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■■■  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 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 10 . NOVEMBRO 

EXPOSIÇÃO 
“VIDA E OBRA DO PADRE LUÍS KONDOR” 
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Até 10 de novembro o Posto Turismo de Fátima acolhe a exposição evocativa do padre 
católico húngaro Luís Kondor, vice-postulador 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.  
 
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 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 05 . JANEIRO 

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 fiél, 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 
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■■■  LIVROS 

NOVEMBRO 

FORA DA ESTANTE  
ESCRITOR ACÁCIO DE PAIVA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acácio de Paiva nasceu em Leiria, no largo da Sé, a 14 de abril de 1863, tendo falecido na sua 
Casa das Conchas, no Olival, do concelho de Ourém a 29 de novembro de 1944.  
Em 2019 passam 75 anos sobre a data da sua morte.  
A Biblioteca Municipal de Ourém dedica o destaque bibliográfico a este autor oureense, 
durante todo o mês. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 
 

■■■  WORKSHOP 

02 . NOVEMBRO  
15:00H 

WORKSHOP DE DANÇA 
”DO TRADICIONAL AO CONTEMPORÂNEO” 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM - 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 está 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 09.00h - 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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■■■  LIVROS 

05 . 12 . 19 . 26 . NOVEMBRO 

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. 

■■■  MERCADO 

03 . NOVEMBRO 
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 

04 A 30 . NOVEMBRO 

EXPOSIÇÃO 
“IMAGINAR FÁBULAS E HISTORIETAS” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante o mês de outubro de 2019, as Bibliotecas Escolares e a Comunidade Escolar do 
Concelho de Ourém, em geral, dedicaram as atividades levadas a cabo no âmbito das 
celebrações do Mês das Bibliotecas Escolares, ao escritor Acácio de Paiva, que nasceu em 
Leiria, a 14 de abril de 1863 e faleceu na Casa das Conchas, no Olival, do Concelho de Ourém, 
a 29 de novembro de 1944. 
A Exposição “Imaginar Fábulas e Historietas” é uma mostra de alguns dos muitos trabalhos 
que resultaram dessas comemorações e estará patente na Biblioteca Municipal de Ourém, 
durante o mês em que é evocada a passagem pelo 75.º ano da morte de Acácio de Paiva. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 
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■■■  OFICINA 

07 . 14 . 21 . 28 . NOVEMBRO 
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 
 

■■■  TERTÚLIA 

08 E 15 . NOVEMBRO 
21:00H 

CHÁ COM ARTE 
“CULTURA DA PAZ – DIÁLOGO ECUMÉNICO” 
8/11 - MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM - CASA DO ADMINISTRADOR 
15/11 - MUSEU DE ARTE SACRA E ETNOLOGIA  - FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 15 de janeiro de 2018, aprovou a Resolução 72/129  
decidindo proclamar 2019 como Ano Internacional da Moderação, um esforço para amplificar 
as vozes da moderação através da promoção do diálogo, da tolerância, da compreensão e da 
cooperação. 
Organização: Museu Municipal de Ourém e Liga de Amigos do Museu de Arte Sacra e 
Etnologia. Acesso gratuito. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 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. 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

08 . NOVEMBRO 

COMEMORAÇÃO  
DIA EUROPEU ALIMENTAÇÃO E COZINHA SAUDÁVEL 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Museu Municipal assinala esta data com atividades que pretendem encorajar uma 
alimentação saudável nas crianças. 
10.00H – O FEIJÃO SALTITÃO, A ERVILHA CATITA E A FAVA QUE SONHAVA 
Participantes: alunos do pré-escolar - min. 6 / máx. 25. 
14:00h – GRÃO A GRÃO 
Participantes: alunos do 1.º CEB - min. 6 / máx. 25. 
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h - 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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■■■  DANÇAS 

10 . NOVEMBRO 
11:00H 

DANÇAS COM FAMÍLIA 
MUSEU MUNICIPAL – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Atividade dinamizada por Dulce Maurício. 
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 

09 . NOVEMBRO 
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. 
 

■■■  SEMINÁRIO 

10 . NOVEMBRO 
15:00H 

SEMINÁRIO 

“A IMPORTÂNCIA DO ENOTURISMO NO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL” 
SEDE DA VITIOURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Dia Mundial do Enoturismo será assinalado no próximo dia 10 de novembro com a 
realização do seminário “A Importância do Enoturismo no Desenvolvimento Local”, na sede 
da Vitourém (Escola de Atouguia – Ourém). 
O seminário tem início às 15h00 e termina com um magusto para todos os participantes 
onde não faltarão castanhas assadas, vinho e água-pé e vários produtos locais. 
A participação no seminário “A Importância do Enoturismo no Desenvolvimento Local” 
carece de inscrição prévia para o email espaco.empresa@cm.ourem.pt e para mais 
informações poderá usar o contacto 911 750 283. 
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■■■  NATUREZA 

