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■■■  LITERATURA 

SETEMBRO 

FORA DA ESTANTE: LITERATURA ITALIANA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na despedida das férias e do verão, a Biblioteca Municipal de Ourém dedicará o destaque 
bibliográfico a obras de autores de Literatura Italiana. 
 
Horário: de segunda a sexta-feira das 09:00h às 17:00h . 
Entrada livre. 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 08 . SETEMBRO 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE CONDE FALCÃO 
“PALCO DA VIDA” 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conde Falcão nasceu na vila de Sardoal em 1940. É coronel de cavalaria reformado, mas há 
muito mantém um profundo interesse pela fotografia. Foi a partir de 1971, em Moçambique, 
que passou a fotografar com uma certa regularidade e a desvendar os segredos da câmara 
escura. Os problemas sociais e o elemento humano, em geral, sempre foram os seus temas 
preferidos. A cultura e as pessoas de África, palco das suas três comissões militares, marcaram 
a sua sensibilidade para a arte. 
Entrada livre. 
Horário: terça-feira a domingo das 10:00h – 13:00h | 14:00h – 18:00h, de abril a setembro 
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 

 

TÍTULO 
LOCAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESCRIÇÃO 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 27 . SETEMBRO 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MARGARIDA MAIA 
“ACRÍLICU’S”  
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 terras marcantes da sua vida. 
 
De segunda a sexta-feira das 09:00h às 17:00h. 
Entrada livre. 
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■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ A 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 

 

■■■  HORA DO CONTO 

04 A 18 . SETEMBRO 

FÉRIAS COM HISTÓRIAS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hora do Conto, no espaço infantil da Biblioteca Municipal de Ourém, seguida de atividade de 
expressão plástica à volta do livro “As girafas não dançam” de Giles Andrese. 
 
Participantes: crianças dos 03 aos 11 anos. 
Limite de participantes: min. 5 | máx. 25. 
Acesso gratuito. 
Inscrição prévia e obrigatória na Biblioteca Municipal, ou através do telf. 249 540 900 (ext. 
6841/42).  

 

■■■  ENSINO 

05 E 06 . SETEMBRO 

ABERTURA OFICIAL DO ANO LETIVO 2019/2020 
OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Ourém vai promover uma cerimónia para assinalar a abertura oficial do ano 
letivo 2019/2020 em Ourém, nos dias 5 e 6 de setembro. 
O dia 05 de setembro será dirigido ao pessoal não docente, com visitas à Vila Medieval de 
Ourém e ao Monumento Natural das Pegadas dos Dinossáurios.  
No dia 06 de setembro, irá decorrer uma sessão para o pessoal docente no Salão Paroquial de 
Gondemaria onde serão homenageados docentes aposentados.  
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■■■  WORKSHOP 

07 . SETEMBRO 
15:00H 

WORKSHOP DE DANÇA 
"DO TRADICIONAL AO CONTEMPORÂNEO" 
MUSEU MUNICIPAL – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta oficina vamos viajar através de um bosque encantado, onde a magia das danças 
tradicionais se encontra com a beleza dos movimentos da dança contemporânea. Aqui existe 
espaço e tempo para tudo: para brincar, saltitar, explorar, observar, e aprender a escutar o 
bater do nosso coração dançante, e o dos outros corações. Aqui, a harmonia do movimento e 
das emoções esta sempre presente, e a consciência de tudo o que se passa dentro de nós e à 
nossa volta.  
Aqui somos todos crianças, e fluímos juntos na magia da dança, do som, da poesia do corpo. 
Porque dançar é isso mesmo - criar poesia com o corpo. É expressar o que temos cá dentro 
através do movimento. Toda a dança começa cá dentro. Neste espaço onde tudo é possível, 
vamos aprender a ter consciência do nosso corpo, e do corpo do outro. Vamos sentir as 
emoções do outro, o seu toque, e a forma como se movimenta no espaço. vamos começar a 
perceber que esta linguagem do movimento é uma linguagem universal, que não utiliza 
palavras.  
A dança liga-nos uns aos outros de uma forma profunda e delicada. Cada olhar e cada toque 
é um convite a mergulhar no mundo do outro, com muito respeito por tudo aquilo que lá 
vamos encontrar. 
Formadoras: Dulce Maurício e Mariana de Oliveira Santos Coutinho dos Reis. 
 
