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DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO
Da ligação da Zona Industrial de 
Casal dos Frades ao IC9, ao Centro 
de Documentação Joaquim Ribeiro. 
Da requalificação de vários troços 
da rede viária do concelho aos 
primeiros passos para a criação 
da Zona Industrial de Freixianda. 
Conheça algumas das intervenções 
mais relevantes que o Município 
tem em curso por todo o concelho.
PÁG. 03

N.º39 / NOV. / DEZ . 2019
PUBLICAÇÃO MENSAL

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PARA PORTUGAL E FRANÇA

TÁBULA RASA MARCA POSIÇÃO 
A 3.ª edição do Festival Literário de 
Fátima elevou o nome da Cidade-
Santuário e do próprio concelho de 
Ourém à escala nacional, através 
de uma programação de luxo e 
seus convidados de excelência. 
Fernando Dacosta recebeu o 
galardão “Tábula Rasa – Vida Obra”, 
numa edição marcada pela visita 
do “Governo Sombra” a Fátima. 
PÁG. 05

NATAL EM OURÉM 2019
Consolidando a aposta feita há 
um ano, a Câmara Municipal 
oferece aos nossos munícipes e 
aos milhares que nos visitam, um 
vasto programa de celebrações. 
Um mês de eventos relevantes e 
espectáculos marcantes, porque, 
afinal, OURÉM também é NATAL.
PÁG. 07

ORÇAMENTO MUNICIPAL
Depois da apresentação dos 
Documentos Provisionais para 
o Ano Económico de 2020, a 
Câmara Municipal aprovou o 
orçamento para o ano que se 
avizinha. Saiba quais as áreas de 
ação, o que se pretende fazer e 
todos os valores envolvidos.
PÁG. 04
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Caras e caros amigos, munícipes ou-
reenses, nesta quadra Natalícia é 
meu desejo pessoal e também da 

Câmara Municipal de Ourém, que todos 
possamos vivê-la com muita paz, alegria 
e fraternidade. 

Ponho nestes meus votos o sentimento 
próprio de quem representa de forma ati-
va um Concelho no seu todo e que comun-
ga das suas expetativas, projetos e ambi-
ções, estendendo um abraço solidário aos 
que mais sofrem e aos que apenas vivem 
a sua solidão.

Nos tempos conturbados, que o Mundo 
atravessa, quero deixar a todos, uma men-
sagem de paz, esperança, otimismo e con-
fiança no nosso futuro coletivo e na me-
lhoria crescente da qualidade de vida das 
nossas populações, afinal a razão de ser 
das funções que exercemos. 

Acredito que é a olhar o futuro de mo-
do positivo e valorizando o que tem mu-
dado para melhor, que prosseguiremos a 
nossa missão, honrando, em toda a linha, 
os compromissos que assumimos com os 
oureenses.

Convido todos os munícipes a continua-
rem a participar ativamente nas festivida-
des que a Câmara Municipal programou 
para esta quadra natalícia, que são, tam-
bém, símbolos do progresso e modernida-
de do nosso concelho, que pretendemos 
também, mais solidário e economicamen-
te desenvolvido de forma sustentável. 

Um concelho de Ourém que se venha a 
assumir como um modelo de qualidade de 
vida e de prosperidade.

Para todos, formulo votos de Festas 
Felizes e que o Ano Novo corresponda às 
ambições de cada um, desejo que estendo 
à minha e às vossas famílias.

Luís Miguel Albuquerque
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e d i t o r i a l

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
4 DE NOVEMBRO 
ORÇAMENTO PARA 2020 
APROVADO 
No período de “Antes da Ordem do Dia”, 
o Presidente da Câmara Municipal apre-
sentou uma declaração na sequência 
da recente publicação dos resultados 
do Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses, referentes ao ano de 2018, 
documento que informa e monitoriza a 
eficiência do uso dos recursos públicos 
na administração local.

Luís Miguel Albuquerque destacou 
os bons resultados obtidos, entre os 
quais o 1.º lugar no ranking nacional de 
Municípios com maior grau de execu-
ção do saldo efetivo, na ótica dos com-
promissos, assim como o 4.º lugar obtido 
no ranking dos Municípios do Distrito de 
Santarém com melhor pontuação global.

Já no período da Ordem do Dia, além 
de vários assuntos de gestão corrente, foi 
apresentado o Orçamento Municipal para 
2020 e as Grandes Opções do Plano para 
o Triénio 2020/2022. O orçamento no va-
lor global de aproximadamente 44 milhões 
de euros (+ 2,6% face ao orçamento pa-
ra 2019) foi aprovado por maioria, com a 
abstenção dos Vereadores-não executivos. 

A sessão ficou igualmente marca-
da pela aprovação camarária da ver-
são final do projeto da Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU), a realizar 
na Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
de Ourém, uma vez decorrido o período 
de Discussão Pública.

A versão final do documento foi, en-
tretanto, aprovada pela Assembleia 
Municipal de Ourém, a 25 de novembro.

18 DE NOVEMBRO
ZONA INDUSTRIAL 
DE FREIXIANDA EM 
ANDAMENTO
No período dedicado aos assuntos “Antes 
da Ordem do Dia”, Luís Miguel Albuquerque 
apresentou uma Declaração sobre a pri-
meira edição do Orçamento Participativo 
de Ourém, iniciativa que recolheu quase 
dois milhares de votos dos munícipes e 
cujos resultados já foram apresentados. 
O Presidente expôs ainda uma declaração 
na sequência da reunião sobre os planos 
de intervenção de pedreiras em risco, re-
centemente realizada com o Ministro do 
Ambiente e da Transição Energética, onde 
a Câmara Municipal esteve representada e 

na qual se concluiu que as três pedreiras 
concelhias sinalizadas já terão adotado as 
medidas de segurança previstas. 

Já no período da “Ordem do Dia”, en-
tre outros assuntos de gestão corrente, 
foi dado início ao processo de aquisi-
ção de terrenos para a criação da Zona 
Industrial de Freixianda, com a absten-
ção dos vereadores da oposição, e apro-
vada uma proposta de protocolo que vi-
sa a requalificação da antiga Escola de 
Lombo d’Égua, em Fátima. Foi aprovada 
por maioria, não obstante a abstenção 
dos vereadores do Partido Socialista, a 
proposta de reorganização dos serviços 
municipais. A reunião permitiu tam-
bém confirmar nova participação do 
Município no “Marché de Noel”, realiza-
do em Le Plessis-Trévise, cidade france-
sa geminada com Ourém desde 1991.  A 
reunião encerrou com a aprovação do 
estudo prévio referente à requalificação 
da Estrada Nacional 356, nomeadamen-
te o troço que faz a ligação entre a Zona 
Industrial de Casal dos Frades e o IC9, e 
com a apresentação da programação de 
Natal definida para usufruto dos oureen-
ses e de todos aqueles que nos visitam na 
época natalícia que se aproxima.

Fernando Luís Marques, com Luís Miguel Albuquerque, na apresentação dos Documentos Previsionais para o Ano Económico de 2020
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desenvolvimento 
sustentado

LIGAÇÃO DA ZONA
INDUSTRIAL AO IC9 
O Município aprovou, a 18 de novembro, a 
elaboração de um estudo prévio referen-
te à requalificação da EN356, na ligação 
da Zona Industrial de Casal dos Frades – 
Ourém ao IC9. O documento prevê a ex-
tensão do troço em 2656 metros, com fai-
xa de rodagem de 7,5 metros dotada de 
passeios em ambos os sentidos da via, a 
construção de uma rotunda na ligação à 
Zona Industrial em causa, de zonas de es-
tacionamento e de gares de paragem de 
autocarros, a reformulação do entronca-
mento de ligação a Vale Travesso, entre 
outros. 

ZONA INDUSTRIAL
DE FREIXIANDA 
A Reunião da Câmara de 18 de novembro 
deliberou o início do procedimento para 
a constituição da futura Zona Industrial 
de Freixianda. O investimento ascende 
a 650 mil euros, sendo considerado pe-
lo Executivo como uma das principais 
prioridades do apoio ao tecido empre-
sarial oureense. A decisão foi aprovada 
por maioria, com a abstenção dos verea-
dores da oposição. Da colaboração entre 
o Município e a União de Freguesias em 
questão, resultou o acordo com todos os 
proprietários dos terrenos definidos pa-
ra a primeira fase desta zona industrial. 

REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA DO LOMBO 
D’ÉGUA
A Junta de Freguesia de Fátima e a Câmara 
Municipal de Ourém acordaram um proto-
colo de colaboração com vista à instalação 
de uma biblioteca e de uma sala de exposi-
ções culturais no edifício que servia a an-
tiga Escola de Lombo D’Égua. Sendo pro-
priedade do Município, o espaço está cedido 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fátima, mas será transferi-
do para a Junta em questão, que já elabo-
rou uma candidatura a fundos comunitários 
com vista à reabilitação do edifício.

REQUALIFICAÇÃO
DA REDE VIÁRIA  
O Presidente da Câmara Municipal assinou 
os Autos de Consignação das empreitadas 
de requalificação de várias estradas sitas na 
Junta de Freguesia de Fátima e na União de 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio 
e Formigais. As obras em causa contemplam 
a beneficiação de vias em Lombo D’Égua e 
Travessa de Santa Clara (Fátima), assim co-
mo troços em Casal do Pinheiro, Aldeia de 
Sta. Teresa, Vale do Carro, Abades e Lagoa 
do Grou (Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais), num investimento global na or-
dem dos 600 mil euros. 

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO
JOAQUIM RIBEIRO
Em Zambujal, freguesia de Atouguia, já 
arrancaram os trabalhos de requalifica-
ção do edifício da antiga Escola Primária. 
A empreitada está orçada em cerca de 
140 mil euros, tendo como objetivo a 
transformação do espaço no Centro de 
Documentação Joaquim Ribeiro, através 
do protocolo celebrado entre o Município 
e Sérgio Ribeiro, histórico autarca ou-
reense, antigo Deputado da Nação e do 
Parlamento Europeu. A intenção passa 
por colocar ao serviço da comunidade o 
acervo documental e bibliográfico da fa-
mília Ribeiro.

Da ligação da Zona Industrial de Casal dos Frades ao IC9, da transformação 
de edifícios devolutos em espaços ao serviço da cultura e da educação, não 
esquecendo a beneficiação da rede viária em vários pontos do concelho. 
A Câmara Municipal de Ourém tem em curso uma série de intervenções em 
todas as freguesias do concelho, além dos estudos-prévios já aprovados e 
dos autos de consignação entretanto assinados. 

AMPLIAÇÃO DA REDE 
PÚBLICA DE ÁGUA 
A Rua da Tojeira, em Fontainhas da 
Serra, freguesia de Atouguia, está a ser 
alvo de uma intervenção de fundo que 
visa a ampliação da conduta de água 
e ramais domiciliários. A iniciativa da 
Câmara Municipal pretende estender a 
rede pública de abastecimento de água 
às moradias deste local, corrigindo uma 
lacuna identificada há largos anos, mas 
só agora passível de ser solucionada.

CENTRO ESCOLAR
DA CARVOEIRA
Esta empreitada  teve início em no-
vembro e contempla a construção de 
um Jardim de Infância e de uma Escola 
Básica do 1.º Ciclo, em Caxarias, jun-
to à EB 2.3 Cónego Dr. Manuel Lopes 
Perdigão, num complexo que passará 
a ser designado por Centro Escolar da 
Carvoeira. A obra está orçada em cerca 
de 1,7 milhões de euros, sendo finan-
ciada, na grande maioria, por fundos 
comunitários, em resultado do suces-
so das candidaturas submetidas pelo 
Município. 

CENTRO ESCOLAR
DE SANTA TERESA 
O Centro Escolar de Santa Teresa vai 
ser alvo de uma intervenção com vista 
à requalificação do Centro Escolar de 
Santa Teresa, sito em Ourém. Os tra-
balhos contemplam a beneficiação dos 
espaços interior e exterior, incluindo a 
requalificação das casas de banho de 
banho, assim como a substituição de 
parte do piso e a renovação da pintu-
ra do edifício, entre outros. O Auto de 
Consignação da empreitada já está as-
sinado, consistindo este ato no último 
passo administrativo antes do início da 
obra.
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OURÉM 2020 TUDO SOBRE
O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
PARA O PRÓXIMO ANO
As Grandes Opções do Plano (GOP’s) 
e o Orçamento do Município (OM) 
contêm as orientações políticas 
fundamentais, a estratégia de de-
senvolvimento local e os progra-
mas, projetos e principais ações 
que a Câmara Municipal de Ourém 
prevê realizar em 2020, coincidin-
do com o terceiro ano do mandato 
por parte do atual executivo, pelo 
que, de acordo com as normas plas-
madas na alínea c) do nº 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro e da Lei nº 73/2013, de 3 se-
tembro, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Ourém e 
no cumprimento dos termos le-
gais, tenho a honra de apresentar 
à Câmara e à Assembleia Municipal 
o orçamento municipal para 2020. 

Este será, porventura, um dos 
documentos mais importantes 
do universo municipal e é, nesse 
sentido, que procuramos, dentro 
dos condicionalismos existentes, 
apresentar um documento o mais 
rigoroso possível, de forma a que o 
mesmo possa representar as gran-
des linhas de atuação para o(s) pró-
ximo(s) ano(s). 

O nosso Programa Eleitoral, vo-
tado maioritariamente nas elei-
ções autárquicas de 1 de outubro 
de 2017, continua a ser a referên-
cia na elaboração destas GOP’s e OM 
para 2020, estando neles contidos, 
as orientações estratégicas para a 
prossecução do mandato, os gran-
des objetivos a atingir e as princi-
pais ações a concretizar. Assumimos 
o nosso Programa como um com-
promisso para cumprir, condiciona-
do, sempre, ao quadro de constran-
gimentos administrativos existen-
tes, o que poderá, eventualmente, 
poder vir a condicionar a concreti-
zação de alguns investimentos den-
tro do prazo que pretendemos.   

É nesse cenário, que as princi-
pais linhas programáticas pros-
seguem e aprofundam o trabalho 
desenvolvido nos anos anteriores 
e respondem aos novos desafios 
colocados.  

Ainda assim, assumimos este 
Programa como uma proposta às 
cidadãs, cidadãos, forças políticas 
e instituições para um trabalho 
conjunto em prol do Município de 
Ourém, pelo que estaremos sempre 
disponíveis para considerar opi-
niões, ideias, sugestões e propostas 

que, não adulterando o nosso com-
promisso eleitoral, possam de al-
guma forma contribuir para um 
Concelho melhor.  

Aproveito esta oportunida-
de para realçar alguns aspetos 
que têm merecido a nossa me-
lhor atenção na esfera da gover-
nação municipal, remetendo pa-
ra as apostas feitas na Gestão 
Financeira, na Cultura e Coesão 
Social, na Competitividade e no 
Empreendedorismo, na Cidadania 
e Participação Autárquica e nos as-
petos relacionados com o Território 
e o Desenvolvimento Urbano.  

Este é o terceiro orçamento que 
este executivo apresenta,  assen-
tando nos mesmos princípios e 
pressupostos dos anteriores, com 
o rigor das contas públicas sem-
pre presente, na continuação da 
descentralização de competências 
nas juntas freguesias, no aumento 
do investimento público e em me-
didas que continuarão a contribuir 
para a captação de novas empresas 
para o nosso concelho, de forma a 
que possamos gerar mais empre-
go e consequentemente aumentar 
o número de pessoas a viver no 
Município de Ourém.

