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OURIQUE, CONQUISTAMOS O FUTURO!

Editorial

ORGULHO NO NOSSO MUNDO RURAL!
Percorremos em conjunto mais um ano, com muitas
iniciativas municipais, muitas atividades das nossa comunidade e um sentido sustentado de defesa da nossa
terra, da nossa identidade como Baixo Alentejanos e do
nosso Mundo Rural.
Como sempre, não foi fácil, mas mantivemos a firmeza na defesa de melhores soluções para os serviços
essenciais para as pessoas, a promoção da coesão
territorial e para a afirmação de novas oportunidades
que acrescentam valor à marca de Capital do Porco
Alentejano.
Em 2019, continuou a haver um discurso positivo de
atenção em relação aos territórios do Interior, mas precisamos de continuar a aprofundar os investimentos
e os mecanismos que contrariam anos de desinvestimento, as tendências demográficas e os novos desafios.
Mantivemos e manteremos o foco nas pessoas, nas
suas necessidades e na mobilização de recursos para,
de forma equilibrada e com sentido de justiça, responder aos desafios humanos e territoriais colocados.
Mantivemos e manteremos uma firme defesa da nossa terra como território rural, com identidade própria e
potencial agroalimentar, que deve continuar a merecer
atenção e apoio, nacional e europeu, para a sua valorização e afirmação.
Mantivemos e mantemos a defesa do direito a ter futuro neste território, com solidariedade, sustentabilidade,
qualidade de vida e oportunidades, que contribuam para
a fixação da população.
A firmeza e resiliência das nossas opções municipais,
das posições e do sentir comunitário, tem bem presente
a importância de responder, com energia e determinação, a desafios como os das alterações climáticas, das
necessidades das populações do Interior, das dinâmicas dos territórios e da emergência de intolerâncias em
relação ao sentir, ao viver e às tradições do Mundo Rural.
As alterações climáticas, que têm uma expressão cada
vez mais evidente, na baixa precipitação e nas temperaturas registadas, impõe-nos comportamentos individuais e comunitários de uso cada vez mais racional e
eficiente da água como bem fundamental para os seres
vivos. Precisamos de nos adaptar a novas realidades,
pensar no meio ambiente e ter uma economia circular
cada vez mais sustentável e eficaz.
O perfil da nossa população, como em outros territórios

do Interior, impõe um conjunto de respostas que tenham em conta o envelhecimento com padrões de qualidade de vida e de conforto compatíveis com o tempo
moderno em que vivemos. Continuaremos a concretizar
um amplo conjunto de apoios sociais para as crianças,
os jovens, as famílias e os ouriquenses com maior experiência de vida.
Não somos um país muito extenso, mas precisamos
de dar expressão a um patamar regional de poder, legitimado, com competências e meios, que tenha capacidade de gerar dinâmicas supramunicipais sem estar
preocupado com os territórios municipais para os quais
foi eleito, poder de decisão em sintonia com as populações regionais e meios para afirmar linhas estratégicas
de desenvolvimento, diferenciadas de outros territórios
e complementares ao poder central e aos municípios. A
resposta é a criação das regiões, com recursos e sem
acrescento de despesa pública.
Aos poucos emerge na sociedade portuguesa expressões urbanas e pseudo-modernas de intolerância em
relação a diversas expressões da vivência no meio rural
que não podemos tolerar. Não é possível que uns possam achar que os seus direitos ou as suas perspetivas se podem sobrepor em relação a hábitos, tradições
e realidades que fazem parte da nossa identidade há
anos. A intolerância em relação á diferença é inimiga da
Democracia. Era só o que faltava que, mais de quatro
décadas depois, o Mundo Rural estivesse sujeito aos
gostos e vontades do politicamente correto, de quem
desconhece a realidade, mas formula juízos de intenções. Contarão com a nossa oposição. Terão a defesa
e afirmação da nossa ruralidade e de uma portugalidade
de quem esteve na origem daquilo que somos hoje,
com a Batalha de Ourique.
É esse amor à nossa terra, essa ambição e essa construção de um futuro ainda melhor que continuaremos a
concretizar em 2020, com novos projetos.
Nesta época de tradições, de reencontros e de afetos,
desejamos a todos um Feliz Natal e votos de um Bom
Ano Novo. Estou certo de que em conjunto o conseguiremos. Conto consigo!
Com a estima do
Marcelo Guerreiro
Presidente da Câmara Municipal de Ourique
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Município de Ourique aceitou descentralização de
competências
Defendendo há muito a Regionalização e a criação da Região do Baixo Alentejo. Defendendo que
os poderes exercidos pelo Poder Central, a partir
de Lisboa, devem ter um reforço de proximidade
e de sintonia à região, às populações e aos territórios, há muito que o Município de Ourique se
colocou do lado da construção de soluções, em
vez do mero sublinhado dos problemas.
O processo de descentralização de competências e dos meios do Poder Central para o Poder Local não é um impulso de aproximação do
exercício de competências de serviço público
às pessoas e aos territórios.
O Município de Ourique aceitou a descentralização de competências por seis razões:
1. No essencial permitem uma administração de
recursos e de serviços mais próxima dos cidadãos e dos territórios;
2. Parte é constituída por matérias que já são
assumidas pelo município, através da celebração de protocolos com a Administração, como
acontece com as Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros voluntários de Ourique;
3. Parte são competências que, sendo exercidas

pela Autarquias, garantem uma resposta mais
rápida, sintonizada com a realidade e com sentido do interesse local.
4. Parte são competências que, ainda não sendo
aplicadas no território de Ourique, fazem parte
de uma visão integrada da administração das
comunidades e dos territórios e do desenvolvimento local.
5. Naturalmente, no que implicar adaptações dos
serviços municipais para o cumprimento de novas competências, o Município adotará as iniciativas adequadas, no que implicar acréscimo de
despesa ela terá que estar contemplada pelas
transferências centrais para o Poder Local.
6. O Município de Ourique, consciente da importância do equilíbrio das contas e da boa gestão,
sempre se posicionou como disponível para trabalhar com o Poder Central para concretizar soluções e respostas para os Ouriquenses e para
o território de Ourique.
O Município de Ourique continua a concretizar
políticas autárquicas centradas nas pessoas,
na valorização do território e na afirmação de
Ourique e do seu Mundo Rural.

Ourique aprovou orçamento municipal para 2020
O Município de Ourique manterá, em 2020, a
trajetória sustentada de aposta nas pessoas,
no território e na afirmação de um perfil rural,
materializado, entre outras dimensões, na sua
projeção como Capital do Porco Alentejano.
Depois de aprovadas na Câmara Municipal, as
Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 2020, foram aprovados, a 25 de novembro de 2019, pela Assembleia Municipal de
Ourique, por maioria, com os votos favoráveis
do PS, o voto contra do PSD e a abstenção da
CDU.
O Orçamento do Município para 2020 apresenta menos dívida e mais investimento nas
pessoas e no território, num quadro de manutenção dos pilares de valorização do território
rural, de concretização de um amplo conjunto
de apoios sociais e de dinamização reforçada
das expressões de identidade, de cultura e de
criatividade que concorrem para a dinamização
da economia local, o bem-estar e as tradições.
O Orçamento para 2020 agora aprovado tem um
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valor total de 14.480.929,00 euros, o que, em
relação a 2019, significa menos 1.054.811,00
euros, diminuição relacionada com a redução
da dívida municipal à banca e aos fornecedores. O esforço de rigor e boa gestão dos recursos municipais, sem prejudicar o normal
desenvolvimento de políticas do município
para as pessoas e para o território, permitiu
à CMO, (de 01 de Janeiro a 22 de Novembro
de 2019) uma redução da dívida que totaliza
1.323.538,06 euros.
Com a aprovação deste instrumento de gestão,
o Município de Ourique vai poder concretizar um
forte investimento em infraestruturas, um significativo aumento nos Apoios Sociais e uma
reforçada aposta na Educação e nas Atividades
Culturais e Desportivas, expressões maiores de
uma estratégia de promoção de mais e melhor conhecimento, mais e melhor criatividade
e mais e melhor bem-estar para a comunidade.

