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■■■  EXPOSIÇÕES 

ATÉ 30. SETEMBRO 
3ª A DOMINGO | 10.00H ÀS 13.00H E 14.00H ÀS 18.00H 

EXPOSIÇÃO DE DESENHO "CAMINHO 
SAGRADO" DE ANA OLIVEIRA 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
 

Exposição de desenho “Caminho Sagrado” de Ana Oliveira disponível até 30 de 
setembro na Galeria da Vila Medieval de Ourém. 
 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917 | 
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 
 
 
 

 
■■■  TEATRO 

01 . 02 . SETEMBRO 

12ª MEIA MARATONA DE TEATRO 

PERAS RUIVAS - OURÉM 

 

Teatro, música e dança na 12ª Meia Maratona de Teatro promovida pelo Grupo 
de Teatro Apollo do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. 
 
A programação da 12ª Meia Maratona de Teatro decorre na sede do Centro 
Cultural e Recreativo de Peras Ruivas e na sua envolvente e todos os 
espetáculos são de entrada livre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■  PATRIMÓNIO 

02 . SETEMBRO 
09.00H ÀS 18.00H 

OURÉM NO CONVENTO DE CRISTO 
CONVENTO DE CRISTO – TOMAR 

 
Mostra de oferta turística e cultural de Ourém no Convento de Cristo em Tomar, 
no âmbito do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo (CIMT) e a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) para o 
desenvolvimento de ações de promoção turística e cultural da região do Médio 
Tejo, onde o concelho de Ourém se insere. 
 
Destinatários: Público em geral 
Entrada até às 14.00H: gratuita, pela porta do Claustro da Micha. 
Entrada a partir das 14.00H: gratuita, pela bilheteira do Monumento, (apenas 

para a atividade) para quem se fizer acompanhar do 'flyer' impresso do evento. 
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■■■  FEIRAS 

02 . SETEMBRO 
09.00H ÀS 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.  
 
 
 
 

 
 

■■■  LIVROS 

03. A 28 . SETEMBRO 
2ª A 6ª | 09.00H ÀS 17.00H 

FORA DA ESTANTE: D. MARIA II 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
 
No dia 25 de setembro de 2018 comemoram-se os 177 anos da elevação de Vila 
Nova de Ourém a Sede de Concelho. A Biblioteca Municipal de Ourém dedicará, 
durante todo o mês, o Destaque Bibliográfico a D. Maria II (e o seu tempo) que, 
em 1841, assinou o respetivo alvará a Vila Nova de Ourém. 
 
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 
Entrada livre 
 

 
 
 

 

■■■  ENSINO 

06 . E 07 . SETEMBRO 
14.00H ÀS 17.00H 

ABERTURA OFICIAL DO ANO LETIVO 
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM 
 
 

O Município de Ourém vai promover uma cerimónia para assinalar a abertura 
oficial do ano letivo 2018/2019 em Ourém, nos próximos dias 6 e 7 de 
setembro, no Cineteatro Municipal de Ourém. A atividade terá como tema a 
“Flexibilidade para a inclusão” e vai contar com a participação do CRIO e do 
CRIF. No dia 6 de setembro a sessão será dirigida ao pessoal não docente e no 
dia 7 aos docentes, com um momento de homenagem aos docentes 
aposentados. 
A “Abertura Oficial do Ano Letivo - Ourém 2018/2019” tem organização do 
Município de Ourém e conta com o apoio do centro de formação “Os 
Templários”.  
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■■■  TEATRO 

08 . SETEMBRO 
19.00H 

”SAAL” POR FILIPA FRANCISCO 

PRAÇA DO MUNICÍPIO 

 

Com direção artística de Filipa Francisco, SAAL é um espetáculo criado a partir 

de histórias das salinas da Figueira da Foz. Resultado de um processo de imersão 

na realidade local, com recolha de testemunhos de quem trabalhou e ainda 

trabalha o sal, junta artistas profissionais e amadores num espetáculo de dança-

teatro que conduz o público numa viagem poética a um mundo desconhecido. 