Sendo a regeneração urbana das 
nossas cidades e vilas e a conserva-
ção do nosso Património, um dos 
grandes objetivos do documento 
agora apresentado, enumeramos 
alguns dos mais avultados inves-
timentos nesta área, enumerando 
os mais significativos, como sejam:

- Início da requalificação das en-
tradas de Fátima;

- Início da requalificação da 
Avenida Francisco Sá Carneiro, 
em Ourém;
- Início da requalificação da liga-
ção do IC9 à Zona Industrial de 
Casal dos Frades;
- Requalificação da Estrada da 
Ortiga;
- Continuação das obras de requa-
lificação do Cineteatro;
- Continuação das obras de re-
qualificação do Castelo e Paços 
do Conde;
- Conclusão do projeto de reabili-
tação da Capela de São Sebastião.
Também o lazer, o bem-estar e a 

oferta turística, estão na primeira 
linha das nossas preocupações, pe-
lo que também estão contemplados 
alguns projetos, que entendemos 

importantes e que ambicionamos 
iniciar no decurso do próximo ano, 
como sejam:

- Passadiço do Agroal;
- Campos de Ténis e Padel em 
Ourém;
- Conclusão do projeto de ecovia 
entre Ourém e Fátima;
- Implementação de Rede Wireless 
em todas as sedes de Junta de 
Freguesia;
- Início da requalificação do 
Jardim Le Pléssis Trévise, na ci-
dade de Ourém;
- Conclusão da ampliação do par-
que Dr. António Teixeira, também 
em Ourém.
Na área da educação, além dos 

investimentos na requalificação 
de escolas que estão em curso e na 
construção da Escola da Carvoeira, 
esperamos a abertura de um novo 
Aviso nesta área, para que pos-
samos concluir os projetos dos 
centros escolares, localizados em 
Atouguia e Fátima Sul. 

Tencionamos avançar com a im-
plementação na Piscina de Ourém 
de um procedimento que visa a efi-
ciência energética e sustentabilida-
de, bem como a elaboração de um 
estudo para a Piscina de Caxarias, 
no mesmo âmbito. 

Em simultâneo, estamos a prepa-
rar o Caderno de Encargos para a 
substituição da rede de iluminação 
pública por tecnologia LED. 

São estas as principais linhas 
orientadoras do documento agora 
em discussão, e é, neste contexto, 
que quero transmitir a V. Exas uma 
mensagem de confiança e determi-
nação, convicto de que poderemos 
continuar a contar com a vossa co-
laboração institucional, de modo a 
possibilitar o exercício das nossas 
funções e responsabilidades, da 
melhor forma e dando prossecução 
ao mandato que o povo do nosso 
concelho nos outorgou em 2017. 

É este documento estratégico 
que submetemos à Vossa aprecia-
ção, e que tenho a certeza que irá 
merecer por parte de Vªs. Exª.s, 
uma análise responsável, sempre 
na defesa dos Superiores interesses 
do nosso Concelho.

O Presidente da Câmara Municipal
Luís Miguel Albuquerque

MISSÃO
Promover o desenvolvimento integrado e 
sustentável do Município, como um todo, 
promovendo a qualidade de vida e bem-estar dos 
cidadãos, o desenvolvimento económico, cultural e 
social integrado, fomentando a competitividade e 
sustentabilidade territorial e ambiental tendo por 
base a aposta no conhecimento, nas tecnologias 
de informação, comunicação e na qualidade dos 
serviços prestados, focalizados nas pessoas.

VISÃO
O Município de Ourém cumpre a sua missão com o 
propósito de construir um município de e para as 
pessoas aspirando um território de excelência para 
Visitar, Nascer, Viver e Envelhecer, privilegiando 
a Paz e a Espiritualidade, o empreendorismo e 
a competitividade, em súmula um município de 
referência e que quer vincar uma marca forte a 
nível nacional.

VALORES
Transparência: a disponibilização aos Munícipes de 
informação clara e concisa dos processos que lhe 
dizem respeito, promovendo uma atuação política 
baseada num conjunto de práticas organizacionais 
com processos transparentes e relações de reporte 
(accountability) claras e operativas.

Racionalização: o uso racional dos recursos ao 
dispor do Município, sejam eles humanos, materiais 
ou financeiros.

Solidariedade: Procurar formas justas de 
governação, favorecendo os mais desprotegidos.

Equidade: Sustentar toda a atuação 
organizacional em princípios de isenção, igualdade 
e justiça.

Respeito: Pelo público que serve, através da 
disponibilização de informação, na ótica de uma 
administração aberta que dá acesso aos Munícipes 
à informação que lhes diz respeito;

Respeito pelas instituições, através de uma 
postura colaborativa e de responsabilização;

Respeito pelos trabalhadores do Município, 
reconhecendo-lhe devidamente o esforço e o mérito

Responsabilidade: O serviço público deverá 
ser operado com espírito de missão, dedicação 
e lealdade, valorizando sempre a cidadania e o 
serviço público.

Participação: Apostar na mobilização de todas as 
pessoas do concelho, numa lógica de democracia 
participativa.

Sustentabilidade: Cuidar do presente e do futuro 
de Ourém, conciliando a visão estratégica das 
necessidades de hoje sem num comprometer o 
amanhã.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- Promover a inovação interna aproximando os 
serviços aos cidadãos;
- Promover o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo;
- Dinamizar o património cultural, histórico e 
ambiental;
- Afirmar Fátima como centro mundial da 
espiritualidade;
- Reforçar a atratividade turística e aumentar a 
estadia média no concelho;
- Construir uma comunidade de bem-estar, 
qualificada, inclusiva, criativa e inovadora;
- Garantir a coesão social e qualidade de vida;
- Promover a competitividade e o 
empreendedorismo local.
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TÁBULA RASA
CONSOLIDA ESTATUTO
A 3.ª edição do Tábula Rasa consolidou 
a intenção de colocar o Festival Literário 
de Fátima na agenda dos grandes aconte-
cimentos culturais. Decorrido entre 28 e 
30 de novembro, o certame atraiu largas 
centenas de visitantes, tendo como pon-
to alto a gravação do programa “Governo 
Sombra” em pleno auditório do Centro 
Pastoral Paulo VI. 

Conduzidos por Carlos Vaz Marques, 
os “ministros” João Miguel Tavares, 
Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira 
abordaram a atualidade com boa dose de 

ironia, perante uma plateia composta por 
centenas de espectadores, entre os quais 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Ourém, Luís Miguel Albuquerque, o Vice-
Presidente Natálio Reis, a Vereadora-
executiva Isabel Costa e os Vereadores-
não-executivos Cília Seixo e José Reis. 

A programação do Tábula Rasa não 
se esgotou na gravação deste progra-
ma de difusão radiofónica (TSF) e te-
levisiva (TVI). Pelo contrário, a edição 
2019 do Festival Literário de Fátima 
notabilizou-se pela diversidade de 

conteúdos alusivos ao tema “A Literatura 
e o Jornalismo”, com destaque para o ga-
lardão “Tábula Rasa – Vida e Obra”, atri-
buído a Fernando Dacosta, jornalista e 
escritor, que assim sucede a Pinharanda 
Gomes (2017) e Eduardo Lourenço 
(2015). 

O Tábula Rasa – Festival Literário de 
Fátima é uma iniciativa da responsabilida-
de da Junta de Freguesia de Fátima, com o 
apoio da Câmara Municipal de Ourém e a 
coordenação do Movimento Internacional 
Lusófono e da Revista Nova Águia. 

EMPREENDEDORISMO OUREENSE EM DESTAQUE NO JANTAR DE EMPRESÁRIOS

MAIS EMPRESAS, MAIOR VOLUME DE 
NEGÓCIOS E MUITO POUCO DESEMPREGO
Promovido pela ACISO – Associação Empresarial Ourém-
Fátima, com o apoio da Câmara Municipal, a primeira edição 
do “Jantar de Empresários” reuniu centena e meia de empreen-
dedores do nosso concelho, em Fátima, a 25 de novembro, a 
propósito do Dia Nacional do Empresário.  

Pretendendo homenagear e reconhecer a importância do pa-
pel que os empresários do Concelho têm no desenvolvimento 
de toda a região, esta iniciativa contou com intervenções do 
oureense Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, e de André 
Novais de Paula, especialista em marketing e publicidade.  

O Presidente da Câmara Municipal de Ourém exultou com a 
lotação esgotada da sala, elogiou “o contributo dos empresá-
rios oureenses” e sublinhou o que entende como “a dinâmica 
empresarial fortíssima do concelho”. 