Participantes: crianças a partir dos 3 e suas famílias. 
Preço: 6,00€ p/ criança | min: 5 / máx: 15. 
NOTA: vestir roupa confortável. 
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 

 

■■■  DANÇAS 

08 . SETEMBRO 
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 
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■■■  VISITA INTERPRETATIVA 

14 . SETEMBRO 
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 

■■■  EXPOSIÇÃO 

13 . SETEMBRO A 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. 
Inauguração no dia 13 de setembro às 16:00h. 
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 
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■■■  PATRIMÓNIO 

15 . SETEMBRO 
09:00H ÀS 18:00H 

OURÉM NO CONVENTO DE CRISTO 
CONVENTO DE CRISTO - TOMAR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mostra de oferta turística e cultural de Ourém no Convento de Cristo em Tomar, no âmbito 
do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e a Direção 
Geral do Património Cultural (DGPC), para o desenvolvimento de ações de promoção turística 
e cultural da região do Médio Tejo, onde o concelho de Ourém se insere. 
Destinatários: Público em geral. 
 
Condições de acesso: 
Até às 14:00h - entrada gratuita e deverá ser efetuada pela porta do Claustro da Micha. A 
partir das 14:00h - entrada pela bilheteira do monumento, sendo gratuita (apenas para a 
atividade) para quem se fizer acompanhar do 'flyer' impresso do evento. 

 

■■■  CAMINHADA 

15 . SETEMBRO 
09:00H 

CAMINHOS D’OURÉM 
NOSSA SENHORA DAS MISERICÓRDIAS 
SEDE DA ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA 1.º DEZEMBRO CULTURAL E ARTÍSTICA VILARENSE 
REIS PRAZERES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Associação Filarmónica 1.º Dezembro Cultural e Artística 
Vilarense Reis Prazeres. 
Extensão do percurso: 8,5 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: filarm.1dez.vilar@hotmail.com | Tel: 919317971 ou 249543734 

 



            SETEMBRO AGENDA2019   

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

■■■  COMEMORAÇÃO 

18 . SETEMBRO 
10:30H E 14:30H 

APRENDER NO PARQUE 
“ÁGUA NOSSA DE CADA DIA!” 
PARQUE NATUREZA DO AGROAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Dia Mundial da Monitorização da Água apresenta-se a riqueza e diversidade dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos do concelho de Ourém. 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. 
Participantes: adultos e seniores. 
Limite de participantes: min. 6 | máx. 25. 
Acesso gratuito com 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. 

 

■■■  OFICINA PEDAGÓGICA 

20 . SETEMBRO 
10:30H E 14:30H 

SERRA D´AIRE QUE IDADE TENS TU? 
MONUMENTO NATURAL DAS PEGADAS DOS DINOSSÁURIOS DA SERRA D’AIRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito do 40.º aniversário do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, o Museu 
Municipal de Ourém junta-se à celebração com a Oficina Pedagógica 'Serra de Aire que idade 
tens tu?'. Pretende-se responder à questão que serve de mote à atividade partindo de uma 
abordagem geológica do concelho de Ourém, que se inicia com a coluna litoestratigráfica que 
integra a exposição permanente ‘A’FEIÇÕES’. 
Participantes: alunos do 2.º CEB, 3.º CEB, ensino secundário e profissional. 
Limite de participantes: mín. 6 / máx.25. 
Acesso gratuito com 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 

 

■■■  LIVROS 

20 . SETEMBRO 
21:00H 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
“MEMÓRIAS DAS GENTES DA NOSSA TERRA” 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atuação do Grupo de Cantares e apresentação do livro “Memórias das Gentes da Nossa 
Terra”, pela Associação Social e Cultural de Fontaínhas. 
Acesso gratuito. 
 
