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Quem vive da terra sabe que para colher é pre-
ciso semear. É certo que há variantes que não 
controlamos, mas mesmo essas temos que estar 
preparados para as suas influências. O que temos 
feito em Ourique é fazer o trabalho de casa no que 
depende de nós para podermos controlar e exigir 
em relação ao que nos é exterior.
Foi por isso que a dívida do Município diminuiu 70% 
em dez anos, sem deixarmos de dar atenção às 
pessoas e às nossas terras.
Foi por isso que reforçámos os apoios sociais, 
valorizamos o nosso território com obras nas Fre-
guesias e temos afirmado Ourique como Capital 
do Porco Alentejano.
É por isso que mantemos a exigência com o go-
verno para que existam respostas concretas para 
o Baixo Alentejo, para o Mundo Rural e para os pro-
blemas dos territórios como o nosso, com pou-
ca população, com uma população envelhecida e 
com bloqueios estruturais à plena afirmação da 
economia local.
É por isso que havendo um novo quadro de apoios 
comunitários e depois da recuperação das finan-
ças do município, estamos em condições de po-
der contrair um empréstimo a médio-longo prazo 
para fazer obras e aproveitar os financiamentos 
da Europa.
Ao longo dos anos temos lançado sementes de 
futuro nas políticas de apoio às crianças, jovens, 
famílias e idosos, na afirmação das marcas e das 
tradições que fazem parte da nossa identidade e 
na projeção de Ourique na região e no país.
Temos mantido uma proximidade constante às 
populações e às nossas terras, com respostas 

em pequenas obras, em equipamentos, na eletrifi-
cação e nos caminhos rurais mesmo quando não 
existem apoios nacionais e europeus.
São estas apostas no que é nosso, das explo-
rações agroalimentares ao comércio local, da re-
qualificação urbana de Ourique à valorização do 
território de Garvão, de Santa Luzia, de Panóias, da 
Conceição ou de Santana da serra, que são estas 
sementes de esperança que permitem dar futuro 
ao nosso Mundo Rural.
Este é um caminho sempre incompleto, em que 
queremos sempre fazer mais e melhor perante os 
problemas que persistem e as novas realidades, 
mas ninguém com rigor pode negar o ponto de 
partida do caminho percorrido e o trabalho que em 
conjunto realizámos.
Como em tudo, haverá sempre os que não fariam 
a Feira do Porco Alentejano, não apoiariam os pro-
dutores e os criadores, não teriam os apoios so-
ciais que existem Ourique e não estariam próximo 
das pessoas como fazemos com as Presidências 
Abertas. Mas isso faz parte da moenga de quem 
quer o regresso ao passado ou não consegue re-
conhecer a realidade que construímos.
A todos reafirmo o compromisso de continuar a 
trabalhar no mesmo rumo de proximidade, con-
cretização de respostas para quem vive na nos-
sa terra e de determinação em afirmar Ourique e 
defender o melhor para os Ouriquenses. Juntos 
conseguimos.

Marcelo Guerreiro
Presidente da Câmara Municipal de Ourique

Editorial
Sementes de esperança
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O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvi-
mento Rural, Luís Capoulas Santos, esteve pre-
sente na Feira do Porco Alentejano, que decorreu 
em Ourique nos dias 18,19 e 20 de Março de 2016. 
O governante, responsável pelo sector da Agricul-
tura e do Mundo Rural, participou na sessão de 
encerramento do Seminário “Políticas Agrícolas, o 
Futuro dos Sistemas Agro-Silvo-Pastoris”, organi-
zado pela Associação de Criadores de Porco Alen-
tejano (ACPA) e pela Câmara Municipal de Ourique, 
no Centro de Convívio de Ourique, onde almoçou 

com agricultores, para depois visitar o espaço da 
Feira.
A presença do Ministro da Agricultura, Luis Capou-
las Santos, que é sócio honorário da ACPA desde 
2015, testemunha o compromisso do Governo da 
República Portuguesa com a valorização da fileira 
do Porco Alentejano, com a afirmação do Mundo 
Rural e com esta iniciativa da Câmara Municipal 
de Ourique e da ACPA que se constituiu num dos 
principais eventos regionais e do sul do País.
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Ministro da Agricultura esteve presente na Feira do Porco 
Alentejano 2016

Em 2005, a dívida do Município de Ourique rondava 
os 22 milhões de euros. Desde 2003, devido a essa 
dívida, o Município de Ourique estava impedido de 
recorrer a empréstimos bancários de médio e longo 
prazo.
Graças à redução da dívida do município que con-
cretizámos desde 2005, Ourique está em condi-
ções de poder recorrer à banca para contrair um 
empréstimo a médio e longo prazo que permita o 
total aproveitamento das oportunidades do novo 
quadro comunitário de apoios “Portugal 2020”.
Apesar dos atrasos na disponibilização das verbas 
comunitárias, o Município de Ourique deu início aos 
procedimentos necessários à negociação do em-
préstimo que permitirá a concretização de um am-
plo conjunto de investimentos no nosso território, 
num montante global de 1.561.000 euros.
Integradas na estratégia de valorização da nossa 
terra realizaremos a seguintes obras:

• Criação de Espaço Verde/Lazer junto à Ribeira 
de Santana, na Freguesia de Santana da Serra- € 
260.000,00;
• Requalificação urbana dos Largos da Palmeira 

e da Amoreira em Garvão, na União de Freguesias 
de Garvão e Santa Luzia-€ 190.000,00;
• Execução de infraestruturas de abastecimento 
de água em baixa na Rua D. Afonso Henriques 
e Praça D. Dinis, na Freguesia de Ourique- € 
80.000,00;
• Execução de infraestruturas de águas residuais 
na Rua D. Afonso Henriques e Praça D. Dinis, na 
Freguesia de Ourique- € 80.000,00;
• Requalificação/Ampliação da Praça Padre Antó-
nio Pereira, em Ourique- € 160.000,00;
• Arranjo urbanístico do Centro Histórico de Ouri-
que, na Freguesia de Ourique- € 371.000,00;
• Execução de infraestruturas elétricas e de tele-
comunicações do Centro Histórico de Ourique, na 
Freguesia de Ourique- € 160.000,00;
• Elaboração de cadastro das infraestruturas 
existentes de abastecimento de água e de sa-
neamento de águas residuais, nos sistemas em 
baixa, no Concelho de Ourique- € 110.000,00;
• Fiscalização e Coordenação das Empreitadas- 
€ 150.000,00.

Pela primeira vez desde 2003, Ourique em condições de recorrer 
a empréstimo de médio-longo prazo



O Município de Ourique vai iniciar muito brevemente 
as obras de intervenção e requalificação no Centro 
Histórico de Ourique.
A intervenção urbanística vai iniciar-se na Rua D. 
Afonso Henriques e na Praça D. Dinis, corresponden-
do a um investimento de cerca de 700 mil euros. 

As obras de requalificação tornarão o Centro His-
tórico de Ourique mais funcional do ponto de vista 
urbanístico, sendo valorizado do ponto de vista es-
tético, melhorando, significativamente, a qualidade 
de vida dos residentes e, também, dos visitantes.
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Regeneração urbana no centro histórico de Ourique

MUNICÍPIO
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No passado dia 20 de Julho, o ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos Fernandes, presidiu à ceri-
mónia de inauguração da empreitada de constru-
ção da Estação de Tratamento de Águas (ETA) de 
Monte da Rocha e da intervenção de requalificação 
da Estação de Tratamento de Águas Residuais de 
Ourique (ETAR). A cerimónia contou também com 
a presença do secretário de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, do presidente das Águas de Portu-
gal, João Nuno Mendes, e de vários autarcas da 
região.
Embora situados no Município de Ourique, os inves-
timentos em causa vão também beneficiar três 
municípios limítrofes: Odemira (ligação ao Monte 
da Rocha via Garvão abrangendo as localidades de 
São Martinho das Amoreiras, Relíquias, Colos, Vale 
de Santiago, Vale Ferro e povoações limítrofes), 
Almodôvar (todo o Município de Almodôvar irá ser 
servido a partir do Monte da Rocha, exceto Rabaça 

e Santa Cruz) e Castro Verde (todo o Município 
será servido pela ETA do Monte da Rocha).
Num território como o de Ourique e do Baixo Alen-
tejo, as condições de acesso à água para uso 
humano e para o desenvolvimento de activida-
des agro-alimentares assumem uma relevância 
fundamental que deve suscitar os investimentos 
públicos necessários para assegurar a sustentabi-
lidade e suscitar o uso racional dos recursos. De 
igual modo, é essencial assegurar que os resíduos 
são objecto dos tratamentos que salvaguardem o 
meio ambiente e a paisagens alentejanas como 
legado positivo para as gerações vindouras.
Assim, e ao longo dos últimos anos, o Município de 
Ourique tem desenvolvido uma estratégia susten-
tada de aposta na valorização do Mundo Rural, ten-
do como pressuposto a existência de condições 
básicas para a qualidade de vida dos cidadãos e 
para a preservação do meio ambiente.

Ministro do Ambiente inaugurou a ETAR de Ourique e a ETA do 
Monte da Rocha

No âmbito de mais uma comemoração da Batalha 
de Ourique, a câmara municipal organizou, no Cen-
tro de Convívio de Ourique, mais uma edição do 
Almoços dos Ouriquenses.

À semelhança dos anos anteriores, o almoço re-
velou-se um ponto de encontro entre Ouriquenses, 
animado pelo Grupo Musical e Instrumental “Os 
Saramagos de Garvão”.

Almoço dos Ouriquenses 2016



Ourique voltou a encher as suas ruas de visitan-
tes entre os dias 18 e 20 de Março deste ano, a 
propósito de mais uma edição da Feira do Porco 
Alentejano.
Milhares de visitantes fizeram questão de marcar 
presença naquele que é já um dos eventos de 
referência do sul do país, não só na região, mas 
também a nível nacional.
Muitos foram os motivos que trouxeram as pes-
soas à Feira do Porco Alentejano 2016, que con-
tou com os concertos de Diogo Piçarra e Paulo 

Gonzo a animar as noites, para além da gastro-
nomia, dos colóquios, dos sorteios de presuntos, 
concursos, desfiles e muita animação.
A feira está integrada na estratégia de afirmação 
de Ourique, Capital do Porco Alentejano, com a 
mobilização de uma oferta singular de conheci-
mento e de experiências em torno da fileira do 
Porco Alentejano, promovendo um produto e um 
saber de qualidades distintas e distintivas do 
concelho de Ourique.