ESPAÇO EMPRESAS REFORÇADO 
A propósito da aposta na captação de investimento, criação de 
emprego e apoio às novas empresas, Luís Miguel Albuquerque 
anunciou o reforço da aposta no empreendedorismo. “Uma 
das nossas primeiras medidas que tomámos, em conjunto 
com o IAPMEI, foi a criação do Espaço Empresa na Câmara 
Municipal. Muitos não o conhecerão, mas trata-se de um local 

onde ajudamos os empresários a solucionar dúvidas sobre 
financiamentos, possibilidades de investimento ou avisos co-
munitários”, revelou, lembrando que esta ferramenta continua 
ao serviço de todos os munícipes. 

SINAL DE PUJANÇA 
Nuno Mangas vincou que “o número de empresas em Ourém 
cresceu 32%, muito acima dos cerca de 8% da Região Centro”, 
acrescentando que “o volume de negócios subiu 16% no conce-
lho contra apenas 8% na região”. Perante os dados, Luís Miguel 
Albuquerque não disfarçou o orgulho. “Estes números devem 
orgulhar-nos a todos, não perdendo a responsabilidade de con-
tinuarmos a trabalhar em conjunto por um concelho cada vez 
mais pujante”, frisou o Presidente, acrescentando outros da-
dos do dinamismo empresarial do concelho: “A nossa taxa de 
desemprego está muito abaixo da média nacional. Os últimos 
números conhecidos revelam que estamos nos 2% quando a 
média nacional ronda os 6,5%.”

Reforçando a intenção de reduzir a Taxa de Derrama a 1% 
em 2021, Luís Miguel Albuquerque sublinhou a aposta na va-
lorização das zonas industriais já existentes, assim como na 
criação de um espaço idêntico em Freixianda. 

APOSTA NO 
ENOTURISMO
“A importância do Enoturismo 
no desenvolvimento local” foi o 
mote do debate em volta do tema, 
promovido pela VitiOurém, a 10 de 
novembro, em Atouguia. Numa sala 
repleta de produtores da região e 
outros entusiastas da matéria, o 
Município esteve representado ao 
mais alto nível, pelo Presidente, 
Luís Miguel Albuquerque, pelo Vice-
Presidente, Natálio Reis, e pela 
Vereadora-executiva, Isabel Costa. 

Assinalando o “Dia Mundial do 
Enoturismo”, foram abordadas 
estratégias e oportunidades 
relacionadas com esta área, num 
conceito relativamente recente, 
que pretende envolver os seus 
praticantes em experiências e 
viagens sensoriais, privilegiando 
o contacto direto do turista 
com as demais atividades 
relacionadas com a cultura da 
vinha e a produção dos vinhos. 

O Vinho Medieval de Ourém 
centralizou o debate, tendo 
sido reforçada a intenção de o 
promover à escala nacional. “É 
um produto com qualidade e 
com procura, reunindo todas 
as condições para conseguir 
levar o nome do nosso concelho 
ainda mais longe”, manifestou 
Luís Miguel Albuquerque. 

“SHRINES
OF EUROPE”

FÁTIMA PODE 
INTEGRAR ROTA 
CULTURAL E 
EUROPEIA
Luís Miguel Albuquerque deslocou-
se ao Luxemburgo, a 20 e 21 de 
novembro, no âmbito de uma 
visita de trabalho integrada no 
projeto “Shrines of Europe”, a 
rede de cooperação que une 
as sete cidades europeias com 
santuários de inspiração Mariana. 
O Presidente da Câmara Municipal 
de Ourém participou numa reunião 
entre este grupo de trabalho e o 
Presidente do Instituto Europeu 
das Rotas Culturais, Stefano 
Dominioni, tendo como base a 
apresentação do projeto “Shrines 
of Europe”, partilhando o processo 
de constituição desta associação 
e reunindo informações sobre 
o processo de candidatura a 
Rota Cultural e Europeia. 

FESTIVAL LITERÁRIO DE FÁTIMA
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE OURÉM 

COURT DE TÉNIS
E PISCINA DE ÁGUA 
CORRENTE VENCEM 
PRIMEIRA EDIÇÃO

A Câmara Municipal divulgou os re-
sultados da votação dos projetos 
a concurso na primeira edição do 
Orçamento Participativo de Ourém, 
consagrando as propostas que visam 
a construção de um court de ténis 
em Fátima e de uma piscina de água 
corrente em Espite. 

Das 20 propostas apresentadas na 
Câmara Municipal de Ourém, foram 
convertidas em projeto as 13 que re-
uniram todas as condições para tal. 
A votação decorreu entre 16 de ou-
tubro e 15 de novembro, contando 
com o contributo de 1878 muníci-
pes, que acederam à página oficial do 
Orçamento Participativo de Ourém 
(op.ourem.pt) para eleger o seu pro-
jeto favorito. 

O projeto que reuniu maior con-
senso resultou da proposta de requa-
lificação de um espaço público inuti-
lizado, transformando o mesmo num 
moderno campo de ténis. Da autoria 
de munícipes fatimenses, esta inten-
ção reuniu a preferência de um ter-
ço dos 1878 votantes, somando 549 
votos a seu favor. O segundo projeto 
com mais votos decorreu da propos-
ta de construção de uma piscina de 
água corrente e consequente reabili-
tação do antigo Fontanário do Brejo, 
em Espite, reunindo 429 votos.

Para o Município de Ourém o 

balanço do Orçamento Participativo 
de Ourém 2019 “é bastante positivo”, 
tendo superado as expetativas, “quer 
pelo número de projetos a votação, 
quer, sobretudo, pela adesão na fa-
se de votação, com quase dois mil 
votos registados”. De salientar ainda 
que um dos principais objetivos da 
iniciativa passava pelo apelo “à par-
ticipação cívica na gestão autárqui-
ca”, o que ao ter sido obtido contri-
bui para uma maior representação e 
participação no plano político e para 
um fortalecimento da qualidade da 
Democracia no nosso concelho.

O regulamento prevê que a 
Câmara Municipal afete 100 mil eu-
ros à implementação dos projetos 
vencedores, não podendo cada um 
deles ultrapassar a fasquia dos 50 
mil. De acordo com os projetos ela-
borados pelos serviços municipais, 
a construção de um court de ténis na 
Rua de São João de Deus, em Fátima, 
custará 49.035 euros, enquanto a 
piscina de água corrente em Espite 
ficou orçada em 47.500 euros. 

Eleitos os grandes vencedo-
res da 1.ª edição do Orçamento 
Participativo de Ourém, cabe ago-
ra à Câmara Municipal a elaboração 
dos respetivos projetos de execução 
das propostas em causa, com vista à 
implementação de cada uma delas.

16
MELHORIAS NO PARQUE LINEAR

INSTALAÇÃO DE CHURRASQUEIRAS E MELHORAMENTO DO PISO 
DO RINGUE, NO PARQUE DA CIDADE ANTÓNIO TEIXEIRA, EM 

OURÉM

76
COLOCAÇÃO DE UM OUTDOOR DIGITAL EM CERCAL

INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA COM ACESSO À INTERNET E 
PROJEÇÃO DE CONTEÚDOS RELACIONADO COM A PREVENÇÃO 

DE INCÊNDIOS E SITUAÇÕES DE RISCO 

12
CONDE MEDIEVAL

REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EXTRAORDINÁRIO PARA 
ASSINALAR OS 560 ANOS DA MORTE DO IV CONDE DE OURÉM

107
DAR VIDA AO PARQUE DE LAZER

EQUIPAMENTOS PARA STREET WORKOUT, CIRCUITO DE 
MANUTENÇÃO E PARQUE INFANTIL NO PARQUE DE MERENDAS 

DE CASAL DOS BERNARDOS

129
DE ESCOLA A ACOLHIMENTO

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DEVOLUTO EM SANDOEIRA PARA 
ALBERGAR PEREGRINOS DE FÁTIMA E DA ROTA CARMELITA

429
PISCINA DE ÁGUA CORRENTE

IMPLEMENTAÇÃO DE PISCINA E INSTALAÇÕES ENVOLVENTES, 
COMO UM PARQUE DE MERENDAS E SANITÁRIOS, NA 
ENVOLVENTE DO FONTANÁRIO DO BREJO, EM ESPITE

