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■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 20 . OUTUBRO 

EXPOSIÇÃO DE MAQUETAS DE ALÍPIO GRAÇA 
“OURÉM, MENINA DOS MEUS OLHOS” 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alípio Graça nasceu em Ourém em maio de 1940. Aos 15 anos rumou a Moçambique, tendo 
regressado no pós 25 de abril. É um oureense convicto, membro fundador da Orquestra Típica 
de Ourém e com um papel assumidamente ativo na vida associativa deste município. Em 
homenagem a Ourém, menina dos seus olhos, desde há alguns anos que se dedica à 
reprodução de monumentos e edifícios emblemáticos desta cidade. Um trabalho repleto de 
caráter e amor que nos convida a um passeio pelas ruas de Ourém. 
 
Entrada livre. 
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 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 10 . NOVEMBRO 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
“MERGULHA” DE MARIA BEATITUDE 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A série “Mergulha” é um meio artístico que provoca interpretações por comparação com 
situações explícitas como é o caso da pesca. Elemento ancestral de subsistência de várias 
culturas, a pesca é aqui usada como metáfora. Em analogia à pesca, nada se alcança sem se 
“mergulhar” profundamente nas questões que se nos colocam quotidianamente. Trata-se de 
submergir num tema que se pretende profundo e que é adensado por jogos de claro/escuro 
criando ambientes dramáticos onde apenas a figura, elemento central da composição, se 
destaca da penumbra. 
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 
 

■■■  LIVROS 

ATÉ 31 . OUTUBRO 

FORA DA ESTANTE:  
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A celebração do Dia Mundial da Alimentação realiza-se anualmente a 16 de outubro e foi 
estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros na 20.ª Conferência da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A Biblioteca Municipal de 
Ourém dedica o destaque Bibliográfico ao tema, durante todo o mês de outubro. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro 
a junho. 
Entrada livre. 
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■■■  COMEMORAÇÃO 

01 . OUTUBRO 
10:30H E 14:30H 

APRENDER NO PARQUE:  
“A ÁGUA NÃO PÁRA QUIETA!” 
PARQUE NATUREZA DO AGROAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Dia Nacional da Água é assinalado através de jogos interativos sobre o ciclo da água, 
conhecendo as suas características e formar atitudes de cidadania e cooperação na gestão 
equilibrada deste bem. 
A oficina apresenta ainda fontes, cisternas e outros patrimónios da água, fauna e flora das 
zonas ribeirinhas de Ourém. Participantes: 1.ºCEB/2.ºCEB. 
Limite de participantes: min. 6 | máx. 25. 
Acesso gratuito. 
Inscrição prévia e obrigatória através do Museu Municipal de Ourém  
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h – 13:00h | 14:00h – 17:00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917 | museu@cm-ourem.pt 
| www.museu.cm-ourem.pt 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

01 . OUTUBRO 
14:30H 

COMEMORAÇÃO DO  
DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 
LAR DE SANTA BEATRIZ DA SILVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Ourém em conjunto com o Grupo de Envelhecimento da Rede Social de 
Ourém, assinalam esta data internacional num evento onde se pretende proporcionar um dia 
diferente a esta geração relembrando também os seus direitos. 
As celebrações terão lugar no Lar de Santa Beatriz da Silva, em Fátima, com a peça de teatro 
“As 3 portas da Sé”, protagonizada pelo Diónis - Teatro de Grupo CRL. 
Os interessados devem fazer a inscrição através dos contactos 249 540 900 ou 
rede.social@mail.cm-ourem.pt 
 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

01 . OUTUBRO 
14:30H 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO: PRESERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS DO CONCELHO DE OURÉM 
SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE URQUEIRA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Salão da Junta de Freguesia de Urqueira irá receber na tarde de 01 de outubro uma sessão 
de esclarecimento relativa à preservação dos recursos hídricos do concelho de Ourém.  
Esta iniciativa irá contemplar temáticas como a exploração do aquífero do de ourém, 
complementado com a apresentação de um estudo hidrogeológico efetuado no concelho, 
abrindo lugar a um debate a todos os participantes. 
Inscrições gratuitas e limitadas aos lugares existentes disponíveis através de 
ambiente@cm.ourem.pt ou 249 540 900 (ext. 6416). 
 