Feira do Porco Alentejano 2016: novamente um sucesso
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O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, 
esteve presente em Ourique, no passado dia 6 de 
Junho, para inaugurar a exposição “Depósito Votivo 
da II Idade do Ferro, de Garvão”, patente no Cen-
tro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão (CACMB).
A inauguração da exposição, que contou também 
com a presença da Directora Regional de Cultura do 
Alentejo, Ana Paula Amendoeira, é o culminar de um 
processo resultante de um projecto de investiga-
ção acolhido pelo Município de Ourique e desenvol-
vido em parceria entre Direcção Regional de Cultura 
do Alentejo, o Laboratório HERCULES da Universida-
de de Évora e o Centro de Estudos de Arqueologia, 
Arte e Ciências do Património da Universidade de 
Coimbra.
O espólio que agora se apresenta ao público esteve, 
durante as últimas décadas, armazenado e indis-

ponível para estudo e exposição ao público, apesar 
da importância que lhes foi atribuída no mundo da 
arqueologia internacional. O retorno desse patrimó-
nio arqueológico a Ourique, ao seu território de pro-
veniência, resultou das reivindicações do Município 
e da comunidade científica, expectante pelo con-
tacto com o espólio para o poder estudar 
O Município de Ourique tem procurado afirmar o pa-
trimónio e a identidade das suas gentes e do seu 
território como factores de desenvolvimento e de 
diferenciação no quadro regional e nacional, a dis-
ponibilização ao público do contacto com o espólio 
do Depósito Votivo da II Idade do Ferro de Garvão 
é mais uma etapa dessa estratégia.
 A visita à exposição e ao CACMB poderá realizar-se 
todos os dias úteis, entre as 10h00 e as 12h30 e 
entre as 14h30 e as 17h00.

No passado dia 14 de Abril, o Secretário de Estado 
da Administração Interna, Dr. Jorge Gomes, esteve 
presente na sessão de apresentação do Plano de 
Operações Distrital que estabeleceu para o ano de 

2016, o Dispositivo Especial de Combate a Incên-
dios Florestais ( DECIF), que decorreu em Ourique 
no Cine-teatro Sousa Telles.

Ministro da Cultura inaugurou a exposição “Depósito Votivo da 
II Idade do Ferro, de Garvão”

Secretário de Estado da Administração Interna presente na 
apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Florestais



Durante os dias 6, 7 e 8 de Maio a atenção do mundo 
rural convergiu para a Feira de Garvão como espa-
ço de mostra das potencialidades agro-pecuárias, 
palco de tradições e ponto de encontro das popu-
lações.
A exposição agro-alimentar, o artesanato regional, a 
gastronomia, as animações musicais e uma expo-
sição pecuária, em que pontuarão as raças autóc-
tones, associados a uma identidade rural própria, 
foram factores que, mais uma vez, marcaram Gar-
vão e a Feira.

Todo o esplendor do mundo rural esteve patente nos 
Encontros de Produtores, nas exibições equestres, 
no leilão de Suínos Reprodutores da Raça Alenteja-
na, no XVI Concurso Regional de Garvão do Rafeiro 
do Alentejo e na XXII Exposição Agro-Pecuária.
Garvão, para além de ser uma feira com uma longa 
tradição e presença no imaginário popular, é uma 
aposta importante do Município de Ourique na es-
tratégia de desenvolvimento local assente na va-
lorização do mundo rural e da economia local a ele 
associada.
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O esplendor do mundo rural na Feira de Garvão
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Esta iniciativa, que pretende percorrer todas as ac-
tuais e antigas freguesisas do concelho de Ourique 
até final de 2016, constitui um exercício de proximi-
dade às pessoas e ao território para “ouvir, decidir 
e fazer”. Este é mais um contributo para a aproxi-
mação entre eleitos e eleitores, para a identificação 
dos problemas das populações e para a procura das 
soluções que contribuam para a melhoria das con-
dições de vida, para a coesão territorial e para a 
afirmação de Ourique como terra de futuro.

Ao longo das três Presidências Abertas que já de-
correram, o presidente Marcelo Guerreiro reuniu com 
os eleitos locais, tem trabalhado com as associa-
ções, clubes e instituições de cada terra, para além 
de contactar com a população, proceder à identifi-
cação de problemas e de obras que serão objecto 
de intervenção municipal para a concretização das 
soluções.
Se em Panóias, a iniciativa resultou num investi-
mento de cerca de 100 mil euros (onde se desta-

Presidência Aberta nas Freguesias são um sucesso
O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, e o executivo camarário 
iniciaram no passado mês de Fevereiro, em Panóias, a iniciativa “PRESIDÊNCIA ABERTA 
NAS FREGUESIAS”, que também já decorreu em Santa Luzia e em Santana da Serra.
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cam os alcatroamentos ou a construção de um wc 
público, entre outras medidas), em Santa Luzia, o 
clube desportivo local viu a sua sede requalificada. 
Também o parque infantil de Santa Luzia foi com-
pletamente remodelado, para além dos caminhos 
rurais terem sido arranjados. Já em Santana da Ser-
ra, o grande alvo desta acção têm sido também os 
caminhos rurais, fundamentais para o dia-a-dia das 
populações e para a melhoria da sua qualidade de 
vida.
Centradas nas pessoas, nos seus problemas e nas 
suas aspirações, nos desafios dos territórios do 
concelho de Ourique e na afirmação da identidade 
Ouriquense, as Presidências Abertas são também 
uma oportunidade para afirmar essas marcas dife-
renciadoras de Ourique e das suas raízes.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Ourique, 
Marcelo Guerreiro, “a política só faz sentido quando 
está próxima das pessoas, atenta às suas neces-