16
FITNESS AO AR LIVRE

INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO E PARQUE DE 
FITNESS NA RUA DE SÃO BARTOLOMEU, EM ATOUGUIA

337
OURÉM FREE PADEL

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DESPORTIVO DEDICADA A ESTA 
MODALIDADE, EM CAXARIAS

47
VILA DOS GATOS

APROVEITAMENTO DE GRANDES ELETRODOMÉSTICOS 
OBSOLETOS E/OU INUTILIZÁVEIS PARA ABRIGO DA COLÓNIA 

DE GATOS EXISTENTE NA RUA ENG. ADELINO AMARO DA COSTA, 
EM OURÉM

67
CONSTRUÇÃO DE UM POLIDESPORTIVO EM MATAS

OFERECER À COMUNIDADE UM ESPAÇO DEDICADO ÀS 
ATIVIDADES FÍSICAS E À PRÁTICA DESPORTIVA

549
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO INUTILIZADO EM 

ESPAÇO DESPORTIVO
INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE TÉNIS E OUTROS 

EQUIPAMENTOS QUE POSSAM VALORIZAR O LOCAL

65
CIRCUITO PEDESTRE – PATRIMÓNIO E NATUREZA

INSTALAR E SINALIZAR PERCURSO ENTRE OLIVAL E CONCEIÇÃO, 
NUMA INCURSÃO PELO PATRIMÓNIO AMBIENTAL

28
PERCURSOS CULTURAIS PELO CONCELHO

CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL A INDEXAR AO SITE 
DO MUNICÍPIO, QUE CONTEMPLE (PELO MENOS) UM ROTEIRO 

CULTURAL E HISTÓRICO DE CADA FREGUESIA

MUNICÍPIO 
ACOMPANHA OBRAS
NO CASTELO E PAÇO 
DOS CONDES A PAR 
A PASSO
Isabel Costa liderou a delegação munici-
pal que no passado dia 26 de novembro 
visitou as obras em curso no Castelo e 
no Paço dos Condes, da Vila Medieval 
de Ourém. Acompanhada pelos técni-
cos municipais encarregues da emprei-
tada e pelos responsáveis pela empresa 
contratada para o efeito, a Vereadora-
executiva fez um ponto de situação aos 
trabalhos, conferindo o que já foi feito 
e que está por fazer até à conclusão dos 
mesmos. 

A empreitada visa a salvaguar-
da deste monumento secular que é 
também um dos maiores ícones do 
Município de Ourém, com lugar guar-
dado na história do próprio país. Os 
trabalhos em curso, esses, privilegiam 
a conservação e restauro dos espa-
ços, assim como a modernização do 
próprio complexo, enquanto polo de 
atração turística. Precisamente neste 
sentido, serão construídos no local, 
ao abrigo do projeto em execução, um 
museu e dois passadiços. 

Fátima vai 
receber o
V Encontro
de Investidores 
da Diáspora
em 2020

O Presidente da Câmara Municipal de 
Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e 
o Vereador Natálio Reis, foram rece-
bidos pela Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Berta 
Nunes, a 29 de novembro, em Lisboa.

A reunião de trabalho privilegiou a 
abordagem de diversos temas relacio-
nados com a Diáspora e os Gabinetes 
de Apoio ao Emigrante, tendo fi-
cado confirmada a realização do V 
Encontro de Investidores da Diáspora 
em Fátima, no ano de 2020.

número de votos
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O “fungagá da bicharada” andou à solta em Ourém, 
com “o macaco no nariz”, “o popó do papá”, a “papa da 
banana”, “a sopa da Joana”, “chichi cama” e muitos ou-
tros êxitos do “Avô Cantigas”, num espectáculo capaz de 
encantar os miúdos e transportar os graúdos para me-
mórias que nem o tempo apaga. 

A atuação do carismático Carlos Vidal encerrou uma se-
mana inteira de animação na Tenda de Natal, por onde pas-
saram largas centenas de oureenses, a convite do Município, 
para assistir a este outros espectáculos de ilusionismo, como 
“O Palhaço Que Queria Ser Mágico”, uma produção com ses-
sões duplas ao longo de toda a semana, de porta aberta aos 
estabelecimentos escolares e às instituições particulares de 
solidariedade social.

Pela nossa Tenda de Natal passou também o mítico 
“Quebra-Nozes”, do prestigiado Tchaikovsky, na inter-
pretação dos jovens bailarinos da Arabesque – Academia 
de Dança, com participação especial de seus familiares.   

As celebrações do Natal em Ourém 2019 decorrem 
até 6 de janeiro e tudo começou no passado 6 de dezem-
bro, quando o Presidente da Câmara Municipal “ligou” as 
iluminações natalícias nas cidades de Ourém e Fátima. 

Os meninos do Jardim Infantil de Ourém ajudaram à 
festa, emprestando as suas vozes ao Mini Concerto de 
Natal, realizado à porta do Edifício-sede do Município, 
perante centenas de oureenses. 

Estava oficialmente inaugurada a época natalícia no nos-
so concelho e só faltava mesmo receber o Pai Natal e seus 

amigos, o que viria a acontecer no passado dia 8, perante 
milhares de visitantes, com o Desfile de Natal a envolver 
dezenas de associações e instituições oureenses, para de-
lírio dos mais novos e contentamento dos mais crescidos. 

Se muito já se passou, muito falta para ver! Do Festival 
da Filhós ao Natal nos Castelos, dos Cantares ao Menino 
Jesus ao Dia da Sagrada Família, não esquecendo a iné-
dita Gala de Ópera, inserida no Concerto de Ano Novo. 
Vire a página, saiba o que já aconteceu e o que ainda vai 
acontecer. Visite a Casa do Pai Natal, inscreve o seu fi-
lho no Concurso de Cartas, aventure-se na Pista de Gelo. 
Desfrute! Afinal, Ourém também é Natal! 

OurémOurémOurém
também étambém étambém étambém éOurém
também éOurémOurém
também éOurém

diversãodiversãodiversãodiversãodiversãotambém é
diversãotambém étambém é
diversãotambém é

e magiae magia

REFORÇANDO A INICIATIVA PIONEIRA LEVADA A CABO EM 2018, O MUNICÍPIO DE OURÉM APRESENTA A 
EDIÇÃO 2019 DAS CELEBRAÇÕES NATALÍCIAS NO NOSSO CONCELHO, CENTRADA NA CIDADE DE OURÉM, MAS 
EXTENSÍVEL A OUTROS PONTOS DO CONCELHO, SEMPRE DE BRAÇOS ABERTOS A TODA A COMUNIDADE… 
PORQUE OURÉM TAMBÉM É NATAL!
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CERCAL 
E MATAS

NATAL NO 
CENTRO 

SOCIAL DAS 
MATAS 

O Centro Social 
de Matas celebrou 

a quadra, reunindo 
em convívio no 

tradicional Almoço de 
Natal, contando com a 

presença de Filipe Baptista, 
Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência, em representação 
da Câmara Municipal de Ourém.

NOSSA SENHORA DA PIEDADE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

OURÉM 
A Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ourém 
comemorou mais uma edição do Natal do 
Bombeiro, na presença do Presidente da 

Câmara Municipal e seu Executivo, numa festa 
dedicada às famílias dos soldados da paz

NATAL DO CRIO 
A fechar o ano em que celebra 40 anos desde a sua 
fundação, o Centro de Reabilitação e Integração de 

Ourém (CRIO) viveu um dia de emoções fortes, com 
o tradicional Almoço de Natal e a Bênção da Viatura 

adquirida com o apoio da Câmara Municipal de Ourém. 
O Presidente Luís Miguel Albuquerque esteve entre os 

convidados de honra da instituição presidida pelo Comendador 
Mário Albuquerque.

CENTRO COMUNITÁRIO DO VOLUNTARIADO 
Luís Miguel Albuquerque participou na entrega de prendas da 

Festa de Natal do Centro Comunitário do Voluntariado, reforçando o 
agradecimento a todos os seus colaboradores, expressando Votos de 

Boas Festas a todas as famílias presentes e garantindo que o Município 
continuará a reforçar a política de apoio social que vem implementando ao 

longo dos últimos anos.

