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■■■  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 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 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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■■■  MERCADO 

01 . DEZEMBRO 
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 

ATÉ 26 . JANEIRO 

EXPOSIÇÃO DE DESENHO “(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 

■■■  GASTRONOMIA 

01 . DEZEMBRO 
12:30H 

I FESTIVAL DE SOPAS APDAF 
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A APDAF organiza no dia 01 de dezembro o seu primeiro festival de sopas. 
O evento irá decorrer no Centro Municipal de Exposições, a partir das 12:30h, e as pulseiras 
que dão acesso ao festival podem ser adquiridas na secretaria da APDAF e na APDAF Sénior. 
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■■■  LIVROS 

02 A 31 . DEZEMBRO 

FORA DA ESTANTE  
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de dezembro.  
A data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem.  
No mês de dezembro a Biblioteca Municipal de Ourém dedica o destaque bibliográfico ao 
tema. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h.  
 

■■■  EXPOSIÇÃO 

06 A 31 . DEZEMBRO 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ERA UMA VEZ…”  
DOS ALUNOS OUREENSES DA AMARTE 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inauguração da Exposição de Pintura “Era uma vez…” dos alunos oureenses da AMARTE no 
dia 6 de dezembro às 17h00.  
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

01 . DEZEMBRO 
15:00H 

TARDE DA DIFERENÇA 
AUDITÓRIO DO CENTRO JOÃO PAULO II - FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Grupo Da Diferença organiza mais uma “Tarde da Diferença” no próximo dia 1 de 
dezembro, às 15h00, no auditório do Centro João Paulo II em Fátima.  
Numa tarde inteiramente dedicada à comemoração do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, será possível assistir ao espetáculo “Casting” que contará com atuações em 
simultâneo das cinco instituições que compõem o Grupo da Diferença (Centro de 
Reabilitação e Integração Ouriense (CRIO), Centro de Reabilitação e Integração de Fátima 
(CRIF), Escola de Educação Especial “Os Moinhos”, Centro Social da Divina Providência e 
Centro João Paulo II).  
O espetáculo contará ainda com a participação especial de Joana Espadinha. 
Organização: Grupo da Diferença com o apoio do Município de Ourém 
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■■■  LIVROS 

03 E 10 . DEZEMBRO 
10:00H 

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 

■■■  OFICINA 

05 E 12 . DEZEMBRO 
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 
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■■■  EXPOSIÇÃO 

05 . DEZEMBRO 
10:00 H E 14:00H 

APRENDER NO MUSEU… 
“A’FEIÇÕES: TERRITÓRIOS E PESSOAS” 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Dia Mundial do Solo, o Museu Municipal, a partir da exposição permanente ‘A’FEIÇÕES’, 
patente na Casa do Administrador, parte à descoberta das diferentes características do 
concelho de Ourém, originadas pelo tipo de rocha existente em cada local.  
Essas diferenças refletem-se não só na natureza, mas também no património construído, nas 
culturas agrícolas e nas profissões mais antigas e tradicionais ainda na memória de alguns, 
que se querem na memória de todos. Participantes: alunos do 3.º CEB. 
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. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917   
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 
 

■■■  VISITA 

06 . DEZEMBRO 
10:30H 

REVISITAR BERNARDINO 
CASA DE BERNARDINO RIBEIRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visita comentada à casa e à obra de Bernardino Ribeiro, artista autodidata oureense do século 
XX que ousou, inovou e mobilou tantas casas de Ourém e do país. O chapéu e os tamancos 
são ícones deste homem de vanguarda que perdura no imaginário dos oureenses. 
Acesso gratuito. 
Inscrições prévias e obrigatórias 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 

06 . DEZEMBRO A 06 . JANEIRO 

OURÉM TAMBÉM É NATAL 
OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Ourém Também é Natal” e em 2019 o programa comemorativo desta quadra contará com 
uma oferta cultural variada entre 06 de dezembro e 06 de janeiro que contemplará uma Pista 
de Gelo, o “Avô Cantigas” com o seu espetáculo musical, o Natal no Mercado de Fátima, um 
desfile aquando da chegada do Pai Natal, o Festival da Filhós, a campanha solidária de recolha 
de brinquedos “Brinquedo Amigo”, entre muitas outras atrações.  
Nesta edição das celebrações de Natal, à semelhança do ano anterior, as animações e 
decoração serão divididas entre as cidades de Ourém e Fátima, com atividades 
descentralizadas por todo o concelho que envolverão vários setores da sociedade civil, entre 
os quais a comunidade educativa, associativa e cultural. 
Mais informações e programa detalhado em www.ourem.pt  
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■■■  DESPORTO 

07 . DEZEMBRO 
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. 
 