 

Entrada gratuita, sujeita a reserva obrigatória com inscrição através do Museu 

Municipal de Ourém - Tel: 249 540 900 (6831) | Tlm: 919 585 003 | 

museu@mail.cm-ourem.pt 
 

 

■■■  DANÇA 

09 . SETEMBRO 
11.00H 

DANÇAS TRADICIONAIS E MOVIMENTO 

MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 

 
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. 
 
Dinamizado por Dulce Maurício 
Destinatários: Crianças dos 3 aos 8 anos 
Min: 3 / Max: 10 crianças 
Participação: 2€ por criança (os pais também participam) 
Nota: Vestir roupa confortável 
 

 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

15 . SETEMBRO ATÉ 12 . OUTUBRO 
10.00H ÀS 13.00H E 14.00H ÀS 17.00H  

EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURA "SPYING 

ON US" DE ALMERINDA PEREIRA 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO  

 
Almerinda Pereira nasceu em 1975, em França. Estudou em Coimbra, onde se 
licenciou em Línguas e Literaturas Modernas e prosseguiu estudos pós-
graduados em Évora. O desenho e a pintura surgiram em paralelo com a 
entrada na vida ativa e com o agudizar da sua relação com a literatura. Foi 
expondo em várias galerias municipais, sobretudo a partir do ano 2000, desde 
a Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, ao Fórum Jovem da Maia, no 
Grande Porto. É atualmente colaboradora da revista libertária “A Ideia”, na área 
da ilustração. 
Partindo de uma técnica que descobriu na adolescência – a que chama de 
esferográfica Bic – Almerinda Pereira apresenta-nos um quadro-conjunto 
composto pelo retrato de nove escritores cujas narrativas a influenciaram na 
criação de uma certa mundividência dos autores e das suas obras, presente 
nesses mesmos retratos e nas outras duas séries que apresenta: a série a pastel 
e a série a óleo. 
De segunda a sexta – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 com entrada livre. 
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■■■  TORNEIO 

16 . SETEMBRO 
17.00H 

1º TORNEIO DE XADREZ 
VILA MEDIEVAL DE OURÉM - LARGO DO PELOURINHO 

 
Colaboração do Arbitro Internacional de Xadrez, Carlos Oliveira Dias. 
Participação gratuita. 
Inscrições limitadas a 20 participantes e obrigatórias até 10 de setembro para o 
email aurenchess@gmail.com  
 
Organização do Município de Ourém e da P´Escola - Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Soutaria 
 
 
 

 

■■■  SOLDARIEDADE 

16 . SETEMBRO 
09.30H 

EVENTO SOLIDÁRIO TREVO DA VIDA 
CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM  

 
Evento solidário promovido pela associação Trevo da Vida em parceria com a 
APDAF e com o apoio do Município de Ourém, com um rastreio de saúde, 
animação infantil e musical, caminhada e almoço. 
 
Inscrições e informações: assoc.trevodavida@hotmail.com e 913 001 594. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■■■  ASSOCIATIVISMO 

21 . 22 SETEMBRO 
DIA 21 | 19.30H ÀS 22.30H 
DIA 22 | 10.00H ÀS 12.00H 

SESSÃO DE (IN)FORMAÇÃO AO 

ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE OURÉM 
AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MUNICÍPIO 

 

Temáticas: Parcerias e Protocolos de âmbito associativo. 

Entidade Formadora: Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto. 

Destinatários: Agentes Associativos (dirigentes, monitores, associados) 

Inscrições: Participação gratuita com inscrição obrigatória e limitada até 19 de 

setembro para associativismo@cm.ourem.pt 

Organizadores: Município de Ourém e Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto 
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■■■  LITERATURA 

22 . SETEMBRO 
16.00H 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MANUAL 

PRÁTICO DE HORTICULTURA BIOLÓGICA”, 

POR LEONEL PEREIRA 

MUSEU MUNICIPAL – CASA DO ADMINISTRADOR  

 
O “Manual Prático de Horticultura Biológica” da autoria de Leonel Pereira e do 
Dr. Jean-Claude Rodet, é um guia de referência sobre horticultura biológica que 
apresenta soluções práticas e económicas para todos os que queiram dedicar-
se à produção de vegetais saudáveis. 
 