mailto:ambiente@cm.ourem.pt
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■■■  LIVROS 

01 . 08 . 15 . 22 . 29 . OUTUBRO 

HORA DO CONTO: “O GRANDE AAA-UUUH!” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hora do Conto à volta do livro “O Grande AAA-UUUH!” de Jonny Lambert. 
O Rato regressa a casa pela floresta escura e murmuriante, quando ouve um horrível e 
assustador “Aaa-Uuuh»! Quem, ou o quê, estará a fazer este som? Será que foi a Coruja?  
O Alce? O Urso? Ou será que é mesmo… um monstro? 
 
Participantes: alunos do pré-escolar. 
Limite de participantes: mín. 5 | máx. 25. 
Participação gratuita . 
Inscrição prévia obrigatória na Biblioteca Municipal de Ourém | 249 540 900 (ext. 6841)  
biblioteca@cm.ourem.pt 
Horário: 2ª a 6ª das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro a junho. 

■■■  DANÇAS 

06 . OUTUBRO 
11:00H 

DANÇAS COM FAMÍLIA 
MUSEU MUNICIPAL – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atividade dinamizada por Dulce Maurício. Pretende-se de forma descontraída e divertida: 
desenvolver a coordenação motora, consciência rítmica, criatividade, socialização, memória; 
trabalhar o movimento no tempo e no espaço; exploração livre do movimento. 
Destinatários: crianças dos 3 aos 8 anos. Os pais também participam. 
Preço: 2,00€ p/ criança | min: 3 / máx: 10. 
NOTA: vestir roupa confortável. 
 
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 
 
■■■  DESPORTO 

06 . OUTUBRO 

AMA(DORES) TRAIL RUN - URQUEIRA 
URQUEIRA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depois do sucesso da edição de 2018, os Ama(dores) e a ACRU estão de novo no terreno para 
proporcionar um belo dia de trail a todos os inscritos. 
O evento conta com 3 provas distintas: um mini trail/caminhada de 10km, Trail de 16km e  
Trail longo de 26km. 
As provas irão ser realizada no dia 06 de outubro com inscrições abertas através do seguinte 
link: 
https://www.recordepessoal.pt/evento/iitraildosamadores-acru 
 
 
 

https://www.recordepessoal.pt/evento/iitraildosamadores-acru
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■■■  CULTURA 

07 . OUTUBRO 
10:00H E 15:00H 

“NO ESTALEIRO DO CASTELO”: 
VISITA ÀS OBRAS DE REABILITAÇÃO DO CASTELO E 
PAÇO DOS CONDES DE OURÉM 
VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Dia Nacional dos Castelos foi instituído em 1984, com o propósito de promover atividades 
ao longo do país relativamente aos castelos, fortes e outros tipos de fortificações, 
considerando que estes são uma importante parte da história.  
Assim o Município de Ourém associa-se mais uma vez às comemorações, proporcionando 
uma visita às obras de Reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém.  
Limite de participantes: máx: 15. Acesso gratuito com inscrição prévia e obrigatória: 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt |www.museu.cm-ourem.pt 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h, de outubro a março. 
 

■■■  MERCADO 

06 . OUTUBRO 
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. 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

10 A 30 . OUTUBRO 

EXPOSIÇÃO “INTEGRARTE” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) o Serviço de 
Psiquiatria da Unidade de Tomar do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) em parceria com o 
Município de Ourém apresenta, na Biblioteca Municipal de Ourém, a Exposição “IntegrArte”, 
que poderá ser visitada entre 10 e 30 de outubro. 
Inauguração: 10 de outubro às 11:00h. 
Entrada livre. 
 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro 
a junho. 
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■■■  DESPORTO 

12 . OUTUBRO 
10:00H 

MINI YOGA ENTRE LIVROS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
Participantes: crianças dos 3 aos 6 anos. 
Limite de participantes: min. 4 | máx. 10. 
Preço: 2,50€, pagos diretamente à instrutora de yoga. 
Inscrição prévia obrigatória na Biblioteca Municipal de Ourém: 
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm.ourem.pt 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro 
a junho. 
 
