
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brevíssimo – Preço da Água em Ourém – De 

acordo com um estudo da DECO e baseado na 

análise dos tarifários de 2021, em Ourém é onde se 

paga mais pela água canalizada em todo o distrito 

de Santarém. No nosso concelho o fornecimento de 

água está concessionado a uma empresa privada, a 

Be Water, empresa detida por uma multinacional 

chinesa. O contrato de concessão foi assinado em 

1996 e terminará em 2027. Pelo meio foi feito um 

aditamento ao contrato de concessão de forma a 

incluir nele a remodelação das infraestruturas num 

investimento total de 15 milhões de euros e uma 

renegociação de tarifários de forma a colmatar o 

facto de não se ter verificado o crescimento popu-

lacional previsto no contrato inicial. O Município 

justifica a não denúncia do contrato pelos elevados 

valores que teria que pagar como compensação. 

Paulo Nunes. 

Olival (OLV) – Embora sem a ‘pujança’ de outros 

anos, consequência da situação pandémica em que 

vivemos, no passado dia 

2 de fevereiro cumpriu-

se mais uma vez a 

tradição com a concre-

tização da centenária 

Feira do Adro, ou Festa 

de Nossa Senhora das 

Candeias, em que o 

produto bandeira são os 

pinhões. Mas nela tam-

bém podem ser adqui-

ridas plantas e árvores 

de fruto, ferramentas agrícolas e muito mais. Pedro 

Ferraz. 

Vilar dos Prazeres (NSM) – Abriu, no passado dia 

16 de janeiro, na Zona Industrial de Vilar dos 

Prazeres a CeliWash, um centro de lavagem auto-

móvel com várias novidades e vários serviços 

incluídos, nomeadamente: lavagens com água quen-

te, lava jantes, limpeza de tapetes. Paulo Nunes. 

Olival (OLV) – Já foram iniciadas as obras para 

construção da “Rota das Azenhas”, um percurso 

pedestre ao longo das ribeiras do Olival e da Aldeia 

Nova, ligando o 

Parque de Meren-

das do Olival à 

fonte da Conceição. 

No dia 20 de 

março de 2021, 

alguém fazia a 

sugestão no nosso 

grupo para a construção de um “passadiço de 

madeira com bancos à beira do rio desde o Olival 

até à Conceição”. Um mês depois, o Município 

anuncia este projeto. Valeu a pena a sugestão 

efetuada no nosso grupo. Pedro Ferraz.  

Fátima (FTM) – A Santa Casa da Misericórdia de 

Ourém-Fátima irá dar início à construção da sua 

nova sede em Moimento, na freguesia de Fátima. O 

projeto envolve investimentos na ordem dos 3 

milhões de Euros, dos quais 1,1 milhões serão 

financiados por apoios comunitários, 250 mil Euros 

pelo Município de Ourém e o resto deverá ser a 

banca. Paulo Nunes. 

Vale da Meda (RBF) – No passado dia 9 de dezem-

bro a Assembleia de Freguesia da Freixianda, 

Ribeira do Fárrio e Formigais aprovou a construção 

do Parque de Merendas do Vale da Meda que irá 



 
 
 
 
 
 

 

concretizado junto à ribeira num excelente local 

com bons acessos. Luís Lourenço. 

Pinheiro (NSP) – Finalmente chegou a bom porto 

um problema com décadas na rua principal do 

Pinheiro. Para isso 

foi necessário o 

acordo dos pro-

prietários para a 

demolição de dois 

muros de forma a 

permitir o alarga-

mento da via. Sendo uma via de acesso a Ourém e 

ao IC9, certamente a melhoria de visibilidade e 

segurança será aplaudida por todos. (foto do site do 

Município). Pedro Ferraz.  

Resouro (URQ) – No passado domingo, dia 23 de 

janeiro, a tradicional festa do Resouro, em honra do 

seu padroeiro, São Sebastião, por força das 

condicionantes relacionadas com a pandemia 

COVID 19, resumiu-se à celebração eucarística e à 

procissão solene. Seguiu-se a venda dos bolos dos 

andores. Jorge Gonçalves. 

Carvoeira (CXR) – Após uma consulta pública 

realizada no Facebook em dezembro último, a Junta 

de Freguesia de 

Caxarias decidiu 

dar nova vida à 

escola primária da 

Carvoeira, conver-

tendo-a num Al-

bergue para Pere-

grinos e simultaneamente um com um espaço de 

Museu e Cultura. Bruno Marques. 

Toucinhos (ALB) – Estão em curso as obras de 

requalificação dos Jardim das Oliveiras em 

Toucinhos, um projeto da Junta de Freguesia de 

Alburitel que conta com o apoio financeiro do 

Município e que visa a recuperação da antiga escola 

e da zona envolvente. Paulo Nunes. 

