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■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 02 . DEZEMBRO 
09.00H ÀS 13.00H E 14.00H ÀS 17.00H 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
"CONTAS DE FÉ E FLORES", POR GRAÇA MARQUES 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graça Marques vive e trabalha em Fátima, assume-se como autodidata na fotografia, tendo 
como gosto pessoal a necessidade de mostrar tudo o que a encanta e emociona. Através deste 
olhar fotográfico tem vindo a participar em várias exposições de fotografias, bem como 
desfiles e galas de moda. A fotógrafa, marca ainda presença assídua nos eventos 
comemorativos da vida do Santuário de Fátima. 
Entrada livre 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 30 . NOVEMBRO 
10.00H ÀS 13.00H E 14.00H ÀS 17.00H 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA TÊXTIL 
"MOURASENCANTADAS"  
DE SOFIA PINTO CORREIA 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO DE OURÉM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projeto iniciado em 2014, com o título de “Mourasencantadas”, criando peças figurativas, 
representativas das lendas de mouras encantadas, existentes no território português, no 
contexto do património cultural imaterial, unindo conhecimentos da oralidade, das 
representações do religioso, sagrado, iconografia popular, materiais tradicionais e artesanais, 
dos cultos locais, entre outros. 
Resultante de influências árabes, celtas, de culturas e povos anteriores à constituição de 
Portugal, no cruzamento de atividades como a arquitetura, a escultura e pinturas 
iconográficas, o artesanato, a literatura oral e tradicional, criar visualmente a representação 
física e material do feminino ancestral. 
Na inauguração da exposição, no dia 27 de outubro, às 18h30, a artista plástica dinamizará a 
Hora do Conto à volta de histórias sobre Mouras Encantadas que serviram de inspiração para 
algumas das obras expostas. 
Entrada livre. Organização: Município de Ourém 
 
■■■  MÚSICA 

03 . NOVEMBRO  
21:30 

COMPASSO – BANDAS EM CONCERTO 
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Fundação INATEL, em colaboração com a Câmara Municipal de Ourém, realiza pelas 21h30 
do próximo dia 3 de novembro, no Cineteatro de Ourém, a iniciativa “Compasso – Bandas em 
Concerto”. 
Este concerto conta com as apresentações da Orquestra de Sopros da Academia de Música 
Banda de Ourém e da Sociedade Filarmónica velha Riachense. 
Mais informações: INATEL Santarém | T. 243 309 017 
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■■■  DANÇA 

04 . NOVEMBRO 
11:00H 

DANÇAS TRADICIONAIS E MOVIMENTO 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinamizado por Dulce Maurício, de uma forma descontraída e divertida, crianças e adultos 
em família, fazem uma viagem por diferentes danças do mundo. Criatividade, ritmo e 
exploração livre de movimento são o mote desta oficina de dança.  
Destinatários: Crianças dos 3 aos 8 anos, 
Min: 3 / Max: 10 crianças 
Participação: 2€ por criança. Os pais também participam. 
Nota: Vestir roupa confortável 
Contacto: Museu Municipal 249 540 900 (9831) 

■■■  SOLIDARIEDADE 

04 . NOVEMBRO 
12:30H 

ALMOÇO “OS AMIGOS DO CRIF” 
SALÃO DO MONTELO - FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Centro de Reabilitação e Integração de Fátima vai realizar um almoço no dia 4 de novembro, 
pelas 12h30, no Salão do Montelo – Fátima, para todos os “amigos” da instituição. 
 
Ementa: Cozido à Portuguesa, salada de fruta, pudim. 

 

■■■  FEIRAS 

04 . NOVEMBRO 
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. 
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■■■  CULTURA 

14 . NOVEMBRO 
09:00H 

(RE)CONHECER OURÉM 
OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Ourém e a ACISO - Associação Empresarial de Ourém-Fátima, encontram-se a 
organizar uma ação promocional e formativa denominada “(Re)conhecer OURÉM” a realizar 
no próximo dia 14 de novembro. 
Esta ação ambiciona proporcionar um conhecimento mais aprofundado de alguns dos 
principais recursos turísticos do concelho de Ourém aos profissionais que trabalham nos 
vários setores do turismo como hotéis, restaurantes, agências de viagem e de animação, entre 
outros, para que melhor os possam expor e apresentar aos turistas. 
A participação é gratuita, no entanto as inscrições são limitadas, usando para esse fim os 
seguintes contactos do Espaço Empresa:  
Telm.: 911 750 283  
E-mail: espaco.empresa@mail.cm-ourem.pt 

■■■  CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

14 . NOVEMBRO 
09:30H 

DIA MUNDIAL DA DIABETES 
CENTRO COMUNITÁRIO DE VOLUNTARIADO DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 14 de novembro comemora-se o Dia Mundial da Diabetes, e o Município de Ourém em 
parceria com a UCC de Ourém vão realizar no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, 
das 9.30h às 12.30h, um rastreio de avaliação e Prevenção da Diabetes. 

