JULHO AGENDA2019

■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 04 . AGOSTO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE GEORGES LABARRIÈRE

GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ano em que se assinalam 20 anos de geminação com a cidade de Le Pléssis Trévise, Ourém
recebe uma mostra de trabalhos de um artista daquela cidade.
Entrada livre.
Horário: terça-feira a domingo das 10.00h - 13.00h | 14.00h - 18.00h
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm.ourem.pt

■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 11 . AGOSTO

“AQUÉM E ALÉM MAR”
EXPOSIÇÃO DE ARTISTAS MOÇAMBICANOS

POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um coletivo de artistas moçambicanos, entre os quais Silva Dunduro, Magule Wango e o
ceramista Heitor Pais, que trará cor e movimento à cidade de Fátima. Iniciativa do Município
de Ourém com a parceria da “Friendlytalents – Associação de Artes e Literatura”.
Entrada livre.
Horário: 09.00h - 13.00h | 14.00h - 18.00h (aos dias úteis encerra às 17.00h).
Contactos MMO: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917.
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm.ourem.pt.

■■■ EXPOSIÇÃO

ATÉ 11 . AGOSTO

EXPOSIÇÃO COLETIVA
“NUNO, O HOMEM E O SANTO”

AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exposição de trabalhos alusivos a D. Nuno Álvares Pereira/São Nuno de Santa Maria, da
autoria de artistas oureenses (Ana Oliveira, Conceição Mendes, Gabriel Lagarto, Rui Paisana,
Lena Perdigão, Nuno Gaivoto e Roberto Chichorro), dinamizada pela Paróquia de N.ª Sr.ª da
Piedade.
Horário: dias úteis 10.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h.
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917.
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm.ourem.pt.
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■■■ LITERATURA

ATÉ 31 DE JULHO
09:00H ÀS 17:00H

FORA DA ESTANTE: LITERATURA FRANCESA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No mês em que Ourém recebe de braços abertos muitos dos seus Emigrantes, a Biblioteca
Municipal de Ourém dedica o destaque bibliográfico a obras de autores de Literatura
Francesa.
Horário: de segunda a sexta-feira das 09:00h às 17:00h.
Entrada livre.

■■■ COMEMORAÇÃO

04 . JULHO

10.º ANIVERSÁRIO DO
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM

CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Museu Municipal de Ourém celebra o seu 10.º Aniversário com uma série de iniciativas no
âmbito cutural. Entre as 10:00h e as 15:00h irão decorrer visitas livres à Casa do
Administrador.
”O LARGO DA LOIÇA NO SÉC XIX” - FIGURAÇÃO HISTÓRICA E MERCADO DA ÉPOCA
18:00H | LARGO DR. VITORINO DE CARVALHO
Às 18:00h decorrerá uma uma figuração histórica do séc XIX, no Largo Dr. Vitorino de
Carvalho, com um mercado de produtos tradicionais (bolos, pão, mel, têxteis, cestaria e louças
da época) aberto ao público.
CONCERTO – “REMEXIDO”
21:30H - PRAÇA DR. AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA
O trio, composto por João Lima (voz, guitarra portuguesa), João Dacosta (piano, voz), Carlos
Ribeiro (bateria, voz), apresenta o seu álbum de estreia em Ourém com a participação especial
de Carmen Simões.
“REMEXIDO” é tango mediterrânico que veste fado com tiques de rock, numa embarcação
vadia que teima em não ancorar no mesmo porto mais do que uma canção. Tem nostalgia,
sedução e dança no corpo. A guitarra portuguesa sai fora de pé, o piano faz sapateado, o ritmo
ferve e as vozes convidam. cesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal
de Ourém.
Horário do Museu Municipal: terça-feira a domingo das 10:00h – 13:00h | 14:00h – 18:00h.
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917 | museu@cm-ourem.pt
| www.museu.cm-ourem.pt
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■■■ MARCHAS

6 . JULHO
21:00H

FESTIVAL DE MARCHAS DE ESPITE

ESPITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Integrado nas Tasquinhas de Espite 2019, a 6 de julho realiza-se o desfile das Marchas, evento
já tradicional nesta freguesia.
Organização: Clube Desportivo de Espite.
Apoio: Junta de Freguesia de Espite e Município de Ourém.

