Alentejano”, identificar riscos
e oportunidades como destino turístico diferenciador e prosseguir a estratégia da dinamização da
economia de Ourique.
O Município de Ourique continua a desenvolver a
estratégia de promoção de políticas para as pessoas através do amplo conjunto de apoios sociais
municipais, a valorizar o território com intervenções
sustentadas em recursos próprios e a aproveitar
os fundos comunitários e a afirmar a identidade do
Município, das suas tradições e das potencialidades do Mundo Rural.

MUNICÍPIO

EM FOCO

Redução da dívida permite acesso a empréstimo
para aproveitar fundos comunitários
Em 2005, a dívida do Município de Ourique rondava os 22 milhões de euros. Desde 2003, devido
a essa dívida acumulada, o Município de Ourique
estava impedido de recorrer a empréstimos bancários de médio e longo prazo, com manifesto
prejuízo para o nosso desenvolvimento.
Com a redução da dívida do município concretizada desde 2005, de 22 milhões para 5 milhões, o
Município de Ourique voltou a estar em condições

de poder recorrer à banca para contrair um empréstimo a médio e longo prazo, que permitirá o
total aproveitamento das oportunidades do novo
quadro comunitário de apoios “Portugal 2020”.
Aprovado o empréstimo bancário de médio e longo
prazo de 900.000,00 euros, destinado a assegurar
a componente nacional da utilização dos fundos
comunitários, o Tribunal de Contas já deu o seu
visto ao empréstimo. As obras podem começar.
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Quarenta anos de Poder Local
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Ourique recebeu a 12 de Dezembro uma reunião ordinária do
Conselho Intermunicipal da CIMBAL (Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo), no dia em que
se assinalaram os 40 anos das primeiras eleições
democráticas para o poder local (12 de Dezembro
de 1976).

Nesse mesmo dia, e também a propósito dos 40
anos das primeiras eleições para o poder local, o
presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo
Guerreiro, esteve na RTP3 na qualidade do mais
jovem presidente de câmara do país, onde falou
das dificuldades, mas sobretudo dos desafios que
fazem parte da vida autárquica.

Ourique investe mais 150 mil
euros em alcatroamento

Esta iniciativa municipal, a par de obras que decorrem de valorização do espaço público e de outras
de requalificação urbana que serão concretizadas
com recursos a fundos comunitários, servem também para inspirar a Administração Central, através
da empresa Infraestruturas de Portugal SA, a intervir nas infraestruturas rodoviárias da sua responsabilidade que atravessam o Município de Ourique.
Um dos pressupostos de valorização do Interior é
o da salvaguarda de boas condições de mobilidade
que sirvam as populações, os agentes económicos no desenvolvimento das suas atividades e os
turistas.
Uma vez mais o Município de Ourique prossegue a
sua afirmação, dando o exemplo e intervindo para
dar mais segurança rodoviária e melhores condições de vida aos cidadãos, aos agentes económicos e a todos que procuram usufruir da nossa
realidade singular.
Uma vez mais, o esforço de equilíbrio das contas
do Município permite que, sem financiamento comunitário para apoiar a mobilidade e as acessibilidades num território densidade, Ourique disponha
de 150 mil euros para investir em benefício das
pessoas e do território.
Continuaremos a desenvolver políticas para as
pessoas, a valorizar o território e afirmar as marcas de identidade de Ourique e dos Ouriquenses.

No quadro desta empreitada pública de mais 150
mil euros, foram realizadas intervenções de requalificação do piso rodoviário em Santana da Serra,
na Aldeia de Palheiros, em Garvão e em Alcarias,
tendo por base financiamento exclusivo do Município, dado não haver financiamento comunitário
para este fim.
Num território extenso, em que as acessibilidades e a mobilidade são fatores decisivos para as
populações e para a economia local, o Município
de Ourique reafirma o seu compromisso com a
afirmação do Mundo Rural, criando melhores condições para a circulação de pessoas e bens nas
vias de responsabilidade municipal.
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Município de Ourique defende
intervenção urgente nas
estradas nacionais 123 e 389

Criadores pecuários de Ourique
com acesso a apoios para a
seca severa

Depois de em 10 de Maio de 2016, ter escrito ao
governo a manifestar preocupação pelo estado de
conservação das infra-estruturas rodoviárias que
atravessam o Município de Ourique e de terem sido
realizadas algumas manutenções, o presidente
da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro,
escreveu de novo ao Ministro do Planeamento e
das Infraestruturas a defender uma intervenção
urgente nas estradas Nacionais 123 e 389.
A contínua circulação de veículos, as condições
climatéricas e a fragilização da capacidade de
resiliência do pavimento betuminoso nas áreas
não intervencionadas e nas estradas objecto
de intervenção conduziram a uma preocupante
situação de generalizada degradação das infraestruturas rodoviárias nacionais no Município de
Ourique, em especial, na totalidade dos troços
das Estradas Nacionais 123 e 389.
Para além das questões maiores relacionadas com
a preservação da integridade física das pessoas
que circulam nas infra-estruturas em causa, são
várias as preocupações do autarca de Ourique em
defesa da concretização de intervenções urgentes
de conservação, manutenção ou requalificação
da Estrada Nacional 123 e da Estrada Nacional
389.
Na extensa carta de quatro páginas assinada pelo
Presidente da Câmara Municipal, Marcelo Guerreiro
apela à intervenção urgente na manutenção das
infra-estruturas rodoviárias da Administração
Central no concelho de Ourique, em especial nas
Estradas Nacionais 123 e 389, por estarem em
causa as condições básica de segurança na
circulação de pessoas e bens, com inegáveis
impactos na economia e no desenvolvimento
local.