10 . NOVEMBRO 
10:00H 

PERCURSO PEDESTRE DE ARQUEOLOGIA E NATUREZA 
“AGROAL: RETRATO NATURAL DE UMA NASCENTE 
CÁRSICA” 
PARQUE NATUREZA DO AGROAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O percurso de 2 km passa pelo Vale da Ribeira da Azenha, seguindo para o local arqueológico 
onde existiu um castro que foi posteriormente romanizado. No topo do percurso apreciar-se-
á o canhão fluviocársico do Agroal e junto ao rio Nabão a sua nascente caudalosa. 
Público-alvo: crianças, jovens e adultos. 
Acesso gratuito - inscrições prévias através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo  das 09.00h - 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. 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

14 . NOVEMBRO 
10:00H 

DIA MUNDIAL DA DIABETES 
MERCADO MUNICIPAL MANUEL PRAZERES DURÃO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 14 de novembro comemora-se o Dia Mundial da Diabetes, e o Município de Ourém em 
parceria com a UCC de Ourém vão realizar na zona do Mercado de Ourém, das 10:00h às 
12.00h, um rastreio de avaliação e prevenção da diabetes junto da comunidade local. 
 
A atividade tem como objetivos sensibilizar as pessoas para a doença da diabetes, para os 
benefícios de uma alimentação saudável na prevenção da doença, avaliar a tensão arterial e 
glicémias dos participantes. 

■■■  TRAIL 

10 . NOVEMBRO 
07:00H 

VIDA TRAIL 
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O VIDA TRAIL é uma prova de corrida de montanha, constituída por um Trail Curto (TC), Trail 
Longo (TL), Ultra Trail (UT) e Caminhada, que vai percorrer trilhos e caminhos da Serra de Aire 
e Candeeiros, pinhais e o Castelo de Ourém. 
09 . NOVEMBRO 
18h00 – Abertura do secretariado, entrega de dorsais. 
10 . NOVEMBRO 
07h00 – Abertura do secretariado, entrega de dorsais; 
7h30 – Saída de autocarro para local partida (Atletas Ultra Trail) 
08h00 – Partida do Ultra Trail; 
8h45 – Saída de autocarro para local partida (Atletas Trail Longo) 
09h15 – Partida do Trail Longo; 
10h00 – Partida do Trail Curto e Caminhada; 
17h30 – Encerramento do VIDA TRAIL  
E-mail: ouremvidateam@gmail.com | infotrilhoperdido@gmail.com |Telm: 962 923 079 
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■■■  TEATRO 

16 . NOVEMBRO 
11:00H 

TEATRO MUSICADO 
“A BRUXA MIMI” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Musicado com Helena Caetano e Marta Presume, à volta dos livros da coleção "Bruxa 
Mimi" de Korky Paul e Valerie Thomas. 
Participantes: crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto. 
Limite de participantes: máx. 15 crianças + acompanhante(s). 
Participação gratuita. 
Duração: cerca de 1 hora. 
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. 
 ■■■  HOMENAGEM 

22 . NOVEMBRO 

EVOCAÇÃO DO 75.º ANO SOBRE A MORTE DE 
ACÁCIO DE PAIVA – HOMENAGEM AO ESCRITOR 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acácio de Paiva faleceu, no dia 29 de novembro de 1944, há 75 anos, na Casa das Conchas, 
no Olival, do Concelho de Ourém. O Município de Ourém, através da Biblioteca Municipal de 
Ourém homenageará o escritor, evocando a sua vida e obra. 
PROGRAMA: 
“HISTÓRIAS E HISTORIETAS, MARIONETAS E POETAS”  
13:45H | CENTRO ESCOLAR DO OLIVAL 
16:00H | CASO – CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL 
Atividade realizada por David Teles Ferreira com poesia e histórias de Acácio de Paiva 
animadas com fantoches.  
21:30H | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
Homenagem ao Escritor Acácio de Paiva com a intervenção de representante da Câmara 
Municipal, de representante da família do autor e a declamação de poemas e histórias de 
Acácio de Paiva, por David Teles Ferreira. Acesso gratuito. 
Informações 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. 

■■■  EXPOSIÇÃO 

15 . NOVEMBRO A 20 . JANEIRO 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DO CURSO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE DESIGN, CERÂMICA E ESCULTURA 
DO COLÉGIO DE S. MIGUEL 
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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■■■  DANÇA 

23 . NOVEMBRO 
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. 
Observações: Participação 2,50€ por criança, pagos diretamente à dinamizadora da atividade. 
Limite de participantes: Min: 3 / Max: 10 crianças. 
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. 
 