 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

12 . NOVEMBRO 
19.00H 

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES - ATOUGUIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ATOUGUIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 12 de novembro, a freguesia de Atouguia recebe o projeto "Ouvir Ourém e os 
Oureenses", uma iniciativa da Presidência da Câmara Municipal de Ourém, que pretende 
alargar o contacto direto entre eleitos e eleitores, ao longo de várias sessões, que se 
estenderão a todo o Município de Ourém. 
Mensalmente, o executivo municipal terá ensejo de, nessas deslocações, contactar 
diretamente com as forças vivas de cada freguesia, nas quais se incluem empresas, 
organizações da sociedade civil e autarquias, culminando com uma sessão aberta ao público, 
que decorrerá a partir das 19 horas, na sede da Junta de Freguesia. 
Nesse momento, os cidadãos terão oportunidade de questionar os presidentes dos executivos 
municipal e de freguesia, relativamente a questões do interesse público e que todos os dias 
poderão preocupar as pessoas, legitimamente em busca das melhores soluções. 
Estas sessões públicas terão também transmissão em direto no canal do YouTube do 
Município de Ourém. 
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■■■  OFICINA 

15 . NOVEMBRO 
10:00H 

OFICINA EXPOSITIVA “APRENDER NO MUSEU:  
A EPIDEMIA ESQUECIDA” 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A epidemia esquecida” é uma oficina expositiva que integra a rubrica “Aprender no Museu” 
complementada por uma visita às exposições da Casa do Administrador. Pretende-se, através 
de recurso a fotografias e documentos, refletir sobre a propagação da Gripe Pneumónica no 
mundo, em Portugal e em Ourém, onde ceifou a jovens vidas dos videntes de Fátima, 
Francisco e Jacinta. Reflete ainda sobre os seus efeitos e consequências, no contexto da 
realidade cultural, social e económica da época. Através desta oficina ficaremos a conhecer 
um pouco da medicina da época em Ourém, refletida em objetos médicos utilizados na cura 
de diversas doenças e algumas medidas adotadas pelas autoridades locais face a esta 
epidemia. 
Público alvo: alunos do 3.º CEB e secundário, máx: 25 
Atividade gratuita sujeita a reserva obrigatória através do Museu Municipal  
tel: 249 540 900 (9831) | tlm: 919 585 003 | museu@cm-ourem.pt 

 

■■■  COMEMORAÇÃO 

23 . NOVEMBRO 
10.00H E 14.00H 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10h00 - Oficina Pedagógica “Biodiversidade Oureense” 
Público-alvo: 2.º e 3.º ciclos 
Limite de participantes: mínimo 10 máximo 25 
14h00 - Oficina Pedagógica “Descobrir a Floresta” 
Público-alvo: Grupos escolares ou de ATL (crianças dos 3 aos 12 anos) 
Limite de participantes: mínimo 10 máximo 25 
Atividades gratuitas, mas com inscrição prévia e obrigatória 
Inscrições no Museu Municipal de Ourém, de terça a domingo das 9h às 13h e das 14h às 17h. 
Tel: 249 540 900 (ext. 6831) ׀ tlm: 919 585 003 ׀ e-mail: museu@mail.cm-ourem.pt 

 

■■■  CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

16 . NOVEMBRO 
09:30H 

DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR 
OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 17 de novembro comemora-se o Dia Mundial do Não Fumador, e o Município em 
parceria com a UCC de Ourém vão realizar, no dia 16 de novembro, uma ação de sensibilização 
na zona comercial de Ourém no período da manhã, das 9.30h às 12.30h. 
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■■■  DANÇA 

25 . NOVEMBRO 
15:00H 

DANÇAS EUROPEIAS NO MUSEU 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficina de danças da Europa. Acha que não sabe dançar? Venha e comprove o contrário.  
Experimente e aprenda novas danças onde a paixão, diversão, alegria e o convívio estão 
presentes. 
Participação gratuita. 
Contacto: Museu Municipal 249 540 900 (9831) 

 

■■■  MÚSICA 

25 . NOVEMBRO 
11.00H 

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. 