Na passado dia 20 de Outubro de 2016 foi publicado, em Diário da República, o Despacho n.º 12618B/2016, do Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, destinado a apoiar a reposição do potencial produtivo das explorações pecuárias sujeitas ao fenómeno de seca severa, registada nos meses de Junho a Setembro de 2016.
A ausência do território de Ourique do elenco dos
municípios contemplados pelos apoios motivou o
envio de uma carta formal ao Ministro da Agricultura pelo Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, a sublinhar a injustiça da
exclusão, considerando a estratégia seguida de
afirmação Mundo Rural e o contributo dos criadores
pecuários para a economia local.
Na sequência desta e de outras iniciativas, o Gabinete do Ministro desencadeou de imediato o processo de alteração ao despacho, determinando a
inclusão de Ourique nos territórios contemplados
com apoios à reposição do potencial produtivo das
explorações pecuárias sujeitas ao fenómeno de
seca severa.
Através do despacho em causa, rectificado, o
Governo disponibilizou verbas num montante
global de 3 milhões de euros, destinadas a apoiar
os produtores pecuários afectados pela seca que
atingiu a região do Baixo Alentejo durante aqueles
meses.
Como sempre fizemos e continuaremos a fazer, só
nos move a defesa do interesse dos Ouriquenses
e de Ourique, seja qual for o governo. E se algumas
vezes os resultados no passado recente não foram
concretizados, foi porque não havia no poder
central disponibilidade para corrigir as injustiças
com Ourique, para ter em conta a nossa realidade
rural e para dar mais futuro ao Interior.
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Presidência Aberta em Garvão
A Freguesia de Garvão acolheu a quarta Presidência
Aberta do Município de Ourique que se integra na política de proximidade às pessoas e ao território que
tem sido desenvolvida pelo Presidente da Câmara
Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro.
Depois de Panóias, de Santa Luzia e de Santana
da Serra esta iniciativa municipal chegou a Garvão,
território de Ourique com um contributo decisivo
para a identidade dos Ouriquenses como gente
com tradições, com património e com capacidade
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empreendedora para aproveitar o melhor do nosso
Mundo Rural.
Entre 24 e 29 de Outubro, Marcelo Guerreiro contactou com a população, com os autarcas da freguesia, com as instituições, com os agentes da economia local e com os produtores, com os homens
e as mulheres que através do seu impulso geram
os sabores, os produtos e as tradições que são
uma mais valia para afirmação do Mundo Rural de
Ourique.

Presidência Aberta em Garvão

Durante o programa da Presidência Aberta, para
além da concretização das medidas sociais de
apoio aos Ouriquenses, foram visitadas obras importantes para a mobilidade e para as condições de
vida de quem escolheu viver e trabalhar no território
de Garvão, dos caminhos rurais à electrificação. No
que diz respeito à electrificação rural, à falta de financiamento comunitário para o efeito, o Município
assegurou o esforço de concretização de investi-

mento no território de acordo com as disponibilidades financeiras.
No último dia da Presidência Aberta foram apresentados os projectos de requalificação dos Largos da
Palmeira e da Amoreira, obras muito aguardadas e
ansiadas pela população e que mereceram o aval
e elogio dos presentes na sessão pública de apresentação.
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Apresentação pública da obra de requalificação urbana do
Centro Histórico de Ourique
O auditório da Biblioteca Municipal de Ourique
recebeu no passado dia 12 de Janeiro a
apresentação pública da Obra de requalificação
urbana do centro histórico de Ourique.
A sessão, conduzida pelo presidente da Câmara
Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, contou
com a presença de muitos Ouriquenses, onde
tiveram a oportunidade de debater, questionar
e esclarecer as suas dúvidas em relação à
requalificação urbana do centro histórico de
Ourique, obra verdadeiramente revolucionária na
sede de concelho.
O projecto será realizado em quatro fases, mediante a obtenção de financiamento comunitário e visa melhorar as condições para usufruto
do espaço público pelos cidadãos, valorizar o
território, tornando-o mais atractivo para os visitantes, melhorar as infra-estruturas de águas
e esgotos, melhorar as condições de mobilidade dos peões e de circulação de veículos,
modernizar o Centro Histórico de Ourique, mantendo a sua identidade e contribuir para a me-