■■■  ENCONTRO 

23 . NOVEMBRO 

RISCAR A ARQUITECTURA: ENCONTRO DE DIÁRIOS 
GRÁFICOS 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pretende-se com este encontro lançar novos olhares sobre edifícios e conjuntos urbanos de 
grande riqueza histórica e arquitetónica, promovendo a observação e as técnicas de registo 
da arquitetura, e simultaneamente proporcionar a oportunidade de visitar demoradamente 
estes locais. 
O Encontro “Cadernos de Viagem de Ourém, Riscar a Arquitetura” é uma sessão de desenho 
à vista e de fotografia de pormenor tendo por ambiente exemplares de arquitetura de 
excelência, e na sequência promover ações de discussão, divulgação e exposição dos 
resultados obtidos. Esta iniciativa conta com a colaboração da Delegação do Centro da 
Ordem dos Arquitetos Secção Regional Sul, da Direção Geral do Património Cultural e dos 
Urban Sketchers Portugal. 
 
PROGRAMA: 
10:00H: Sessão de Desenho Urbano 
13:00H: Almoço convívio 
14:30H: Continuação dos trabalhos de Desenho Urbano 
16:00H: Inauguração da Exposição “(a)Riscar o Património” 
Iniciativa com a colaboração da Delegação do Centro da OARS – Ordem dos Arquitetos, 
Secção Regional Sul e a DGPC – Direção Geral do Património Cultural. Acesso gratuito. 
Inscrição prévia através do Museu Municipal de Ourém. 
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h – 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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■■■  MÚSICA 

24. NOVEMBRO 
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.  
 

■■■  DANÇA 

24 . NOVEMBRO 
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. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

23 . NOVEMBRO A 26 . JANEIRO 

EXPOSIÇÃO: ”(A)RISCAR O PATRIMÓNIO 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A exposição (A)Riscar o Património resulta de uma iniciativa da DGPC - Direção-Geral do 
Património Cultural, com apoio dos Urban Sketchers Portugal, que teve início em 2014, 
integrada nas comemorações das Jornadas Europeias do Património.  
Associar a representação do património ao desenho, na sua vertente mais imediata e 
espontânea, dá o mote para este projecto, que tem como base a reunião, em várias vilas e 
cidades do país, num mesmo dia, entre sketchers, ilustradores, artistas ou simples amantes 
do desenho e que em 2019 realizou a sua sexta edição. São 6 anos de desenhos rápidos, feitos 
ao sabor do instante, em cadernos de diferentes dimensões e caraterísticas, a captar lugares, 
ambientes, pessoas, momentos e monumentos - já que o mote transversal a este projeto é, 
sempre, o património, em tudo o que encerra de diverso e universal. 
Entrada livre. 
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h – 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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■■■  LIVROS 

28 A 30 . NOVEMBRO 

3.º TABULA RASA 
FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O 3.º “Tabula Rasa” realiza-se entre 28 e 30 de novembro, em Fátima, com o tema “A 
Literatura e o Jornalista” e, entre outros pontos de interesse, vai distinguir o escritor e 
jornalista Fernando Dacosta com o “Grande Prémio Tabula Rasa Vida e Obra”, galardão 
entregue a Eduardo Lourenço e Pinharanda Gomes em edições anteriores. 
Esta iniciativa tem organização do Movimento Internacional Lusófono, com o patrocínio da 
Junta de Freguesia de Fátima e apoio da Câmara Municipal de Ourém. 
Mais informações em www.tabularasa.pt    

■■■  CONFERÊNCIA 

25 . NOVEMBRO 
09:00H 

DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Ourém será 
assinalado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no dia 25 de 
novembro 2019, das 9h00 às 13h00, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho, através 
de uma conferência alusiva ao tema “Violência Doméstica - Reflexões Teóricas e Implicações 
Práticas”. A organização será realizada em parceria com a CPCJ de Ourém. 
Esta iniciativa visa sensibilizar e disseminar informação sobre a problemática violência 
doméstica, bem como explicitar procedimentos práticos a profissionais das diversas áreas que 
atuam no terreno. 
09.00H: Abertura do secretariado 
09.30H: Sessão de abertura com o Presidente da AMO. 
Moderadora - Fátima Lopes - Conselheira para a Igualdade. 
10.00H: Violência Doméstica - Conhecer o fenómeno e as suas implicações sociais. 
Ricardo Baúto – Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz. 
10.30H: Violência Doméstica - Boas práticas e uniformização de procedimentos nas jurisdições 
criminal e de famílias e crianças. 
Rui do Carmo - Coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência 
Doméstica. 
11.00H: Coffee break. 
11.15H: Avaliar e intervir na Violência Doméstica. 
Miguel Rodrigues - Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e 
Desenvolvimento (CEIED) da Universidade Lusófona (ULHT). 
11.45H: Sessão de Encerramento com o Presidente da CMO. 
 

http://www.tabularasa.pt/
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■■■  VISITA INTERPRETATIVA 

30 . NOVEMBRO 
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 nascimento de 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 

■■■  TIPOLOGIA 

30 . NOVEMBRO 

XI PASSEIO OURÉM-FRONTEIRA TT 
OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realiza-se a 30 de novembro a 11ª edição do Passeio TT Ourém – Fronteira para jipes, quads 
e motos. A prova será de dificuldade média, com aproximadamente 200 km. 

Este evento organizado pelos Bombeiros Voluntários de Ourém conta com o apoio da 
Câmara municipal de Ourém. 

 


