MARÇO AGENDA2019

■■■ BIBLIOTECA

MARÇO

MARÇO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ESTANTE: POESIA
01 A 30 DE MARÇO
O Dia Mundial da Poesia celebra-se todos os anos em 21 de março. A data foi criada na 30ª
Conferência Geral da UNESCO em 16 de novembro de 1999 e nela se comemora a
diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da
inovação. A Biblioteca Municipal de Ourém dedicará o Destaque Bibliográfico à Poesia,
durante todo o mês.
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 | Sábado das 9h30 às 13h00.
Entrada livre
EXPOSIÇÃO “FLORESTAS PARA O FUTURO”
ATÉ 30 . ABRIL – 09:00H ÀS 18:00H
Nesta iniciativa da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo, à qual a Câmara
Municipal de Ourém, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Bombeiros
Voluntários de Ourém se associaram, pretende fazer ecos, junto da comunidade educativa
que frequenta a biblioteca, das necessidades de sensibilização e preocupações em torno da
problemática dos incêndios. A exposição estará patente até 30 de abril.
MINI YOGA ENTRE LIVROS
02 . MARÇO – 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)
TEATRO MUSICADO: “O NABO GIGANTE”
16 . MARÇO – 11:00H
Teatro Musicado, com Helena Caetano e Marta Presume, a partir do livro “O Nabo Gigante”
de Alexis Tolstoi (texto) e Niamh Sharkey (ilustrações).
Público-alvo: Crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto.
Limite de participantes: min. 3 crianças | 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).
UMA CAIXA, MUITAS HISTÓRIAS
12 . 19 . 26 . MARÇO – 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).
XADREZ NA BIBLIOTECA
13 E 27 DE MARÇO – 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 DE MARÇO – 11:00H
Oficina de Danças Tradicionais e Movimento por entre os livros da Biblioteca Municipal de
Ourém, dinamizada por Dulce Maurício, destinada a crianças a partir dos 03 anos e suas
famílias.
Observações: Participação 2,00€ por criança, pagos diretamente à dinamizadora da
atividade. Limite de participantes: Mín: 3 / Máx: 12 crianças.
Inscrições na Biblioteca Municipal ou através do telf. 249 540 900 (ext. 6841).
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■■■ 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

■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 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.
Horário: segunda a sexta-feira - 09h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00; sábados, domingos e
feriados - 09h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Contactos MMO: 249 540 900 (6831) | 919585003 | 910 502 917 |
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt |
Entrada livre
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■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 31 . MARÇO

“ENGENHO DA ALMA”
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE CARLOS SOUSA
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Manuel Antunes de Sousa, nasceu em Ourém a 1968. Desde cedo nele surgiu o gosto
pela descoberta, aliada a uma curiosidade em saber onde é que as coisas poderiam encaixar.
Quando Carlos Sousa se tenta definir, mantém-se no silêncio, quase como as 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 para si é a sucata,
porque o ferro amadurece com o tempo, numa curva existencial, que começa nas mãos do
escultor, mas que termina na rua, através das pessoas. O processo criativo de um novo
projeto pode surgir de duas formas: A partir de um pensamento estruturado, de uma projeção
antecipada da obra, ou a partir de uma improvisação livre, sem rigidez e em que o artista
descobre no acaso o caminho e a identidade. A oficina de Carlos Sousa transborda de ferro
trabalhado, de ferro evoluído, que espera, que tem coisas para dizer, algo a acrescentar à vida,
talvez como uma provocação da consciência.
Horário: segunda a sexta-feira - 09h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00.
No mês de março a Galeria estará aberta, excecionalmente, sábado, dia 02, das 10h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00.
Contactos MMO: 249 540 900 (6831) | 919585003 | 910 502 917 |
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt
Entrada livre

■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 24 . ABRIL
09:00H ÀS 17:00H

“CASTELOS SÉC. XXI”
EXPOSIÇÃO COLETIVA DOS ALUNOS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO 5.º ANO DA E.B. 2,3 D. AFONSO, 4.º
CONDE DE OURÉM
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A exposição integra maquetas de Castelos de Portugal, construídas pelos encarregados de
educação e alunos do 5.º Ano, da E.B. 2,3 D. Afonso, 4.º Conde de Ourém, no âmbito da
disciplina de História e Geografia de Portugal.
Museu Municipal de Ourém: de terça a domingo das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.
Contactos: 249 540 900 (6831) | 919 585 003 | museu@mail.cm-ourem.pt
Entrada livre
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■■■ COMEMORAÇÃO

04 . MARÇO
14:00H

CARNAVAL SÉNIOR 2019
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Ourém, em colaboração com o Grupo de Envelhecimento, organiza uma vez
mais o Carnaval Sénior, no Centro Municipal de Exposições.
O Carnaval Sénior consiste num desfile de máscaras das instituições que integram o Grupo de
Envelhecimento e tem como objetivos a promoção das tradições carnavalescas com
criatividade e alegria, proporcionar aos seniores um momento de convívio e contribuir para a
integração deste grupo etário através da animação, como forma de promoção social e pessoal.