Ourique investiu 25 mil euros
em fardamento para
funcionários

MUNICÍPIO EM FOCO // pág. 10

lhoria da qualidade de vida dos Ouriquenses.
A intervenção inicial será na zona do Centro Histórico da Vila de Ourique, traduzindo-se num investimento de 800.000 euros. As intervenções
relacionadas com a rede de águas e saneamento,
no valor de 150.000 euros, serão financiadas a
100 por cento pela Câmara Municipal de Ourique,
uma vez que não são cobertas pelos fundos comunitários, seguindo a lógica de gestão rigorosa
que tem sido feita pelo município desde 2005, o
que permitiu uma trajectória ascendente de recuperação financeira.
A apresentação pública da Obra de requalificação
urbana do centro histórico de Ourique é mais
um passo na estratégia de desenvolvimento do
concelho de Ourique, onde, quarenta anos depois
das primeiras eleições para as autarquias locais,
a Câmara Municipal de Ourique é o exemplo de que
são estas entidades as principais responsáveis
pelo bem-estar e melhoria da qualidade de vida
das populações.
Ao longo dos últimos anos, enquanto concretizava
uma redução da dívida municipal, o Município de
Ourique centrou a sua acção nas políticas para as
pessoas, na valorização do território e na afirmação das marcas da identidade de Ourique e do Mundo Rural. Para os resultados alcançados, na gestão
e na afirmação de Ourique como Capital do Porco
Alentejano e como referência do Mundo Rural da Região, o Município contou sempre com o contributo
dos funcionários municipais.
No quadro da valorização da acção dos funcionários municipais que desenvolvem as suas actividades preferencialmente no território, junto das
populações, o Município de Ourique procedeu à
entrega de novos fardamentos com o logótipo da
instituição a todos os funcionários operacionais.
O investimento municipal de cerca de 25.000 euros contribuirá para melhores condições para os
trabalhadores no desempenho das suas funções
e para uma melhor identificação da presença de
funcionários do município no território.

Saudação ao novo
Bispo de Beja
A propósito da mudança de liderança na Diocese
de Beja, no passado mês de Novembro, o presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo
Guerreiro, escreveu ao novo Bispo de Beja e ao
Bispo Emérito.
Em carta enviada a D. António Vitalino Dantas,
novo Bispo Emérito, que desempenhava funções
episcopais desde 1999, agradeceu a atenção
dada à comunidade católica de Ourique e sublinhou o legado de proximidade às pessoas e
às realidades e pela frontalidade das posições
públicas. Perante esse legado “seremos sempre
portadores de deveres de memória, de hospitalidade e de reconhecimento, sendo sempre muito
bem-vindo a Ourique, às expressões das nossas
tradições, às manifestações genuínas da nossa
identidade e aos recantos ouriquenses.”.
Ao novo Bispo de Beja, D. João Marcos, que era
desde 2014 Bispo coadjutor da Diocese de Beja,
Marcelo Guerreiro desejou “os maiores êxitos no
desenvolvimento de uma liderança inspiradora
de uma comunidade que já conhece bem, com
desafios permanentes em função das nossas
realidades e do nosso tempo.”. “Sublinhando o
papel social da Igreja Católica, disponibilizámo-nos para todas as convergências que são importantes para construir as respostas às especificidades do nosso Mundo Rural, no seu perfil,
na sua extensão e na afirmação de uma humanidade singular.”.
A missiva do presidente da Câmara Municipal de
Ourique terminou com um convite ao novo Bispo
da Diocese de Beja para visitar o Município de
Ourique no quadro das novas funções.

Presidente Marcelo Guerreiro
presente nas comemorações
dos 40 anos do Poder Local
O presidente do Município de Ourique, Marcelo
Guerreiro, esteve presente nas comemorações
dos 40 anos do Poder Local Democrático, numa
homenagem aos autarcas nacionais levada a
cabo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A cerimónia, que decorreu no antigo Museu dos
Coches, em Lisboa, foi um acto de reconhecimento, por parte do Presidente da República, da
importância do Poder Local e dos Presidentes de
Câmaras Municipais de todo o País.
Uma oportunidade para o presidente Marcelo Guerreiro sensibilizar o presidente Marcelo Rebelo de
Sousa para os desafios do concelho de Ourique.

Rádio Ourique voltou à antena
A Rádio Ourique voltou às emissões regulares
no final do mês de Outubro, com o pontapé de
saída a acontecer numa gala de apresentação da
rádio e dos seus conteúdos no Cine-Teatro Sousa
Telles.
Com uma equipa renovada e uma nova grelha de
programação, a Rádio Ourique assumiu um novo
caminho com bastante enfoque nas redes sociais
e nos recursos multimédia.
Constituída por uma equipa jovem, a Rádio
Ourique emite todos os dias em 94.2 fm, estando
disponível, também, no facebook e no site www.
radioourique.pt
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Requalificação dos Largos da Palmeira
e da Amoreira em Garvão
A Câmara Municipal de Ourique vai iniciar,
muito brevemente, as obras de requalificação dos Largos da Palmeira e da Amoreira
em Garvão.
Tratam-se de obras muito desejadas pela
população e cuja apresentação pública aconteceu no passado mês de Novembro a propósito da Presidência Aberta na Freguesia de
Garvão.
As obras, que representam um investimento
total de 150.000 euros, com um financiamento comunitário de 85%, permitirão requalificar

o centro da vila de Garvão, modernizando os
espaços, criando melhores condições de circulação rodoviária e pedonal, havendo oportunidade, igualmente, de remodelar a rede de
água e saneamento.
Sem desvirtuar a traça característica dos
Largos da Palmeira e da Amoreira, as obras
que irão realizar permitem modernizar o centro de Garvão, melhorando a circulação e recuperando os espaços que são verdadeiros
“cartões de visita” da freguesia.

