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■■■  CELEBRAÇÕES 

11 . AGOSTO 

FESTA DO EMIGRANTE  
PRAÇA D. MARIA - OURÉM  
O Município de Ourém dedica o dia 11 de agosto às suas comunidades 

espalhadas por todo o mundo numa festa popular aberta a toda a população. A 

festa do emigrante, que terá lugar em frente ao edifício-sede do Município de 

Ourém começará às 19.30H com a inauguração do monumento dedicado ao 

emigrante, da autoria de Hugo Travanca. Segue-se uma sardinhada e a 

atuação dos artistas Lelita (21.00H) e Emanuel (22.00H). Entrada Livre. 

 

 

 

 
■■■  CELEBRAÇÕES 

15 . AGOSTO 

COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DA 

FREGUESIA DE SEIÇA 

SEIÇA - OURÉM  
A freguesia de Seiça assinala no dia 15 de agosto 500 anos de fundação da 

freguesia.  

A data será assinalada com o habitual dia da freguesia, a partir das 15h00. 

Neste dia será entregue à freguesia a medalha de ouro de mérito municipal 

atribuída por ocasião do Dia do Município. 

 

 

 
 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 27 AGOSTO 

3ª A DOMINGO 09.00H – 13.00H | 14.00H – 18.00H  

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “CORES DE FADO” 

POR CELESTE RODRIGUES 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM  

"A vida todos os dias e uma aventura!" diz Celeste Rodrigues. E não fosse já 

uma proeza continuar a cantar e a encantar com o seu fado, por mais de sete 

décadas, o público que a ouve, abre agora mais uma janela da sua tão única 

sensibilidade e mostra-nos a sua pintura. "Não sei desenhar", confessa com 

pena, mas através dos pincéis descobriu uma nova voz que dá forma à poesia 

que existe nela. São árvores, rios, horizontes e sobretudo cores! Cores que a 

fascinam e nas quais se identifica: "eu sou cor". Rita (Filha e admiradora). 

Inauguração: 15 de julho às 18h 

Horário: de terça a domingo das 09h às 13h e das 14h às 18h; encerra à 
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segunda-feira. Organização: Município de Ourém 

Entrada livre 

 
 

■■■  LIVROS 

01 A 31 . AGOSTO 

2ª A 6ª 09.00H – 17.00H 

FORA DA ESTANTE 

150 ANOS DE RAÚL BRANDÃO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM  

Em 2017 celebramos do 150.º Aniversário do nascimento de Raúl Brandão. 

Durante todo o mês de agosto, a Biblioteca Municipal de Ourém destaca as 

obras de e sobre este grande escritor português, que fazem parte do seu 

acervo bibliográfico. 

Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 

Entrada livre 

 
 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

01 A 27 . AGOSTO 

2ª A 6ª 10.00 – 13.00H | 14.00H – 17.00H 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA POR JAQUÍN SERVEN 
GALERIA DOS PAÇOS 

Nasceu na Venezuela, em 1970 e estudou na Escuela de Artes “Arturo 

Michelena” (Valencia- Venezuela). Participou em numerosas exposições 

individuais e coletivas. Faz parte do grupo “Nuevo Horizonte”. Ilustrou o livro 

“Pequeñas frases para grandes hombres” de Bryan Robles, com a chancela 

“Editorial Círculo Rojo”. De segunda a sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h. 

Estrada livre 

 

 

 

■■■  LIVROS 

03 A 24 . AGOSTO 

10.30H 

FÉRIAS COM…HISTÓRIAS! 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 

Hora do Conto com o livro “O lobo que estava farto de andar” de Orianne 

Lellemand. O lobo decide deixar de andar. Para ele, andar a pé é aborrecido e 

cansativo. Por que não usar a bicicleta, os esquis, ou a mota? Será que o lobo 

vai mesmo deixar de andar a pé, ou descobrirá que, afinal, aquilo que muitas 

vezes é habitual é, afinal, a melhor solução de todas? Vem à Biblioteca 

Municipal de Ourém descobrir!  

Público-alvo: Crianças dos 03 aos 11 anos ׀ até 25 participantes por sessão. 

Participação gratuita ׀ Inscrições através do telef. 249 540 900 (ext. 6841) 
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■■■  DANÇA 

04 .  AGOSTO 

10.00H - 11.00H 

OFICINA DE DANÇAS TRADICIONAIS E 

MOVIMENTO 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 

Dinamizado por Dulce Maurício 

Destinatários: Crianças dos 3 aos 8 anos. Min: 3 / Max: 10 crianças 

Participação: 2€ por criança.  

Os pais também participam. Pretende-se de forma descontraída e divertida: 

- Desenvolver a coordenação motora, consciência rítmica, criatividade, 

socialização, memória; 

- Trabalhar o movimento no tempo e no espaço; 

- Exploração livre do movimento. 

Nota: vestir roupa confortável 

 

 

■■■  MÚSICA 

04 . 10 . 18 . 25 . AGOSTO 

22.00H  

MÚSICA NA PRAÇA 
PRAÇA DR. AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA 
A programação da iniciativa “Música na Praça” tem por objetivo animar as ruas 

da Cidade de Ourém e proporcionar oferta cultural diversificada e de qualidade 

durante todo o verão, a todos os munícipes. A entrada nos espetáculos é livre. 

Sexta-feira, 04 de agosto – Fado na Praça  

Delfina Henriques e Carlos Mendes. 

Quinta-feira, 10 de agosto – Música Portuguesa na Praça 

Zé António e Rui Sérgio.  

