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Relatório
População
Na freguesia de Cabeça Gorda, apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1950 com 2 761 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981, a freguesia possuía 1 827 habitantes,
residindo 96% na sede de freguesia e apenas 73 pessoas em montes dispersos.
Em 1991 dos 1 621 habitantes, a população residente na sede de freguesia representava 97%
do total da população, residindo nos montes 40 habitantes.
De acordo com o recenseamento de 2001 a população de Cabeça Gorda era de 1 571
habitantes, 1520 dos quais residiam na sede de freguesia e os restantes 51 distribuídos por
lugares isolados.
Salientam-se como montes mais importantes; o Monte da Corte ligeira Nova e Velha (turismo
rural), o Monte da Corte, O Monte Sardão e os Montes Da Abrunheira, Sobral e Borralha que
pertencem ao mesmo proprietário.
De 1980 a 1990 a população desta freguesia teve um decréscimo de 11,7% e de 1990 a 2001 de
3,1% e de 2001 a 2011 um decréscimo de 13,2%.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011 Cabeça Gorda tem uma população de
1 364 habitantes.
Pode-se concluir que a população desta freguesia rural tinha estabilizado na penúltima década,
tendo nesta ultima registado de novo um decréscimo acentuado.

Alojamentos
De acordo com os sensos de 2011, dos 810 alojamentos existentes, 68,9% são residência
habitual. A residência sazonal representa a 25,6% e os desabitados 5,5%.
Quando o plano foi elaborado 13,3% das habitações não possuíam electricidade, nos censos de
2001 apenas 0,9% das habitações da Cabeça Gorda estão nessa situação.
De acordo com os censos de 2001 apenas 1,8% dos alojamentos não tem água e 2,2% não tem
esgotos.
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Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado, Cabeça Gorda tinha rede de abastecimento domiciliário de água.
A captação por furo era a mesma da Salvada e possuía um reservatório com 300 m3.
Possuía sistema de drenagem de águas domiciliárias, mas não possuía ETAR.
Existia recolha de lixo.
Actualmente a Cabeça Gorda possui um sistema de abastecimento comum com a Salvada com
captações subterrâneas e um reservatório na Cabeça Gorda. Prevê-se que estes aglomerados
venham a ser abastecidos a partir da Albufeira do Roxo, mantendo as captações existentes.
Possui duas ETARs em licenciamento com projecto de reabilitação e ampliação. Os emissários
não têm serventia.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, a Cabeça Gorda possui 66 contentores de 800 litros.
Os chamados monstros domésticos são depositados em lugar definido pela Junta de Freguesia
donde são posteriormente removidos pelo serviço de recolha da DSU quando solicitado para
este propósito periodicamente.
A recolha dos resíduos sólidos na Cabeça Gorda é realizada três vezes por semana: às
segundas, quartas e sextas-feiras.
A Limpeza urbana é feita por funcionários da Junta de Freguesia.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Cabeça Gorda possui 4 ecopontos e 2 vidrões isolados para a deposição de papel, vidro e
embalagens de plástico e metal, cuja recolha é efectuada pela Resialentejo. Estes resíduos são
posteriormente enviados para reciclagem.

Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Cabeça Gorda possuía os seguintes equipamentos:
▪ 2 Escolas primárias
▪ Tele escola
▪ Jardim de Infância
▪ Posto médico
▪ Farmácia
▪ Junta de freguesia
▪ Casa do Povo
▪ Campo de futebol
▪ Mercado
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Propunha;
▫ Jardim público com campo polivalente entre o núcleo urbano e o Bairro Novo
▫ Centro de dia para a 3ª idade, na Casa do Povo
▫ C+S entre Salvada e Cabeça Gorda
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ E.B./JI de Cabeça Gorda
■ Posto médico
■ Polidesportivo (na Escola)
■ Polidesportivo de piso sintético
■ Casa do Povo (salão polivalente)
■ Campo de futebol em piso de relva sintética com balneários e iluminação
■ ETAR
■ Centro de convívio
■ Casa mortuária
■ Junta de freguesia
■ Farmácia
■ Biblioteca Escolar
■ Mercado
■ Sede da Associação Carpe Diem (em escola desactivada)
■ Sede da Associação Caça e Pesca 11 de Abril
■ Sede da Associação Ferro Bico - Clube recreativo e desportivo da Cabeça Gorda (secção de
BTT e columbófila)
■ Sede do Grupo de Teatro Jodicus
■ Sede da Associação de reformados
■ Sede do Grupo coral da Cabeça Gorda
É proposta da JF dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Salão cultural
□ Centro de dia
□ Lar para 3ª idade
□ Ampliação do Cemitério em terreno já adquirido pela JF
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Transportes
Cabeça Gorda é servida durante a semana, diariamente, por transportes colectivos.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados os
horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.04 h, 7.40 h e 8.45 h) e
tarde (13.25 h, 14.48 h, 17.15 h e 18.15 h).
No período nocturno, a população só dispõe de uma carreira para Beja – 18.45 h, com chegada
a Beja às 19.15 h.
Constata-se que não existem diferenças de horários nos períodos designados “escolar” e “não
escolar”, o que pressupõe não ser esta uma condicionante à frequência de carreiras.
No retorno, a última carreira é às 19.20 h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
Ao Sábado, o serviço rodoviário é considerado suficiente uma vez que cobre a manhã e a tarde.
Ao Domingo, não existe qualquer carreira.
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 7.20h, às 14h 00m e às 18h00m e regresso às 14h 15m e 18h15m apenas aos
domingos.
O tempo de percurso é de 15m no sentido Beja Salvada e 20m no sentido contrário.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 81 jovens da Cabeça
Gorda, dos quais 29 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 38 o 3º ciclo e os restantes 14 o
ensino secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
O transporte dos jovens provenientes dos montes é assegurado pelos circuitos especiais. São 2
os alunos que beneficiam destes circuitos e distribuem-se da seguinte forma:
- Monte das Arrelias – 1 aluno do 1º. ciclo
- Monte da Carozina – 1 aluno do 2º ciclo
Este transporte é assegurado por táxi.