Destinatários: Público em geral 
Entrada Livre 
 
 

 

 
 

■■■  DESPORTO 

23 . SETEMBRO 
09.00H 

PASSO A PASSO POR OURÉM 2018 

“VAMOS ÀS UVAS” 
CLUBE DESPORTIVO DE ESPITE 

 

Local de concentração: sede do Clube Desportivo de Espite 

Horário de concentração: 09h00 

Horário de Início da caminhada: 09h30 

Extensão do percurso: 6 km 

Grau de dificuldade: Alto  

Inscrição obrigatória e gratuita  

Organizadores: Clube Desportivo de Espite 

Parceiro: Município de Ourém 

 
 

 

 
■■■  DANÇA 

23 . SETEMBRO 
16.00H 

DANÇAS EUROPEIAS NO MUSEU 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 

 
Mostra de danças da Europa onde a paixão, a diversão, a alegria e o convívio 
estão presentes. Se acha que não sabe dançar, venha e comprove o contrário. 
Experimente e aprenda novas danças tradicionais. 
Participação gratuita.  
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■■■  PATRIMÓNIO 

28 . 29 . 30 SETEMBRO 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 
2018 – PARTILHAR MEMÓRIAS 
OURÉM  

 

Ourém associa-se mais uma vez às comemorações das Jornadas Europeias do 

Património, iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que 

envolve cerca de 50 países e que tem como objetivo a sensibilização dos 

cidadãos para a importância da proteção do Património. 

A edição de 2018 é dedicado ao tema “Partilhar Memórias”. Reavivar 

continuamente a memória é fundamental para que o passado não seja 

esquecido, pois capacita-nos a atualizar impressões ou informações, fazendo 

com que a história se eternize na nossa consciência e se transmita de geração 

em geração. Partilhá-la entre as diferentes gerações, diferentes comunidades e 

diferentes países contribui para a construção de um mundo esclarecido, mais 

tolerante e melhor. 

 

Lançamento da Oficina Pedagógica "Nos Bastidores do Museu" 

28 de setembro – 10h00 e 14h30 

Arquivo Histórico Municipal e Oficina do Património 

Tendo como ponto de partida a elevação da Aldeia da Cruz a Vila Nova de 

Ourém em 25 de setembro de 1841, por Alvará da rainha D. Maria II, os 

participantes terão a oportunidade de contactar com objetos e documentos 

que ajudam a contar este momento marcante da história local de Ourém. 

O Museu Municipal de Ourém oferece a oportunidade de conhecer e 

compreender os métodos de pesquisa arqueológica, etnográfica ou 

documental e o percurso dos objetos desde a sua chegada à Oficina do 

Património, passando pela sua conservação e/ou restauro até à exposição. 

Participação gratuita | Inscrição obrigatória 

Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917 | 

museu@mail.cm-ourem.pt 

 

Dia Aberto no Museu 

28 a 30 de setembro – 10h00 – 18h00 

Dia aberto no Museu com visitas gratuitas à Casa do Administrador e visitas 

guiadas gratuitas à Vila Medieval de Ourém. 

Participação gratuita | Inscrição obrigatória 

Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917 | 

museu@mail.cm-ourem.pt 

 

Lançamento do livro "Ourém - do Castelo à Cidade" de Doutor António 

Rodrigues Baptista 

30 de setembro – 15h00 

Galeria da Vila Medieval de Ourém 

Entrada Livre 
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■■■  COMEMORAÇÃO 

28 . SETEMBRO 
10.00H ÀS 12H00 

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
PRAÇA D. MARIA II - OURÉM 
 

O Dia Mundial do Coração que comemora-se no dia 29 de setembro. 

No âmbito do Plano de Ação da Rede Social de 2018, em parceria com a UCC de 

Ourém e o CLDS 3G, vai realizar-se a comemoração do Dia Mundial do Coração 

no dia 28 (sexta-feira), das 10h00 às 12h00h, com as seguintes atividades:  

- Aula de ginástica – promover a prática desportiva regular como meio para um 

estilo de vida saudável; 

- Tenda da saúde – rastreios, educação para a saúde e avaliação de parâmetros 

realizados por profissionais da UCC de Ourém. 