sidades e apostada em trabalhar para encontrar as 
soluções adequadas. Felizmente, ao longo dos últi-
mos anos equilibrámos as contas do município. É 
isso que nos permite agora, com os pés bem assen-
tes no chão, responder com iniciativa e com obra 
aos Ouriquenses, às populações e aos autarcas das 
freguesias.”.
“Os dois maiores activos que temos em Ourique são 
as pessoas e a nossa identidade. Vamos continuar 
a trabalhar para que Ourique seja não apenas a Capi-
tal do Porco Alentejano, mas uma terra de afectos e 
de futuro, com capacidade para melhorar a vida dos 
cidadãos e para transformar o território”, sublinha 
Marcelo Guerreiro.
A “Prediência Aberta nas Freguesias” vai percorrer 
todas as freguesias do concelho de Ourique até final 
de 2016, sendo a próxima na freguesia de Ourique 
na segunda quinzena do mês de Setembro.
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As comemorações da edição deste ano das Festas 
de Santa Maria em Ourique realizaram-se entre os 
dias 12 e 15 de Agosto, mobilizando, conjuntamente 
com a Câmara Municipal, as associações da fregue-
sia de Ourique através de uma Comissão de Festas.
Este modelo de organização das Festas de Santa 
Maria, à semelhança das duas edições anteriores, 
pretende agregar vontades e reforçar a participa-
ção de todos, de forma inclusiva e sendo o mais 
abrangente possível, com as receitas das festas a 
reverterem na totalidade para a Comissão de Fes-
tas e respectivas associações participantes, como 

contributo às suas actividades regulares.
As Festas de Santa Maria 2016, que decorreram en-
tre 12 a 15 de Agosto, tiveram como grandes desta-
ques os concertos da banda Anaquim (12 de Agos-
to), um tributo a Ivete Sangalo e Daniela Mercury 
(13 de Agosto). No dia 14 de Agosto a praça D.Dinis 
recebeu o grupo  Monda e o grande nome do fado 
nacional, Ana Moura.
O último dia das Festas de Santa Maria foi marcado 
pelo concerto da banda À Toa, no culminar de quatro 
dias de festas com diversas actividades.

Festas de Santa Maria
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O Município de Ourique esteve presente em mais 
uma edição da Ovibeja, com um espaço promocio-
nal da marca Ourique, Capital do Porco Alentejano.
Visitaram o stand da Autarquia várias personalida-
des, entre as quais o Ministro da Agricultura, Dr. Ca-

poulas Santos, o Primeiro-ministro Dr. António Costa 
e o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo 
de Sousa, convidados a participar na degustação 
de presunto, produto de excelência do porco alen-
tejano.

Ovibeja 2016



Alcatroamento em Fitos Alcatroamento em Panóias

Alcatroamento em São Romão Alcatroamento em Torre Vã
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Requalificação da estrada das Brochas (Ourique)



Contrução de WC público em Panóias

Arranjo de caminhos ruraisArranjo de caminhos rurais em 
Santana da Serra

Requalificação de caminhos rurais em 
Santa Luzia
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OBRAS
O QUE TEMOS FEITO

Requalificação de caminhos rurais em Garvão
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Electrificações rurais Electrificações_rurais

Requalificação da sede do Clube Desportivo de Santa Luzia



Requalificação de parque infantil em 
Santa Luzia

Requalificação de espaço público em Ourique 
(junto ao Pingo Doce)

Reabilitação do Centro Urbano da ConceiçãoRequalificação Sede da Associação Cultural e 
Juvenil Palheirense (Aldeia de Palheiros)

Pintura Edificio Escola E.B. 1 de Santana da Serra

OBRAS // pág. 17



EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL // pág. 18

A Câmara Municipal de Ourique, atra-
vés do Gabinete Municipal de Apoio à 
Juventude,realizou, entre 23 a 31 de 
Março, as Actividades Férias da Pás-
coa 2016.
Durante a semana de férias escolares, 
os jovens do concelho de Ourique par-
ticiparam em actividades de ocupação 
de tempos livres, como visitas a ex-
posições, corridas de karts, passeios 
de tuk-tuk em Lisboa ou actividades 

equestres.
O Gabinete Municipal de Apoio à Ju-
ventude promove e dinamiza as mais 
variadas actividades desportivas, cul-
turais e pedagógicas, fomentando a 
autonomia, a capacidade de partici-
pação e a intervenção cívica, social e 
artística dos jovens com idades com-
preendidas entre os 12 e 18 anos de 
idade, contribuindo para a prática de 
estilos e hábitos de vida saudáveis.

O Município de Ourique está a promo-
ver, até ao mês de Setembro, uma sé-
rie de actividades destinadas a ocupar 
os jovens entre os 12 e os 18 anos 
durante das férias de Verão.
Actividades desportivas, idas a pis-

cinas e parques aquáticos, acampa-
mento jovem na Ilha de Tavira e kar-
ting no Kartódromo Internacional do 
Algarve são algumas das actividades 
previstas para este Verão.