■■■  TEATRO 

19 . OUTUBRO 
11:00H 

TEATRO MUSICADO: “A CASA DA MOSCA FOSCA” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Musicado, com Helena Caetano e Marta Presume, à volta do livro " A Casa da Mosca 
Fosca" de Eva Mejuto (texto) e Sergio Mora (ilustrações), recomendado pelo PNL – Plano 
Nacional de Leitura.  
 
Participantes: crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto. 
Limite de participantes: máx. 15 crianças + acompanhante(s). 
Duração: cerca de 1 hora. Participação gratuita. 
Inscrição prévia e obrigatória na Biblioteca Municipal de Ourém | 249 540 900 (ext. 6841)  
biblioteca@cm.ourem.pt 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro 
a junho. 

■■■  FILME 

11 . OUTUBRO 
21:00H 

ACONTECE NO MUSEU: 
“LUPO” EXIBIÇÃO DE FILME DOCUMENTAL DE 
PEDRO LINO 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sete países, três pseudónimos, duas famílias e, filme após filme, Rino Lupo foi alguém que fez 
o oposto do que a sociedade esperava. Um contador de histórias com uma veia rebelde, um 
realizador irrequieto com um sentido de aventura, um sonhador ambicioso. Mas quem foi 
afinal Rino Lupo? E como é que um personagem tão extraordinário caiu em tamanho 
esquecimento? Artista único e invulgar, a sua obra acompanhou a história do nascimento do 
Cinema de perto. Realizou alguns dos melhores filmes mudos em Portugal, desaparecendo 
misteriosamente no início dos anos 30. Através desta vida fora do comum, resgatam-se as 
memórias esquecidas das primeiras décadas da Sétima Arte. E a vida de alguém que nunca 
desistiu dos seus sonhos. Acesso gratuito. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 



           OUTUBRO AGENDA2019   
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

14 . OUTUBRO 
20:00H 

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GONDEMARIA E OLIVAL 
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DOS MOINHOS DE VENTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 14 de outubro a União de Freguesias de Gondemaria e Olival 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 20 horas na Associação de Caçadores dos Moinhos de Vento. 
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. 
 

■■■  TIPOLOGIA 

13 . OUTUBRO 
09:00H 

CAMINHOS D’OURÉM: FÁTIMA 
SEDE DO MONTAMORA SPORT CLUBE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 do Montamora Sport Clube. 
Extensão do percurso: 10 Km. Grau de Dificuldade: Moderado. 
Oferta: Reforço alimentar e seguro de acidentes pessoais. 
Parceria: Junta de Freguesia de Fátima e Montamora Sport Clube. 
Inscrições gratuitas e obrigatórias no local ou através dos contactos: 
Email: montamora@gmail.com | Tel: 919953519 ou 249532081 
 
 
■■■  DESPORTO 

13 . OUTUBRO 
08:00H 

2.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 
JUNTA DE FREGUESIA DE CAXARIAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.ª edição do Grande Prémio de Atletismo, organizado pela Junta de Freguesia de Caxarias. 
Hélder Pereira será o Padrinho desta edição de 2019, que contará com uma caminhada de 8 
km, para além da prova principal de 10km. 
Inscrições em: 
https://www.trilhoperdido.com/evento/Grande-Premio-Atletismo-Caxarias-2019 
 
 

https://www.trilhoperdido.com/evento/Grande-Premio-Atletismo-Caxarias-2019
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■■■  TEATRO 

18 . 19 . 20 . OUTUBRO 
15:00H 

CAMINHOS DA PEDRA: 
PETIT - TEATRO GESTUAL E CIRCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Petit é um espetáculo que convida o espectador a conhecer-se. Subtilmente ele abre janelas 
ao mundo de sonhos, dos tapetes e baús, e através de uma bola diz-nos: "É hora de ser 
crianças!". É hora de jogar!". Petit apela à linguagem da subjetividade e dos gestos, 
lembrando-nos do valor da simplicidade. A ausência de palavras é uma escolha. Petit é um 
espetáculo, um espetáculo que é uma vida, uma vida como algo que, por simples ou pequeno, 
se transforma, foge e transforma. 
18 . OUTUBRO | 15:00H 
FREIXIANDA - LARGO DA FEIRA 
 
