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■■■  COMEMORAÇÃO 

04 . JANEIRO  
10:00H E 14:00H 

DIA MUNDIAL DO BRAILLE 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A escrita é uma forma de comunicação, de comunicar a nossa história e identidade. Esta 
oficina pedagógica pretende desmistificar a ainda, para muitos, enigmática escrita Braille, 
dando a conhecer outras realidades às pessoas normovisuais (quem tem o sentido de visão 
sem deficiência), pois o conhecimento é o primeiro passo para a compreensão, 
consciencialização e integração.  
É abordada a vida e obra de Louis Braille, o sistema de escrita em Braille, a organização do seu 
alfabeto e algarismos. 
Atividade gratuita sujeita a inscrição prévia obrigatória e a um limite mínimo de 10 
participantes. 

■■■  TEATRO 

05 . JANEIRO 
16.00H E 17.00H 

PEÇA DE TEATRO INFANTIL “FELIZ NATAL LOBO 
MAU” 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dramatização da história “Feliz Natal, Lobo Mau!” de Clara Cunha e Natalina Coias pelo Grupo 
de Teatro Apollo – CCRPR. 
Sinopse: O Lobo Mau saiu para apanhar a Capuchinho Vermelho, mas encontrou o Pai Natal. 
“Se és o Pai Natal de verdade, trouxeste-me um presente?” - Pergunta o Lobo Mau. Será que 
para receber um presente, o Lobo Mau tem mesmo de deixar de comer a avozinha, de soprar 
e fazer voar a casa dos porquinhos e de assustar toda a gente? Vem descobrir! 
Bilhete: 2€ | Reservas: gteatroapollo@gmail.com | A bilheteira abre 30 min antes de cada 
espetáculo. Tel.: 249 540 900 (6831) 

 

■■■  MERCADO 

06 . JANEIRO 
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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■■■  DANÇAS 

06 . JANEIRO 
11:00H 

DANÇAS COM FAMÍLIA 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta atividade dinamizada por Dulce Maurício, de uma forma descontraída e divertida 
crianças e adultos 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 

 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

11 . JANEIRO A 17 . MARÇO 

“[DES]ENCONTROS DE LINHAS” 
EXPOSIÇÃO DE DESENHOS DE JOÃO LIMA 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma demanda caligráfica através do desenho, na perspetiva de um músico que também é 
arquiteto. A combinação de desenhos de viagens, no avião, comboios ou num cacilheiro 
matinal com outros trabalhos mais reflexivos e de dedicação prolongada, resulta num 
conjunto intencionalmente heterogéneo, que apesar de tudo não perde a sua identidade.  
O âmago parece estar num desafio ao belo e numa procura quase caótica e, por vezes 
obsessiva, num encontro de tonalidades improváveis tendo como ponto de partida a linha 
provocando a trama pela textura que esta define. Mistura de técnicas sem premeditação ou 
a premência de executar obras que quase sempre são inacabadas, por opção ou pura 
embirração.  
João Lima estará com a sua guitarra portuguesa na inauguração desta exposição na Galeria da 
Vila Medieval de Ourém, para celebrar esta obra com os visitantes reunindo trabalhos ao 
longo dos últimos 20 anos e que se intitula “[DES]ENCONTROS DE LINHAS. 
Horário: terça-feira a domingo – 10.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h, de abril a setembro 
e das 09.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h, de outubro a março. 
Entrada livre. 
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■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

14 . JANEIRO 
19:00H 

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES 
ESPITE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 14 de janeiro, a freguesia de Espite 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 no salão da Igreja Paroquial de Espite. 
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. 
 

 

■■■  FÓRUM 

25 . JANEIRO 
09:30H ÀS 16:00H 

FÓRUM ESTUDANTE 2019 
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Ourém, em parceria com os estabelecimentos de ensino de todo o concelho 
de Ourém e o Projeto de Empreendedorismo Social Inspiring Future, vai realizar o evento 
Fórum Estudante 2019.  
Esta iniciativa visa criar um momento anual em que os alunos do concelho entrem em 
contacto direto com instituições de ensino superior, obter informações sobre o acesso ao 
ensino superior, despertar atitudes empreendedoras e proativas e estratégias de tomada de 
decisão mais conscientes e informadas para o seu futuro escolar e profissional.  
O foco do evento passará por três vertentes: stands com a presença das instituições, 
atividades dos estabelecimentos de ensino concelhios e palestras e workshops que 
decorrerão no Cineteatro Municipal de Ourém, sala do 1º piso do Centro Municipal de 
Exposições e no auditório da Escola Profissional de Ourém. 
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■■■  DANÇAS 