A Câmara Municipal de Ourique está a 
realizar, mais uma vez, Actividades de 
Tempos Livres (ATL), para crianças 
até 12 anos, durante as férias de Ve-
rão.
Os mais novos terão este ano activi-
dades tão diversas como passeios a 
piscinas, praias e parques aquáticos; 

experiências interactivas na Kidzâ-
nia, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
no Centro de Ciência Viva de Lagos e 
observação de golfinhos em Setúbal; 
actividades desportivas; actividades 
de educação pela arte, entre muitas 
outras actividades.

O Município de Ourique, na concreti-
zação de estratégias que coloquem 
as pessoas sempre em primei-
ro lugar, apoiou, no ano lectivo de 
2015/2016, 25 jovens Ouriquenses 
que frequentam o ensino superior, 
com bolsas de estudo no valor de 
100 euros mensais.
O valor reflectiu um aumento de 20 
euros mensais em relação ao ano 
lectivo anterior (2014/2015 – 80 
euros), abrangendo também mais 
jovens, num total de 25.
Esta aposta no futuro, na formação 
dos jovens e no apoio às famílias, 
traduz-se num aumento de 25% no 
valor mensal das bolsas, o que é 
possível porque o Município de Ouri-
que não abdica de contribuir para a 
valorização dos Ouriquenses, fruto, 
também, do esforço de equilíbrio 
nas contas do município o que per-
mite investir ainda mais na educa-
ção.

Férias da Páscoa 2016

Município de Ourique promove férias de Verão

ATL de Verão 2016

Município de Ourique 
reforçou o apoio aos 
estudantes do ensino 
superior

As deslocações que realizamos to-
dos os meses às freguesias e lu-
gares do Concelho numa lógica de 
atendimento social de proximidade 
à população no posto móvel.

Posto de 
Atendimento Móvel 
ao Munícipe
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EDUCAÇÃO
E ACÇÃO SOCIAL

O Município de Ourique promoveu no dia 14 de Maio 
um passeio ao Teatro Politeama em Lisboa, desti-
nado à população sénior do Concelho, para assis-
tir ao musical de Filipe La Féria “A República das 

Bananas”. Muitos foram os seniores que marcaram 
presença e não quiseram perder a oportunidade de 
um dia bem passado no teatro.

Passeio sénior ao Teatro Politeama

A Câmara Municipal de Ourique está a promover, 
durante os meses de Julho e Agosto, o programa 
“Toca a Ocupar-te”.
Este programa, dirigido aos jovens do concelho 
com idades compreendidas entre os 12 e 18 anos, 
visa contribuir para o aproveitamento dos tempos 
extra lectivos dos jovens, orientando-os para o de-
sempenho de actividades socialmente úteis que 
proporcionem conhecimento e que potenciem as 
capacidades de intervenção e participação social e 
cívica dos jovens, contribuindo para o processo de 
educação não formal.

O programa deverá promover o contacto directo dos 
jovens com a vida activa e melhorar o conhecimen-
to da realidade onde se inserem, designadamente 
na protecção e salvaguarda do património histórico, 
defesa do ambiente, promoção e divulgação cultu-
ral, e acções de âmbito social, entre outras, e ainda 
incutir/desenvolver nos jovens valores de respon-
sabilidade, solidariedade, cidadania e de inter-ajuda.
Cada jovem participa durante duas semanas, com 
um horário diário de três horas, e terá direito no final 
da acção, após frequência total, a uma compensa-
ção financeira de 100 euros.

Programa Toca a Ocupar-te

Musical de Filipe La Féria “República das Bananas”
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O facto de ser bancário dá-lhe uma visão mais 
realista do que acontece na nossa terra?

O fundamental é mantermos disponibilidade 
para participar e estarmos presentes. A proxi-
midade à realidade é fundamental para um po-
lítico. Marcelo Guerreiro sublinhou-o ao realizar 
as Presidências Abertas em que, para além dos 
contactos correntes com as pessoas e com os 
territórios, quis dar maior visibilidade aos pro-
blemas e às soluções de todo o território de 
Ourique. Todos têm um contributo a dar para a 
nossa terra e todos precisam de atenção. Natu-
ralmente que, sendo bancário, tenho uma ideia 
mais aproximada da realidade, das tendências, 
das dificuldades e das oportunidades das popu-
lações de Ourique e da Região. O problema é que 
no essencial, as grandes questões do Interior 
e do Mundo Rural estão identificadas e os muni-
cípios respondem-lhes dentro das suas limita-
ções. É tempo de o Poder Central somar forças 
ao Poder Local na concretização de soluções. 
Nós, temos feito o trabalho de casa.

Joaquim José Guerreiro Góis é o Presidente da Assembleia Municipal de Ourique, 
órgão autárquico deliberativo, uma espécie de parlamento local. Bancário de profis-
são, não deixou de querer dar um contributo cívico pela sua terra.

A pouco mais de um ano do fim de mandato, 
como avalia o trabalho realizado?