■■■ FOLCLORE

06 . JULHO
21:00H

FESTIVAL DE FOLCLORE – MOLEIROS DA RIBEIRA

OLIVAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Rancho Folclórico Moleiros da Ribeira promove a 32.ª edição do Festival de Folclore, na
sede da Associação.
Esta iniciativa apoiada pelo Município de Ourém, terá como participantes o Rancho Folclórico
os Moleiros da Ribeira, Grupo Folclórico de Souto (Guimarães), Rancho Folclórico e
Etnográfico Os camponeses de Varatojo (Torres Vedras) e o Rancho Típico da Palheira
(Coimbra).

■■■ CAMINHADA

7 . JULHO
09:00H

CAMINHOS D’OURÉM: ESPITE

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ESPITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto “Caminhos D’ Ourém” é uma iniciativa que visa a promoção da atividade física junto
da população oureense, através da organização de caminhadas regulares e não competitivas
em várias freguesias do concelho.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, sensibilizar,
alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, promovendo uma
efetiva alteração de comportamentos para uma comunidade mais ativa e com melhor
qualidade de vida.
Concentração às 09:00H na Sede da Junta de Freguesia de Espite.
Extensão do percurso: 6 Km. Grau de Dificuldade: Moderado.
Oferta: Reforço alimentar (água e peça de fruta) e seguro de acidentes pessoais.
Inscrições gratuitas e obrigatórias no local ou através dos contactos:
Email: jfespite@gmail.com | Tel: 244 739 494
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■■■ MERCADO

07 . JULHO
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.

■■■ DANÇAS

07 . JULHO
11:00H

DANÇAS COM FAMÍLIA

CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viagem por diferentes danças do mundo. Criatividade, ritmo e exploração livre de movimento
são o mote desta oficina de dança. Atividade dinamizada por Dulce Maurício.
Destinatários: Crianças dos 3 aos 8 anos.
Min: 3 / Max: 10 crianças. Preço: 2,00€ p/ criança. A família também participa.
Nota: Vestir roupa confortável.
Inscrição obrigatória através do Museu Municipal de Ourém de terça a domingo, das 10h00
às 13:00h e das 14:00h às 18:00h.
Tel:. 249 540 900 (6831) | Tlm:. 919 585 003 | Email: museu@cm.ourem.pt

■■■ ARQUEOLOGIA

08 A 12 . JULHO | 15 A 19 . JULHO

XI EDIÇÃO DAS FÉRIAS ARQUEOLÓGICAS

VILA MEDIEVAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atividade integrada nos trabalhos arqueológicos em curso no âmbito do projeto de
“Reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém e sua adaptação para espaços
museológicos”, dirigida à comunidade jovem e a todos os interessados pela arqueologia nos
processos de estudo, conhecimento e valorização dos resultados obtidos durante as
campanhas respetivas. Organização: Município de Ourém | Museu Municipal de Ourém.
Destinatários > 14 anos | max: 10 inscrições.
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém até 01 de julho
Horário: terça-feira a domingo das 10:00h – 13:00h | 14:00h – 18:00h.
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917 | museu@cm-ourem.pt
| www.museu.cm-ourem.pt.
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■■■ EXPOSIÇÃO

12 . JULHO A 27 . SETEMBRO
HORÁRIO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA:“ACRÍLICU’S”
DE MARGARIDA MAIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natural de Ourém, Margarida Maia desde cedo desenvolveu o gosto pelas Artes Plásticas.
A exposição “Acrílicu’s” integra trabalhos de “Expressionismo Abstrato”, utilizando
maioritariamente tinta acrílica.
A inspiração da pintora baseia-se numa viagem por temas marcantes da sua vida.
A exposição será inaugurada no dia 12 de julho às 16:00h.
De segunda a sexta-feira das 09:00h às 17:00h.
Entrada livre.

■■■ MÚSICA

12 . 13 . 14 . JULHO
HORÁRIO

OUREARTE MUSIC FEST

PRAÇA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O festival tem como objetivo ver nascer novos sons, promover novas bandas.
Estão presentes todos os estilos de música: clássica, jazz, música do mundo, rock, pop, música
coral, electrónica, new waves...