MUNICÍPIO

EM FOCO

Ourique reforça respostas sociais em parceria
com a CERCICOA
As políticas e os apoios sociais são um pilar fundamental das respostas municipais em Ourique.
Há muito que o Município de Ourique concretiza um
amplo conjunto de apoios sociais destinados às
crianças, aos jovens, às famílias e aos Ouriquenses
com maior experiência de vida, mantendo, no quadro
das disponibilidades financeiras da autarquia, uma
perspetiva de materializar mais impulsos que correspondam a necessidades da população.
Neste quadro, o Município de Ourique e a CERCICOA –
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas e Solidariedade Social de Almodôvar,
Castro Verde, Ourique, CRL estão a desenvolver o
projeto da criação do CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE OURIQUE – CAO GRANDAÇOS.
O CAO é uma resposta social destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência
grave a profunda, cujo objetivo é o de promover a
valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência, de forma a permitir-lhes o desenvolvimento possível das suas capacidades.
O projecto passa pela adaptação do Centro de Convívio de Grandaços, cedido pelo Município, num edifício
com as condições necessárias ao acolhimento de
10 pessoas com deficiência grave e profunda, num
investimento de 64.000 euros financiado em 85%
pela União Europeia. Com a obra em curso, após a
conclusão prevê-se a criação de três a quatro postos de trabalho, num quadro de funcionamento pela
CERCICOA em que está garantido a celebração de
acordo com a Segurança Social para o seu funcionamento.

Esta valência vem qualificar as respostas sociais
existentes em Ourique numa iniciativa em que a conjugação de vontades foi decisiva para corresponder
às necessidades das famílias do nosso território.
Fruto da parceria entre o Município de Ourique e a
CERCICOA, também as obras de adaptação do futuro
Lar Residencial Dom Dinis estão já a decorrer. Este
materializará uma resposta social destinada a pessoas com deficiência e incapacidade, de ambos os
sexos, de idade igual ou superior a 16 anos, que frequentem estabelecimentos de ensino, de formação
profissional ou se encontrem enquadrados em programas ou projetos, em localidades fora da sua área
de residência; que os familiares não os possam acolher; que se encontrem em situação de isolamento
e sem retaguarda familiar; ou que as suas famílias
necessitem de apoio, designadamente em caso de
doença ou necessidade de descanso.
A empreitada foi iniciada em 18/11/2019, tem um
prazo de conclusão de 90 dias, num investimento
em obra e na aquisição de equipamentos básicos
no valor de 182.352,94€, cofinanciados a 85% pelo PO
Alentejo 2020 – FEDER.
O Município de Ourique assumiu a responsabilidade
técnica e logística de suporte à operação, o suporte
financeira das contrapartidas nacionais do financiamento comunitário e a promoção da operação junto
do Alentejo 2020, tendo a CERCICOA desenvolvido o
projeto, a sua validação junto da segurança social e,
após a conclusão, assegurará a gestão do equipamento nas suas diversas valências, enquadrado por
acordo de cooperação com a tutela.
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Ourique promoveu campanha de vacinação
descentralizada contra a gripe
Considerando a existência de bloqueios à mobilidade da população sénior, a Câmara Municipal de
Ourique e o Centro de Saúde de Ourique decidiram
estabelecer um calendário de deslocações da Unidade Móvel de Saúde, no passado mês de Outubro,
a diversos pontos do território para proceder à vacinação dos cidadãos contra a gripe.
Nesse quadro de prestação de cuidados de saúde

preventivos junto da população, a Unidade Móvel,
dotada de enfermeiros, procedeu à vacinação descentralizada nas aldeias de Grandaços, Palheiros,
Conceição e Alcarias.
O Município de Ourique concretizou, deste modo,
uma resposta de proximidade ao desafio da prevenção para os riscos de saúde associados à estação do ano mais fria.

Comandante Nacional da Protecção Civil visitou Ourique
O Município de Ourique tem concretizado uma aposta permanente na manutenção de um nível de
prontidão e eficácia adequado às necessidades
das populações e do nosso território, materializado
num sustentado apoio ao Bombeiros Voluntários de
Ourique e numa articulação permanente com outros
agentes do dispositivo de proteção civil.
Sendo o Verão um período em que alguns dos riscos principais são potenciados pela seca, pelo calor, pelo vento e, por vezes, por comportamentos
individuais e comunitários, o concelho de Ourique
recebeu, no mês de Julho, a visita do Comandante Nacional da Proteção Civil, Coronel José Manuel
Duarte da Costa, ao Centro de Meio Aéreos de Ourique e aos Bombeiros Voluntários para aquilatar da
operacionalidade dos meios de combate a incêndios, tendo sido acompanhado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro.
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Marcelo Guerreiro teve oportunidade de sublinhar o
investimento municipal em proteção civil, na segurança dos Ouriquenses e dos seus bens, e o compromisso para continuar a ser parceiro do esforço
do Estado na disponibilização de meios e na mobilização dos cidadãos e das comunidades para o
desafio do Portugal com o menor número de ignições possíveis.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourique defendeu ainda a importância da localização dos meios
em Ourique, como garantia de um ataque inicial
eficaz, recordando a importância solidária da convergência de meios oriundos de outros pontos do
território para acorrer a incêndios como já aconteceu este ano no sul do concelho.
Durante a visita Marcelo Guerreiro elogiou ainda o
exemplo cívico das mulheres e homens que integram os Bombeiros Voluntários de Ourique.

CCDR Alentejo aprovou aviso de candidatura que permitirá
a construção de um novo centro de saúde em Ourique
O Município de Ourique, enquanto entidade responsável pela administração do território, tem mantido
uma sustentada intervenção junto da Administração
central para salvaguardar a prestação de cuidados de
saúde a uma população envelhecida, integrada num
vasto espaço e em meio rural. Ainda recentemente,
o Município de Ourique contribuiu para a geração de
condições logísticas para a fixação de mais um profissional de saúde em Ourique.
Há muito que o Município de Ourique defende a construção de um novo equipamento de saúde na sede
do concelho que crie melhores condições de trabalho

para os profissionais do serviço Nacional de Saúde e
seja gerador de mais e melhores cuidados de saúde
aos cidadãos.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) formalizou recentemente a aprovação do aviso de candidatura que
permitirá a concretização do sonho de há décadas: a
construção de um novo Centro de Saúde de Ourique.
O novo equipamento terá uma área de construção de
1397 m2, implantada num terreno cedido pelo Município de Ourique junto ao Quartel dos Bombeiros de
Ourique.

Ourique prossegue
grande investimento na
electrificação rural

Município de Ourique está
a instalar um reforço da
rede wifi na vila de Ourique

O Município de Ourique e EDP Distribuição acertaram
a realização de um conjunto de investimentos de
instalação de eletrificação em contexto rural, em
especial, em territórios com as edificações e as
explorações dispersas, que atualmente não dispõem de luz.
O projeto, que reflete a aposta do Município na
valorização do território, no apoio às atividades
económicas e na qualidade de vida dos Ouriquenses, está a ser concretizado em duas fases, num
investimento global estimado de 1.300.000 euros
(um milhão e trezentos mil euros).
A materialização da primeira fase do projeto está
em avançado estado de concretização, incluindo a
construção de 8km de linhas aéreas de Média Tensão (MT) e de 9km de redes aéreas de Baixa Tensão (BT), bem como pela instalação de 11 Postos
de Transformação com uma potência total de 660
kVA. Esta primeira fase do projeto corresponde
a um investimento de 506.000,00€ (quinhentos
e seis mil euros), repartido entre as partes que
subscrevem o acordo.