Como espaço de debate político e de deliberação 
das principais opções do município, a Assembleia 
Municipal tem de ser um espaço de liberdade e de 
diversidade, mas não deixa de ter a obrigação de 
procurar centrar a sua intervenção nas pessoas, 
na nossa terra e nos desafios que se colocam ao 
Mundo Rural. Julgo que, no essencial, temos dado 
esse contributo, com liberdade para as diferen-
ças de opinião das várias forças partidárias, com 
civismo e com sentido de serviço público. Este é 
um mandato de continuidade do projeto político 
desenvolvido desde 2005, com a particularidade 
de ser uma continuidade com mudanças de pro-
tagonistas. Saiu o Dr. Pedro do Carmo que deixou 
uma marca de humanismo, de desenvolvimento 
e de visão de futuro para Ourique, continua o Dr. 
Marcelo Guerreiro que, com o seu estilo próprio, 
competência e juventude, prosseguirá a ambição 
de dar futuro ao nosso mundo Rural. Os últimos 
meses certificam essa capacidade própria de fa-
zer e mobilizar a presença do governo para os 
desafios que enfrentamos.

“A nossa capacidade de resistir perante as 
adversidades é histórica”



Entrevista a 
Joaquim Góis,
Presidente da Assembleia 
Municipal de Ourique
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ENTREVISTA

pode concluir que temos condições, qualidade e 
ambição de ter futuro, na nossa terra e com a 
nossa gente. Naturalmente, que tendo sido feito 
muito, há sempre muito a fazer na criação de 
oportunidades de trabalho, na valorização dos 
nossos produtos e na manutenção das melho-
res condições de vida para os cidadãos. Quando 
olhamos para a preservação da memória e das 
tradições concretizadas, do Depósito Votivo de 
Garvão ao Cante Alentejano, constatamos que 
cumprimos o requisito primeiro do futuro. Só um 
Povo com memória pode ter futuro. 

Encara o futuro com…

Confiança. Em Ourique, em Garvão, em Santa Lu-
zia, em Panóias, na Conceição ou em Santana 
da Serra conseguimos encontrar Ouriquenses 
com uma imensa sabedoria popular, com uma 
experiência de vida inspiradora e com uma alma 
que nos obriga a ter confiança no futuro. Acres-
ce que as potencialidades das nossa terras, os 
nossos produtos e as marcas da nossa identi-
dade como Ouriquenses e como Baixo Alente-
janos são trunfos para a afirmação regional e 
nacional.

Ser Presidente da Assembleia Municipal é…

Uma oportunidade para dar um contributo cívi-
co e político para o desenvolvimento da minha 
terra. Felizmente são muitos os que nas asso-
ciações, nos clubes, nas coletividades e nas 
organizações da igreja contribuem para termos 
uma comunidade rica em afetos, em oportuni-
dades de convívio e em tradições.

Se tivesse que destacar uma marca do que foi 
feito, qual destacaria?

Por defeito de profissional, começava pelo es-
forço realizado para reduzir a dívida do muni-
cípio de Ourique em mais de 70% em relação a 
2005. Isso é fundamental para que possamos 
aproveitar as oportunidades dos fundos comu-
nitários, continuar a valorizar a nossa terra e 
a apoiar os Ouriquenses. Sem equilíbrio não há 
oportunidades. Por exemplo, aprovámos o início 
das negociações para contratar um emprésti-
mo bancário a médio e longo prazo que, desde 
2003, estávamos impedidos de o fazer por não 
termos as contas minimamente equilibradas.  
Sem essas contas equilibradas, não poderiam 
existir o conjunto de apoios sociais que exis-
tem em Ourique para as crianças, os jovens, 
as famílias e os idosos; não poderíamos apoiar 
como apoiamos os Bombeiros e o Movimento 
Associativo e não teríamos nem recursos nem 
visão para afirmar a nossa identidade na Feira 
do Porco Alentejano, na Feira de Garvão e nas 
restantes festas. Estão aí as Festas de Santa 
Maria de 2016.

O Mundo Rural tem futuro?

Portugal não pode prescindir nem das pessoas 
nem dos territórios do Interior. A nossa capa-
cidade de resistir perante as adversidades é 
histórica. Quem olha, por exemplo, para o que 
foi feito na fileira do porco alentejano, para o 
que é feito para apoiar o comércio tradicional 
e a capacidade produtiva dos nossos criado-
res e produtores ou o que tem sido feito para 
valorizar o património e a nossa identidade, só 

REPORTAGEM
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QUALIDADE
AMBIENTAL
SINÓNIMO DE QUALIDADE DE VIDA

O Município de Ourique iniciou a 3ªfase do pro-
jecto-piloto CAMPANHA DE RECICLAGEM PORTA-A-
-PORTA.
No dia 16 de Agosto, o serviço de recolha de 
resíduos foi alargado ao Bairro das Eirinhas, Rua 
D. Afonso Henriques, Rua D.Manuel I, Rua General 
Norton de Matos e Rua Diogo Camacho Aboim.
O projecto passa a abranger mais 65 habitações 
e 152 munícipes, com esta iniciativa o Município 
de Ourique pretende aumentar a adesão dos ci-
dadãos à reciclagem de plástico, papel e cartão, 
de forma a criar mais e melhores hábitos amigos 
do ambiente
DIAS DE RECOLHA: todas as terças-feiras(excepto 
feriados, com recolha no dia útil seguinte)
HORÀRIO:09h00 às 11h00 (colocar junto às por-
tas entre as 06h00 e as 9h00)

No âmbito do Programa Eco-Escolas, foi criado 
o concurso “Turma Verde” com o intento de in-
centivar e ensinar a importância da reciclagem 
na atualidade aumentando as quantidades de re-
colha de recicláveis durante os meses de março 
e abril de 2016. Como prémio para a turma com 
maior valor de pesagens o município atribuiu 
uma viagem ao parque de diversões Krazyworld, 
em Algoz e entregou diplomas a cada aluno da 
turma vencedora.
Dado que esta iniciativa teve um enorme impac-
to positivo tanto ao nível escolar como familiar e 
social (envolvendo vários elementos da família 
e amigos) decidiu, o Executivo, premiar todos 
os alunos envolvidos oferecendo o transporte e 
a entrada no referido parque.