SONS DE NATAL NA IGREJA MATRIZ
A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade abriu as portas à comunidade, na noite 

deste sábado, acolhendo o espectáculo “Sons de Natal”, organizado pela Academia 
de Música Banda de Ourém (AMBO) e abrilhantado pela participação da Classe de 

Iniciação do Coral Infantil e Juvenil de Ourém e da Orquestra Típica de Ourém.

FÁTIMA
CENTRO JOÃO PAULO II

“Quanto vale a amizade” foi o mote da Festa de Natal do Centro de Apoio a Deficientes João 
Paulo II, celebrada com teatro e música depois da tradicional eucaristia, na presença do Vice-

Presidente da Câmara, Natálio Reis

CERCAL 
E MATAS

NATAL NO 

SOCIAL DAS 

O Centro Social 
de Matas celebrou 

a quadra, reunindo 
em convívio no 

tradicional Almoço de 
Natal, contando com a 

presença de Filipe Baptista, 
Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência, em representação 
da Câmara Municipal de Ourém.

NATAL NO 

natal no
concelho
de ourém
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CENTRO DE 
ESTUDOS DE 
FÁTIMA
O CEF celebrou a 
quadra com uma 
cerimónia religiosa 
adornada pela presença 
de um Presépio Vivo 
personalizado pelos 
seus alunos, que também 
protagonizaram um espectáculo 
musical

NOSSA SENHORA DAS 
MISERICÓRDIAS
CENTRO SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO
Utentes, colaboradores, dirigentes, 
familiares e amigos do Centro Social do 
Espírito Santo, celebraram o Natal com uma 
homilia nas instalações desta instituição de 
Lagoa do Furadouro, na presença do Vereador-
executivo Rui Vital.

ALBURITEL
CICLO DE CONCERTOS DE NATAL
A Ourearte levou a programação do Natal em Ourém 
2019 à Igreja Matriz de Alburitel, apresentando este 
espectáculo com casa-cheia, à semelhança do que viria a 
acontecer no dia seguinte, na Igreja Matriz de Nossa Senhora 
Piedade, em Ourém.

CAXARIAS
CONCERTO DE NATAL
Depois do sucesso em que redundou a sessão dupla realizada na 
Igreja Paroquial de Fátima, os alunos do Conservatório de Música 
e Artes do Centro apresentaram o seu “Concerto de Natal” na Igreja 
Paroquial de Caxarias, novamente com casa cheia, na presença do 
Presidente da Câmara

FREIXIANDA, RIBEIRA DO FÁRRIO E FORMIGAIS
FESTA DE NATAL DOS LÍRIOS DO NABÃO
O Vereador-executivo Rui Vital representou a Câmara Municipal no Jantar de Natal 
do Rancho Folclórico Lírios do Nabão, da Associação Cultural e Recreativa Vale do 
Nabão, sediada em São Jorge, Freixianda, e a representar o concelho de Ourém há mais 
de quatro décadas, em Portugal e no estrangeiro

LE PLESSIS-TRÉVISE
MERCADO DE NATAL
Porque Ourém é muito mais que os seus limites geográficos, o Município voltou a ir ao 
encontro dos nossos, marcando presença na 15.ª edição do “Salon Arts et Délices”, o Mercado de 
Natal de Le Plessis-Trévise, cidade geminada com Ourém desde 1992.

natal no
concelho
de ourém

CENTRO DE 
ESTUDOS DE 
FÁTIMA
O CEF celebrou a 
quadra com uma 
cerimónia religiosa 
adornada pela presença 
de um Presépio Vivo 

protagonizaram um espectáculo 

CENTRO SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO
Utentes, colaboradores, dirigentes, 
familiares e amigos do Centro Social do 
Espírito Santo, celebraram o Natal com uma 
homilia nas instalações desta instituição de 
Lagoa do Furadouro, na presença do Vereador-
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NO REINO 
DA FILHÓS

Sabia que uma filhós 
de Freixianda pode ser 

um bailarote em Ourém 
ou um Sonho noutra 

parte qualquer do país? 
Arredondadas, espalmadas, 

com ou sem cauda? Como 
são, afinal, as tradicionais 
filhoses do Natal? Parece 

que o segredo sempre está 
na massa e, claro, no sabor. 

“No Reino da Filhós” 
encerra a primeira edição 

de um festival subordinado 
ao tema, organizado pelo 
Município de Ourém em 
parceria com a ACISO – 
Associação Empresarial 

Ourém Fátima. O objetivo 
passa precisamente por 

relembrar tradições, 
saboreando uma iguaria 
com distintos modos de 
confecção mas o mesmo 

sabor a Natal. 
De 20 a 22 de dezembro, 

na Tenda de Natal, 
abrilhantado por 

espectáculos musicais 
de um sem-número de 

artistas de todo o concelho, 
com o apoio das Juntas de 

Freguesia e Associações do 
Concelho de Ourém.

19h00
LELITA 

21h00
RANCHO FOLCLÓRICO VERDE PINHO 

(CARVALHAL)

21 DEZEMBRO
16h00

TUNA ACADÉMICA DA
ASSOCIAÇÃO SÉNIOR DE OURÉM

16h30
CONTO TEATRALIZADO
“AS FILHÓS DO NATAL”
PELA ADPAF SÉNIOR

18h30
GRUPO DE ZUMBA DA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DE URQUEIRA

19h00
GRUPO DE METAIS DA

SOCIEDADE FILARMÓNICA
OURIENSE 

20h00
GRUPO DE CONCERTINAS

DA CONCEIÇÃO

21h30
RANCHO FOLCLÓRICO

LÍRIOS DO NABÃO
(SÃO JORGE)

22 DEZEMBRO 

16h00
GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DA 
ASSOCIAÇÃO SÉNIOR DE OURÉM

17h00
OS ROMEIROS – GRUPO DE MÚSICA 

TRADICIONAL DE OURÉM

18h00
GRUPO DE CANTARES POPULARES

DE FONTAINHAS

18h30
GUITARRAS ENCANTADAS DA 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
BERNARDENSE

(CASAL DOS BERNARDOS)

19h00
CORO POLIFÓNICO
“OLIVAL ENCANTO”

19h30
RANCHO FOLCLÓRICO

OS MOLEIROS DA RIBEIRA
(OLIVAL)

20h15
GRUPO CORAL DO CERCAL

21h00
DANIELA PEREIRA

(ESPITE)

21h30
BRUNA GRAÇA

(CAXARIAS)

22h00
OS AMIGOS DA GANDAIA

(OLIVAL)

20 DEZEMBRO

21 DEZEMBRO

22 DEZEMBRO

ESCREVE
A TUA CARTA…

CARTAS AO PAI NATAL

Pretendendo incentivar e estimular a expressão escrita 
e a criatividade das nossas crianças, o Município 
de Ourém lança o desafio e premeia os melhores 
classificados 

O concurso destina-se às crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do nosso conce-
lho. As cartas deverão ser redigidas em impresso próprio para o efeito, podendo 
a criança expressar-se em prosa ou poesia, ilustrando ou não a missiva a entregar 
na Casa do Pai Natal até 23 de dezembro. 

Para mais informações, consulte o Normativo do Concurso em https://www.
ourem.pt/cartas-ao-pai-natal-normativo-do-concurso/

… E OFERECE
    O TEU PRESENTE

“UM BRINQUEDO AMIGO”
CAMPANHA DE RECOLHA SOLIDÁRIA  

Esta campanha de cariz solidário pretende que as 
crianças das nossas famílias possam partilhar alguns 
dos seus brinquedos usados, adoçando um pouco mais 
o Natal de outras crianças 

Brinquedos, jogos, livros, peluches e o mais que entender, podem ser entregues 
na Casa do Pai Natal (Praça Dr. Agostinho Albano de Almeida, Ourém), sendo que 
todas as ofertas ficarão ao cuidado do Centro Comunitário do Voluntariado de 
Ourém, para posterior distribuição pelas crianças carenciadas do nosso concelho

Ponto de recolha: Casa do Pai Natal, até 24 de dezembro.
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Ouvir Ourém e os Oureenses
Luís Miguel 
Albuquerque 
visitou associações, 
clubes e empresas, 
tomando nota das 
preocupações dos 
munícipes de Matas 
e Cercal

COMBATE À VESPA ASIÁTICA
Quase duas centenas e meia de ninhos destruídos, até ao final de outubro passado, 
no rescaldo da ação do Município de Ourém na identificação e exterminação dos 
ninhos de vespa velutina identificados no nosso concelho. O combate à propalada 
vespa asiática tem contado com o auxílio do Fundo Florestal Permanente, ao abri-
go do programa de apoio para a destruição dos ninhos de vespa velutina/asiática. 