Consciente da importância da dimensão digital deste tempo global, o Município de Ourique identificou e
aproveitou uma oportunidade de financiamento para
reforçar a rede de WIFI na Vila de Ourique.
O Município de Ourique está a instalar equipamentos que permitirão um reforço do acesso gratuito
à internet nos principais pontos da vila de Ourique,
num impulso que valorizará a promoção turística, a
modernização de acesso à informação e a simplificação dos serviços públicos disponibilizados.
Este investimento de 62.520,90€, financiado em 79%
pelo Turismo de Portugal, através da Linha de Apoio
à Disponibilização de Redes WI-FI, contribuirá para a
aproximação do Município de Ourique aos seus munícipes e aos visitantes
O projeto consiste na instalação de um conjunto de
infraestruturas que visam disponibilizar sinal WIFI
com capacidade para dar resposta nos picos altos
de utilização do espaço público. Os equipamentos
estão a ser instalados nos seguintes locais da vila
de Ourique: Centro Escolar de Ourique, Recinto Multiusos, Praça Padre António Pereira, Avenida 25 de Abril,
Praça e Edifício do Município, Praça D. Dinis, Posto de
Turismo, Piscinas Municipais e Biblioteca Municipal.
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ATAM promoveu Reunião
de Aperfeiçoamento
Profissional em Ourique
Em Abril deste ano decorreu na Biblioteca Municipal de
Ourique uma Reunião de Aperfeiçoamento Profissional
(RAP) promovida pela Associação de Trabalhadores
da Administração Local (ATAM) em parceria com o Município de Ourique.
A reunião, destinada a associados dos distritos de
Beja e Faro, abordou áreas distintas do funcionalismo
público como Recursos Humanos, Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação, e Eleitos Locais.
Esta RAP representou um esforço de melhoria, esclarecimento e actualização de conhecimentos para os
profissionais que, todos os dias, se empenham no
serviço público, colocando o foco nas pessoas e nos
territórios.

Ourique recebeu balcões
de atendimento não
permanente da PSP
ao longo de 2019
O concelho de Ourique, através de uma parceria entre a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
(CIMBAL) e o Comando Distrital da Policia de Segurança Pública (PSP) de Beja com o objectivo de
proporcionar um atendimento regular nos Concelhos
que não dispõem de estruturas fixas da PSP, recebeu este serviço em quatro ocasiões ao longo do
ano de 2019.
O balcão de atendimento não permanente, que funcionou no salão nobre da Câmara Municipal de Ourique durante o horário de expediente, permitiu proceder à regularização de documentação relativa a
armas de fogo (caça ou de uso pessoal); efectuar
a entrega de armas de fogo, a favor do Estado; e
esclarecer dúvidas junto deste serviço da PSP.

Ourique reforça estatuto da Equipa de Intervenção
Permanente da Proteção Civil
Em julho de 2013, a Câmara Municipal de Ourique, a
Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação
humanitária de Bombeiros Voluntários de Ourique estabeleceram um protocolo para enquadrar o estatuto do pessoal integrado nas Equipas de Intervenção
Permanente (EIP’s).
As Equipas de Intervenção Permanente, compostas
por Bombeiros Voluntários, têm assegurado um importante grau de prontidão na resposta às ocorrências
que implicam socorro às populações e de defesa dos
seus bens, num contexto de emergência de renovados riscos e de expressões decorrentes de alterações climáticas.

Volvidos seis anos sobre a assinatura do anterior
protocolo e tendo por base uma avaliação positiva
deste instrumento de socorro e proteção de pessoas
e bens, a Câmara Municipal de Ourique aprovou uma
adenda ao protocolo com a ANPC e com os Bombeiros
de Ourique para atualizar o valor da remuneração base
mensal, consagrar a atualização anual dessa prestação em linha com a percentagem de aumento dos
salários dos trabalhadores da Administração pública e
acertar o subsídio de refeição pelos dias de prestação
de serviço efetivo com os montantes estabelecidos
para a função pública.

Ourique no XXIV Congresso da ANMP
O presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro,
participou, nos passados dias 29 e 30 de Novembro, no XXIV
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses em
Vila Real.
Essa foi uma oportunidade para intervir no congresso em defesa
do reforço do financiamento local e da descentralização de competências, promovendo uma defesa intransigente do interior, do
seu valor e potencial, realçando a sua maior riqueza: a força das
suas gentes.
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PRESUNTO DE PARMA

Presunto de Parma esteve presente na Feira do Porco
Alentejano 2019
A XIII edição da Feira do Porco Alentejano foi mais
um grande momento de afirmação do trabalho realizado anualmente pelos produtores, pelos criadores e pelos agricultores de Ourique e da Região do
Baixo Alentejo.
Depois da crescente afirmação regional e nacional, pela presença dos municípios convidados de
Melgaço, de Portel, de Almeirim, e de Monchique na
edição de 2019, a XIII edição da fileira que eleva
Ourique a Capital do Porco Alentejano contou com

a participação do Município de Langhirano, território de produção do presunto de Parma e do queijo
Parmigiano.
A presença dos produtores do Presunto de Parma
na Feira do Porco Alentejano projectou a feira para
um patamar de internacionalização que queremos
reforçar, através da presença anual de um representante de um outro país produtor de presunto ou
de outros derivados de excelência do porco alentejano.

Município de Ourique gerou condições para a fixação de
médica no centro de saúde
A saúde é uma das preocupações centrais dos cidadãos e de quem tem responsabilidades na administração do território.
O Baixo Alentejo, pela sua extensão, dispersão territorial e perfil demográfico, apresenta um amplo conjunto de desafios que devem ser respondidos, por via da
resolução ou da mitigação dos bloqueios no acesso
aos cuidados de saúde.
Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Governo,
pela Administração Central e Regional da Saúde e pelo
Município de Ourique, dos incentivos gerados e dos
concursos lançados, não tem sido fácil obter o preenchimento das vagas para os profissionais de saúde
previstos no quadro do Centro de Saúde de Ourique.
Nesse contexto, tendo presente a importância de assegurar o reforço dos médicos de saúde familiar do

Centro de Saúde de Ourique, o Município de Ourique
estabeleceu um protocolo com a Unidade Local de
Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA) para a geração
de melhores condições de fixação de profissionais de
saúde na nossa terra, através do suporte do custo da
renda da habitação a usar pelo profissional durante o
período da prestação do serviço à nossa comunidade.
O Município de Ourique participou assim na colocação
de uma nova médica por forma a dar resposta a inúmeras famílias que se veem sem médico, a promover
os cuidados de saúde primários através de ações de
carácter preventivo e curativo e a realizar consultas
de clínica geral/medicina familiar para cuidados de
saúde ao utente e família, nas diferentes etapas da
sua vida.
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Ourique abriu ao público o Parque Infantil e de
Manutenção da Cerca do Lagar
No passado mês de Setembro, a Câmara Municipal
de Ourique procedeu à abertura do Parque Infantil e
de Manutenção da Cerca do Lagar.
Este é um espaço que, no seu conjunto, concilia
um lugar que proporciona a convivência de todas
as gerações, a prática de actividades ao ar livre
para adultos e crianças, num quadro de promoção
de estilos de vida saudáveis.
O Parque Infantil e de Manutenção da Cerca do Lagar tem um zonamento delimitado por 4 áreas distintas que se identificam com:
- Zona de estar que possibilita um recanto para o
descanso, composta por mobiliário urbano, nomeadamente, bebedouro (bica);
- Zona de equipamentos infantis dos 2 aos 14 anos
de idade, constituída por baloiço e balancé; reves-

tido com piso de segurança e coberto com tela de
sombreamento;
- Zona de manutenção que proporciona um espaço,
com equipamentos de manutenção, um elevador
e um esqui de fundo, apropriado para a prática de
bons hábitos de saúde relacionados com o desporto;
- Área ajardinada constituída por vegetação de baixa
manutenção e consumo de água, pois as espécies
que a constituem são exemplares caraterísticos da
flora autóctone da região, como Olea europea L. (Oliveira) e Quercus rotundifólia. (Azinheira).
O Município de Ourique investiu 30 mil euros, em parceria com a Junta de Freguesia de Ourique, nestes
equipamentos que valorizam o território e promovem o usufruto do espaço público.

Ourique na Bolsa de Turismo de Lisboa 2019
O Município de Ourique esteve representado na edição de 2019 da Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior
certame nacional de promoção turística e de afirmação dos territórios como destino de viagem e
de experiências de afirmação das marcas de identidade.
Integrado na área da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o Município de Ourique aproveitou
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para promover os traços tradicionais do nosso Mundo Rural, tendo sido mais uma oportunidade para
sublinhar a excelência dos produtos da fileira do
porco alentejano, os diversos pontos de atração
ambiental e patrimonial existentes e as marcas de
uma comunidade que valoriza uma vivência ao ritmo certo, com qualidade e com sentido de comunhão com o meio envolvente.