 

As atividades têm como objetivos combater os principais fatores de risco para 

as doenças cardiovasculares; promover hábitos de vida saudáveis e encorajar o 

cidadão a ser responsável pela sua própria saúde. 

A Tenda da Saúde estará instalada em frente ao Edifício-sede do Município de 

Ourém, junto ao Espaço Empresa.   

 
 

 

 

■■■  DESPORTO 

30 . SETEMBRO 
08.30H 

PASSO A PASSO POR OURÉM 2018 

“CAMINHADA DO CABEÇO” 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO OLIVAL 

 

Local de concentração: sede CCRO 

Horário de concentração: 8h30 

Início da caminhada: 9h00 

Extensão do percurso: 11 Km 

Grau de dificuldade: Médio 

Inscrição obrigatória e gratuita 

Organizadores: Centro Cultural e Recreativo do Olival 

Parceiro: Município de Ourém 
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■■■  MÚSICA 

30 . SETEMBRO 
11.00H |11.30H  

MÚSICA PARA BEBÉS 
AUDITÓRIO DA OUREARTE 
 
A atividade “Música para bebés” realiza-se todos os meses até dezembro, à 
exceção do mês de agosto, com duas sessões: 
11h00- crianças dos 0 ao 1 ano  
11h30h- crianças a partir do 1 ano. 
 
A atividade terá lugar no auditório da Ourearte, com um custo de 1€/criança. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

30 . SETEMBRO 
13.00H  

BENÇÃO DOS CAPACETES 2018 
FÁTIMA 
 

A 5ª edição da Bênção dos Capacetes irá para a estrada a 30 de setembro e 
conta com vários grupos motards e motoclubes na organização. 
 
A Cerimónia de Bênção dos Capacetes 2018 realizar-se-á às 13h00 no Recinto 
de Oração do Santuário de Fátima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■■■  CULTURA 

ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL - 2018 
 
Este ano celebra-se o Ano Europeu do Património Cultural e o Museu Municipal 
de Ourém terá o seu serviço educativo (oficinas pedagógicas e visitas guiadas) 
para as instituições do concelho de Ourém GRATUITAS e ENTRADAS LIVRES aos 
domingos, na Casa do Administrador para todos e VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
à Vila Medieval e ao Castelo no primeiro domingo de cada mês. 
 
Inscrições no Museu Municipal de Ourém, de terça a domingo das 9h às 13h e 
das 14h às 18h. Tel: 249 540 900 (ext. 6831) ׀ tlm: 919 585 003 ׀ e-mail: 
museu@mail.cm-ourem.pt 
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■■■  EXPOSIÇÃO 

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

“CRIANÇAS ENTRE CRIANÇAS: OS 
PASTORINHOS DE FÁTIMA NA CASA DO 
ADMINISTRADOR” 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA EXPOSIÇÃO DE LONGA 
DURAÇÃO: OURÉM – DUALIDADES 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 

 
A programação da Casa do Administrador, desde a sua abertura em 2009, previa 
a produção de uma exposição temporária sobre os Pastorinhos de Fátima por 
ocasião do Centenário das Aparições de Fátima e da estadia de Jacinta, Francisco 
e Lúcia nesta casa de família. Como o título indica, a exposição encena uma 
representação da estadia dos Pastorinhos de Fátima na Casa do Administrador, 
onde realça simbolicamente o estado de infância e a dimensão profundamente 
humana destas três crianças que durante três dias conviveram com outras 
crianças – os filhos de Artur e de Idalina. O discurso expositivo não assenta numa 
recriação histórica (por falta de elementos que a sustentem). Encena antes uma 
interpretação criativa e simbólica que leva o visitante a imaginar a presença das 
três crianças de Aljustrel na casa do Administrador, as brincadeiras de infância e 
a comensalidade à volta de uma mesa digital, cujos menus servem contextos, 
episódios e personalidades incontornáveis nesta ligação entre Artur Oliveira 
Santos e Pastorinhos de Fátima, entre Vila Nova de Ourém, Fátima e Portugal. A 
exposição procura acolher o turista com uma visão de um quotidiano algo 
sacralizado pelo tempo, e envolver simultaneamente o público infantojuvenil 
(através da forte componente de ilustração), e os adultos (através de uma 
dimensão informativa que os próprios exploram e potenciam). A abertura ao 
público no mês de outubro regista o papel de Artur de Oliveira Santos na 
implantação da República em Portugal. Outubro é ainda um mês importante no 
calendário histórico das Aparições de Fátima. Passados cem anos, evoca a 
passagem consumada dos pastorinhos nesta casa de 13 a 15 de agosto de 1917. 