MATAS E CERCAL MARCARAM A AGENDA DE NOVEMBRO
Luís Miguel Albuquerque liderou o Executivo 
Municipal numa incursão pela União de 
Freguesias de Matas e Cercal, a 11 de no-
vembro último, dia inteiramente dedicado 
às necessidades das povoações em questão. 

Cumprindo a tradição da iniciativa 
Ouvir Ourém e os Oureenses, o dia co-
meçou manhã cedo, com uma reunião 
de trabalho entre os autarcas da Câmara 
Municipal de Ourém e da União de 
Freguesias em questão. 

Acompanhado pelo Vice-Presidente 
Natálio Reis, e pelos Vereadores-executivos, 

Isabel Costa e Rui Vital, o Presidente Luís 
Miguel Albuquerque reuniu com Virgílio 
Dias e seu executivo, num encontro on-
de foram debatidas as principais carên-
cias identificadas pelos anfitriões. Os edis 
trocaram, depois, os gabinetes pelo traba-
lho de campo, passando em revista vários 
pontos nevrálgicos da região. 

Entre vistorias a locais onde a ação do 
Município pode ser preciosa, ou mesmo 
visitas a locais onde já se procedem a tra-
balhos de requalificação graças à inter-
venção da Câmara Municipal, passando 

por encontros com empresários da terra. 
O dia de trabalho foi longo e proveitoso, 
terminando com o tradicional encontro 
entre a população e os presidentes da 
Câmara e da União de Freguesias. 

Durante cerca de duas horas, Luís 
Miguel Albuquerque e Virgílio Dias ouvir 
preocupações e esgrimiram argumentos 
num debate cordial e baseado em temas 
tão prementes e dispersos quando ação 
social, educação, obras públicas, saúde, 
entre outros. 

Entre uma reunião de trabalho no Centro Social das 
Matas e a constatação do alargamento da rede de 
saneamento básico a alguns pontos do Cercal

RETRATO DAS BRIGADAS 
MUNICIPAIS
Sempre ao serviço de todos os oureenses, as Brigadas Municipais prosseguem 
a sua ação um pouco por todo o concelho e nos mais diversos quadrantes. A 
Brigada de Conservação da Rede Viária procedeu à limpeza de bermas e vale-
tas na União de Freguesias de Rio de Couros, enquanto a Brigada de Calceteiros 
atuou na reparação do piso exterior do Pavilhão do Caneiro.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
O FENÓMENO E SUAS 
IMPLICAÇÕES SOCIAIS

O Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência da Violência Contra as Mulheres 
motivou uma conferência subordinada 
ao tema, no Auditório do Edifício-sede 
do Município, numa iniciativa promovi-
da pela delegação de Ourém da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), 
em parceria com a Câmara Municipal. 

“Violência Doméstica – reflexões 
Teóricas e Implicações Práticas” foi o mo-
te de um debate aberto à comunidade, no 
qual participaram dezenas de profissio-
nais da área do apoio social, agentes da 
autoridade a operar no concelho, entre 
outros munícipes atentos a um flagelo 
que urge combater. 

Ricardo Baúto, especialista em Ciências 
Forenses e Psicológicas, e Rui do Carmo, 
coordenador da Equipa de Análise 
Retrospetiva de Homicídios em Violência 
Doméstica, dissertaram sobre o tema, as-
sim com o oureense Miguel Rodrigues, 
natural de Alburitel, Chefe da Polícia de 
Segurança Pública, autor e investigador 

deste fenómeno, de créditos reconhecidos 
e com obra publicada.  

O Vice-Presidente da Câmara, Natálio 
Reis, representou o Município, numa 
sessão marcada pela presença de João 
Moura, Deputado da Nação e Presidente 
da Assembleia Municipal de Ourém.

O Auditório do Edifício-sede contou com lotação esgotada ao longo de toda a sessão

O Vice-Presidente Natálio Reis com o 
investigador Miguel Reis

Dois dias de encontros, reuniões e de-
bates, meia centena de fornecedores 
e 300 participantes. A terceira edição 
da convenção “Summit 4 Travel” de-
correu em Fátima, a 9 e 10 de novem-
bro, reunindo profissionais da área do 
turismo. 
Luís Miguel Albuquerque participou 
na sessão de abertura, aproveitando 
a oportunidade para realçar alguns 
dos principais polos de atração do 
concelho de Ourém. “Convido-vos a 
explorar o potencial turístico do nos-
so território concelhio, elementos 
que podem servir de complemento 
ao grande fluxo de turismo religioso 
registado em Fátima, pela sua rique-
za histórica e cultural”, sublinhou o 
Presidente da Câmara Municipal. 

FÁTIMA RECEBEU
SUMMIT 4 TRAVEL

IPSS’s DO CONCELHO 
ADQUIREM VIATURAS COM 
O APOIO DO MUNICÍPIO

A APDAF Sénior convidou o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ourém para a cerimónia da bênção 
da viatura adquirida recentemen-
te por esta Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), precisa-
mente no âmbito de uma linha de in-
centivo deliberada pelo Executivo li-
derado por Luís Miguel Albuquerque. 

Aprovado em abril deste ano, 
o protocolo celebrado entre o 
Município e as 20 instituições que 
apresentaram candidatura, resulta-
rá num apoio global de 300 mil eu-
ros, a conceder até 2021. Com efei-
to, a Câmara comparticipa a compra 
de viaturas até 60%, com um valor 
limite de 20 mil euros. 
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01   “Ó Tia, Dá Bolinho?”, foi o mote de uma 
tertúlia alimentada pelas recordações de 
infância de cada um… e pelos bolinhos 
propriamente ditos, confecionados pelas 
especialistas Maria Delfina Oliveira e 
Maria Isabel Felicidade, oureenses de 
Alburitel. A Vereadora-executiva Isabel 
Costa abriu as portas do Museu Municipal 
de Ourém – Casa do Administrador, 
para celebrar uma tradição secular.

02  O Fundo Social dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Ourém celebrou o 
Magusto com uma castanhada a preceito. 
Dezenas de colaboradores do Município 
degustaram esta e outras iguarias típicas.

03  O XXX Festival de Bandas Civis do 
Concelho de Ourém atraiu largas dezenas 
de entusiastas à Igreja Paroquial de Fátima, 
a 2 de novembro. A edição deste ano foi 
organizada pela Associação Filarmónica 
1.º Dezembro Cultural e Artística Vilarense 
Reis Prazeres, cuja atuação fechou uma noite 
igualmente abrilhantada pelos intérpretes 
da Sociedade Artística e Musical da Bajouca, 
da Orquestra de Sompros de Ourém – AMBO 
e da Sociedade Filármonica Ouriense.

04  A Vereadora-executiva Isabel Costa 
representou o Município de Ourém na 
sessão da Assembleia Geral da Associação 
Portuguesa de Municípios com Centro 
Histórico (APMCH), decorrida em Tomar, a 
19 de novembro. A sessão magna resultou na 
aprovação do plano de atividades e orçamento 
para 2020, daquela que é a associação de 
municípios temática mais antiga do país, cuja 
fundação remonta a 22 de julho de 1988.

05  A Escola Básica e Secundária de 
Ourém e o Jardim de Infância de Boleiros-
Maxieira, hastearam a Bandeira Eco-
escolas, no final de novembro, no âmbito 
do programa internacional da “Foundation 
for Environmental Education”. O Município 
de Ourém foi reconhecido como “Parceiro 
Eco-Escolas 2018”, pelo apoio concedido aos 
estabelecimentos de ensino neste contexto.

06  A iniciativa “Chá com Arte” levou a cabo 
uma edição especial, a 15 de novembro, 
a propósito do tema “Cultura da Paz – 
Diálogo Ecuménico”. Gonçalo Cardoso, 
diretor do Consolata Museu – Arte Sacra e 
Etnologia e anfitrião da tertúlia, recebeu 
Isabel Costa, Vereadora-executiva da 
Câmara Municipal, e Ana Saraiva, Chefe de 
Divisão de Ação Cultural e Coordenadora 
da Rede de Museus do Médio Tejo.