Autarquia comparticipou
cerca de 26 mil euros em
medicamentos em 2016
A Câmara Municipal de Ourique continua com a sua
política de melhoria das condições de vida dos
idosos e das famílias com baixos rendimentos
que têm encargos pesados com despesas de
saúde.
Ao longo do ano de 2016, a Câmara Municipal
de Ourique pagou, através da Comparticipação
Municipal em Medicamentos, 25.855,03 €, ou seja,
50 por cento das despesas apresentadas pelos
idosos que beneficiam desta medida.
A Comparticipação Municipal em Medicamentos
é uma medida de extrema importância para a
população mais idosa, cujos encargos mensais
com medicamentos têm um peso muito grande
no orçamento familiar.
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Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ourique
A Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ourique vai proceder à ampliação e
remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários
de Ourique (BVO), num investimento total de
521.679€, co-financiado em 420.512,69€ pelo
Fundo de Coesão da União Europeia, enquadrado
pelo PO SEUR, no âmbito do Portugal 2020.
Esta candidatura aos fundos comunitários para
remodelação do quartel com a colaboração da
Câmara Municipal de Ourique na realização dos
procedimentos necessários à conclusão com
sucesso da mesma.
A ampliação e remodelação do quartel tem como
objectivo aumentar a capacidade de resposta
dos BVO às diferentes ocorrências, respondendo
mais eficazmente aos objectivos e domínios de
acção de protecção civil.
Considerando o actual estado do quartel e
as necessidades de melhoria e aumento da
capacidade operativa desta corporação de
bombeiros serão realizadas as seguintes
intervenções:

- Criação de camaratas, vestiários, balneários e
sanitários para ambos os sexos.
- Criação de acessos em todas as áreas
para pessoas com mobilidade condicionada,
respondendo às políticas de direito de acesso
de todas as pessoas independentemente da sua
condição física.
- Remoção da cobertura de amianto no parque
de viaturas e oficinas, contribuindo para a
melhoria das estruturas e para a manutenção das
condições de saúde dos operacionais.
- Melhoria nos portões de acesso ao parque
de viaturas e oficinas, de forma a melhorar a
mobilidade e a segurança dentro dos espaços.
- Aumentar a eficiência energética do quartel,
através da instalação de um sistema de
aquecimento de águas.
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Requalificação de largos da Aldeia da Conceição

Construção de escadas de acesso ao Rossio
(Ourique)

Obras de requalificação na Sardôa (Garvão)
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Requalificação da Casa do Povo de Garvão

OBRAS
O QUE TEMOS FEITO

Limpeza da ribeira da Funcheira

Alcatroamentos em Santana da Serra

Requalificação de caminhos rurais

Alcatroamentos na Aldeia de Palheiros

Alcatroamentos no Saraiva
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Requalificação do parque infantil de Garvão

Requalificação do parque infantil
de Santa Luzia

Alcatroamentos em Alcarias

Electrificações rurais

Requalificação urbana em Ourique (junto ao antigo Mercado Municipal)
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Requalificação urbana em Ourique (junto ao antigo Mercado Municipal)

Alcatroamento da estrada do Saraiva

Alcatroamentos em Alcarias

Alcatroamento da estrada do Saraiva
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Câmara Municipal de Ourique oferece todos os
manuais escolares a todas as crianças do 1º
ciclo do Ensino Básico

Férias de Natal 2016
No quadro das políticas municipais
de apoio às famílias, às crianças e
aos jovens, o Município de Ourique
disponibilizou a todos os Pais e Encarregados de Educação um ATL de
Natal durante o período das férias
escolares, entre 19 de Dezembro e
2 de Janeiro de 2017.
A iniciativa municipal teve em conta
as necessidades dos pais em encontrarem ocupação para os seus
filhos neste período festivo em que
continuam a trabalhar.
O ATL de Natal de Ourique desenvolveu iniciativas como artes plásticas, actividades culinárias, expressão musical, karaoke, um workshop
de pintura pela ATALAIA - Artes
Performativas, uma ida ao Teatro
Politeama para assistir à peça “A
Pequena Sereia” e uma visita ao
Wonderland Lisboa, no dia 28 de Dezembro.
O Município de Ourique, através do
Gabinete Municipal de Apoio à Juventude, também promoveu uma
visita ao Museu de Arte, Arquitectura
e Tecnologia e uma tarde de patinagem no gelo no Dolce Vita Tejo, destinada a jovens dos 12 aos 18 anos.
O Município de Ourique continua
apostado em concretizar respostas
para as pessoas, em valorizar o território e afirmar Ourique como terra
de futuro.

O Município de Ourique tem apostado
num conjunto de políticas para as pessoas, desde as crianças e jovens aos
idosos, consciente da importância da
coesão social e da criação de oportunidades de igualdade que permitam
a realização pessoal e a correção de
injustiças sociais. Nesse quadro de
aposta na valorização das respostas
sociais do Município que concorram
para a melhoria das condições de vida,
a Câmara Municipal de Ourique oferece
a todas as crianças dos vários anos
do 1º ciclo do Ensino Básico (1º,2º,
3º e 4º ano) os manuais escolares
e os restantes manuais pedagógicos
necessário à aprendizagem (livros de
fichas e livros de apoio).
Considerando que o Governo da República procede ao empréstimo dos
materiais escolares para todas as
crianças do 1º ano do 1º ciclo do

Ensino Básico, o Município de Ourique
vai complementar o esforço do Poder
Central com a atribuição dos restantes
materiais educativos associados aos
manuais escolares das crianças do 1º
ano oferecendo os manuais escolares
para todas as crianças do 2º, 3º e 4º
ano do 1º ciclo do Ensino Básico.
Esta iniciativa do Município de Ourique
soma-se às intervenções realizadas
na valorização dos equipamentos escolares no território de Ourique e aos
apoios aos estudantes Ouriquenses
que frequentam ciclos educativos fora
do território municipal, quer no transporte, quer na atribuição de bolsas de
100 euros/mês.
Reafirmamos o compromisso do Município de Ourique com as Pessoas, com
o desenvolvimento local, com a afirmação do Mundo Rural e com a projecção de Ourique como terra de futuro.