■■■ DESPORTO

13 . JULHO
12:00H

“DOG PULLER”

CAMPO DA CARIDADE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Campo da Caridade irá receber a 10.ª prova do Campeonato Nacional de Dog Puller,
organizada pela Dog Puller Portugal.
O desporto Dog Puller surgiu em 2012 e rapidamente se espalhou pelo mundo, tendo
começado em Portugal em 2017.
É um novo desporto, com uma componente física bastante elevada, que pode ser realizado
por qualquer cão independentemente da sua raça, tamanho ou idade.
O desporto é composto por duas disciplinas, Puller Running e Puller Jumping, tendo cada
prova a duração de 90 segundos onde o cão deve estar a correr ou saltar ininterruptamente.
Mais informações disponíveis em: https://www.facebook.com/dogpullerportugal/
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■■■ ATLETISMO

13 . 14 . JULHO

ATLETISMO
CAMPEONATO NACIONAL SUB-18

ESTÁDIO PAPA FRANCISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organização: Federação Atletismo Portugal, Associação Atletismo de Santarém
Apoio: Município de Ourém

■■■ MÚSICA

14 . JULHO
11:00H E 11:30H

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:
11:00H- crianças dos 0 ao 1 ano.
11:30H- crianças a partir de 1 ano.

■■■ LIVROS

JULHO
10:00H

FÉRIAS COM HISTÓRIAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hora do Conto, no espaço infantil da BMO, seguida de atividade de expressão plástica, à volta
do livro “As girafas não dançam” de Giles Andrese.
Público-alvo: crianças dos 03 aos 11 anos.
Limite de participantes: min. 5 | máx. 25.
Participação gratuita.
Inscrições na Biblioteca Municipal, ou através do telf. 249 540 900 (ext. 6841).
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■■■ MÚSICA

19 . 20 . JULHO

SONS E SABORES

LOCAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos próximos dias 19 e 20 de Julho realizar-se-á a 8.ª edição dos “Sons e sabores”, um evento
organizado pela Orquestra Típica de Ourém (OTO) da Academia de Música Banda de Ourém.

■■■ LAZER

19 . JULHO
20:00H

PASSEIO COM HISTÓRIAS

PRAÇA D. MARIA II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Ourém e o Grupo de Infância e Juventude irão organizar uma atividade
denominada "Passeio com Histórias" no dia 19 de julho. Esta iniciativa, prevista no Plano de
Ação da Rede Social 2019, visa proporcionar momentos de convívio, promover hábitos
saudáveis e incentivar o gosto pela leitura, proporcionando às famílias e crianças uma noite
diferente.
A atividade realizar-se-á na zona urbana de Ourém, com um percurso de 1,8 km, e terá
contadores de história da APDAF e do Jardim Infantil de Ourém.
O local de concentração será às 20h00, junto ao edifício-sede do Município de Ourém.
Os participantes deverão de trazer colete refletor e calçado confortável.
As inscrições são gratuitas e obrigatórias, até 17 de julho, através do e-mail da
rede.social@cm.ourem.pt ou telefone 249 540 900 (ext. 6526).

■■■ TRAIL

21 . JULHO
07:00H

“AMAZING ESPITE TRAIL”

ESPITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Clube Desportivo de Espite entra no panorama do trail running com a organização do
primeiro "The Amazing Espite Trail", prova que será composta por Trail Longo (25km), Trail
Curto (15km) e Caminhada, onde o percurso contará com os melhores trilhos de Espite bem
como vistas e passagem por pontos emblemáticos da freguesia de Espite.
Organização: Clube Desportivo de Espite
Apoio: Junta de Freguesia de Espite e Município de Ourém
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■■■ CAMINHADA

21 . JULHO
09:00H

CAMINHOS D’OURÉM: ATOUGUIA

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ATOUGUIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto “Caminhos D’ Ourém” é uma iniciativa que visa a promoção da atividade física junto
da população oureense, através da organização de caminhadas regulares e não competitivas
em várias freguesias do concelho.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, sensibilizar,
alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, promovendo uma
efetiva alteração de comportamentos para uma comunidade mais ativa e com melhor
qualidade de vida.
Concentração às 09:00H na Sede da Junta de Freguesia de Atouguia.
Extensão do percurso: 6,5 Km. Grau de Dificuldade: Moderado.
Oferta: Reforço alimentar (água e peça de fruta) e seguro de acidentes pessoais.
Inscrições gratuitas e obrigatórias no local ou através dos contactos:
Email: geral@jf-atouguia.pt | Tel: 249 591 176

■■■ DANÇA

21 . JULHO
16:00H

DANÇAS EUROPEIAS

CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém.
Horário: terça-feira a domingo das 10.00h - 13.00h | 14.00h - 18.00h
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm.ourem.pt