07  O Presidente da Câmara Municipal 
distingui os atletas do Juventude Ouriense, 
medalhados no Campeonato Mundial de Kung-
Do-Te, realizado em Mirandela, de 22 a 24 de 
novembro. Rodrigo Cravo, de 16 anos, medalha 
de ouro no seu escalão etário, recebeu o seu 
diploma, na companhia do Mestre Carlos 
Fernandes e dos seus companheiros de equipa.

08  No âmbito da Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência, 
o denominado “Grupo da Diferença”, levou 
a palco o espectáculo Tarde da Diferença, 
abrilhantado pela participação do Centro 
de Reabilitação e Integração Ouriense, do 
Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, 
do Centro Social da Divina Providência, do 
Centro João Paulo II e da Escola de Educação 
Especial “Os Moinhos”. A cantora Joana 
Espadinha foi a convidada especial. 
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ALUNOS DESAFIADOS
PELA ASSEMBEIA MUNICIPAL 
A CRIAR PROJETOS DE
ARTE URBANA PARA OURÉM
A segunda edição do projeto AJO – 
Assembleia Jovem de Ourém está já está 
em curso.

Este ano, cerca de 2500 alunos são 
desafiados a apresentar projetos de ar-
te urbana para as cidades, vilas e aldeias 
do concelho de Ourém, tema que agra-
dou os mais jovens nas sessões de apre-
sentação que decorreram em todas as 
escolas envolvidas (Centro de Estudos 
de Fátima, Colégio de S. Miguel, Colégio 
do Sagrado Coração de Maria, Escola 
Básica e Secundária de Ourém, EB 2,3 
D. Afonso IV Conde de Ourém, EB 2,3 
Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão de 
Caxarias, Escola da Freixianda, Escola de 
Hotelaria de Fátima e Escola Profissional 
de Ourém).

João Moura, presidente da Assembleia 
Municipal de Ourém, faz um balanço mui-
to positivo da ronda de apresentações da 
AJO nas escolas. “Além dos alunos já esta-
rem familiarizados com a AJO e com os seus 

objetivos, notei um grande interesse no te-
ma deste ano. É algo que lhes diz respeito, 
que apreciam e sentem-se muito valoriza-
dos por poderem ter um papel interventivo 
nos seus territórios. Queremos mobilizar 
alunos, artistas e a comunidade num diá-
logo inovador que resulte numa paisagem 
inesperada”, referiu o autarca. 

“Vocês são a massa crítica, são o futuro, 
por isso é em vós que quero incutir o espí-
rito de amor pela vossa terra e pelo bem 
comum”, afirmou João Moura, referindo 
estar assim a cumprir um dos seus prin-
cipais objetivos enquanto presidente da 
AMO: “aproximar os eleitores dos eleitos e 
cativar pessoas para a vida pública”.

João Moura desafiou os alunos a sair 
da zona de conforto, “que é o amor por 
vocês próprios, pela família ou pelos ami-
gos, para tentarem fazer alguma coisa por 
pessoas que até nem conhecem. É esse o 
grande desígnio da AJO”.

A AJO, que vai na segunda edição, 

decorrerá em três etapas e em dois esca-
lões diferentes (2º/3º ciclo e Secundário). 
Após a fase de apresentação do projeto 
nas escolas, os estabelecimentos de en-
sino terão até ao mês de janeiro para ele-
ger os seus representantes, em cada um 
dos escalões. Nesta fase, cada equipa terá 
de apresentar uma proposta e defendê-la 
junto dos seus pares, sendo eleita a que 
obtiver mais votos.

Numa segunda fase, previsivelmente 
em maio 2020, decorrerá a Assembleia 
Jovem de Ourém, em que cada equipa 
terá assento na AJO, como se de uma 
Assembleia Municipal se tratasse. Nesta 
ocasião cada grupo apresenta e defende o 
seu projeto às outras escolas, sendo eleita 
a melhor proposta de cada escalão. A ses-
são da Assembleia Jovem de Ourém será 
liderada pelo presidente da AMO e terá 
um regimento próprio.

Na terceira fase, a equipa vencedora de 
cada escalão terá assento numa sessão da 

Assembleia Municipal de Ourém e apre-
sentará a sua proposta sob a forma de re-
comendação ao executivo municipal.

Além da oportunidade de verem as suas 
propostas apreciadas pelos membros da 
Assembleia Municipal de Ourém, os cinco 
vencedores de cada escalão terão direito a 
bilhetes para o Festival NOS Alive.

A ideia de arte urbana vencedora será 
a base para o trabalho a executar por um 
artista consagrado.

Para o presidente da AMO, “mais do 
que os prémios que possamos dar a estes 
jovens, a AJO é sobretudo a concretização 
de um objetivo que possibilita aos estudan-
tes a construção de um projeto local, a sua 
defesa junto dos seus pares e a sua apre-
ciação em sede de Assembleia Municipal. 
Na verdade, terão a oportunidade de ver 
concretizada a sua ideia, dentro daquilo 
que é razoável”.

AJO INCLUSIVA CONVIDA CRIF A APRESENTAR TRABALHOS
A AMO vai levar a cabo mais uma edição da AJO Inclusiva, 
destinada às instituições que acolhem pessoas com deficiên-
cia (Centro de Reabilitação e Integração de Ourém, Centro 
de Reabilitação e Integração de Fátima, Centro João Paulo 
ll e Casa do Bom Samaritano).

Este ano o programa decorre em moldes diferentes. Em 
vez de um concurso, a AMO convida anualmente uma insti-
tuição a apresentar os seus trabalhos na sala de exposições, 
para que toda a comunidade possa ter contacto com os tra-
balhos realizados pelos utentes. Em contrapartida é-lhes 
oferecida uma divertida tarde de cinema com direito a fast 
food e pipocas. Em 2020 a instituição convidada é o CRIF - 
Centro de Reabilitação e Integração de Fátima. 

Centro de Estudos de Fátima Colégio do Sagrado Coração de Maria Colégio de S. Miguel

EB 2,3 D. Afonso IV Conde de Ourém EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão de Caxarias Escola Básica e Secundária de Ourém

B 2,3 de Freixianda Escola de Hotelaria de Fátima Escola Profissional de Ourém
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João Moura
Presidente da Assembleia Municipal de Ourém

20191ºPrémio
BoasPráticas

DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DE PORTUGAL

www.am-ourem.pt

Caros Amigos,

Nesta época festiva, quero dirigir a cada um de vós uma mensagem especial.

Esta é, sem dúvida, uma data que incorpora um simbolismo de valores e de princípios que deve ser vivido e partilhado não só nestes dias, 
mas ao longo de todo o ano.

Cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos, e a cada organização, desempenhar um papel preponderante no contributo para um mundo 
melhor.

Na AMO temos tentado contribuir, dentro das nossas possibilidades, para esse fim. Além da missão de órgão deliberativo, ao longo do ano 
visitámos as nossas coletividades, instituições, organizações e entidades, estimulámos os nossos jovens a participar em atos de cidadania, 
valorizámos os nossos autarcas locais e divulgámos a nossa terra além fronteiras. 

Este foi um ano particularmente importante para a AMO, com o reconhecimento nacional pela ANAM (Associação Nacional das Assembleias 
Municipais), que nos atribuiu o primeiro prémio de Boas Práticas.

Mas queremos chegar mais longe. Queremos que todos os oureenses nutram amor pela sua terra. Queremos uma Assembleia Municipal de 
referência na promoção da Democracia Participada, onde os valores da honestidade, de respeito e de espírito de cooperação com todos os 
eleitos locais são a nossa prioridade. Queremos criar vivências que estimulem a participação dos cidadãos na vida democrática local.

“Que o amor permaneça nos corações”. É este o meu desejo para o ano que se avizinha. Com esperança no futuro e uma fé inabalável no 
Homem e na sua capacidade para construir um mundo melhor, desejo a todos um Feliz Natal e um e um Próspero 2020.
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