Comemoração Dia de S. Martinho
O Município de Ourique realizou no dia
11 de Novembro de 2016, um passeio sénior para comemorar o Dia de
S.Martinho.
O dia foi passado na zona do Cristo Rei
em Almada, com um almoço em tenda
panorâmica e animação musical.
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À semelhança dos anos anteriores, a
adesão da população sénior foi enorme, tendo sido um dia cheio de animação e boa disposição para todos
os participantes, numa iniciativa que,
mais uma vez, foi muito aguardada
pela população.

EDUCAÇÃO

E ACÇÃO SOCIAL

PASSEIO SÉNIOR NO GUADIANA

Campanha de Natal “Um Cabaz para Todos”
A Câmara Municipal de Ourique promoveu entre os
dias 01 e 11 de Dezembro de 2016, a campanha
de Natal denominada “Um Cabaz para Todos”, que
consistiu na recolha de géneros alimentares nos
supermercados e mercearias do concelho.
A Campanha de Natal foi, mais uma vez, um sucesso, com a população e as empresas do concelho a demonstrarem a sua solidariedade, tendo
sido recolhidos 3400 kg de bens alimentares para

fazer cabazes destinados a famílias carenciadas
do concelho de Ourique.
Assim, o Município de Ourique agradece publicamente à população em geral, ao comércio local, às juntas de freguesia do Concelho de Ourique, à Paróquia
de Ourique, ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Ourique e ao Banco Alimentar Contra A Fome e a
todas as entidades que se associaram a esta campanha.

Dontativos
- Monte Campanador 1000,00€
- Pingo Doce – 487,31€ em produtos alimentares
- Caixa de Crédito Agrícola de Ourique – 250€
- Somincor – 1.749,97€ em produtos alimentares
- Nestlé – 25 caixas de iogolinos +19 caixas de
fruta e cereais

- Delta Cafés – 20 cabazes completos para idosos
+ 19 kg em produtos alimentares
- Pastelaria Ruby – 15 bolos Rei
- Pastelaria Dias e Rosário – 12 bolos Rei
- Padaria de Ourique – 6 bolos Rei
- Montaraz – 30 enchidos de carne

Passeio Sénior no Guadiana
O Município de Ourique promoveu nos dias 28 e 29 de
Setembro de 2016 um cruzeiro no rio Guadiana para
a população sénior do concelho.
Devido à enorme adesão e participação da população sénior, o Município de Ourique teve que organizar o passeio em dois dias distintos, tendo sido um
sucesso, com os participantes a usufruírem de dias
bem passados, repletos de animação.
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Entrevista ao presidente da
Câmara Municipal de Ourique,
Marcelo Guerreiro

“O sentido tem de ser o de lançar as sementes para o reforço
das oportunidades de futuro em Ourique”
Ao fim de 15 meses como presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro
faz um balanço deste tempo que passou, perspectivando o futuro e as prioridades para
tornar Ourique uma terra de futuro.
Que balanço faz de 15 meses em funções como
Presidente da Câmara Municipal?
Deixo aos Ouriquenses essa avaliação. Procurei
trabalhar com determinação, proximidade e exigência
na defesa do melhor para Ourique. Ser Presidente só
acrescenta responsabilidade e maior compromisso
com as pessoas, em tudo o resto é manter a humildade
e a atenção às pessoas, ao território e à afirmação de
Ourique como Capital do Porco Alentejano e terra de
futuro.
Ourique terra de futuro é um novo slogan?
Não, é o sentido do nosso trabalho. Muito do que
fazemos hoje é para responder às questões concretas
da vida das pessoas, às dinâmicas das nossas terras
e para construir um futuro melhor para o Mundo Rural.
Depois do reequilíbrio das contas do município, de
reduzirmos a dívidas de cerca de 22 milhões para 5
milhões, não podemos regressar ao passado. O sentido
tem de ser o de lançar as sementes para o reforço das
oportunidades de futuro em Ourique.
Certamente que o acesso à saúde é uma preocupação
das pessoas…
Sim é das pessoas e é nossa. É por isso que
temos estado a trabalhar para criar condições para
a construção de um novo Centro de Saúde em
Ourique, com melhores serviços de saúde e melhores
acessibilidades na Avenida 25 de Abril. Foi também
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esse o sentido de já termos pedido ao governo que
resolva a ausência de delegado de saúde em Ourique.
Para além das necessidades normais de qualquer
comunidade, temos riscos rodoviário e um conjunto de
realidades associadas ao Mundo Rural que aconselham
a que esta situação seja resolvida.
Falou em riscos. Os bombeiros voluntários são quem
responde aos riscos, vão ter melhores condições?
Há meses que o Município reforçou os apoios aos
Bombeiros voluntários. Agora, trabalhámos em conjunto
para encontrar uma solução para criar melhores
condições no quartel para as mulheres e os homens
que servem nos bombeiros. São um pilar fundamental
da nossa sociedade, a candidatura aos fundos será
dos bombeiros, mas apoiámos na elaboração do
projecto e estaremos sempre presentes na medidas
das nossas possibilidades.
Para além da saúde, a educação é outra das
preocupações das famílias. A escola pública ganhou
nos últimos tempos maior atenção?
Da parte do Município mantivemos a atenção que
temos desde 2005. A diferença é que agora ao nosso
esforço de investimento e de apoio à comunidade
educativa, soma-se uma outra atitude do governo,
de aposta na escola pública. Temos bem a noção
que a par das oportunidades empregos, a saúde, a
educação e o lazer são fundamentais para fixar as
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famílias. O ano passado actualizámos em 20% o valor
da comparticipação mensal que atribuímos aos jovens
estudantes de Ourique que frequentam o ensino
superior, este ano reforçamos em 34% o investimento
e o universo de apoiados pelas bolsas. Há 38 jovens
de Ourique que serão apoiados com uma bolsa mensal
de 100 euros.
Mas ao apoiar quem estuda fora não corre o risco de
que não voltem?
Pior era não apoiar os jovens e as suas famílias.
Temos orgulho no amplo conjunto de apoios sociais
do município para as crianças, os jovens, as famílias
e os idosos. É importante agir no presente e criar
oportunidades para tornar Ourique ainda mais atrativa
para os fixar. Contamos com eles para a dinamização
da nossa economia e para a afirmação do nosso Mundo
Rural. Aliás, olhamos para a comunidade de Ourique e
vemos vários exemplos de renovação das lideranças,
num sinal de que existem oportunidades para os mais
jovens.
É possível conjugar uma população envelhecida com
essa renovação?
É possível e desejável. Só uma sociedade com
memória pode ter futuro. É essa coesão entre gerações
que está na base dos apoios sociais e nas iniciativas
destinadas aos ouriquenses com maior experiência de
vida. É por isso que procuramos preservar a nossa
identidade, as nossas tradições e a nossa história.
Isso aplica-se tanto às questões demográficas e de
coesão populacional como ao território.