■■■  CONCERTO 

24 . NOVEMBRO 
18.00H 

“NOVOS MAESTROS, JOVENS INTÉRPRETES” PELO 
GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA 
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Cineteatro Municipal de Ourém recebe o espetáculo “Novos Maestros, Jovens 

Interpretes” pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, no dia 24 de novembro e com 

direção do Maestro Tiago Oliveira. 

Entre as 14.00H e as 16.00H decorre uma ação pedagógica, seguido do concerto com início 

às 18.00H. 

Organização: Ourearte – Escola de Artes e Música de Ourém 
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■■■  BIBLIOTECA 

NOVEMBRO 

NOVEMBRO NA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
 
FORA DA ESTANTE: MADALENA MATOSO 
02 A 30 DE NOVEMBRO 
Madalena Matoso venceu o Prémio Nacional de Ilustração’2018 com a obra “Não é nada 
difícil”. A Biblioteca Municipal de Ourém dedicará o Destaque Bibliográfico a livros ilustrados 
por Madalena Matoso, durante todo o mês de novembro. 
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 | Sábado das 10h00 às 13h00 
Entrada livre. Contacto: tel: 249 540 900 (6841) 
 
MINI YOGA ENTRE LIVROS 
03 . NOVEMBRO – 10.00H 
Aula de Yoga dinamizada pela instrutora Cristina Santos, que pretende ajudar as crianças a 
trabalhar o seu ser como um todo, através de histórias, música, jogos, exercícios e 
relaxamento. 
10h00 - para crianças dos 2/3 anos (acompanhadas de adulto); 
10h45 - para crianças dos 4/6 anos (autonomamente). 
Observações: Participação 2,50€ por pessoa, pagos diretamente à instrutora de yoga; 
Limite de participantes: máx. 8 crianças | min. 4 crianças; 
Inscrições na Biblioteca Municipal, ou através do tel. 249 540 900 (6831) 

 
EXPOSIÇÃO “ENTRE LINHAS E TRAÇOS” POR CONCEIÇÃO MENDES 
06 A 31 DE NOVEMBRO 
EntreLinhas e |Traços| destacar-se-á ao longo das obras expostas o envolvimento harmonioso 
entre as linhas urbanísticas da cidade de Ourém e a magia própria da época festiva que se 
aproxima. A inauguração será a 6 de novembro às 17.00h. 
Neste contexto, o nascer de novos traços resulta de um envolvimento profundo com os 
pormenores que nos abraçam: o nosso interior em contacto com o resto do mundo 
transcrevendo em formas lineares a nossa subjetividade. Entrada livre 
De segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 | Ao sábado das 10h00 às 13h00 
 
HORA DO CONTO “UMA CAIXA, MUITAS HISTÓRIAS” 
06 A 31 DE NOVEMBRO – 10.30H 
Hora do Conto, por Sílvia Rodrigues, à volta do livro “A caixa” de Min Flyte. 
Público-alvo: Crianças até aos 06 anos ׀ até 25 participantes por sessão; 
Participação gratuita. Inscrições através do telefone 249 540 900 
 
TEATRO MUSICADO “UM CONCERTO NO CORETO” 
17 . NOVEMBRO – 11.00H 
Teatro musicado com Helena Caetano e Marta Presume, à volta do livro “Um concerto no 
coreto” da coleção “As histórias da Bruxa Cornélia” escritas pela oureense Nicha Alvim e 
ilustradas pela vencedora Prémio Nacional de Ilustração’2018, Madalena Matoso. 
Público-alvo: Crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto 
Participação gratuita 
Inscrições na Biblioteca Municipal de Ourém ou através do tel. 249 540 900 (ext. 6841) 
Limite máximo. de participantes: 15 crianças + acompanhante(s) 
Duração: cerca de 1 hora 
 
DANÇAS COM LIVROS 
24 . NOVEMBRO – 11.00H 
Oficina de Danças Tradicionais e Movimento por entre os livros da Biblioteca Municipal de 
Ourém, dinamizada por Dulce Maurício, destinada a crianças do 03 aos 10 anos e suas famílias. 
Participação 2,00€ por criança, pagos diretamente à dinamizadora da atividade; 
Limite de participantes: Min: 3 / Max: 10 crianças; 
Inscrições na Biblioteca Municipal, ou através do tel. 249 540 900 (ext. 6841). 
 

 