■■■ COMEMORAÇÃO

26 . JULHO
10:00H E 15:00H

“UMA PEÇA, TANTAS HISTÓRIAS!”
DIA MUNDIAL DOS AVÓS

CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinalando o Dia dos Avós, salas de tesouros escondidos enchem-se de histórias vividas e
sonhadas por avós e netos. Uma almotolia, um arado, uma lanterna…, cada peça ganha uma
vida em mãos experimentadas e vozes sábias que ensinam e inspiram crianças.
Participantes: geral / máx. 15 pessoas
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém.
Horário: terça-feira a domingo das 10.00h - 13.00h | 14.00h - 18.00h
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm.ourem.pt
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■■■ CAMINHADA

27 . JULHO
09:00H

CAMINHOS D’OURÉM: URQUEIRA

PARQUE DE MERENDAS DA AMIEIRA - URQUEIRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto “Caminhos D’ Ourém” é uma iniciativa que visa a promoção da atividade física junto
da população oureense, através da organização de caminhadas regulares e não competitivas
em várias freguesias do concelho.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, sensibilizar,
alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, promovendo uma
efetiva alteração de comportamentos para uma comunidade mais ativa e com melhor
qualidade de vida.
Concentração às 09:00H no Parque de Merendas da Amieira – Urqueira.
Extensão do percurso: 7 Km. Grau de Dificuldade: Moderado.
Oferta: Reforço alimentar (água e peça de fruta) e seguro de acidentes pessoais.
Inscrições gratuitas e obrigatórias no local ou através dos contactos:
Email: jfurqueira@gmail.com | Tel: 249 581 467.

■■■ BTT

28 . JULHO

MARATONA BTT OURÉM

SERRA D’AIRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prova integra uma vez mais o Troféu BTT do Ribatejo Norte, sendo dividida em duas
distâncias: Meia-Maratona BTT (30 km) e Maratona (60 km), com espaço, pelo meio, para a
Maratona Jovem pensada para todos os menores de 20 anos (Percurso da Meia-Maratona).
Disputada uma vez mais no sector mais a sul do Concelho, o percurso irá percorrer alguns dos
mais belos trilhos entre o Pinhal e a Serra.

Organização: BTT Clube dos Pinheiros.
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■■■ TEATRO

27 . 28 . JULHO
21:30H

”LUTO” – ESPETÁCULO DE TEATRO E MULTIMÉDIA

PARQUE DA CIDADE ANTÓNIO TEIXEIRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Integrado no Programa Artéria, Luto é um projecto transdisciplinar criado em residência
artística em Tábua e que inclui a participação de alguns dos seus habitantes locais. Tomando
como ponto de partida o fogo de 15 de outubro de 2017, de tal modo violento na região que
marca um antes e um depois na sua história, o projeto lança-se no debate da temática dos
incêndios.
“O fogo só terminou quando não havia mais que arder”. Passado mais de um ano, o tempo
avançou sem quase sair do mesmo sítio. Parece que foi ontem. “O fogo ainda arde lá fora
tantas vezes, o quarto incendeia-se noite após noite, enche-se de fumo”.
A dupla significação do termo ‘luto’, enquanto processo de lidar com a perda – de vidas
humanas, de memórias, de espaços físicos – e enquanto verbo lutar – resiliência e empenho
das populações e da natureza por imaginar outros futuros – vem ocupando o núcleo do
pensamento e estruturando as áreas a abordar. Luto, catástrofe, paisagem, memória, trauma,
antropoceno, o projeto cruza a prática documental com o trabalho sobre textos e outras
referências que lancem um pensamento e questionamento mais amplo.
“O lume fica vivo nas raízes das árvores, e nasce do chão dias depois, quando ninguém está à
espera. Nunca mais esqueci esta imagem, de raízes a arderem em silêncio, durante dias,
semanas, décadas. Na minha memória, tudo isto se transformou num pesadelo de raízes
incandescentes. Um lugar onde não estaremos seguros enquanto não acordarmos. Um país
inteiro a arder pelas raízes.”
Acesso gratuito e limitado - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém.
Horário: terça-feira a domingo das 10:00h – 13:00h | 14:00h – 18:00h.
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917 | museu@cm-ourem.pt
| www.museu.cm-ourem.pt
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