■■■ PROGRAMA EDUCATIVO NO MUSEU

07 . 14 MARÇO
10:00H

NOS BASTIDORES DO MUSEU
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: 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).
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■■■ CONFERÊNCIA

07 A 09 . MARÇO

VII WORKSHOPS INTERNACIONAIS DE TURISMO
RELIGIOSO
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS CIDADES-SANTUÁRIO
CENTRO PASTORAL PAULO VI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Conferência Internacional das Cidades-Santuário com o tema “Experiências, Lugares e Redes
de Turismo Religioso e Peregrinação na Europa” está integrada no vasto programa dos VII
Workshops Internacionais de Turismo Religioso, organizado pela ACISO (Associação
Empresarial Ourém-Fátima), em colaboração com o Município de Ourém, o Município da
Guarda e o Santuário de Fátima, com o apoio do Programa Operacional Regional do Centro,
do Turismo de Portugal e do Turismo do Centro de Portugal, nos dias 7, 8 e 9 de março 2019,
em duas cidades: Fátima e Guarda.
Os VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso contam com a participação de
empresas especializadas ou com manifesto interesse no turismo religioso, nomeadamente
operadores turísticos, empreendedores turísticos, facilitadores e criadores de alojamento
local, empresas de animação turística, de transportes, de restauração, entre outros
empresários com atuação nesta área.
Contrariamente à restante agenda dos VII Workshops Internacionais de Turismo Religioso, a
Conferência Internacional das Cidades Santuário, realizada no dia 07 de março, em Fátima, é
destinada ao público em geral e o programa pode ser consultado em
www.iwrt.pt/conferencia.

■■■ DESPORTO

09 . MARÇO
15:00H

CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA
PARQUE DA CIDADE ANTÓNIO TEIXEIRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A cidade de Ourém recebe, na tarde de 9 de março, uma prova do calendário do Campeonato
de Marcha em Estrada – 20Km e demais escalões, o Torneio Nacional Marchador Jovem e o
Campeonato Nacional de Juniores em pista.
As inscrições para a Prova de Promoção, para o Torneio Marchador Jovem e para a Prova
Aberta deverão ser feitas diretamente para a AAS - Associação de Atletismo de Santarém.
Todas as outras inscrições deverão ser feitas através da Plataforma Lince
(https://lince.fpatletismo.pt/)
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■■■ DANÇAS

10 . MARÇO
11:00H

DANÇAS COM FAMÍLIA
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dinamizada por Dulce Maurício.
Destinatários: Crianças dos 3 aos 8 anos. Min: 3 / Max: 10 crianças. Preço: 2,00€ p/ criança.
Os pais também participam.
Nota: Vestir roupa confortável.
Contactos: Museu Municipal - 249 540 900 (6831)

■■■ SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

11 . MARÇO
19:00H

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES
NOSSA SENHORA DA PIEDADE
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia 11 de março a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade 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.
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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■■■ ENTREVISTA

15 . MARÇO
21:00H

“A EXTRAORDINÁRIA CASA DA MELROEIRA”
ENCONTRO COM FILIPE SARAIVA
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conversa com o arquiteto Filipe Saraiva que recentemente venceu o “International
Architecture Awards 2018”, um reputado prémio internacional de arquitetura pela sua casa
na Melroeira. Filipe Saraiva desenhou a sua própria casa moderna de família que fica situada
numa quinta em Melroeira, Ourém. O aspeto da casa foi inspirado pela forma como as
crianças desenham uma casa, apenas com 5 linhas.
Museu Municipal de Ourém: de terça a domingo das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.
Contactos: 249 540 900 (6831) | 919 585 003 | museu@mail.cm-ourem.pt
Entrada livre

■■■ TEATRO

16 . MARÇO
21:30H

“PORTA COM PORTA”
ESPETÁCULO DE TEATRO
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinopse: Rute, uma mulher independente com cerca de 40 anos, resolve comprar um
apartamento novo num edifício de prestígio. No entanto, na euforia de conseguir mais um
passo na sua independência, acontece algo que não estava planeado e que ela não consegue
controlar. Tony é o proprietário que vai ocupar o apartamento ao lado, porta com porta. De
facto, Tony, com cerca de 55 anos, está longe de ser o par ideal para Rute… e os problemas
acontecem logo no primeiro encontro.
Uma divertida comédia de Lázaro Matheus com Sofia Alves e João de Carvalho.
Direção de Celso Cleto.
Público alvo: M/16 anos
Custo: 10,00€
Reservas através de cineteatro@cm-ourem.pt | tlm 916 591 231 | ticketline.sapo.pt
■■■ DESPORTO MOTORIZADO