Seiça (SÇA) – Em Seiça, por iniciativa da Junta de 

Freguesia, foi criada a Brigada do Voluntariado, um 

projeto que junta vários voluntários da freguesia 

que efetuam diverso tipo trabalhos. A primeira ação 

desta brigada foi a limpeza de bermas e valetas na 

estrada principal de Seiça. Depois desta, várias 

outras ações se seguiram e várias outras estão já na 

calha. Excelente iniciativa. Paulo Nunes. 

Santo Amaro (NSM) – No dia 15 de janeiro 

cumpriu-se a tradição em Santo Amaro com a 

realização das festas em honra do seu santo 

padroeiro – Santo Amaro. Às cerimónias religiosas 

juntam-se as bancas onde o pinhão é rei, mas onde 

é possível adquirir muitas outras iguarias da terra, 

e os devotos deixam velas e outros objetos em cera 

em agradecimento por alguma graça ou em pedido 

de algum tipo de ajuda. Paulo Nunes. 

DESPORTO 

Rio de Couros (RCR) – João Oliveira não vive no 

concelho de Ourém, 

mas tem cá as suas 

raízes paternas, mais 

concretamente no 

Casal de Baixo, Rio de 

Couros. Com apenas 

14 anos, o João é já 

uma grande promes-

sa do Karting, tendo 

vencido 4 corridas no campeonato de Portugal e a 

Copa Rotax em Espanha. Força campeão! Carlos 

Pereira. 

Fátima (FTM) – A ouriense Ana Sofia Costa, do 

Centro João Paulo II, escalou nove posições no 

ranking mundial de Boccia (classificação feminina 

BC3), e ocupa atualmente o 14º lugar. Entretanto, a 

Ana Sofia Costa e a parceira de competição Celina 

Gameiro, também de Ourém, foram convocadas 

para o 5.º estágio de preparação da época 

desportiva 2021-22, que se realiza no Centro de 



 
 
 
 
 
 

 

Alto Rendimento de Gaia a 19 e 20 de fevereiro. 

Carlos Pereira. 

Ourém (NSP) – O jovem David Anagnoste, aluno da 

Arabesque – Academia de Dança de Ourém, atingiu 

a Final do Mundial do Youth America Grand Prix, 

que se realizará em abril em Tampa, no estado da 

Flórida, nos EUA. Carlos Pereira 

Ourém (NSP) – O Atlético Ouriense atingiu os 

oitavos-de-final da Taça de Portugal de futebol 

feminino onde irá defrontar em casa, a 13 de 

fevereiro, o Racing Power Football Club (Seixal). 

Nas rondas anteriores as nossas campeãs 

cilindraram o Merinhas (14-0) e venceram o 

Boavista (1-0). Recorde-se que o Atlético Ouriense 

tem já o nome gravado neste troféu, quando em 

2013/14 venceu o Futebol Benfica, por 1-0, com 

golo de Filipa Rodrigues, atualmente ao serviço do 

Estoril-Praia. Carlos Pereira. 

 

ESTE ESPAÇO VAZIO TEM UMA 

RAZÃO DE SER 

 

É aquele espaço onde deveria estar uma notícia 

da sua aldeia/vila/cidade, mas que se esqueceu 

de nos enviar ☹ 

 

Aconteceu algo na sua terra e que julgue 

interessante colocar aqui? Uma pessoa da terra 

que fez 100 anos? Uma nova empresa ou 

estabelecimento que nasceu? Uma festa que se 

realizou? Uma curiosidade que aconteceu? 

 

Contribua com notícias, enviando para Paulo 

Nunes por mensagem privada ou para o mail 

amigos.ourem@gmail.com  

 

PASSATEMPOS E RISADAS “BREVES” 

Adivinha: Qual é a panela que está sempre triste? 

(resposta no próximo número do Breves) 😊 

Quadrado mágico 3x3: Preencha cada 

uma das quadriculas do 

quadrado mágico com 

números de 1 a 9 de 

forma que somando na 

horizontal, na vertical 

ou nas diagonais, a soma 

é sempre 15. Para 

facilitar, foi colocado o número 5 no local 

certo. (solução no próximo número do Breves) 😊 

Conversa de recém-casados: Ela – Querido, o que 

é que preferes? Uma mulher bonita ou uma mulher 

inteligente? Ele – Nem uma, nem outra. Tu sabes 

que eu apenas gosto de ti. 

 

ANÚNCIOS  

Tem um negócio no concelho de Ourém? Gostaria de o anunciar 

neste espaço e simultaneamente ajudar uma instituição 

solidária do concelho? Envie mensagem para o email do grupo, 

amigos.ourem@gmail.com para saber como. 
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