Nos dias 4, 5, 6, 8 e 9 de Agosto, o Município de Ourique, em colaboração com a empresa SUMA, pro-
cedeu à lavagem e desinfecção de 600 contentores em todo o concelho de Ourique.

Campanha de Reciclagem 
Porta-a-Porta - 3ª fase

Concurso
Turma Verde

Lavagem e desinfecção de contentores
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A Biblioteca Municipal de Ourique assinalou no 
passado mês de Abril, o seu 6ºaniversário.
Apresentações de livros, teatro de marionetas, 
sessões de conto, exposições, e Yoga dirigida 

aos mais pequenos, foram algumas das activi-
dades dirigidas a todo o público que visita este 
espaço de cultura. 

6º Aniversário da Biblioteca Municipal de Ourique

UMA BIBLIOTECA
PARA TODOS
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Passados doze meses sobre o inicio da projec-
ção de cinema digital no Cine-teatro Sousa Tel-
les, registou-se um notório aumento de espec-
tadores por sessão.
Com o novo sistema de projecção cinematográ-
fica, que permite uma maior diversidade dos fil-
mes a exibir e uma melhor qualidade de imagem 
(em alta definição e digital), há a possibilidade 
da exibição de quaisquer filmes, incluindo as es-

treias mais recentes.
Esta foi mais uma aposta na cultura por parte 
do Município de Ourique, com a modernização 
daquela que é a sala de cinema do distrito com 
mais espectadores, o Cine-Teatro Sousa Telles, 
colocando-a ao serviço das populações, refor-
çando o papel da cultura na vida de todos os 
munícipes.

O Município de Ourique através do sector do Des-
porto, desenvolveu durante os meses de Julho e 
Agosto várias actividades desportivas noturnas, 
procurando o envolvimento de todas as faixas 
etárias na prática desportiva.
Entre 04 de Julho e 29 de Agosto, a actividade 
“Caminhadas Noturnas” percorreu todas as fre-
guesias e localidades do Concelho.
 Entre 13 de Julho de 2016 e até ao final de 
Agosto, todas as quartas-feiras as “Noites Des-
portivas” tiveram lugar em Ourique. Esta activi-

dade realizada no parque geriátrico junto à Nora, 
com uma variedade de jogos e actividades lú-
dica - desportivas (futebol, voleibol, jogos tra-
dicionais, musica, desafios, entre outros) tinha 
como público-alvo os mais pequenos, numa in-
teracção com os pais.
Todas as segundas-feiras, do mês de Julho, a 
partir das 19h00, iniciou-se a actividade “Ouri-
que Runner’s”, dirigida para quem pratica corri-
da regularmente, ou para quem pretendia iniciar 
este treino.

Doze meses de cinema digital

Desporto no Verão
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OURIQUE
VIVE A CULTURA

Realizou-se no passado dia  8 de Julho, pelas 
21h30, as Marchas Populares da Vila de Ourique 
- Alentejo em Flor. 
O evento, que decorreu na Praça Padre António 

Martins Pereira contou com a participação, como 
convidada, da Marcha Baeta de Messejana (Al-
justrel) e com a animação musical da acordeo-
nista Filomena Raposo.

Marchas Populares





MARCELO GUERREIRO EXIGE
OBRAS NA EN 123

in Rádio Pax
13.05.2016

CAPOULAS SANTOS VISITOU FEIRA DO 
PORCO ALENTEJANO

in Rádio Pax
18.03.2016

PRESIDÊNCIA ABERTA LEVA 
MARCELO GUERREIRO A SANTA LUZIA

in Rádio Pax
11.04.2016 OURIQUE APRESENTA AS MELHORES 

CONTAS DA ÚLTIMA DÉCADA

in Rádio Voz da Planície
02.05.2016

FEIRA DE GARVÃO DÁ FORÇA
AO MUNDO RURAL

in Correio Alentejo
06.05.2016

PRESIDÊNCIA ABERTA COM 
BALANÇO POSITIVO EM OURIQUE

in Correio Alentejo
29.02.2016
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OURIQUE
É NOTÍCIA
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NOSSO POVO
NOSSA GENTE



RESUMO DE DELIBERAÇÕES
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA

Sessão Ordinária de 13 de Janeiro de 2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 1/P/2016 – Atribuição de Bolsas de Estudo (Ano Lecti-
vo 2015/2016)
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 3/P/2016 – Atribuição de cheque aniversário aos traba-
lhadores do Município.
Sessão Ordinária de 27 de Janeiro de 2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 4/P/2016 – delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Grandaços
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 5/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Garvão.
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 6/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Aldeia de Palheiros.
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 7/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Santana da Serra
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 8/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Santa Luzia
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 9/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Panóias
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº 10/P/2016 -delimitação da área de reabilitação urbana 
(ARU) de Conceição

Sessão Ordinária de 10 de Março de 2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade os pareceres 
técnicos “Comparticipação Municipal de Medicamentos”

Sessão Ordinária de 23 de Março de 2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº21/P/2016 – Fornecimento de gasóleo a granel para má-
quinas e viaturas municipais.
Sessão Ordinária de 13 de Abril de 2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº23/P/2016 – referente à constituição da “Comissão Mu-
nicipal de Trânsito”

Sessão Ordinária de 25 de Maio de 2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº28/P/2016 – Programa Ocupacional de Verão
- A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o despacho 
nº63/P/2016- Ajuste Directo Nº5/2016 – Minuta do Contra-
to de Fornecimento de gasóleo a granel para as máquinas 
e viaturas municipais.