■■■  SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

09 . DEZEMBRO 
20:00H 

“OUVIR OURÉM E OS OUREENSES” 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RIO DE COUROS E  
CASAL DOS BERNARDOS 
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE COUROS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 09 de dezembro a União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos encerra 
o ciclo do 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 no Edifício-sede da Junta de Freguesia de Rio de Couros. 
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. 
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■■■  VISITA INTERPRETATIVA 

14 . DEZEMBRO 
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 

■■■  TEATRO 

14 . DEZEMBRO 
11:00H 

TEATRO MUSICADO “O NATAL DAS BRUXAS” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Musicado, com Helena Caetano e Marta Presume, à volta de um conto do livro "Natal! 
Natal!" de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 
Participantes: crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto 
Limite de participantes: máx. 15 crianças + acompanhante(s) 
Participação gratuita. Duração aproximada: 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. 
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■■■  LIVROS 

16 A 20 . DEZEMBRO 
10:00H 

FÉRIAS COM HISTÓRIAS 
“EU SEI TUDO SOBRE O PAI NATAL” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hora do Conto à volta do livro “Eu sei tudo sobre o Pai Natal”, de Nathalie Delebarre e Aurélie 
Blanz. Um singelo hino à figura do Pai Natal vem reforçar a sua existência e provar a todos os 
meninos que ele não só existe como continua a visitar todas as casas a cada ano que passa, 
ou melhor, aquelas casas que têm árvores de Natal... 
Participantes: crianças dos 03 aos 11 anos. 
Limite de participantes: mín. 5 | máx. 25. 
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. 
 
■■■  ATELIER 

17 A 20 . DEZEMBRO 
10:00H E 14:30H 

ATELIER DE NATAL 
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM – CASA DO ADMINISTRADOR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numa sessão divertida, recheada de atividades plásticas, centradas no tema do Natal, 
estimula-se o contacto com uma diversidade de materiais e estratégias com significado para 
as crianças, que terão oportunidade para personalizar objetos, com técnicas e truques novos 
e fáceis, mas de resultados rápidos e muito giros. No final é só levar para casa! 
Participantes: crianças do 6 aos 12 anos. 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. 
 

■■■  FEIRA 

15 . DEZEMBRO 
09:00H ÀS 18:00H 

FEIRA DAS VELHARIAS 
LARGO JUVÊNCIO FIGUEIREDO - FREIXIANDA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por forma a promover o convívio, dar a conhecer o passado e dinamizar o centro da Vila da 
Freixianda e espaço envolvente ao novo Mercado do Peixe, a União de Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais decidiu organizar ao longo do ano Feiras de Velharias, 
Antiguidades, Artesanato e Coleccionismo. A sua primeira edição ocorreu em Setembro, 
estando a segunda edição marcada para o dia 15 de Dezembro no Largo Juvêncio Figueiredo, 
entre as 9 e as 18 horas.  
Nestes certames as pessoas podem entrar em contacto com produtos utilizados no passado 
e que as novas gerações nem sempre conhecem: artigos raros, coleccionismo e artesanato. 
Os interessados em participar enquanto vendedores devem consultar o regulamento e 
entregar a ficha de inscrição até ao dia 09 de Dezembro na sede da União de Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais ou através do e-mail 
uf.freixianda.farrio.formigais@gmail.com e contactos 249 550 222 | 913133281 | 914659102. 
Se as condições atmosféricas não permitirem a realização da feira no exterior, a mesma irá 
decorrer no interior do renovado espaço do Mercado do Peixe.   
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■■■  MÚSICA 

22 . DEZEMBRO 
11:00H 

MÚSICA PARA BEBÉS 
AUDITÓRIO DA OUREARTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edição especial de Natal da iniciativa “Música para Bebés” no Auditório da Ourearte, às 11h00, 
para crianças até aos 3 anos.  
 

■■■  DANÇA 

21 . DEZEMBRO 
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. 
 

■■■  CURSO 

18 A 20 . DEZEMBRO 

CURSO DE INTRODUÇÃO À DIREÇÃO DE ORQUESTRA 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA E ARTES DO CENTRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Curso de Introdução à Direção de Orquestra vai ser ministrado pelo maestro Cesário Costa 
e pretende assegurar a aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento da direção de 
orquestra, tais como, técnicas básicas de direção, análise, técnicas de ensaio, 
memorização, espírito criativo e consciência crítica. 
Mais informações em www.cmac.pt  