Como assim?
Por exemplo, o projecto de requalificação urbana do
Centro Histórico de Ourique, que vamos concretizar
depois de garantidos os fundos comunitários e de
termos condições para recorrer a um empréstimo
bancário de médio/longo prazo, procura conciliar
a memória e a identidade de Ourique com novas
abordagens da organização do espaço público. E
também é esse o sentido de melhoria do espaço
público na requalificação dos Largos da Palmeira e da
Amoreira em Garvão.
Com essas obras em ano de eleições não corre o risco
de ser acusado de eleitoralismo?
O risco existe sempre, mas é ridículo. Foi o anterior
governo PSD/CDS que se atrasou a disponibilizar os
fundos comunitários do Portugal 2020 e só em 2016
é que o Município pôde recorrer a um empréstimo
bancário a médio-longo prazo, porque reduziu em mais
de 75% a dívida de 2005. Desde 2003 que estávamos
impedidos e com os recursos que tínhamos era
impossível. Reduzimos a dívida municipal de 22
milhões para 5 milhões sem cortar nos apoios às
pessoas, nas respostas à comunidade e nas obras.
Agora, respiramos melhor, mas não queremos voltar a
ter falta de oxigénio ou as máscaras do passado. É por
isso que, com os pés no chão, estamos próximos das
pessoas e fazemos obras nas freguesias.
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Está a falar das Presidências Abertas?
Estou a falar das Presidências Abertas e das presenças
permanentes no território em contacto com as pessoas
e as instituições que são da nossa comunidade, mas
poderia falar dos alcatroamentos que temos realizado
nas freguesias e de muitas pequenas obras que têm
grande significado. Mesmo em questões onde não há
nem financiamento nacional nem apoios comunitários,
como acontece com os caminhos e a iluminação
rural, graças à recuperação das finanças da câmara
podemos investir na valorização das nossas terras e
do Mundo Rural.
Com ou sem eleições, em cada ano, há sempre dois
grandes momentos municipais com a Feira do Porco
Alentejano e com a Feira do Garvão.
Sem dúvida. São dois grandes momentos do nosso
Mundo Rural que contribuem para a afirmação de
Ourique e para a dinamização da nossa economia local,
das fileiras agro-alimentares ao comércio tradicional.
A fileira do porco alentejano é um pilar fundamental
da nossa economia que, em 2012, corria riscos de
sustentabilidade. Hoje os riscos são outros, mas
seremos intransigentes na defesa da nossa economia,
em Lisboa e em Bruxelas. Estamos a preparar a
Feira do Porco Alentejano, a participação na Ovibeja
e a Feira de Garvão como momentos de afirmação de
Ourique como Capital do Porco Alentejano e referência
do Mundo Rural português. Com dificuldades em
crescer em termos de espaço, apostamos em manter
a identidade dos certames com reforço da animação,
da inovação e da criatividade. Por exemplo, na Feira
do Porco Alentejano, de 23 a 26 de março estão já
confirmados a Ala dos Namorados (24), os Sangre
Ibérico (24) e o Miguel Araújo (25).
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É por haver esse esforço de promoção que lançaram
a agenda cultural Ourique Vivo?
É sobretudo porque queremos valorizar o trabalho
do movimento associativo na criação de uma
oferta cultural, desportiva, de lazer e de estilos de
vida saudáveis que merece ser mais divulgada e
mais participada. A verdade é que as iniciativas do
município e as do movimento associativo são pilares
fundamentais da manutenção das tradições e das
marcas da nossa identidade como ouriquenses.
Apesar de ter conseguido do governo apoios para
projectos, mantém uma atitude proactiva de
reivindicação junto do executivo, tem razões de
queixa?
Não se trata de ter ou não razões de queixa, mas de
defender o interesse de Ourique e dos Ouriquenses. É
indiscutível que há uma nova relação de respeito e de
envolvimento do Poder Central com o Poder Local, mas
não é menos verdade que, em muitas questões, há
um passivo acumulado de quatro anos de desleixo e
de indiferença em relação ao Interior. Por exemplo, em
relação às infra-estruturas rodoviárias, ainda há pouco
reivindicámos intervenções urgentes nas Estradas
Nacionais 123 e 389, que são da responsabilidade do
Poder Central. E sempre que estiver em causa Ourique,
com sentido construtivo de procura das soluções,
erguerei a minha voz.