Propostas do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta
Salvada/Cabeça Gorda, estava classificada como Centro de Apoio a comunidades rurais (para
servir uma população residente num raio de 5 Km) que deveria ser um centro alternativo à
cidade para oferta de um conjunto de bens e serviços.
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Foram definidas 5 áreas de expansão habitacional (ver planta de ordenamento- Planta de
Síntese):
A – Área que envolve um loteamento recente mas não totalmente construído em frente da Rua
da Estrela, que prevê a construção de 7 moradias e uma área cuja frente é definida pelo
prolongamento da Rua da Estrela.
B – Área de expansão apoiada no prolongamento da Rua da Estrela prevendo os alinhamentos
existentes na Rua Brito Pais e Rua Sarmento Beires.
C – Área definida pelo arruamento e linha de água.
D – Área de expansão apoiada na Rua de Beja.
E – Área de ligação entre o bairro novo e o núcleo urbano.
Está definida uma zona para jardim público com campo polivalente de pequenos jogos.
Como zonas condicionadas à construção, dentro do perímetro urbano, estão identificadas, uma
linha de água e respectiva faixa de protecção.

1ª Revisão do Plano (2000)
Como única alteração foi prevista uma zona de expansão a norte na entrada da aldeia,
completando a malha urbana existente.
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Concretização do plano
A expansão A está ocupada com projecto em curso e a nova zona de expansão prevista para
norte da aldeia também já tem alvará de loteamento. Encontra-se concretizada 23,5% da
expansão proposta e 14,3% dessa expansão em projecto.

Propostas da 2ª Revisão do Plano
Pode-se concluir que a população desta freguesia rural decresceu nesta última década, tendo-se
verificado um acréscimo da população residente nos montes isolados apesar da forte
concentração que se verifica da população na sede de freguesia (95%).
Nos fogos não ocupados em permanência, a residência sazonal tem um peso significativo e
apenas 45 alojamentos estão desocupados.
Durante a vigência do Plano foram concretizadas 23,5% das expansões propostas e existem
processos para a concretização de mais 14,3%.
As alterações agora propostas aos limites do perímetro urbano constam de:
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 Retirar do perímetro urbano uma parcela de terreno envolvente de uma linha de água a SE.
 Considerar novas zonas para equipamento num terreno municipal a nascente e que se liga
com uma zona já consolidada que se integra agora também no perímetro urbano.
 Eliminar uma zona de expansão que é propriedade da Junta de Freguesia de Salvada e que
por testamento não poderá vir a ser alienada. Assim a sua urbanização não é possível.
 Integração do campo de futebol no perímetro urbano.
 Proposta de uma zona urbanizável para actividades económicas abrangendo um terreno da
Junta de freguesia e um terreno de um particular, fazendo a ligação entre o campo de futebol e a
zona consolidada ao longo de uma via existente.
 Redefinição do zonamento, mantendo os usos no terreno que liga a aldeia ao Bairro Moinho
de Vento.
 Eliminação de zona proposta de zona para expansão habitacional a poente por se
considerar que não reúne condições para que se venha a desenvolver essa expansão e
proposta de criação na envolvente de duas áreas urbanizáveis, correspondendo a terrenos já
com algumas infra estruturas e cujos proprietários manifestaram interesse em urbanizar.
Estas alterações conduziram à retirada do perímetro urbano de 2,79ha e à integração nesse
mesmo perímetro de área no valor de 5,37ha.
Em conclusão verifica-se que o aumento da área do perímetro urbano proposto relativamente ao
atual que corresponde a 2,6ha, deve-se fundamentalmente à inclusão de áreas já consolidadas
com edificado e com o equipamento desportivo e com a criação de uma pequena área de cerca
de 0,6ha para localização ou relocalização de atividades económicas na periferia do aglomerado
urbano. As áreas propostas como espaço residencial urbanizável com 1,3ha é inferior ao que
estava previsto para esse fim e que foi retirada do perímetro urbano e devolvida ao espaço rural
correspondente a 2,6ha. A área do perímetro atual corresponde, em valor à área identificada
como consolidada e comprometida.
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O novo perímetro integra para além da área urbanizável residencial com 1,27ha, 0,64ha para
instalação de actividades económicas, 0,73ha para equipamento e 0,1ha para espaços verdes
num total de 2,74ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Cabeça Gorda, ocupam 37,06ha do território que
corresponde a 99,30% da área afecta ao perímetro urbano atual que integra 37,33ha.
O espaço urbanizável corresponde a 7,47% da área do perímetro urbano existente (excluindo os
solos afetos a zonas verdes com 0,67ha) com 36,65ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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