16 E 17 . MARÇO

RALLY VILA MEDIEVAL DE OURÉM 2019
OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Rally Vila Medieval de Ourém, uma organização do Olival Motorizado com o apoio do
Município de Ourém, volta à estrada no ano de 2019 nos dias 16 e 17 de março.
A exemplo das edições anteriores, a prova terá passagens por locais emblemáticos do
concelho de Ourém, como sejam a Vila Medieval de Ourém, que empresta o nome à prova,
ou o Agroal, para além do troço cronometrado do Alqueidão e a superespecial que decorrerá
na cidade de Ourém.
O evento, que é já uma referência no desporto motorizado capaz de promover o concelho a
nível nacional, está incluído no Campeonato do Centro de Ralis e no Desafio Kumbo Master.
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■■■ COMEMORAÇÃO

21 . MARÇO
10:00H E 14:00H

“DESCOBRIR A FLORESTA”
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Museu Municipal de Ourém comemora o Dia Mundial da Árvore, com a realização da
atividade "Descobrir a Floresta". Perguntas e respostas cruzadas entre duas crianças curiosas
e uma professora dedicada, exploram a floresta e os seus habitantes e explicam o papel da
floresta na purificação do ar, na economia e nas atividades relacionadas.
Público alvo: Alunos do pré-escolar - Mín. 06 | Máx: 25 alunos.
Participação gratuita.
Inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém de terça a domingo, das 09.00h
às 13.00h e das 14.00h às 17.00h.
Tel. 249 540 900 (6847) | Tlm. 919 585 003 | Email: museu@mail.cm-ourem.pt.

■■■ COMEMORAÇÃO

22 . MARÇO
10:00H E 14:00H

“ÁGUA NOSSA DE CADA DIA”
DIA MUNDIAL DA ÁGUA
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Museu Municipal de Ourém comemora o Dia Mundial da Água, com a realização da
atividade "Água nossa de cada dia". O concelho de Ourém é rico e diverso em recursos hídricos
superficiais e subterrâneos. A partir destes recursos, iremos descobrir o engenho das
populações locais em ajustar-se às condições oferecidas pela natureza e a evolução do
abastecimento público de água.
Público alvo: Alunos do 3.º CEB. Mín. 06, Máx: 25 alunos.
Participação gratuita.
Inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém de terça a domingo, das 09.00h
às 13.00h e das 14.00h às 17.00h.
Tel. 249 540 900 (6821) | Tlm. 919 585 003 | Email: museu@mail.cm-ourem.pt.
■■■ DANÇAS

24 . MARÇO
15:00H

DANÇAS EUROPEIAS
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Contactos: Museu Municipal - 249 540 900 (6831)
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■■■ CAMINHADA

24 . MARÇO
10:30H

8ª CAMINHADA PELA PAZ
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realiza-se no dia 24 de março, pelas 10h30m, a 8ª Caminhada pela Paz, uma iniciativa do
Grupo Atletismo de Fátima, com o apoio da Câmara Municipal de Ourém.
Com partida no Posto de Turismo de Fátima, a Caminhada terá a distância de 5 km (sem fins
competitivos) e irá passar pelas icónicas avenidas e ruas da cidade. Após a chegada ao
Santuário, vai ter lugar a Cerimónia de Evocação pela Paz no Mundo.
Poderá encontrar todas as informações relativas ao evento no site
www.caminhadapelapaz.com.

■■■ EXPOSIÇÃO

28 . MARÇO A 09. JUNHO

VIA-SACRA NA VILA MEDIEVAL DE OURÉM: 20 ANOS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E FOTOGRAFIA
GALERIA DA VILA MEDIEVAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os artistas plásticos Tó Carvalho, Roberto Chichorro e Marina Mourão e os fotógrafos José
Luís Jorge, Nuno Abreu, Paulo Cunha e Paulo Vaz Henriques, reúnem-se para expor leituras e
perspetivas individuais sobre este ritual que acompanharam e registaram ao longo de várias
edições.
A exposição estará patente até 09 de junho.
Horário: terça-feira a domingo - 09.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h.
Contactos: 249 540 900 (6831) | 919585003 | 910 502 917
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt
Entrada Livre
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■■■ COMEMORAÇÃO