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 

22 . SETEMBRO 
08:30H 

CAMINHOS D’OURÉM  
CAXARIAS 
LARGO DAS TÍLIAS (EM FRENTE À SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CAXARIAS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 08:30H no Largo das Tílias, em frente à sede da Junta de Freguesia de 
Caxarias. 
Extensão do percurso: 6 Km. Grau de Dificuldade: Moderado. 
Oferta: Reforço alimentar (água e peça de fruta) e seguro de acidentes pessoais. 
Cada participante é convidado a levar 1 bem alimentar não perecível para ajudar o Serviço 
Caritativo. 
Parceria: Junta de Freguesia de Caxarias, Serviço Paroquial de Ação Social de Caxarias e 
Farmácia de Caxarias 
Inscrições gratuitas e obrigatórias no local ou através dos contactos: 
Email: spascaxarias@gmail.com | Tel: 932195338 

 

■■■  DANÇA 

22 . SETEMBRO 
16:00H 

DANÇAS EUROPEIAS NO MUSEU 
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 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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■■■  CONFERÊNCIA 

25 . SETEMBRO 
21:00H 

CONFERÊNCIA POR CARLOS ANDRÉ 
“AGOSTINHO ALBANO DE ALMEIDA E A SUA PAIXÃO 
PELOS LIVROS”  
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iniciativa integrada no programa comemorativo do Bicentenário do nascimento do Dr. 
Agostinho Albano de Almeida. A comunicação incidirá sobre a importância do espólio 
bibliográfico que o médico e bibliófilo colecionou ao longo da vida, reunindo cerca de 1500 
exemplares de livros que vão do século XVI ao século XX. Carlos Ascenso André é professor 
universitário na Universidade de Coimbra e no Instituto Politécnico de Macau. É ainda 
tradutor, ensaísta e poeta e nos últimos anos percorreu a China ao serviço da Língua 
Portuguesa. Acesso gratuito. Informações no 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 

25 . SETEMBRO 
10:15H E 14:00H 

APRENDER NO MUSEU: 
DA ALDEIA DA CRUZ A VILA NOVA DE OURÉM 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em 25 de setembro de 1841, a Rainha D. Maria II assina o alvará de elevação da Aldeia da Cruz 
ao estatuto de vila, criando a Vila Nova de Ourém. No dia em que se comemoram 178 anos 
da sua assinatura, o documento, exposto na Casa do Administrador, será alvo de análise. 
Iniciativa integrada no Programa Comemorativo do Bicentenário do Nascimento da Rainha D. 
Maria II, promovido pela Fundação da Casa de Bragança. 
Participantes: 3.º CEB / ensino secundário. 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 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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■■■  TEATRO 

27 . SETEMBRO 
15:00H 

“HISTÓRIAS DE NUNO ÁLVARES PEREIRA, SANTO 
CONDESTÁVEL” 
CAPELA DE S. SEBASTIÃO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Álvares Pereira é sem dúvida uma figura incontornável da nossa história. Neste 
espetáculo podemos encontrar os três momentos vida do Santo Contestável, o guerreiro, o 
senhor feudal e o religioso. As guerras com Castela, as doações de condados e por fim o seu 
recolhimento ao Convento do Carmo, são as três estações representadas. 
Texto: Luís Mourão, Encenação: Pedro Oliveira. 
Interpretação: Luís Costa (Grupo de Teatro APOLLO), Nuno Crespo, Pedro Oliveira, Sónia 
Pedrosa (O NARIZ, Teatro de Grupo) + elementos dos grupos locais. 
Acesso gratuito e limitado. 
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. 

■■■  PATRIMÓNIO 

27 . 28 . 29 . SETEMBRO 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ourém associa-se mais uma vez às comemorações das Jornadas Europeias do Património, 
iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que envolve cerca de 50 países e 
que tem como objetivo a sensibilização dos cidadãos para a importância da proteção do 
Património. 
A edição de 2019 é dedicado ao tema Artes Património Lazer. Pretende-se com este tema 
destacar as muitas facetas do património ligadas às artes, como fonte de entretenimento, e 
ao lazer, que nos permitem a todos viver outras dimensões da vida quotidiana, apropriando-
nos de uma parte da cultura, tornando-nos autores, especialistas, guardiões e protagonistas. 
PROGRAMA: 
 