UMA BIBLIOTECA

PARA TODOS

XX Feira do Livro
A Biblioteca Municipal de Ourique recebeu, entre
26 de Setembro e 01 de Outubro, a XX Feira do Livro, naquele que foi, mais uma vez, um momento de celebração do livro, da escrita e da leitura.

Entre sessões de contos, apresentações de livros e actividades para miúdos e graúdos, foram
muitos os motivos para visitar a XX Feira do Livro de Ourique.
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Jogos de Verão em Movimento
O Estádio Municipal D. Afonso Henriques recebeu
a 2 de Setembro a actividade “Jogos de Verão
em Movimento”. Esta iniciativa foi o encerramento do conjunto de actividades desenvolvi-

das durante o Verão de 2016, nos ATL das freguesias e no Gabinete da Juventude do Município
de Ourique.

Cante às Janeiras, Reis e Menino 2017
Entre 02 e 07 Janeiro de 2017, as freguesias
do concelho de Ourique, receberam o cante às
Janeiras, Reis e Menino.
Durante cinco noites, o Cante às Janeiras, Reis
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e Menino entoou as igrejas de todo o concelho
naquela que é uma das celebrações mais tradicionais da região.

OURIQUE

VIVE A CULTURA

Rali Vila de Ourique 2016
O concelho de Ourique recebeu nos dias 3 e 4 de
Dezembro, o Rali Vila de Ourique.
Esta prova automóvel que se desenvolve integralmente no Concelho de Ourique, teve organização conjunta do Aero Clube de Beja e do Clube
Automóvel do Sul e contou com o apoio logístico
e patrocínio do Município de Ourique.

No dia 03 de Dezembro o programa contemplou
uma prova Super Especial entre o largo da Caixa
Geral de Depósitos e a Rotunda do Porco Alentejano, sendo que no dia 4 Dezembro tiveram
lugar as Provas Especiais Classificativas (PEC)
que, decorreram nas freguesias de Santa Luzia
e Garvão.

Mega-Fitness 2016
O Pavilhão Municipal de Ourique recebeu, entre 7
e 9 de Outubro, o Mega-Fitness 2016.
Foram três dias de intensa actividade, entre

ginástica sénior, aulas de grupo, showcooking,
zona kids e desafios físicos.
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QUALIDADE
AMBIENTAL
SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

Limpeza na Ribeira da
Funcheira em Garvão
Depois de uma época de verão marcada pelas altas temperaturas e de mais um período de combate aos incêndios florestais que contou com o
zelo e a competência do dispositivo de protecção
civil, a vegetação nas margens e a obstrução das
linhas de água podem constituir-se em factores
de risco perante a possibilidade da ocorrência de
precipitação.
Na sequência de uma reunião com a população da
Funcheira, em que o estado da Ribeira de Garvão
suscitou preocupação, prontamente constatada
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ourique em
visita ao local, Marcelo Guerreiro, assumiu o compromisso de intervir para erradicar o evidente risco
existente, em caso forte precipitação pluvial.
Assim, durante o mês de Novembro passado decorreram trabalhos de limpeza, de desobstrução
e de regularização de troço na Ribeira de Garvão,
destinados a assegurar a recuperação do leito da
ribeira, preparando-o para a modelação dos caudais, e a evitar a inundação das suas margens.
Embora a responsabilidade deste tipo de intervenções seja, nos termos da legislação em vigor, dos
proprietários e da Agência Portuguesa do Ambiente-Administração Regional Hidrográfica do Alentejo,
não existindo qualquer tipo de financiamento que
concorra para estas intervenções de manutenção
do território, ponderada a salvaguarda da segurança das pessoas e bens, o Município de Ourique assumiu a responsabilidade de intervir com recursos
próprios, através da realização de trabalhos orçados em cerca de 30 mil euros.
Uma vez mais, face ao risco existente e ao trá-
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gico histórico das cheias de 1997, o Município de
Ourique colocou-se do lado das soluções, em vez
de sublinhar o problema ou remeter responsabilidades para outros.
Assim, com os trabalhos concluídos, as condições
de segurança das populações estarão melhor salvaguardadas e o território estará em melhores condições para enfrentar os desafios que o Outono e
o Inverno encerram.
Perante os trabalhos realizados, Marcelo Guerreiro
sublinhou a importância da realização das intervenções de manutenção que concorram para a
redução dos riscos existentes no território. “Esse
é um desafio de todos. Aqui na Ribeira de Garvão,
pela trágica memória do passado e pela palavra
que dei numa reunião com a população da Funcheira, achámos prudente intervir para melhorar as
condições de segurança. A segurança das pessoas
e dos seus bens é uma preocupação permanente
do Município.”.
da realização de trabalhos orçados em cerca de
30 mil euros.
Uma vez mais, face ao risco existente e ao trágico
histórico das cheias de 1997, o Município de Ourique colocou-se do lado das soluções, em vez de
sublinhar o problema ou remeter responsabilidades
para outros.
Assim, com os trabalhos concluídos, as condições
de segurança das populações estarão melhor salvaguardadas e o território estará em melhores condições para enfrentar os desafios que o Outono e
o Inverno encerram.
Perante os trabalhos realizados, Marcelo Guerreiro
sublinhou a importância da realização das intervenções de manutenção que concorram para a
redução dos riscos existentes no território. “Esse
é um desafio de todos. Aqui na Ribeira de Garvão,
pela trágica memória do passado e pela palavra
que dei numa reunião com a população da Funcheira, achámos prudente intervir para melhorar as
condições de segurança. A segurança das pessoas
e dos seus bens é uma preocupação permanente
do Município.”.