27 . JANEIRO 
16:00H 

DANÇAS EUROPEIAS NO MUSEU 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO  

25 . JANEIRO 
19:00H 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VESPA ASIÁTICA 
AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vespa velutina nigrithorax mais conhecida por vespa asiática, é uma espécie não indígena, 
predadora da abelha europeia e os principais efeitos da sua presença manifestam-se em várias 
vertentes, sendo de realçar a apicultura, por se tratar de uma espécie carnívora e predadora 
de abelhas, afetando a produção do mel, e na produção agrícola, pelo efeito indireto da 
diminuição da atividade polinizadora das abelhas. 
Para uma melhor identificação desta espécie por parte dos munícipes, terá lugar no Auditório 
do Edifício-sede do Município de Ourém uma ação de sensibilização relativa a este tema, 
tendo como orador o Dr. Henrique Azevedo Pereira, investigador do Centro de Ecologia 
Funcional da Universidade de Coimbra. 

 

■■■  PROGRAMA EDUCATIVO NO MUSEU 

JANEIRO A JUNHO 
QUINTAS-FEIRAS | 10:00H 

NOS BASTIDORES DO MUSEU 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A iniciativa “Nos bastidores do Museu” tem o objetivo de dar a conhecer o Museu Municipal 
de Ourém e a partir da Casa do Administrador embarcar numa “viagem” aos espaços que o 
integram ou apoiam, como a Oficina do Património e o Arquivo Histórico Municipal. Aqui 
descobrimos objetos e documentos que contam a história de Ourém e das suas gentes, 
conhecendo os circuitos inerentes ao registo e à sua conservação.  
Atividade destinada a crianças do 1º CEB (máx. 25 crianças) com participação gratuita. 
Inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém de terça a domingo, das 09h00 
às 13h00 e das 14h00 às 17h00 (horário de inverno – março/outubro) e das 10h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 18h00 (horário de verão – abril/setembro). 
Tel:. 249 540 900 (6831) | Tlm:. 919 585 003 | Email: museu@mail.cm-ourem.pt 
 
Um objeto tem história, um documento tem história! 
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■■■  BIBLIOTECA 

JANEIRO 

JANEIRO NA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORA DA ESTANTE: DIA INTERNACIONAL DO RISO 
02 A 31 DE JANEIRO – 09:00H ÀS 18:00H 
O Dia Internacional do Riso celebra-se a 18 de janeiro e a Biblioteca Municipal de Ourém 
dedicará o destaque bibliográfico a obras humorísticas, durante todo o mês de janeiro de 
2019.  
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 | Sábado das 9h30 às 13h00 
 
UMA CAIXA, MUITAS HISTÓRIAS 
08 . 15 . 22 . 29 . JANEIRO – 10:30H 
Hora do Conto 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 telef. 249 540 900 (ext. 6841 ou 8642). 
 
MINI YOGA ENTRE LIVROS 
12 . JANEIRO – 10.00H E 10:45H 
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) 
 
TEATRO MUSICADO: “A GRANDE FÁBRICA DE PALAVRAS” 
19 . JANEIRO– 11:00H 
Leitura encenada e atelier de desenho criativo, com Helena Caetano e Marta Presume, a 
partir do livro "A grande fábrica de palavras" de Agnés de Lestrade (texto) e Valeria Docampo 
(ilustrações) com a duração prevista de 1 hora. 
Público-alvo: Crianças a partir dos 5 anos, acompanhadas de adulto 
Limite de participantes: máx. 12 crianças + acompanhantes 
Entrada livre com inscrições obrigatórias na Biblioteca Municipal de Ourém ou através do n.º 
de tel. 249 540 900 (ext. 6841) 
 
DANÇAS COM LIVROS 
26 . JANEIRO– 11:00H 
Oficina de Danças Tradicionais e Movimento por entre os livros da Biblioteca Municipal de 
Ourém, dinamizada por Dulce Maurício, destinada a crianças dos 03 aos 10 anos e suas 
famílias. 
Observações: 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 telf. 249 540 900 (ext. 6841). 