Sexta-feira, 18 de agosto – Música Popular na Praça   

“Romeiros”  

Sexta-feira, 25 de agosto – Jazz na Praça  

“6/4” 

Organização: Município de Ourém 
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■■■  FEIRAS 

05 . AGOSTO 

10.00H - 15.00H 

FEIRA SOLIDÁRIA  
JUNTO À IGREJA MATRIZ DE OURÉM  

A Feira Solidária realiza-se no primeiro sábado de cada mês, entre as 10h00 e 

as 15h00, junto à Igreja Matriz de Ourém. Os objetivos da Feira Solidária são 

reciclar artigos em bom estado e promover a troca de bens e serviços a custos 

reduzidos, numa ótica de partilha de solidariedade. Caso pretenda participar 

enquanto expositor deverá inscrever-se na Divisão de Educação e Assuntos 

Sociais, na Câmara Municipal de Ourém.  

Informações: T. 249 540 900 (ext. 6536 ou 6508) ou 

centrocomunitariovoluntariado@mail.cm-ourem.pt 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

05 . AGOSTO 

16.00H  

(CON)TRIBUTOS – APRESENTAÇÃO DO 

LIVRO “ELA: A ESSÊNCIA DE UMA PRINCESA” 

DE MANUELA PEREIRA E ELISA SILVA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 

Elisa Silva é natural do Concelho de Ourém. Tem 22 anos e já há alguns anos 

que não reside em Portugal. 

Há cerca de 3 anos escreveu a sua biografia, que foi apresentada em vários 

pontos do país. A obra foi já traduzida em italiano, com o objetivo de ser 

apresentada na Suíça Italiana, onde reside. 

É Contabilista e deseja voltar a estudar e seguir os seus sonhos. Gosta de viajar 

e de conhecer outros povos e culturas. 

Escreveu a sua biografia porque sente que o deveria fazer e porque a ideia de 

poder ajudar alguém a conforta é suficiente para se sentir bem. 

Manuela Pereira nasceu em Chaves, Portugal, em 1971. Licenciada em 

Humanidades no ano de 1999, passou a lecionar Português e Latim em várias 

instituições públicas e privadas, profissão que foi substituída pela Comunicação 

pouco tempo depois, onde ligou a sua vida à rádio e televisão, durante os 10 

anos seguintes. 

Com a vertente literária muito enraizada desde 2008, quando começou a 

escrever, lançou duas obras de sua autoria e presentemente, escreve para a 

editora “A minha vida dava um livro”. 

Biógrafa há cerca de 3 anos, tem dedicado a sua profissão à escrita e 

organização de livros biográficos de pessoas conhecidas e outras anónimas. Na 
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direção editorial da revista “Inurban” tem desempenhado, ainda, funções que a 

ligam à imprensa escrita. 

Entrada livre. 

 
 

  
■■■  FEIRAS 

06. AGOSTO 
09.00H - 13.00H  

MERCADOS ECORURAIS  
JUNTO À IGREJA MATRIZ DE OURÉM  

Como já vem sendo hábito, a manhã do primeiro domingo de cada mês tem 

uma animação diferente junto à Igreja Matriz de Ourém, que se transforma 

para receber os “Mercados Ecorurais”. A iniciativa permite aos pequenos 

produtores do concelho escoar os seus produtos, criando oportunidades de 

negócio. Entre as 09.00H e as 13.00H, os comerciantes do concelho usufruem 

de uma banca e equipamento de apoio à venda dos produtos. Uma oferta que 

inclui produtos agrícolas, vinho, mel, bolos, pão, artesanato, entre outros bens. 

Todos os produtores que pretendam participar na iniciativa podem inscrever-

se, gratuitamente, junto do Gabinete do Serviço de Apoio à Atividade Produtiva 

no Mundo Rural, na sede da empresa municipal Ourémviva. 

 

 

 

■■■  DESPORTO 

13 . AGOSTO 

TORNEIO 4X4 PAINTBALL  
CLUBE DESPORTIVO DE ESPITE  
Torneio 4x4 Paintball. 

Preço: 12.5 bolas 

Local: Espite – Ourém (junto ao clube) 

Recarregamento: 5€ 

Prémio para a melhor equipa 

Direito a reforço alimentar 
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■■■  ASSOCIATIVISMO 

17 . AGOSTO 

19.30H  

FESTIVAL DAS SOPAS  
ESPITE  
Rua Professor Mário Albuquerque 

Sócios – 5€ 

Não Sócios – 6€ 

Dos 6 aos 12 anos – 3€ 

Organização: Clube Desportivo de Espite 

 

 

 

 

 

 
 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

20 . AGOSTO 

16.00H  

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA: 

“CRIANÇAS ENTRE CRIANÇAS: OS 

PASTORINHOS DE FÁTIMA NA CASA DO 

ADMINISTRADOR” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 

Museu Municipal de Ourém, de terça a domingo das 9h00 às 13h00 e das 

14h00 às 18h00 

Contactos: tel: 249 540 900 (ext. 6831), tlm: 919 585 003, e-mail: 

museu@mail.cm-ourem.pt 

Organização: Município de Ourém 
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■■■  DESPORTO 

26 . 27 AGOSTO 

II GEOCACHING WEEKEND  
CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM 
Decorre este ano a segunda edição do Geocaching Weekend, em Ourém, nos 

dias 26 e 27 de agosto. Ao longo destes dois dias, os geocachers bem como o 

público em geral têm oportunidade de praticar a modalidade enquanto 

descobrem alguns recantos do concelho de Ourém. Para alem de muitas 

atividades, acontecerá também a inauguração oficial da sede do geocaching 

Ourém, em casais da Abadia. Organização: União Desportiva de Ourém. 

 

 

 

 
 

 