Protocolo de prevenção e combate à violência doméstica
assinado em Ourique
A violência doméstica tem uma inaceitável expressão na sociedade portuguesa. É o resultado
final e frequentemente trágico de sucessivas inações, falhas e imperfeições perante os sinais e as
realidades denunciadas.
A barbárie do número de mulheres assassinadas,
dos estereótipos e das discriminações que ainda
persistem interpelam as instituições, as autoridades, as comunidades e os cidadãos a agir.
Nesse sentido, no passado mês de Fevereiro, foi
assinado, na Biblioteca Municipal de Ourique, um
protocolo com a adesão dos Município de Aljustrel,
Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo e de
Ourique para a territorialização da rede nacional de
apoio às vítimas de violência doméstica, na presença da Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Monteiro, envolvendo ainda a
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Géne-

ro, o Centro Distrital de Segurança Social de Beja, o
Instituto do Emprego e da Formação Profissional,
a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, a
Direção Geral da Administração Escolar, a Unidade
Local de Saúde do Baixo Alentejo, a Procuradoria da
República da Comarca de Beja, o instituto Nacional
de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Direção
Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, as
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens dos
territórios em causa, o Comado Territorial da Guarda Nacional Republicana, o Instituto Politécnico
de Beja, a Federação dos Bombeiros do Distrito de
Beja e a ESDIME Agência para o Desenvolvimento
Local no Alentejo Sudoeste.
A iniciativa visou a criação de uma rede integrada
que previna, proteja e combata as situações de
violência doméstica, contribuindo para a inversão
do atual quadro de ocorrências.

Município de Ourique reclamou por melhor serviço postal
junto da administração dos CTT e da ANACOM
O serviço postal universal prestado pela empresa privada CTT - Correios de Portugal (CTT) atingiu um nível de degradação nunca antes visto.
Em 2013, o governo PSD/CDS privatizou os CTT e
definiu as regras de concessão do serviço público postal universal a um privado
O governo PSD/CDS privatizou os 100% da empresa pública que garantia a distribuição do correio
em Ourique e no país.
Desde então, tem-se assistido a uma crescente
degradação do compromisso territorial do serviço postal universal, com várias expressões,
do encerramento das estações dos CTT à sua
transformação em postos ou balcões, passando
por uma sustentada deterioração dos ritmos e
da fiabilidade da distribuição da correspondência aos destinatários.
Apesar da privatização de 100% do serviço postal, o Município de Ourique tem mantido uma sustentada pressão junto da empresa, da entidade
reguladora e do atual governo, que herdou uma
situação com limitadas margens de intervenção.
Em outubro de 2018, o Município de Ourique manifestou-se contra o encerramento da operação
direta do serviço postal universal no seu território, em carta enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, à ANACOM, que supervisiona a concessão, à ANMP e à CIMBAL.
Em maio de 2019, em carta ao CEO dos CTT, concessionário privado do serviço postal por vontade do PSD/CDS, o Município de Ourique protestou

pelos sustentados de atrasos na distribuição de
correspondência do Município de Ourique.
Em junho de 2019, perante a existência de um
novo CEO dos CTT, o Município de Ourique manifestou disponibilidade para dialogar com os CTT
sobre a anunciada intenção de reabertura das
Estações dos Correios, entretanto encerradas, e
sobre a qualidade do serviço postal.
Em outubro de 2019, o Município de Ourique enviou cartas à Administração dos CTT, à ANACOM e
ao Governo a protestar pela insustentável falta
de qualidade do Serviço Postal universal concessionado no Município de Ourique, Distrito de
Beja.
A reclamação endereçada à ANACOM apresentou
a forma de uma reclamação pela degradante e
insustentável qualidade do serviço postal prestado pelos CTT, mencionando os casos particularmente graves dos atrasos na distribuição das
pensões e das reformas e na entrega de diversas cartas de serviços essenciais entregues
fora de prazo, incluindo o serviço de distribuição
das faturas da água, contratado pelo Município à
empresa privada.
O Município de Ourique, em linha com a sua posição ao longo do tempo, continuará a exigir uma
melhoria do serviço postal prestado e a intervenção corretiva da entidade reguladora, a ANACOM, a quem compete fiscalizar o cumprimento
das obrigações da concessão.
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Construção do Parque Infantil e de Manutenção da Cerca do Lagar

Construção do Parque Infantil e de Manutenção
da Cerca do Lagar

Construção do Parque Infantil e de Manutenção da Cerca do Lagar

Construção do Parque Infantil e de Manutenção da Cerca do Lagar
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OBRAS
E AQUISIÇÕES

Construção ETAR Grandaços

Restauro viatura de recolha de resíduos

Aquisição de viatura ligeira

Intervenções nos caminhos rurais

Obras de abastecimento de água
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Construção reservatório de água de Aldeia de
Palheiros

Requalificação quartel Bombeiros Voluntários
de Ourique

Nova viatura para a recolha de resíduos porta-a-porta
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Manutenção relvado Estádio Municipal D. Afonso Henriques

Caminhos rurais
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Ourique continua
a investir nas
condições de
aprendizagem
Os equipamentos escolares de Ourique
e as suas comunidades vão beneficiar
de um investimento municipal e comunitário de 143.985,00 euros em equipamentos para todas as escolas do pré-escolar e do 1º ciclo, com exceção de
Ourique que obteve financiamento há
menos de 10 anos, e para a escola EB
2, 3 de Ourique.
A educação é um pilar estratégico do
desenvolvimento local de Ourique, instrumento decisivo da promoção da
igualdade, da valorização pessoal e da
melhoria dos níveis gerais de conhecimento e de qualificação.
Há muito que o Município de Ourique investe na educação como pressuposto
da qualidade de vida no concelho, em
estreita articulação com a comunidade
escolar e educativa, quer através de
investimento direto nos equipamentos, quer através do amplo conjunto de
apoios sociais e dos apoios ao desenvolvimento das atividades curriculares
e extracurriculares.
Esta candidatura terá um valor total de
143.985,00 euros, sendo a comparticipação comunitária de 85%, a que corresponde o valor de 122.387,25 euros.
O investimento centrado na aquisição
de mobiliário, material didático, desportivo e equipamento informático e multimédia, significará para a escola EB 2, 3
de Ourique, intervenções de requalificação ou valorização do pavilhão desportivo, da cozinha, da secretaria, da sala
de professores, da sala de atividades,
do laboratório e das salas de aula.
O projeto de investimento do Município
de Ourique contempla ainda o Pré-escolar da Escola de Santana da Serra, o
Pré-escolar da Escola de Garvão, o Pré-escolar da Escola de Panóias, a sala
de aula e a sala de atividades do 1º
Ciclo da Escola de Santana da Serra, a
sala de aula e a sala de atividades do
1º Ciclo da Escola de Garvão.
O investimento municipal e comunitário
concretiza uma visão de construção
de um futuro melhor, com mais condições para as aprendizagens das crianças, com melhores condições para os
profissionais da educação e com um
sentido de coesão social e territorial
fundamental.

Actividades do Gabinete Municipal da
Juventude
O Município de Ourique disponibiliza, através do Gabinete Municipal
de Apoio à Juventude, serviços de
ocupação de tempos livres que se
realizam durante as pausas lectivas de Verão, Páscoa e Nata para
os jovens entre os 12 e os 18 anos.
Ao longo do ano, são promovidas

e dinamizadas as mais variadas
actividades desportivas, culturais
e pedagógicas, fomentando a actividade autónoma, a capacidade de
participação e as intervenções cívica, social e artística dos jovens,
contribuindo para a prática de estilos e hábitos de vida saudáveis.

Município de Ourique oferece livros de
fichas de actividades a todas as crianças
e jovens do ensino básico
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A Câmara Municipal de Ourique,
neste ano lectivo de 2019/2020,
voltou a oferecer os livros de fichas a todos aos alunos do 1º
e 2º ciclos do ensino básico do
Concelho de Ourique, estendendo
a medida de apoio social aos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico,
perfazendo um apoio sustentado a
todos os alunos do 1º ao 9º ano
de escolaridade.
Esta medida, que acontece pelo
segundo ano lectivo, e o seu alargamento insere-se num esforço
municipal integrado de reforço
das medidas sociais de apoio às
famílias, de acordo com as disponibilidades financeiras do município e numa lógica de promoção do
acesso ao conhecimento, de justiça social e de valorização de um
contexto económico e social que
favoreça as comunidades locais.