27 . SETEMBRO | 21:00H 
“A MINHA VOLTA AO MUNDO” 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
Integrada nas Jornadas Europeias do Património, esta iniciativa contempla uma conversa com 
Bruno Gaspar e a sua volta ao mundo em imagens, histórias, desenhos e relatos na primeira 
pessoa, os seus projetos e os seus contactos enquanto artista e não só. 
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 
 
29 . SETEMBRO | 21:00H 
LANÇAMENTO DO LIVRO DE JOSÉ MANUEL POÇAS DAS NEVES:  “O CONCELHO DE VILA 
NOVA DE OURÉM EM 1924”  
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
Atividade integrada nas Jornadas Europeias do Património. 
Acesso gratuito. 
Informações no 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 

 

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

27 . SETEMBRO 
10:00H ÀS 12:00H 

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
PRAÇA D. MARIA II 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito das atividades do Plano de Ação da Rede Social a realizar em 2019, em parceria 
com a UCC de Ourém, está prevista a comemoração do Dia Mundial do Coração na manhã de 
27 de setembro.  
Esta efeméride, oficialmente assinalada a 29 de setembro, será celebrada no Município de 
ourém através da realização de um rastreio com atividade física na Praça D. Maria II, junto ao 
Edifício-sede do Município, na sexta-feira dia 27 de setembro entre as 10.00h e as 12.00h.  
A atividade educar para a saúde e avaliação de parâmetros será dinamizada pela equipa de 
enfermagem da UCC de Ourém e tem como objetivos o combate aos principais fatores de 
risco das doenças cardiovasculares, promover hábitos de vida saudáveis e encorajar os 
munícipes a serem responsáveis pela sua própria saúde. 
A atividade destina-se a toda a comunidade. 

 
■■■  ENCONTRO 

28 . SETEMBRO 

III ENCONTRO DE CAÇADORES 
INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO GRUPO DE CAÇADORES DESPORTIVO DE ESPITE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decorre a 28 de setembro o III Encontro de Caçadores, organizado pelo Município de Ourém 
e pelo Conselho Cinegético Municipal. 
Este encontro contará com uma sessão de esclarecimento sobre o javali, com demonstração 
da composição física, comportamento e maleitas desta espécie. 
A participação carece de inscrição até 24 de setembro através dos contactos: 
tlm: 911 750 203 ou e-mail: rui.vital@cm.ourem.pt 

 

■■■  FOLCLORE 

28 . 29 . SETEMBRO 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE 
MERCADO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Rancho Folclórico da Casa do Povo Fátima organiza o 40.º Festival Internacional de Folclore 
nos dias 28 e 29 de setembro no Mercado de Fátima com o seguinte programa: 
 
28 SETEMBRO | 18H - ENCONTRO DE RANCHOS INFANTIS DE FÁTIMA  
• Rancho Infantil da Casa do Povo de Fátima 
• Rancho Infantil do Centro Paroquial e Social de Mindelo – Porto  
• Rancho Folclórico de Montargil 
• Grupo Folclórico Infantil "Os Camponeses" D. Maria – Sintra 
 
29 SETEMBRO | 15H – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE  
• Grupo de Folclore Levocan – Eslováquia 
• Rancho Folclórico da Casa do Povo de Fátima 
• Rancho Folclórico S. Cristóvão de Nogueira de Regedoura 
• Rancho Folclórico Clube das Arroteias - Alhos Vedros 
• Grupo Etnográfico Danças Da Aldeia de Pardilhó – Estarreja 
• Grupo de Folclore Levocan - Eslováquia 



            SETEMBRO AGENDA2019   

 
 

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

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■  MÚSICA 

29 . SETEMBRO 
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.  
 

■■■  CAMINHADA 

29 . SETEMBRO 
09:00H 

CAMINHOS D’OURÉM  
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GONDEMARIA E OLIVAL 
SEDE DA ASSOCIAÇÃO P’ ESCOLA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA 
DA SOUTARIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 associação P’ ESCOLA – Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva da Soutaria. 
Extensão do percurso: 7,5 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: pescola@outlook.pt | Tel: 918139502 ou 249 581 251 

 