19 . OUTUBRO | 15:00H 
FÁTIMA – PRAÇA LUÍS KONDOR 
 
20 . OUTUBRO | 15:00H 
OLIVAL – PARQUE DE DIVERSÕES 
 

■■■  OFICINA 

17 . 24 . 31 . OUTUBRO 
10:00H 

NOS BASTIDORES DO MUSEU 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – 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. 
Participantes: alunos do 1.ºCEB. 
Limite de participantes: mín. 6 / máx. 25. 
Acesso gratuito. 
Inscrição prévia e obrigatória através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 ■■■  DESPORTO 

19 . 20 . OUTUBRO 

1.º TORNEIO NACIONAL DE TÉNIS MESA 
PAVILHÃO DO CENTRO DESPORTIVO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No fim de semana de 19 e 20 de outubro, irá decorrer, no Pavilhão Desportivo de Fátima, o 
1.º Torneio Nacional de Ténis de Mesa, prova pontuável para o ranking nacional da FPTM. 
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■■■  MÚSICA 

18 . OUTUBRO 
21:30H 

CAMINHOS DA PEDRA: CONCERTO “ECLEMA” 
VILA MEDIEVAL: AUDITÓRIO ARPO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cristiano Marcelino, Paulo Rafael e Tiago Silva, encabeçam o projeto ECLEMA. 
Em 2018, a banda estreia-se fora do concelho de Ourém, fazendo parte integrante do cartaz 
do Festival Sintonias em Castelo Branco. 
Em 2019 foi semifinalista do concurso EDP Live Bands, o que os fez voltar a ganhar ânimo após 
um período de tempo em que a banda esteve no inactivo. Não tendo ainda nenhum género 
musical definido, os três jovens Oureenses têm como principal objetivo, trazer à tona uma 
fusão da música electrónica, com sonoridades associadas ao post-rock, hip-hop, e à música 
psicadélica/experimental. 
 

■■■  MÚSICA 

19 . OUTUBRO 
21:30H 

CAMINHOS DA PEDRA: CONCERTO “GALA DROP” 
VILA MEDIEVAL DE OURÉM: GALA DROP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os GALA DROP são uma incansável e em constante desenvolvimento aventura musical – um 
caso de paixão pela matéria que trabalham – que se inspiram em sons e vibrações de 
diferentes lugares e épocas, e tentam pelo poder da imaginação transformada em música 
transmitir-nos esperança num presente colectivo melhor.  
Qualificados como autores de um ‘rainforest futurism’ pelo crítico britânico Matthew 
‘Woebot’ Ingram, a sua discografia é dividida entre EPs e LPs, publicada no seu selo editorial 
GDR e na nova-iorquina Golf Chanel Recordings.  
A banda iniciada há mais de uma década em Lisboa é hoje composta por Afonso Simões 
(bateria), Nelson Gomes (sintetizadores), Rui Dâmaso (baixo) e Guilherme Canhão (guitarra e 
sintetizador). 
 

■■■  MÚSICA 

20 . OUTUBRO 
18:00H 

CAMINHOS DA PEDRA: 
ESCOLA DE ROCK PAREDES DE COURA 
PRAÇA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espetáculo de música resultante de 3 dias de residência artística que junta músicos e 
professores da Escola do Rock de Paredes de Coura com músicos de Ourém numa 
interpretação conjunta dos temas mais importantes da história do rock. 
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■■■  COMEMORAÇÃO 