EDUCAÇÃO

E ACÇÃO SOCIAL

ACTIVIDADES ATL

Município de Ourique proporciona ATL em todas as pausas
lectivas
Em 2019, o Município de Ourique voltou a colocar
ao dispor programas de ATL em todas as pausas
lectivas para as crianças do pré-escolar e para os
estudantes do 1º ciclo, com uma grande diversidade de actividades lúdicas, desportivas e de
lazer, dentro e fora do concelho de Ourique.

De salientar que o ATL do Pré-escolar nas férias de
Verão foi uma nova aposta do Município, pois pela
primeira vez houve um programa organizado com
acompanhamento de um educador de infância no
período de férias.

Campanha “Um Cabaz de Natal para Todos” foi um
sucesso
No âmbito das diversas atividades desenvolvidas
pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de
Ourique, entre os dias 02 e 09 de Dezembro de 2019,
teve lugar, mais uma vez, a campanha de solidariedade um “Cabaz de Natal para Todos”.
Com o objetivo único de contribuir para que as famílias mais vulneráveis do concelho de Ourique possam ter um Natal mais digno, o mérito desta ação
deveu-se, sobretudo, ao grande espírito de solidariedade demonstrado pela população Ouriquense.
De realçar a enorme importância de donativos para
que esta iniciativa pudesse conter uma maior diversidade de géneros alimentares, o que permite agradecer, em particular, aos alunos do Agrupamento
Vertical de Escolas de Ourique, ao comércio local do

Concelho, Banco Alimentar e comunidade em geral.
Um agradecimento às empresas, nomeadamente,
Pastelaria Dias e Rosário, Montaraz, Pingo Doce, COFACO Açores, J.J. Tomé, Hi-Tech, Campanador e Somincor.
Por último, um agradecimento à equipa da Ação Social, pelo seu empenho e dedicação, e às pessoas
que colaboram para que esta campanha fosse uma
vez mais uma realidade.
Da campanha resultaram cerca de 3.000Kg, sendo
abrangidas cerca de 130 famílias de todo o Concelho.
Um muito obrigada a todos/as os/as que tornaram
possível alimentar este projeto.

EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL // pág. 17

Ourique comparticipa os medicamentos
a quem mais precisa
“Toca a Ocuparte” durante
meses de Verão
O contributo dos jovens nas dinâmicas das comunidades é muito importante, como impulso do presente
e compromisso com a construção
de um futuro positivo para o nosso
território.
Nesse sentido, o Município promoveu mais uma vez, durante os meses de Verão, o programa “Toca a
Ocupar-te”, que se assumiu como
uma oportunidade de ocupação dos
tempos livres dos jovens entre os
12 e os 18 anos, inclusive, residentes no concelho de Ourique, centrada no desempenho de atividades
socialmente úteis que proporcionem conhecimento, a realização de
atividades que valorizem a capacidade de intervenção e a participação social e cívica.
O programa promoveu a interação
dos jovens com as realidades da
vida ativa, melhorando o conhecimento da realidade em que se inserem, em áreas como a proteção e
salvaguarda do património histórico,
a defesa do ambiente, a promoção
e divulgação cultural e as ações
de âmbito social, num contexto de
incentivo à responsabilidade, à solidariedade, à cidadania e à interajuda.
Cada jovem participou durante três
horas e trinta minutos diários ao
longo de um período de duas semanas, temdo recebido uma bolsa no
valor de 50 euros.

Os apoios sociais para as crianças, os
jovens, as famílias e os cidadãos com
maior experiência de vida são pilares
fundamentais das políticas do Município de Ourique, orientadas para o acesso a bens e serviços essenciais, para
a melhoria da qualidade de vida e para
uma maior coesão social.
O acesso aos cuidados de saúde e às
terapêuticas são pressupostos fundamentais da qualidade de vida dos cidadãos quaisquer que sejam os seus
contextos de integração. O espaço rural potencia a extensão e relevância
dos desafios, exigindo a concretização de respostas positivas.
A Comparticipação Municipal de Medicamentos, que teve início em 2008, é
um instrumento de intervenção municipal que contribui ativamente para a
dignificação e melhoria das condições
de vida dos idosos e de famílias com
baixos rendimentos oneradas com relevantes encargos com a aquisição de
medicamentos essenciais para a sua
saúde e bem-estar.
O benefício a atribuir aos candidatos

corresponde a uma comparticipação
financeira de 100% por cada receituário
do Sistema Nacional de Saúde entregue nos serviços de Acão Social do
Município, após a validação das candidaturas.
No quadro da comparticipação regular
dos medicamentos a quem mais precisa, entre os dias 2 e 6 de dezembro, o Município de Ourique procedeu
ao pagamento do 26º pagamento de
receituário, abrangendo um universo
de cerca de 200 idosos/famílias carenciadas de todas as Freguesias do
Concelho de Ourique, com um investimento municipal na saúde dos munícipes que perfaz os 14.434,59 euros.
Estes apoios sociais, a par de outras
respostas de solidariedade social, correspondem à concretização de uma
política municipal centrada nas pessoas, nas suas necessidades e na
realidade do nosso Mundo Rural, num
quadro de grande dispersão territorial,
envelhecimento da população e construção de um ambiente comunitário
positivo.

Ourique abriu candidaturas para bolsas
de estudantes do ensino superior
A educação, a construção de soluções
positivas para o percurso de aquisição
de conhecimentos, é um dos pilares
das políticas municipais do Município
de Ourique.
O Município de Ourique tem concretizado políticas e investimentos para
as pessoas, para o território e para a
afirmação de Ourique como Capital do
Porco Alentejano e terra de futuro.
Nesse esforço da valorização do presente e de preparação do futuro, a
aposta na qualificação dos Ouriquenses é muito importante. É por isso que
são valorizados os ciclos de educação
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no concelho e apoiados os que se têm
de concretizar fora do nosso território.
Em linha com essa prioridade municipal e integrada no amplo conjunto de
apoios sociais, o Município de Ourique
voltou a lançar, entre Outubro e Novembro, o processo de candidaturas
à obtenção de bolsas de estudo para
os ouriquenses a frequentar estabelecimentos do ensino superior.
Esta é uma medida do Município de Ourique que contribui para apoiar os estudantes e as suas famílias no esforço financeiro da frequência do ensino
superior.

COMEMORAÇÃO DO S. MARTINHO

Ourique promoveu passeio sénior de comemoração do
S. Martinho
O Município de Ourique, com o apoio do Centro de
Saúde de Ourique e das juntas de freguesia do
concelho, realiza anualmente um passeio de comemoração do São Martinho, integrado no conjunto de
atividades municipais desenvolvidas para proporcionar oportunidades de convívio da comunidade,
de contacto outras realidades e de promoção de
um envelhecimento ativo.
Em 2019, a 11 de novembro, a comemoração do dia
de São Martinho decorreu no Monte das Alagoas, em

Alvor, no Algarve. A conjugação do tradicional Verão
de São Martinho, com um território à beira-mar, e a
castanha assada característica do Magusto, proporcionaram um bom momento de convívio da comunidade sénior de Ourique a mais de 300 pessoas.
O programa do passeio sénior de 2019 incluiu uma
visita ao Museu de Portimão, um passeio livre pela
Zona Ribeirinha de Portimão e o almoço, lanche e
Magusto no Monte das Alagoas, em Alvor, com a incontornável animação musical.