Sessão Ordinária de 08 de Junho de 2016

- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 

Nº29/P/2016 – Prestação de Serviços - Auditor Externo 
para revisão e certificação das contas do Município de Ou-
rique -Ano 2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº30/P/2016 – “Operação de Arranjo Urbanístico do Centro 
Histórico da Vila de Ourique”
Sessão Ordinária de 29 de Junho de 2016
- A Câmara Municipal aprovou por maioria a proposta 
Nº31/P/2016 – 1ª Revisão do Orçamento Municipal – 2016
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº33/P/2016 –  Repartição de encargos plurianuais
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº34/P/2016- Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro – Assun-
ção de Compromissos Plurianuais –“Operação de Financia-
mento por Locação Financeira (Leasing) para aquisição 
de uma Varredoura Aspiradora compacta da classe 2-A 
Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº30/P/2016 – “Operação de Arranjo Urbanístico do Centro 
Histórico da Vila de Ourique”
- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a proposta 
Nº36/P/2016 –  “Alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação do Município de Ourique”

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICI-
PAL

Sessão Ordinária de 25 de Fevereiro de 2016

- Aprovação de substituição de representantes para in-
tegrar a comissão alargada da CPCJ de Ourique-Proposta 
Nº2/AM/2016 - Aprovado por Maioria

Sessão Ordinária de 28 de Abril de 2016

-Discussão e Aprovação da Constituição da Comissão Mu-
nicipal de Trânsito de Ourique- Proposta Nº13/CM/2016 
- Aprovado por Unanimidade
-Discussão e Aprovação de Declaração de Interesse Mu-
nicipal sobre a obra de expansão da AGDA em Odemira- 6ª 
fase (Norte) e ligação a Ourique (Santa Luzia, Amoreiras 
Gare, Colos, Vale de Santiago, Amoreiras e Relíquias)- 
Proposta Nº 15/CM/2016 - Aprovado por maioria
-Discussão e Aprovação do Inventário dos Bens, Direitos 
e Obrigações Patrimoniais e do documento de Prestação 
de Contas de 2015. Proposta Nº 16/CM/2016 – Aprovado 
por Maioria

Sessão Ordinária de 30 de Junho de 2016

-Apreciação e Votação de Prestação de Serviços – Au-
ditor Externo para Revisão e Certificação de Contas do 
Município Ano 2016 – Proposta Nº18/CM/2016- Aprovado 
por Maioria

Sessão Extraordinária de 23 de Agosto de 2016

-Discussão e Aprovação da Alteração da Área de Reabili-
tação Urbana (ARU) da Vila de Ourique -Proposta Nº23/
CM/2016 - Aprovado por Unanimidade
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CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE
t. 286 510 400 // fax 286 510 401
e-mail: geral@cmourique.pt

PROTECÇÃO CIVIL
t. 286 512 320

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURIQUE
JORGE SAMPAIO
t. 286 510 408

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

CENTRO DE CONVÍVIO
t. 286 512 242

CINE TEATRO SOUSA TELLES
t. 286 512 794 

PISCINAS MUNICIPAIS
t. 286 512 347

ARRANJOS DOMÉSTICOS
t. 913 002 122

JUNTAS DE FREGUESIA

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

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

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

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

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

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

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

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

EB1 de Conceição
t. 286 944 355

EB1 de Garvão
t. 286 555 490

JI de Garvão
t. 286 555 339

EB1 de Ourique
t. 286 512 163

JI de Ourique
t. 286 518 067

EB1 e JI de Panóias
t. 286 563 341

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

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Caixa de Crédito Agrícola
t. 286 512 184

Caixa Geral de Depósitos
t. 286 510 200

BPI
t. 286 510 822

FORÇAS DE SEGURANÇA

GNR Ourique
t. 286 510 840

GNR Garvão
t. 286 555 131

SERVIÇOS PÚBLICOS

Bombeiros Voluntários de Ourique
t. geral 286 510 580

Correios
286 518 090

Finanças
286 512 164

Tribunal Judicial de Ourique
286 510 000

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

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

SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Extensão de Garvão
t. 286 555 129

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

Extensão de Panóias
t. 286 563 138

Extensão de Santana da Serra
t. 286 545 125

FARMÁCIAS

Ouriquense
t. 286 512 210

Garvanense
t. 286 555 442

TRANSPORTES CP
t. 808 208 208

TÁXIS DE OURIQUE
t. 286 512 188

OUTROS

Santa Casa da Misericórdia de Ourique
t. 286 512 435

Casa do Povo de Panóias
t. 286 563 211

Casa do Povo de Garvão
t. 286 555 384

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

CONTACTOS ÚTEIS
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