22 . OUTUBRO 
10:30H E 14:30H 

APRENDER NO MUSEU:  
“SERRA D’ AIRE QUE IDADE TENS TU!?” 
MONUMENTO NATURAL DAS PEGADAS DOS DINOSSÁURIOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Museu Municipal de Ourém celebra o 23.º aniversário do Monumento Natural das Pegadas 
dos Dinossáurios da Serra de Aire e o 40.º aniversário do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros com a oficina pedagógica “Serra de Aire que idade tens tu?”. 
Participantes: alunos do 2.º CEB, 3.º CEB, ensino secundário e profissional. 
Limite de participantes: mín. 6 / máx.25. 
Acesso gratuito. 
Inscrição prévia e obrigatória através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h às 13:00h | 14:00h às 17:00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 

■■■  DESPORTO 

20 . OUTUBRO 
09:00H 

VI CAMINHADA UNIDOS PELA DIFERENÇA 
MERCADO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na 6ª edição desta iniciativa, o Grupo da Diferença constituído por instituições de apoio à 
deficiência do concelho de Ourém (Casa do Bom Samaritano, Centro de Reabilitação e 
Integração Ouriense, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, Centro João Paulo II e 
Escola de Educação Especial “Os Moinhos”) dinamiza, com o apoio de várias entidades, uma 
caminhada para sensibilizar para a sua missão e celebrar a diferença que nos une! 
 
O Grupo é constituído pelas 5 instituições de apoio à deficiência do Concelho de Ourém que 
se juntam para grandes iniciativas, provando que "a união faz a força" e que estamos "unidos 
pela diferença"! Mais informações disponíveis em: 
https://www.facebook.com/grupodadiferenca/ 
 
 
 

   
 
■■■  DESPORTO 

20 . OUTUBRO 
10:00H 

1.º AQUATLO JOVEM OURÉM 
PISCINAS MUNICIPAIS DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1ª edição do Aquatlo Jovem de Ourém, que irá ter lugar nas Piscinas Municipais de Ourém e 
no Parque da Cidade António Teixeira no domingo dia 20 de Outubro. 
 

https://www.facebook.com/grupodadiferenca/
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■■■  DANÇA 

26 . OUTUBRO 
11:00H 

DANÇAS COM LIVROS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
Participantes: crianças a partir dos 3 anos e família. 
Limite de participantes: min: 3 | max: 10. 
Preço: 2,00€ p/criança, pagos diretamente à dinamizadora da atividade. 
Inscrição prévia e obrigatória na Biblioteca Municipal de Ourém | 249 540 900 (ext. 6841)  
biblioteca@cm.ourem.pt 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h, de outubro 
a junho 
 

■■■  VISITA INTERPRETATIVA 

26 . OUTUBRO 
16:00H 

VISITA INTERPRETATIVA 
BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO DR. 
AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Integrada nas comemorações do bicentenário do Dr. Agostinho Albano de Almeida, será 
conduzida uma visita guiada aos espaços exteriores do antigo hospital e a sua envolvente. A 
visita incidirá sobre a vida e obra de Agostinho Albano de Almeida, responsável pela fundação 
do hospital, pelo papel que a instituição desempenhou e ainda pelo internato de Santa Jacinta, 
Pastorinha de Fátima. 
Limite de participantes: min. 5.  
Acesso gratuito.  
Inscrição prévia e obrigatória 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 

■■■  FEIRA 

24 A 31 . OUTUBRO 

FEIRA NOVA DE SANTA IRIA 2019 
PARQUE DA CIDADE ANTÓNIO TEIXEIRA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aproxima-se mais uma edição da centenária Feira Nova de Santa Iria, evento que irá decorrer 
entre 24 e 31 de outubro no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de 
Exposições. 

Ano após ano, a Feira Nova de Santa Iria proporciona divertimento e muita animação a todos 
os visitantes, com a presença dos habituais carrosséis, carrinhos de choque, postos de venda 
de farturas, pipocas e muito mais. 