“A Nossa Terra + Limpa”
O Município de Ourique voltou a promover, durante os
meses de Julho e Agosto, a iniciativa “A Nossa Terra + Limpa”, destinada a cidadãos desempregados,
inscritos no Centro de Emprego, não beneficiários
do Subsídio de Desemprego ou do Subsídio Social
enão auferindo rendimentos de qualquer natureza
de montante igual ou superior ao valor do indexante
dos Apoios Sociais (435,76€).
A iniciativa “A Nossa Terra + Limpa” teve dois ob-

jetivos centrais: promover a limpeza e pintura de
espaços públicos do nosso concelho, garantindo
um rendimento a meio tempo para cidadãos desempregados no concelho de Ourique durante os
meses de julho e agosto.
Os cidadãos participantes no projeto receberam o
valor mensal de 305,03 euros (70% do Indexante de
Apoios Sociais) referente a 4 horas diárias de trabalho comunitário das 8 às 12 horas, de 2ª a 6ª feira.
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DIA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO E DIA DA CRIANÇA

Dia do Encarregado de Educação e Dia da Criança
O Município de Ourique levou a cabo, nos dias 31
de Maio e 1 de Junho, respectivamente, os dias do
Encarregado de Educação e da Criança.
Esta iniciativa teve como o objetivo a promoção
de um maior envolvimento dos pais e encarregados de educação nas actividades escolares dos
seus filhos e educandos.
O Município de Ourique organizou um conjunto de
actividades lúdicas e temáticas que contarem
com uma enorme adesão de miúdos e graúdos,
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onde se destacam os insufláveis, peddy paper,
uma glow party, espectáculo de magia e um voo
cativo de balão.
Esta iniciativa do Município de Ourique foi organizada no âmbito do projecto “À Descoberta do
Saber”, que pretende mobilizar a comunidade educativa para a melhoria efectiva das aprendizagens
e dos resultados escolares dos alunos, apostando
na prevenção e redução do insucesso escolar no
ensino básico.

VISITA SÉNIOR A MAFRA

Visita Sénior a Mafra
A Câmara Municipal de Ourique realizou, no passado
mês de Junho e em parceria com a ESDIME, mais
um passeio destinado à população sénior do con-

celho, tendo contado com um elevado número de
participantes.

Ourique volta a desafiar pais a experimentarem as
refeições escolares
A educação é pilar fundamental do crescimento
das crianças e jovens residentes no nosso território e uma aposta do Município de Ourique, quer através do amplo conjunto de apoios sociais destinado
às crianças, aos jovens e às famílias, quer através
de investimento direto na geração de um ambiente favorável à normal expressão das dinâmicas da
comunidade educativa.
O compromisso do Município de Ourique com o processo de crescimento educativo e de aquisição de
conhecimentos das crianças e dos jovens das escolas do nosso concelho, precisa de contar com o
contributo decisivo dos pais.
Depois do lançamento da iniciativa em 2018, o Município de Ourique, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Ourique, volta a gerar uma
oportunidade de certificação da qualidade das refeições fornecidas na cantina da escola.
O Município de Ourique relança o desafio aos encarregados de educação e aos pais para testemunharem a qualidade da comida nas cantinas das
escolas dos seus filhos, sendo que em 2019/2020,
abre-se a possibilidade de poderem participar na

refeição o encarregado de educação ou em simultâneos os pais.
Para poderem almoçar na cantina escolar dos seus
filhos, os encarregados de educação ou os pais
deverão comprar a senha de adulto no dia anterior
(4,10€) para, no dia seguinte, se juntarem ao almoço dos seus filhos.
A experiência do anterior ano letivo, resultou num
conjunto de avaliações sem pontos negativos,
com classificações de muito bom e bom, com
menções de “ter sido divertido com os miúdos”,
“ter sido uma boa experiência”, haver “boa higiene
e bom serviço” e testemunho do “carinho com as
crianças”.
O Município de Ourique sublinha e agradece o esforço da comunidade escolar, em especial das
auxiliares de ação educativa, na concretização da
iniciativa.
Em conjunto com a Comunidade Educativa temos
trabalhado para criar as melhores condições para
as crianças, os jovens, os profissionais e os pais,
esta iniciativa municipal é mais um contributo para
a construção participada de um futuro melhor.
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Ourique acolheu Feira das Bibliotecas do Baixo Alentejo
A Feira das Bibliotecas, promovida pelo Município
de Ourique, pela CIMBAL e pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, esteve
em Ourique para dar a conhecer e atrair novos
públicos às bibliotecas municipais. Este evento
decorre desde Março de 2019 e terminando neste
mês de Dezembro, passando pelos treze municípios da CIMBAL.
Assim, de 27 de setembro a 5 de outubro, a Biblioteca Municipal Jorge Sampaio, em Ourique,

acolheu uma intensa programação cultural assente na promoção da leitura, dos livros, das
histórias e das expressões criativas, que despertaram o interesse da comunidade educativa
e da população em geral.
Entre animações infantis, sessões de contos,
peças de teatro, performances poéticas, visionamento de documentários e exposição, foram
muitos os motivos de visita à Feira das Bibliotecas em Ourique.

Ourique acolheu Encontro
Anual de Escritores do
Alentejo

Apresentação de livro
“Nada Mais Havendo A
Acrescentar-Livro 3”

O Município de Ourique valoriza a memória coletiva e a expressão da diversidade cultural presente no seu território e na região como evidência
de um pulsar singular de viver, sentir e sublinhar
essas vivências.
A ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo – realizou o seu Encontro Anual de Autores
ASSESTA, no passado dia 25 de maio, na Biblioteca Municipal Jorge Sampaio.
Durante o Encontro Anual foi apresentada a obra
«Contos ASSESTA – água», obra apoiada por várias entidades da Região do Alentejo, entre as
quais a Câmara Municipal de Ourique.
O evento integrou ainda uma visita à exposição “A água é…”, da autoria dos alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo do concelho de Ourique, a
apresentação do livro de Napoleão Mira “Olhares
– Relatos da Índia”, a realização de uma Tertúlia
“Escrita ao Sul” e a apresentação do livro Contos ASSESTA- Água.

A Bibiloteca Municipal de Ourique recebeu no passado mês de Abril a apresentação do livro de Vítor Encarnação “nada mais havendo a acrescentar – livro 3”, um livro sobre a parte de dentro
das pessoas e que guarda, para memória futura,
mais dois anos de crónicas escritas por Vítor Encarnação e publicadas semanalmente no Diário
do Alentejo entre Março de 2017 e Março de 2019.
A apresentação contou com a inauguração da
exposição colectiva “Há sempre algo a acrescentar” que resultou de um desafio lançado pelo
autor a pessoas de diferentes idades e aptidões
para que fizessem a tradução dos seus textos
para desenho e pintura. Contou ainda com leitura e encenação de textos por parte de alguns
alunos do Agrupamento de Escolas de Ourique e
interpretações musicais de Filipa Martins, Rafael
Santos e Simão Gonçalo.
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OURIQUE

VIVE A CULTURA

“Um Dia Pela Vida” Ourique
O Cine-Teatro Sousa Telles, em Ourique, recebeu,
no dia 13 de Setembro, o lançamento da 81ª
Caminhada pela Vida e Contra o Cancro organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, com a
parceria do Município de Ourique.
Desde o lançamento, e até Fevereiro de 2020,
Ourique tem recebido e vai receber uma série
de iniciativas com vista a sensibilizar a população para a problemática do cancro, bem como

de angariação de fundos para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro.
Esta iniciativa, que conta com cerca de 30 equipas inscritas, tem organizado diversas actividades de angariação de fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
O projecto culminará no dia 15 de Fevereiro de
2020 com uma Festa de Encerramento.

Ourique realiza ciclo de cinema pela Igualdade
de Género
A violência de género, onde se inclui a violência
doméstica, é uma grave violação dos direitos
humanos, em particular das mulheres, que assume proporções preocupantes, tendo a Organização Mundial de Saúde declarado que constituía
um grave problema de saúde pública.
O Município de Ourique está sintonizado com o
desafio da igualdade de género e do combate
à violência doméstica, sendo um dos municípios signatários do Plano Intermunicipal para a
Igualdade.
Neste quadro, de mobilização das instituições e
das comunidades para a prevenção e combate

deste preocupante fenómeno social e de criminalidade, o Município de Ourique promoveu a realização de um Ciclo de Cinema Pela Igualdade
de Género, no Cine-Teatro Sousa Telles, aberto
à população, num dos mais dinâmicos espaços
culturais do distrito de Beja.
Durante os meses de Outubro e Novembro, os cidadãos puderam assistir a três abordagens desta triste e inaceitável realidade que, em 2019,
já vitimou quase três dezenas de mulheres em
Portugal: “Dou-te os Meus Olhos”, “A Outra Margem” e “Uma Nova Amiga”.
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Concerto de Páscoa
O mais famoso tenor português da actualidade,
conhecido como o Eterno Tenor, Carlos Guilherme e a soprano Filipa Lopes subiram ao palco do
Cine-Teatro Sousa Telles, onde interpretaram temas de Páscoa, no passado mês de Abril, apre-

sentando alguns dos trechos clássicos mais conhecidos do grande público.
Juntos enquanto dueto lírico há mais de 10
anos, este duo tem apresentado concertos de
grande sucesso em dezenas de pontos do país.