28 . MARÇO

DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS
VILA MEDIEVAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Ourém assinala o Dia Nacional dos Centros Históricos através de uma série de
iniciativas integradas no programa comemorativo municipal dos centros históricos e no ciclo
de conferências do Centro do Património da Estremadura (CEPAE).
Programa
“VIAGENS A OUTROS TEMPOS”
28 . MARÇO – 10:00H E 14:00H
VILA MEDIEVAL DE OURÉM
Nesta visita interpretativa à Vila Medieval, a moura Oureana ou o cavaleiro Gonçalo
Hermingues transportam o visitante para o passado e levam-no a percorrer ruas e
monumentos da Vila Medieval de Ourém, reavivando episódios, personagens e ambientes
que criaram futuro para Ourém e ajudaram a escrever a história de Portugal.
Público alvo: Alunos do 1.º e 2.º CEB. Máx: 25 alunos.
Participação gratuita
Inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém, de terça a domingo, das 09.00h
às 13.00h e das 14.00h às 17.00h.
Tel. 249 540 900 (6831) | Tlm. 919 585 003 | Email: museu@mail.cm-ourem.pt

CONFERÊNCIA: “A ARQUEOLOGIA NA REABILITAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS”
28 . MARÇO – 16:00H
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE N.ª SR.ª DAS MISERICÓRDIAS
Conferência subordinada ao tema “Arqueologia” onde serão apresentados os seguintes
tópicos:
- Arqueologia Preventiva e sua importância para a redescoberta da História de Ourém
Apresentado pelas oradoras Jaqueline Pereira e Seara Rei, arqueólogas responsáveis por
campanhas arqueológicas na Vila Medieval de Ourém.
- A Arqueologia na reabilitação urbana dos Centros Históricos: enquadramento legal,
salvaguarda e valorização
Apresentado pelas oradoras Sandra Lourenço e Gertrudes Zambujo, arqueólogas da Direção
Geral do Património Cultural (DGPC).
Acesso gratuito.
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919585003 | 910 502 917
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “VIA-SACRA NA VILA MEDIEVAL DE OURÉM: 20 ANOS”
28 . MARÇO – 18:00H
GALERIA DA VILA MEDIEVAL
O programa comemorativo dos 20 anos de Via-Sacra ao Vivo na Vila Medieval de Ourém abre
com uma exposição coletiva de pintura e fotografia. Os artistas plásticos Tó Carvalho, Roberto
Chichorro e Marina Mourão e os fotógrafos José Luís Jorge, Nuno Abreu, Paulo Cunha e Paulo
Vaz Henriques, reúnem-se para expor leituras e perspetivas individuais sobre este ritual que
acompanharam e registaram ao longo de várias edições.
A exposição estará patente até 09 de junho.
Horário: terça-feira a domingo: 09.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h.
Contactos: 249 540 900 (6831) | 919585003 | 910 502 917
museu@mail.cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt
Entrada livre.
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MARÇO AGENDA2019

■■■ COMEMORAÇÃO

30 . MARÇO
20:30H

HORA DO PLANETA
OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez mais, o Município de Ourém adere à Hora do Planeta, uma iniciativa da organização
global de conservação da natureza, WWF (World Wide Fund For Nature).
Dia 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o Município desligará as luzes do Edifício dos
Paços do Concelho, do Castelo de Ourém, do Jardim da Praça do Município (Jardim Le Plessis
Trèvise)/Fonte Luminosa), da Rotunda do Ribeirinho, do Posto de Turismo de Fátima, da
Rotunda dos Peregrinos e da Rotunda dos Pastorinhos.
A Hora do Planeta é uma iniciativa global ambiental contra as alterações climáticas em que
indivíduos, empresas, governos e comunidades são convidados a desligar todas as luzes,
interiores e exteriores, dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades e, também, das
residências particulares durante 60 minutos, mostrando assim o seu apoio a esta ação
ambientalmente sustentável."
■■■ CORRIDA

31 . MARÇO
10:30H

CORRIDA SEMPRE MULHER
LISBOA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, em parceria com Câmara
Municipal de Lisboa e com o apoio do Município de Ourém e da Sports High Performance e
da Azores Sports Leader, vai realizar no dia 31 de março de 2019, com início às 10h30m, a
"CORRIDA SEMPRE MULHER", prova com vertente competitiva exclusiva para mulheres e
vertente não competitiva em que a participação dos homens também é permitida.
Este evento tem como finalidade a angariação de fundos para a Associação Portuguesa de
Apoio à Mulher com Cancro da Mama.
Todos os detalhes do evento estão disponíveis em www.corridasempremulher.

■■■ MÚSICA

30 E 31 . MARÇO

A VOLTA AO MUNDO A CANTAR
CINETEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 de março às 16h30 – Cineteatro Municipal de Ourém
31 de março às 15h30 e 18h30 – Auditório do Conservatório de Fátima
Organização: Conservatório de Música e Artes do Centro.

Equipa Multidisciplinar de Imagem Corporativa, Eventos e Protocolo | emicep@cm.ourem.pt| T.: 249 540 900 (ext.: 6221) .