De 25 a 27 de outubro, o Centro Municipal de Exposições acolhe o certame onde os visitantes 
encontrarão os mais variados produtos e serviços, além de espaços de restauração 
dinamizados por associações locais, animação musical, espetáculos variados e muitas 
surpresas. 
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■■■  MÚSICA 

27 . OUTUBRO 
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.  
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

26. OUTUBRO ATÉ 03 . NOVEMBRO 

EXPOSIÇÃO: 
“VIDA E OBRA DO PADRE LUÍS KONDOR” 
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Até 03 de novembro o Posto Turismo de Fátima acolhe a exposição evocativa do padre 
católico húngaro Luís Kondor, vice-postulado da causa da canonização dos pastorinhos de 
Fátima. A exposição assinala 10 anos sobre o seu falecimento que ocorreu em 28 de outubro 
de 2009. Esta iniciativa conta com a colaboração da Fundação Francisco e Jacinta Marto.  
Inauguração no dia 26 de outubro às 15:00h. 
Entrada livre. 
Horário: 09:00h - 13:00h | 14:00h - 18:00h (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 
 

■■■  LIVROS 

27 . OUTUBRO 
16:00H 

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO COMEMORATIVA 
DO BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE 
AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O livro, coeditado pela Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida e pelo Município de 
Ourém, aborda a vida e obra do seu fundador, responsável pela criação do hospital que tomou 
o seu nome, e da Fundação. 
Acesso gratuito. 
Informações no Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h - 13:00h | 14:00h - 17:00h, de outubro a março. 
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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■■■  DANÇA 

27 . OUTUBRO 
15:00H 

DANÇAS EUROPEIAS 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – 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. 
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 

■■■  DESPORTO 

27 . OUTUBRO 

6.º TRAIL DE FÁTIMA 
FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decorre no dia 27 de outubro a 6ª edição do Trail Fátima organizado pela Vespinga Saudável 
/ Fátima Escola de Triatlo, prova certificada pela Associação trail running Portugal (ATRP). 
Dividido em 4 níveis distintos, Caminhada de 10Km, Mini Trail de 10Km, Trail curto de 15km e 
Trail de 30Km, os participantes deverão fazer as inscrições através do e-mail 
vespingasaudavel@gmail.com ou no site https://www.prozis.com/pt/pt/evento/6-edicao-
trail-de-fatima.  
As inscrições para a caminhada poderão ser feitas na Secretaria da Junta de Freguesia de 
Fátima. 
Data limite de inscrição: 20 Outubro 2019. 
 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

28 . OUTUBRO 
20:00H 

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE FREIXIANDA, RIBEIRA DO FÁRRIO E 
FORMIGAIS 
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 28 de outubro a União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 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 20 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. 
 

mailto:vespingasaudavel@gmail.com
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/6-edicao-trail-de-fatima
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/6-edicao-trail-de-fatima
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■■■  EXPOSIÇÃO 

31 . OUTUBRO 
16:00H 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA: 
“O MUNDO RURAL PORTUGUÊS” DE TÓ CARVALHO 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tó Carvalho nasceu em Castelo Branco em 1938, viveu em Bragança e desde os 8 anos que 
vive em Tomar, adotando aquela cidade como sua. A revelação para as artes cedo se 
manifestou, concretamente no início do antigo ciclo preparatório na Escola Jácome Ratton, 
onde cursou as áreas Industrial e Comercial. O ponto de partida é o desenho a carvão cujo 
percurso é curto e sem grande registo, passa pelo desenho à pena, técnica com a qual compõe 
um conjunto de obras de temática histórica (Monumentos de Tomar). Na terceira fase dá 
lugar à pintura a aguarela em período muito efémero, mas deixando algumas obras de bom 
recorte técnico, com trechos de Tomar urbano e paisagístico. Finalmente o óleo, porventura 
a sua paixão pictórica e à qual se mantém fiel, desde 1993, procurando seguir, com as devidas 
distâncias, o grande Mestre Malhoa, não só nas temáticas versadas, temas rurais portugueses, 
como a técnica e a luminosidade que o notabilizou. 
Entrada livre. 
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 
 

■■■  GASTRONOMIA 

31 . OUTUBRO 
21:00H 

”Ó TIA, DÁ O BOLINHO?” 
ENCONTRO À VOLTA DO DIA DO BOLINHO EM 
OURÉM 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Museu Municipal assinala o Dia do Bolinho entre conversas e provas de bolos feitos por 
quem domina este saber e renova anualmente esta tradição de Ourém.   
Acesso gratuito. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 13.00h | 14.00h - 17.00h, de outubro a março. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 