Concerto de Fado Lírico

Homenagem ao Comendador Hélder Mendes

O Cine-teatro Sousa Telles recebeu, no dia 22 de
Novembro, o espectáculo FADO LÍRICO.
O melhor de dois universos musicais num só
concerto: Canto Lírico e Fado pelas vozes da
soprano Filipa Lopes e da conceituada fadista
Teresa Tapadas, num espectáculo inesquecível.
Uma viagem musical rica entre a tradição da
canção portuguesa Património da Humanidade e
a magia do Canto Lírico num concerto versátil
que cruza obras em português com as de compositores clássicos, ao som do piano.
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O Município de Ourique homenageou, no passado
mês de Abril, o Comendador Hélder Mendes, ilustre Ouriquense que se tem destacado ao longo
da sua vida pelas suas qualidades humanistas e
profissionais, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito
Municipal.
Profissional pioneiro da RTP, onde foi um dos primeiros e mais importantes realizadores, Hélder
Mendes tem também demonstrado o seu amor à
terra que o viu nascer, Ourique, empenhando-se
afincadamente, ao longo dos anos, na defesa
e divulgação do património histórico, cultural e
arqueológico do concelho.

Ourique comemorou uma década do CACMB – Centro de
Arqueologia Caetano de Mello Beirão
A memória é um pilar de qualquer comunidade.
Ourique é um território pleno de memórias e de
vestígios das vivências do passado, que contribuem para a formação de uma identidade própria
desta comunidade rural do Baixo Alentejo, constituindo ainda um importante ativo de promoção
do conhecimento e de afirmação no quadro da
competitividade entre os territórios.
Preservar e valorizar a memória e o património
histórico são responsabilidades partilhadas pelo
Município de Ourique como entidade com responsabilidade na gestão do território e na concretização de políticas par as pessoas.
O CACMB - Centro de Arqueologia Caetano de Mello
Beirão perfez uma década de trabalho na preservação, valorização e promoção do património
arqueológico de Ourique, a partido do espólio singular do Depósito Votivo da II Idade do Ferro,
descoberto em Garvão.
São dez anos de cultura impulsionados pelo Município, numa parceria virtuosa com a Direção
Regional de Cultura do Alentejo e a Universidade
de Évora/Centro Hercules, que contribuíram para
a valorização do património arqueológico de Ourique.
São dez anos de trabalho na preservação do património, na formação de públicos e no reforço

do posicionamento patrimonial da nossa terra,
com o contributo de muitos especialistas, de
muitas entidades e da população.
Em conjunto com a Direção Regional de Cultura
do Alentejo, o Município de Ourique realizou um
Colóquio sobre os dez anos do Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão, no passado dia 12
de setembro, no Cine-Teatro Sousa Telles.
Depois da sessão de abertura, em que também
participaram o Vice-Reitor da Universidade de
Évora e a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, decorreram quatro painéis: CACMB-Balanço e
Perspetivas; Para que servem os Museus?
Património e Turismo; Novas tecnologias: Projetos de promoção e divulgação de património
cultural.
O colóquio foi uma oportunidade para sublinhar
o percurso percorrido, perspetivar o presente e
debater os caminhos para um futuro sólido na
afirmação do património cultural como pilar da
comunidade e uma mais-valia na afirmação de
Ourique.
O programa das comemorações da década do
CACMB contou ainda com a Inauguração da Exposição de Pintura de Adriano Dias Pereira, na
Galeria do CACMB e na Antiga Cadeia de Ourique.
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Ourique comemorou os 880 anos da Batalha
que confirmou Portugal
A Batalha de Ourique de 25 de julho de 1139 é um
marco na afirmação de Portugal como Nação e
na projeção da Portugalidade, do Ser Português.
Invocar o impulso de D. Afonso Henriques na
Batalha de Ourique nos seus 880 anos, é não
apenas relembrar a bravura do seu exército perante a desproporção das tropas em presença,
mas também a importância do território para a
afirmação da identidade e da soberania.
O Município de Ourique invocou a Batalha que leva
o seu nome inscrito como acontecimento incontornável da História de Portugal com a realização
de um Colóquio e com o tradicional Almoço dos
Ouriquenses, respetivamente a 26 e 27 de julho.
A 26 de julho, o auditório da Biblioteca Municipal

Jorge Sampaio acolheu a realização do Colóquio
“Comemoração dos 880 anos da Batalha de Ourique, a história e a sua importância no nascimento de Portugal”, que contou com a presença
do General Adelino Matos Coelho, do Dr. António
Quaresma, do Dr. Tiago Costa e do Dr. Hélder Mendes. No dia seguinte, realizou-se, no Centro de
Convívio de Ourique, o tradicional Almoço dos
Ouriquenses
A evocação e comemoração da Batalha de Ourique integra-se no conjunto de iniciativas que
o Município de Ourique desenvolve para afirmar
a memória, a identidade e as realidades como
partes integrantes da estratégia de desenvolvimento local, no plano regional e nacional.

VI Maratona BTT Vila de Ourique - Rota do Porco
Alentejano
A Secção de BTT e Ciclismo do Ourique Desportos
Clube organizou, em Abril passado, a VI Maratona
BTT Vila de Ourique - Rota do Porco Alentejano.
À semelhança das edições anteriores, o evento
foi um sucesso, com a presença de muitos par-
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ticipantes nas provas definidas.
A VII Maratona BTT Vila de Ourique - Rota do
Porco Alentejano está já marcada para o dia 05
de Abril de 2020.

MegaFitness 2019
Ourique recebeu, nos dias 11, 12 e 13 de Outubro,
o Megafitness 2019.
À semelhança dos anos anteriores, foram três
dias com muita actividade física e iniciativas

relacionadas com o bem estar físico e mental,
para todas as idades, contando com um grande
número de participantes.

Festival de natação em Ourique
A Pisicina Municpal de Ourique recebeu, no passado dia 8 de Junho, um festival de natação.
Esta actividade contou com a participação das
classes “Estrelinhas do Mar”, “Foquinhas” e

“Tubarões” do Município de Ourique, onde também marcaram presença turmas de outros municipios convidados.
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Ourique lança projecto-piloto de recolha selectiva de
resíduos
Em linha com os desafios ambientais que se
colocam a Portugal, o Município de Ourique e
a RESIALENTEJO lançaram um projecto-piloto
de recolha porta-a-porta no qual os munícipes
irão pagar apenas os resíduos efetivamente
produzidos. Portanto, quanto mais os munícipes
reciclarem menos vão pagar pelo seu lixo.
O sistema PAYT (Pay-as-You-Throw) a ser
implementado, a partir do dia 1 de janeiro de
2020, nalguns bairros e ruas da vila de Ourique
(correspondente a cerca de 30% da população
da vila de Ourique) visa o aumento da
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deposição de recicláveis e pretende beneficiar
os munícipes que separam corretamente os
resíduos.
Atualmente os munícipes pagam uma tarifa de
resíduos calculada em função do consumo de
água. Com o sistema PAYT pretende-se criar um
sistema mais justo. Os munícipes irão apenas
pagar os sacos destinados aos resíduos
indiferenciados (LIXO). Os sacos destinados
aos resíduos recicláveis (Vidro, papel/cartão e
plástico e metal) são gratuitos.