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO: OURÉM – DUALIDADES 
Em 4 de julho de 2009, o Museu Municipal de Ourém foi fundado com a 
inauguração da Casa do Administrador. Ao longo dos últimos oito anos, este 
núcleo expositivo acolheu várias exposições com funções prioritárias de 
representar e estimular a discussão sobre o território e as expressões identitárias 
de Ourém, uma vez que até então a comunidade oureense não dispunha de uma 
estrutura concelhia que as refletisse de uma forma global e integrada. O Museu 
Municipal de Ourém é um instrumento dinâmico de cidadania que deve ajudar a 
ler o passado e a pensar o presente, e fá-lo nomeadamente através das suas 
exposições. Desde a produção da primeira exposição de longa duração 
ocorreram decisões político-administrativas, transformações económicas, sociais 
e culturais que  conduziram a mudanças com efeitos na imagem projetada de 
Ourém. Foi o caso da fusão de freguesias em 2011. Agora em 2017, o Museu 
apresenta uma exposição renovada, com conteúdos bilingue, reforço de 
tecnologias e conteúdos informativos novos e renovados, resultantes de 
recentes mudanças e descobertas sobre este concelho vivido e habitado. 
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■■■  EDUCAÇÃO 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NO MUSEU  
MUSEU MUNICIPAL CASA DO ADMINISTRADOR / ESCOLAS 

 
Oficinas Pedagógicas no Museu, com possibilidade de deslocação às escolas: 
- “O feijão saltitão, a ervilha catita e a fava que sonhava” 
- “Grão a grão” 
- “Luz e dia” 
- “Pouca terra, muita pedra – Muita terra, pouca pedra” 
- "Caça ao tesouro na Vila Medieval" 
- "A Sementinha Mágica" 
- “A Escola da Minha Vida” 
- “A Água não pára quieta!” 
- “A Moura Oureana” 
- “Descobrir a Floresta” 
- “A Fantasia do Brinquedo” 
- “Vem e constrói o teu brinquedo” 
- “Um dia no Museu” 
- “Viagem a outros tempos” 
 
As Oficinas incluem a visita guiada às exposições patentes no Museu Municipal - 
Casa do Administrador. A "Caça ao Tesouro", “Um dia no Museu” e “Viagem a 
outros tempos” inclui visita guiada à Vila Medieval de Ourém. 
 
Inscrições obrigatórias: 
Custo por grupo: 18€ "Vem e constrói o teu Brinquedo: alunos do concelho 
-  2,00€ por criança, alunos externos - 2,50€ por criança. "Caça ao Tesouro na Vila 
Medieval": alunos do concelho - 2,00€ por criança, alunos externos - 2,50€ por 
criança. "Viagem a outros tempos": alunos do concelho - 1,00€ por criança, 
alunos externos - 1,50€ por criança. “Um dia no Museu”: ": alunos do concelho - 
2,00€ por criança, alunos externos - 2,50€ por criança. 
Deslocação da oficina às escolas, lares e centros de dia – Preço por grupo: 23€ 
("Vem e constrói o teu Brinquedo": 2,50€ por criança) 
Público-alvo: 3 aos 14 anos e Seniores 
Limite de participantes: máximo: 25 / mínimo: 8 
Inscrições no Museu Municipal de Ourém, de terça a domingo das 9h às 13h e 
das 14h às 18h. Tel: 249 540 900 (ext. 6831) ׀ tlm: 919 585 003 ׀ e-mail: 
museu@mail.cm-ourem.pt 


