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■■■  EXPOSIÇÃO 

01 . FEVEREIRO A 24 . MARÇO 

“IMPRESSÕES” 
EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURA DE ALEXANDRA 
MARQUES 
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concretização de um conjunto de trabalhos onde se pretende explorar a perceção visual e 
emocional, com recurso a materiais distintos e diversas técnicas de pintura, abrindo o leque 
às sensações e interpretações. 
A inspiração centrou-se em dois temas muito especiais para a autora: por um lado, a 
representação e exploração do feminino, da identidade, do Eu. Recorrendo à utilização dos 
quatro elementos estruturais da linguagem plástica (ponto, linha, mancha e cor), são 
exploradas plasticidades diferenciadas, onde a cor, o monocromático, a textura, a 
simplificação e o movimento nos influenciam as emoções, o grau de atenção aos pormenores 
ou o nível de empatia por algo, deixando ainda um vasto espaço para as sensações particulares 
de cada um de nós. Por outro, um conjunto de registos mais práticos envoltos na dinâmica do 
quotidiano urbano, das suas vivências, luzes e cores, com referência nas cidades de Lisboa e 
Setúbal. Esquiços urbanos, com foco nos vários elementos que habitam o espaço, onde a 
singularidade e, especialmente a cor, se expandem da sua essência, influenciando-se 
mutuamente. 
Entrada livre 
Horário: segunda-feira a sexta-feira: 09h00/13h00 e 14h00/17h00; sábados, domingo e 
feriados: 9h00/13h00 e 14h00/18h00 
Contactos MMO: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917 | museu@mail.cm-
ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt |Contacto interno: Museu Municipal (6831) 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 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.  
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. 

http://www.museu.cm-ourem.pt/
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■■■  DANÇA 

03 . FEVEREIRO 
11:00H 

DANÇAS COM A 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 (os pais também participam). 
Min: 3 / Max: 10 crianças 
Preço: 2,00€ p/ criança 
Nota: Vestir roupa confortável 
 

 

■■■  PROGRAMA EDUCATIVO NO MUSEU 

07. 14 . 21 . 28 . FEVEREIRO  
10:00H 

NOS BASTIDORES DO MUSEU 

CASA DO ADMINISTRADOR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da “montra” na Casa do Administrador, os participantes são conduzidos aos “bastidores” do 
Museu na Oficina do Património e no Arquivo Histórico Municipal. Cada objeto e documento 
sai do esconderijo e renasce no seu papel de narrativa sobre memórias identitárias de 
Ourém. O Museu para além da exposição é a proposta desta visita, que apresenta serviços (a 
conservação e o restauro, o inventário de peças museológicas…) explicados por profissionais 
que trabalham na construção de um futuro sustentado em alicerces sólidos. 

Público alvo: Alunos 1º CEB | Max: 25 alunos 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). 

 
 

■■■  MERCADO 

03 . FEVEREIRO 
09.00H ÀS 13.00H 

MERCADOS ECORURAIS 
JUNTO À IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como já vem sendo hábito, a manhã do primeiro domingo de cada mês tem uma animação 
diferente junto à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade 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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■■■  CONCURSO 

11 . 13 . FEVEREIRO 
10:30H E 14:30H 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  
FASE MUNICIPAL - OURÉM 
AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MUNICÍPIO DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, tem como 
objetivos principais celebrar a leitura e a escrita com um caracter universal, estimulando a 
prática da leitura de obras literárias entre os alunos dos 1.º, 2º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 
bem assim, do Ensino Secundário. 
Em Ourém, as Finais da Fase Municipal contarão com a participação dos alunos selecionados 
na Fase Escolar, nos Agrupamentos e Colégios do Concelho de Ourém e delas resultarão o 
apuramento dos representantes do Concelho na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional. 
11 de fevereiro - 10h30, para o 1.º CEB  
13 de fevereiro - 14h30, para o 2.º CEB, o 3.º CEB e para o Ensino Secundário 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

11 .FEVEREIRO 
19:00H 

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES - FÁTIMA 
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 11 de fevereiro a freguesia de Fátima 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 Nobre da Junta de Freguesia de Fátima. 
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. 
 

 
■■■  COMEMORAÇÃO 

12 . FEVEREIRO 
10:00H E 14:00H 

DIA DE DARWIN 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Museu Municipal de Ourém relembra Darwin com a realização da atividade "Aprender no 
Museu: Biodiversidade Oureense".  
Darwin, nascido a 12 de fevereiro de 1809, foi o primeiro cientista a explicar com rigor a 
evolução biológica, por intermédio da seleção natural, na sua obra mestra "A Origem das 
Espécies". 
Público alvo: Alunos 2 e 3º CEB 
Max: 25 alunos 
Participação gratuita com inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém de 
terça a domingo, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Tel:. 249 540 900 (6831) | Tlm:. 
919 585 003 | Email: museu@mail.cm-ourem.pt 
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■■■  EXPOSIÇÃO 

