
Brevíssimo – O problema da Saúde em Ourém 

 

O problema dos serviços de saúde no concelho de 

Ourém tem muitos anos, mas agravou-se seria-

mente nos últimos meses. Há Centros de Saúde, em 

especial no norte do concelho, sem médico e perto 

de ¼ da população não tem médico de família. Em 

agosto de 2021 foi feito um concurso para 2 novos 

médicos, mas nem um surgiu. Desde então, por 

motivos vários, o problema agravou-se ainda mais. 

Por vezes surgem algumas soluções temporárias, 

mas que apenas resultam no empurrar o problema 

para a frente. Além da falta de médicos de família 

acresce ainda a falta de serviços de urgência no 

concelho. As infraestruturas (da responsabilidade 

do Município) vão sendo melhoradas, mas sem 

médicos não têm utilidade. Cada interveniente 

(Município e Estado Central) deve assumir as suas 

responsabilidades e esta é manifestamente uma das 

prioridades da nossa terra. 

OUR (NSP) – A Câmara Municipal apresentou um 

projeto ao POSEUR (Apoios da União Europeia) 

para criação de circuitos urbanos de transporte 

público em Ourém e Fátima, com recurso a 

autocarros elétricos. O investimento total é de 860 

mil euros, e a comparticipação esperada será de 

605 mil euros. Isabel Dinis. 

Rio de Couros (RCR) – Daniela Rodrigues, uma 

jovem natural de Pontriquei-

ra, em Rio de Couros, é uma 

das novíssimas repórteres da 

recém-criada CNN Portugal. 

Que tenha muito sucesso na 

sua carreira. Paulo Nunes. 

São Sebastião (ATG) – Abriu 

recentemente em São Sebastião, pela mão de duas 

emigrantes ucranianas, um novo restaurante de 

nome «Restaurante da Iryna». Quem tiver 

oportunidade, visite-o, saboreie a boa comida e 

ajude a economia local. Pedro Ferraz. 

Olival (OLV) – Na zona do Olival, Gondemaria e 

Cercal, por alturas do Natal, foram relatados 

assaltos e tentativas de assaltos a várias casas. Foi 

também relatado a roubo de um reboque na 

Gondemaria mas que entretanto já foi recuperado. 

Todo o cuidado é pouco com os amigos do alheio. 

Pedro Ferraz. 

Vilar dos Prazeres (NSM) – Um grupo de jovens de 

Vilar dos Prazeres e aldeias 

vizinhas, autointitulados "Char-

niqueiros" organizaram mais 

uma vez a grande Fogueira de 

Natal, mantendo assim uma 

tradição antiga, e ajudando a 

dar um melhor Natal a quem se 

sente mais só. Paulo Nunes. 

Vilar dos Prazeres (NSM) – O Caxarias foi o 

grande vencedor do “dérbi” de futebol com o 

Vilarense, jogado na casa deste último no passado 

dia 19 de dezembro. O resultado de 0-2, favorável 

ao Caxarias, permitiu-lhe somar os primeiros 



pontos do campeonato. O Vilarense continua sem 

ganhar ao fim de 8 jogos. Paulo Nunes. 

Fátima (FTM) – O atleta olímpico fatimense David 

Rosa, com 35 anos de idade, 

foi recentemente o grande 

vencedor da penúltima 

etapa da prova "Santander 

Brasil Ride Espinhaço", em 

formato Cross Country 

Olímpico (XCO), realizada 

em Minas Gerais, no Brasil. 

Paulo Nunes.  

Palmaria (FMG) – Fruto de um esforço conjunto 

entre a Junta de Freguesia da Freixianda, Ribeira do 

Fárrio e Formigais e do Município de Ourém foi 

reabilitada a ponte pedonal da Palmaria e foi 

efetuada a limpeza da zona envolvente à ponte 

pedonal no Porto Velho. Luís Lourenço. 

Ourém (NSP) – A Câmara Municipal de Ourém 

prolongou até 31 de 

janeiro o prazo pa-

ra a apresentação 

de candidaturas ao 

Apoio ao Associativismo, Cultural Desportivo e 

Recreativo do concelho. Carlos Pereira. 

Sobral (NSM) – A Arrifaire (Assoc. Coutada da 

Serra d’Aire) e a Assoc. Caçadores da Freg. NS 

Misericórdias organizam uma montaria ao Javali no 

próximo dia 22 de janeiro. A concentração será 

efetuada junto ao aeródromo de Pias Longas no 

Sobral. Mallik Pereira. 

Bairro (NSM) – A VI Edição do “Trail Serra D’Aire, 

Bairro, Ourém” realiza-se a 23 de janeiro e contará 

com a participação de 800 atletas, distribuídos por 

3 opções: 'Caminhada' (12 km), 'Trail curto' (15 

km) e ‘Trail Longo’ (30 km). O evento é organizado 

pelo G.C.D.R. Bairrense, A.C.R. Outeiro das Matas e 

Serra D’Aire Trail Team, em parceria com o 

Município de Ourém e a Junta de Freguesia N. S. 

Misericórdias. Carlos Pereira. 

Fátima (FTM) – O projeto vencedor deste ano do 

Orçamento Participativo foi o «Parada para receber 

o hospital de campanha do INEM», que visa a ser 

realizado em Fátima. O total de investimento é de 

73.363 Euros. Paulo Nunes. 

Urqueira (URQ) – Realizou-se no passado dia 12 

de dezembro, a primeira feira mensal em Urqueira 

desta nova edição. O 

sucesso foi enorme e 

existem já vários 

novos vendedores a 

querer aderir. A feira 

acontece todos os 

segundos domingos 

de cada mês. Jorge Lebreaud Gonçalves. 

Vilar dos Prazeres (NSM) – O centro de lavagens 

auto Celiwash irá reabrir em breve com muitas 

novidades na Zona Industrial de Vilar dos Prazeres. 

A data prevista de abertura é já o próximo dia 16 de 

janeiro. Paulo Nunes. 

Formigais (FMG) – Este inverno a Fonte Grande 

fez o seu “rebentamento” em meados de dezembro, 

mais cedo do que é 

costume. A Fonte Gran-

de é uma nascente 

sazonal, localizada em 

Formigais na margem 

esquerda do Nabão. Em 

alturas de fortes chuvas, 

as galerias cársicas da 

serra enchem e a água 

faz o afloramento em 

diversas nascentes, sen-

do uma das mais ‘majestosas’ a nossa Fonte Grande. 

Isabel Fernandes. 

 