Semana Mundial da
Amamentação
Em parceria com o Centro de Saúde de Ourique, o
Município de Ourique assinalou no passado mês
de Outubro a semana Mundial da Amamentação
com a plantação e apadrinhamento de uma oliveira por cada bebé nascido no ano 2016.
O objectivo desta iniciativa foi o de estimular e
incentivar a amamentação.
Uma iniciativa simples e singela à qual o Município de Ourique se associou e que se enquadra
na nossa estratégia de apoio às famílias e incentivo à natalidade, sublinhando, simultaneamente, a necessidade de defesa e preservação
da Natureza.

OURIQUE

É NOTÍCIA

“OURIQUE SALVOU O PORCO ALENTEJANO”
in TRIBUNA
27.09.2016

in

ALENTEJO

“CM OURIQUE LIMPA
RIBEIRA DA FUNCHEIRA”
in Correio
20.10.2016

“OURIQUE INVESTE MAIS DE 150 MIL
EUROS EM ALCATROAMENTO”

Alentejo

Rádio Pax
30.09.2016

“AUTARCA QUER OURIQUE NA LISTA DE
CONCELHOS AFECTADOS PELA SECA COM
DIREITO A APOIO”
in

CORREIO ALENTEJO
21.10.2016

“OURIQUE QUER PORCO ALENTEJANO A
DINAMIZAR TURISMO NO CONCELHO”
in RÁDIO PAX
25.11.2016

“É ANGUSTIANTE TERMOS AMBIÇÃO
E SERMOS BARRADOS COM BUROCRACIA”
in RTP3
12.12.2016
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NOSSO POVO

NOSSA GENTE
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RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Sessão Ordinária de 26 de Outubro de
2016

Sessão Ordinária de 20 de Setembro de
2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta Nº57/P/2016 – Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 2017.

Sessão Ordinária de 09 de Novembro de
2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o relatório final “Empreitada de Arranjo
Urbanístico do Centro Histórico da Vila de Ourique” – Concurso nº2/2016.

Sessão Ordinária de 23 de Novembro de
2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta nº60/P/2016 – Contratação de
Empréstimo de Curto Prazo;
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta nº61/P/2016 – Mapa de Pessoal 2017;
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta nº64/P/2016 – Concurso Público nº4/2016 – Operação de Financiamento
por Locação Financeira (Leasing) para aquisição de uma varredoura Aspiradora Compacta da Classe de 2m3 de capacidade, movida
a diesel;
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a minuta do contrato da “Empreitada
de Arranjo Urbanístico do Centro Histórico da
Vila de Ourique.
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- Discussão e Aprovação do lançamento
de Derrama sobre a colecta do IRC para
2017. Proposta nº25/CM/2016 – Aprovado por
Maioria;
– Discussão e Aprovação da Participação
Variável no IRS para 2017. Proposta nº26/
CM/2016 – Aprovado por Maioria;
– Discussão e Aprovação da Fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre Inoveis para
2017.Proposta nº27/CM/2016 – Aprovado por
Maioria;
– Discussão e Aprovação de contratação de
Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo para Investimentos no Concelho de Ourique. Proposta nº28/CM/2016 – Aprovado por
Maioria;
– Discussão e Aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de Ourique. Proposta nº29/CM/2016
– Aprovado por Unanimidade;

CONTACTOS ÚTEIS
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

JI de Garvão
t. 286 555 339
EB1 de Ourique
t. 286 512 163

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

JI de Ourique
t. 286 518 067

Extensão de Garvão
t. 286 555 129

EB1 e JI de Panóias
t. 286 563 341

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

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

Extensão de Panóias
t. 286 563 138

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Extensão de Santana da Serra
t. 286 545 125

Caixa de Crédito Agrícola
t. 286 512 184

FARMÁCIAS

Caixa Geral de Depósitos
t. 286 510 200

Ouriquense
t. 286 512 210

BPI
t. 286 510 822

Garvanense
t. 286 555 442

FORÇAS DE SEGURANÇA

TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

JUNTAS DE FREGUESIA
CONCEIÇÃO
t. 286 944 280 // fax 286 944 033
GARVÃO
t. 286 555 247 // fax 286 555 011

GNR Ourique
t. 286 510 840
GNR Garvão
t. 286 555 131
SERVIÇOS PÚBLICOS

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

SERVIÇOS DE SAÚDE

Bombeiros Voluntários de Ourique
t. geral 286 510 580
Correios
286 518 090
Finanças
286 512 164
Tribunal Judicial de Ourique
286 510 000

TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188
OUTROS
Santa Casa da Misericórdia de
Ourique
t. 286 512 435
Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211
Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 384
Casa do Povo de Santana da Serra
t. 286 545 287

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

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

EB1 de Garvão
t. 286 555 490
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