15 . FEVEREIRO A 31 . MARÇO 
18:00H 

“ENGENHO DA ALMA” 
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE CARLOS SOUSA 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Manuel Antunes de Sousa, nasceu em Ourém em 1968 e prematuramente surgiu a 
necessidade da descoberta, alicerçada a uma curiosidade em saber onde é que as coisas 
encaixam.  
Quando se tenta definir, mantém-se no silêncio, numa tentativa de se comparar às suas obras, 
saltitando entre uma provocação ferrugenta e uma simplicidade pormenorizada.  
“Eu gosto do ferro com ferrugem. Eu quero o ferro com ferrugem!” O material de eleição é a 
sucata porque o ferro amadurece com o tempo, numa curva existencial que começa nas mãos 
do escultor, mas é finalizada na rua através das pessoas.  
O processo criativo de um novo projeto pode nascer de duas formas, a partir de um 
pensamento estruturado de uma projeção antecipada da obra ou de uma improvisação livre, 
sem rigidez e que descobre no acaso, o caminho e a identidade. 
A oficina transborda de ferro trabalhado, de ferro evoluído, que espera, que tem coisas para 
dizer, algo a acrescentar à vida, talvez uma provocação da consciência. 
Entrada livre. 
Horário: segunda-feira a sexta-feira: 09h00/13h00 e 14h00/17h00 
Contactos MMO: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917 | museu@mail.cm-
ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt | Contacto interno: Museu Municipal (6831) 

 

■■■  CONCERTO 

16 . FEVEREIRO 
21:30H 

“O SOM DAS IMAGENS” 
CONCERTO SOLIDÁRIO 
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Orquestra de Sopros da Academia de Música Banda de Ourém irá apresentar na noite de 16 
de fevereiro, pelas 21:30h, no Cineteatro Municipal de Ourém, o espetáculo “O som das 
imagens”.  
Esta iniciativa com um repertório baseado nas bandas sonoras cinematográficas irá reverter a 
favor do CRIO - Centro de Reabilitação e Integração de Ourém. 
As reservas poderão ser efetuadas através dos seguintes contactos telefónicos: 
249 544 418 (CRIO) ou 912 560 103 (AMBO) 

 

http://www.museu.cm-ourem.pt/
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■■■  DOCUMENTÁRIO 

22 . FEVEREIRO 
21:00H 

GUIA DE PORTUGAL: OURÉM 
CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exibição do documentário “Guia de Portugal: episódio 11”, dedicado a Ourém, realizado por 
João Canijo e Anabela Moreira. O documentário apresenta dois dos rostos mais populares e 
estimados de Ourém e Fátima, Manuel Cartuxo e Maria dos Anjos, e a exibição contará com a 
presença dos realizadores da série. 
Esta série de 12 episódios, inspirada nos Guias de Portugal de Raul Proença e Sant´Anna 
Dionísio, editados pela Fundação Calouste Gulbenkian e que são um testemunho do que foi 
Portugal até à década de 60, procura fazer um retrato de um país e de todas as mudanças 
profundas por que passou nas últimas décadas, constituindo um acervo documental e 
humano inestimável.  
 
Participação gratuita.  
Contacto interno 249 540 900 (6821) 

■■■  DANÇAS 

24 . FEVEREIRO 
15:00H 

DANÇAS EUROPEIAS 
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.  
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■■■  BIBLIOTECA 

FEVEREIRO 

FEVEREIRO NA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORA DA ESTANTE - AMOR 
01 A 28 DE FEVEREIRO – 09:00H ÀS 18:00H 
No dia 14 de fevereiro celebra-se o Dia de São Valentim e a Biblioteca Municipal de Ourém 
dedicará o Destaque Bibliográfico ao tema Amor, durante todo o mês. 
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 | Sábado das 9h30 às 13h00 
Entrada livre.  
 
MINI YOGA ENTRE LIVROS 
02 . FEVEREIRO – 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. 
Público – crianças entre os 3 e os 6 anos 
Participação - 2,50€ por criança, pagos diretamente à instrutora de yoga 
Limite de participantes: máx. 10 crianças | min. 4 crianças 
Inscrições na Biblioteca Municipal de Ourém ou através do tel. 249 540 900 (6841) 
 
UMA CAIXA, MUITAS HISTÓRIAS 
05 . 12 . 19 . 26 . FEVEREIRO – 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). 
 
TEATRO MUSICADO: “ADIVINHA QUANTO EU GOSTO DE TI” 
09 . FEVEREIRO– 11:00H 
Teatro Musicado, com Helena Caetano e Marta Presume, a partir do livro “Adivinha quanto 
eu gosto de ti” de Sam McBratney (texto) e Anita Jeram (ilustrações). 
Público-alvo: Crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto 
Limite de participantes: máx. 15 crianças + acompanhante(s) 
Duração: cerca de 1 hora 
Entrada livre com inscrições obrigatórias na Biblioteca Municipal de Ourém ou através do n.º 
de tel. 249 540 900 (ext. 6841). 
 
XADREZ NA BIBLIOTECA 
13 E 20 DE FEVEREIRO – 16:30H 
Prática de Xadrez, para todas as idades. 
Orientador: Monitor e Árbitro pela Federação Portuguesa de Xadrez, José António Neves 
Alves. 
Organização: Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Soutaria – PEscola/Academia de 
Xadrez PEscola e Município de Ourém/Biblioteca.  
Inscrições: máx. 10 pessoas ׀ Tel: 249 540 900 (ext. 6841 ou 6842); 
 
DANÇAS COM LIVROS 
23 . FEVEREIRO – 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). 
 
 
 
 
 


