
PROGRAMA COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO DR. AGOSTINHO ALBANO DE 
ALMEIDA 

 
Em 2019, celebra-se o bicentenário do nascimento do Dr. Agostinho Albano de Almeida. A relevância da 
personalidade e da sua obra justificam uma ação de parceria entre a Fundação Agostinho Albano de 
Almeida e do Município de Ourém para assinalar a efeméride. 
 
 
18 de maio – Dia Internacional dos Museus 

- Assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Ourém e a Fundação Dr. Agostinho Albano 
de Almeida 
- Visita interpretativa ao antigo Hospital de Santo agostinho e sua envolvente 
 
- Arquivo da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida 

O Município, através do serviço do Arquivo Histórico Municipal, irá diligenciar o apoio técnico e a 
participação nos trabalhos de higienização, organização, inventário, descrição, classificação e digitalização 
de documentos mais relevantes da história da Fundação, sobretudo os documentos mais antigos, 
promovendo a partilha de informação e a produção de estudos a partir da documentação original. Será 
ainda promovida a pesquisa, descrição e divulgação da documentação relativa a Agostinho Albano de 
Almeida sob tutela de outros arquivos locais e nacionais. 
 
- Espólio da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida 

O Município, através do serviço do Arquivo Histórico Municipal, irá diligenciar o apoio técnico dos serviços 
de conservação e restauro do Museu Municipal, com o intuito de promover a salvaguarda e a conservação 
do espólio da Fundação. 
 
- Biblioteca da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida 

A Fundação dispõe de um acervo bibliográfico especialmente representativo nas áreas da literatura e da 
medicina. O Município, através do serviço da Biblioteca Municipal, irá diligenciar o apoio técnico para o 
trabalho de catalogação. 
 
Dia 25 de setembro – Comemoração dos 178 anos da elevação da Vila Nova de Ourém 

- Conferência “Uma biblioteca com livros seculares” por Carlos André 
 
Dia 27 de outubro - Celebração do Dia do Bicentenário do nascimento do Dr. Agostinho Albano de 
Almeida. 
- Lançamento de publicação comemorativa que, para além de integrar textos de autores que estudaram 
o fundador e a fundação como José Ferraz e Carlos André, inclui ainda a reprodução e descrição de um 
conjunto de documentos alusivos a Agostinho Albano de Almeida e à Fundação, originários de diversos 
arquivos locais e nacionais 
 
- Visitas interpretativas ao Hospital de Santo Agostinho. 

Visitas guiadas interpretativas que incidirão sobre a vida e obra de Agostinho Albano de Almeida, 

responsável pela fundação do hospital, o papel que a instituição desempenhou e o internamento da 

Pastorinha de Fátima, hoje Santa Jacinta. As visitas, que decorrerão mensalmente aos sábados (22 de 

junho, 27 de julho, 31 de agosto, 14 de setembro, 26 de outubro, 30 de novembro e 14 de dezembro), 

pelas 16h00, têm caráter gratuito. 