QUALIDADE
AMBIENTAL
SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

Ourique reforça aposta na reciclagem com três novas
ilhas de ecopontos subterrâneas
O Município de Ourique em sintonia com a
ambição nacional de reforço de uma economia
assente na redução, reutilização, recuperação e
reciclagem de materiais e energia, inaugurou, no
passado mês de Outubro, 3 ilhas de ecopontos
subterrâneos (plástico-metais, papel-cartão e
vidro) de forma a aumentar a capacidade de
armazenagem de recicláveis os quais serão
encaminhados para reciclagem.
Este impulso ambiental e de compromisso do
Município de Ourique com a economia circular
resultou de uma candidatura conjunta com
a RESIALENTEJO para a “OPTIMIZAÇÃO DA
RECOLHA SELETIVA 3ª FASE “, cofinanciada em
85% pelo POSEUR/FUNDO DE COESÃO, com um
custo por ilha de cerca de 15.000,00 euros.
Este investimento ambiental reforça o
posicionamento do Município de Ourique como

um dos concelhos do Baixo Alentejo no topo do
esforço de reciclagem.
Os três equipamentos têm a seguinte
localização:
- Rua Batalha de Ourique (Vila de Ourique) (plástico/metais – 5 m3), (papel-cartão – 5
m3) e (vidro – 3m3);
- Rua Dr. Francisco Sá Carneiro (Vila de Ourique)
- (plástico/metais – 5 m3), (papel-cartão – 5
m3) e (vidro – 3m3);
- Largo do Terreiro (Vila de Panóias) - (plástico/
metais – 5 m3), (papel-cartão – 5 m3) e (vidro
– 3m3).
As três infraestruturas de apoio à reciclagem,
para além de um design mais atraente, possuem
uma tampa mais leve que permite a sua melhor
utilização pelas crianças e pelos idosos.
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OURIQUE

É NOTÍCIA

“RECICLAR MAIS PARA PAGAR MENOS.
PROJETO-PILOTO ARRANCA EM 2020”
in RÁDIO RENASCENÇA
04.12.2019

“MORADORES DE OURIQUE E CASTRO VERDE
PROTESTAM CONTRA DISTRIBUIÇÃO DOS CTT”
in TVI24
14.11.2019

“CÂMARA DE OURIQUE APOIA FIXAÇÃO
DE MÉDICA NO CENTRO DE SAÚDE”
“VACINA CONTRA A GRIPE”
in RTP
30.10.2019

in RÁDIO PAX
30.09.2019

“OURIQUE CUMPRE SONHO COM O AVANÇO DO
NOVO CENTRO DE SAÚDE”
in SULINFORMAÇÃO

“CAO DA CERCICOA NOS GRANDAÇOS QUASE A
ABRIR”
in CORREIO ALENTEJO

“CÂMARA DE OURIQUE INVESTE 1.3 MILHÕES
EM ELECTRIFICAÇÃO RURAL”
in CORREIO ALENTEJO

“SERVIÇO POSTAL EM OURIQUE ATINGIU
“NÍVEL DE DEGRADAÇÃO NUNCA ANTES
VISTO”

09.10.2019

07.11.2019
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06.11.2019

in SULINFORMAÇÃO
07.11.2019

RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DAS
REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Sessão Ordinária de 27 de Fevereiro de 2019

Sessão Ordinária de 17 de Junho de 2019

- Discussão e Aprovação do Contrato Administrativo de Delegação de Competências para a CIMBAL no âmbito do serviço
público de transporte de passageiros –
Propostanº1/CM/2019 – Aprovado por Unanimidade;
- Discussão e Aprovação de Autorização
para contratação de financiamento reembolsável à linha BEI PT 2020 – AUTARQUIAS,
referente à operação Lara Residencial D. Dinis (ALT20-06-4842-FEDER-000157) – Proposta nº2/CM/2019 – Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação do Regulamento
de serviço da RESIALENTEJO E.I.M. – Proposta nº3/CM/2019 – Aprovado por Unanimidade;
- Discussão e Aprovação de Autorização
para contratação de acordo de pagamento
a celebrar entre a CMO e a AGDA de acordo com o Dec./Lei5/2019 de 14 de Janeiro – Proposta nº6/CM/2019 – Aprovado por
Maioria.

- Discussão e Aprovação da 1ª Revisão ao
Orçamento Municipal 2019 – Proposta nº12/
CM/2019 – Aprovado por Maioria.

Sessão Ordinária de 22 de Abril de 2019
- Discussão e Aprovação do Inventário dos
Bens e Obrigações Patrimoniais e do Documento de Prestação de Contas do Município de Ourique referente a 2018 – Proposta
nº10/CM/2019 – Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação de Autorização para a Contratação de Financiamento
reembolsável à Linha BEI PT – 2020 – Autarquias, referentes à Operação de Construção da ETAR em Santana da Serra (POSEUR
– 03 – 2012 – FC-000840) – Proposta nº8/
CM/2019 – Aprovado por Unanimidade;
- Discussão e Aprovação Regulamento do
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e
Limpeza Pública – Proposta nº09/CM/2019
– Aprovado por Maioria;
- Discussão e Aprovação de Declaração de
interesse Público Municipal referente à Empreitada de Captação e de Tratamento para
Abastecimento de Água para consumo público da Expansão em Ourique e Almodôvar
a executar pela AGDA – Proposta nº07/
CM/2019 – Aprovado por Unanimidade.

Sessão Extraordinária de 22 de Julho de 2019
– Discussão e Aprovação de Parceria Pública entre o Estado Português e os Municípios de Ourique, Aljustrel, Almodôvar, barrancos, Beja, castro Verde, Mértola e Moura
– Proposta nº 13/CM/2019 – Aprovado por
Maioria.
Sessão Ordinária de 16 de Setembro de 2019
– Discussão e Aprovação de subscrição de
aumento de capital da AGDA, SA. – Proposta
nº 14/CM/2019 – Aprovado por Maioria;
– Discussão e Aprovação da Fixxação de
Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para 2020 – Proposta Nº 15/CM/2019
– Aprovado por Maioria;
– Discussão e Aprovação da Participação
Variável no IRS para 2020 – Proposta Nº
16/CM/2019 – Aprovado por Maioria;
– Discussão e Aprovação do Lançamento
de Derrama sobre colecta do IRC para 2020
– Proposta Nº 17/CM/2019 – Aprovado por
Maioria.
Sessão Ordinária de 25 de Novembro de 2019
– Discussão e Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 –
Proposta nº 19/CM/2019 – Aprovado por
Maioria;
– Discussão e Aprovação do Mapa de Pessoal para 2020 – Proposta Nº 20/CM/2019
– Aprovado por Maioria;
– Discussão e Aprovação de Pedido de Autorização para contratação de Empréstimo
de Curto Prazo – Proposta Nº 21/CM/2019
– Aprovado por Maioria.
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CONTACTOS ÚTEIS
CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
t. 286 510 400 // fax 286 510 401
e-mail: geral@cmourique.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE
JORGE SAMPAIO
t. 286 510 408
COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS DE OURIQUE
t. 286 512 034
CENTRO DE CONVÍVIO
t. 286 512 242
CINE TEATRO SOUSA TELLES
t. 286 510 411
PISCINAS MUNICIPAIS
t. 286 510 416

JI de Ourique
t. 286 510 413
EB1 e JI de Panóias
t. 286 563 341
EB1 e JI de Santana da Serra
t. 286 545 479

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

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
FARMÁCIAS
Caixa de Crédito Agrícola
t. 286 512 184
Caixa Geral de Depósitos
t. 286 510 200
BPI
t. 286 510 822

Ouriquense
t. 286 512 210
Garvanense
t. 286 555 442
TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

FORÇAS DE SEGURANÇA
ARRANJOS DOMÉSTICOS
t. 913 002 122

GNR Ourique
t. 286 510 840

JUNTAS DE FREGUESIA
CONCEIÇÃO
t. 286 944 280 // fax 286 944 033
GARVÃO
t. 286 555 247 // fax 286 555 011
OURIQUE
t. 286 512 451 // fax 286 512 045
PANÓIAS
t. 286 563 154 // fax 286 563 154
SANTA LUZIA
t. 283 691 369 // fax 283 653 086
SANTANA DA SERRA
t. 286 545 167 // fax 286 545 167
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Escola de Ensino Básico 2,3
e Secundária de Ourique
t. 286 510 900 // fax 286 510 901
EB1 de Garvão
t. 286 555 490
JI de Garvão
t. 286 555 339
Centro Escolar de Ourique
t. 286 510 417
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TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188
OUTROS

GNR Garvão
t. 286 555 131
SERVIÇOS PÚBLICOS

Santa Casa da Misericórdia de
Ourique
t. 286 512 435

Bombeiros Voluntários de Ourique
t. geral 286 510 580

Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211

Correios
286 518 090

Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 384

Finanças
286 512 164

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

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

