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■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 03 . ABRIL 

DESAFI-ARTE 
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE MANUEL VIERA 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Manuel Vieira nasceu em outubro de 1964 e é natural da freguesia de Olival, Ourém. Há alguns 
anos que encontrou vocação e sensibilidade para a arte, expressando-se sobretudo na 
escultura, recorrendo a técnicas variadas, mas com especial destaque para a madeira, o metal 
e as resinas. Esta exposição é apadrinhada por João Marques. 
Entrada livre. 
Horário: dias úteis das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 

 

■■■  LIVROS 

ATÉ 29 . FEVEREIRO 

FORA DA ESTANTE - IRMÃ LÚCIA, EVOCAÇÃO DO 
15.º ANIVERSÁRIO DA SUA MORTE 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lúcia de Jesus Rosa dos Santos (Aljustrel, Fátima, Ourém, 28 de Março de 1907 - Coimbra, 13 
de fevereiro de 2005) foi uma freira da Ordem das Carmelitas Descalças, conhecida no 
Carmelo como Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado e pela maioria dos 
portugueses simplesmente como Irmã Lúcia, que, juntamente com os seus primos Santa 
Jacinta e São Francisco Marto (os chamados três pastorinhos), assistiu às aparições de Nossa 
Senhora no lugar da Cova da Iria, em Fátima. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h e sábados das 09:30h às 13:00h. 

 

■■■  LIVROS 

01 . FEVEREIRO 
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 
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■■■  MERCADO 

02 . FEVEREIRO 
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 

03 A 28 . FEVEREIRO 

EXPOSIÇÃO COLETIVA “CASTELOS SÉC. XXI” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A exposição integra maquetas de Castelos de Portugal, construídas pelos encarregados de 
educação e alunos do 5.º ano, da E.B. 2.3 D. Afonso, IV Conde de Ourém, no âmbito da 
disciplina de História e Geografia de Portugal. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h e sábados das 09:30h às 13:00h. 

 

■■■  CONCERTO 

02 . FEVEREIRO 
15:30H 

46º ANIVERSÁRIO  
DO CORAL INFANTIL E JUVENIL DE OURÉM  
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Coral Infantil e Juvenil de Ourém celebra o seu 46.º aniversario a 01 de fevereiro, tendo 
organizado para celebrar a efeméride um concerto que irá decorrer a 02 de fevereiro no 
Auditório Cultural dos Paços do Concelho, a partir das 15:30h. 
O concerto terá como participantes, para além do Coral Infantil e Juvenil de Ourém, o Coro 
Infantil e Juvenil da Sertã e a Classe de Iniciação Coral da AMBO. 
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■■■  LIVROS 

04 . 11 . 18 . 19 . FEVEREIRO 
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 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h 

 

■■■  TEATRO 

08 . FEVEREIRO 
11:00H 

TEATRO MUSICADO “O SAPO APAIXONADO” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Teatro musicado dinamizado pelas contadoras de histórias Helena Caetano e Marta 

Presume, à volta do livro “O sapo apaixonado" de Max Velthuijs. 

Participantes: crianças a partir dos 18 meses, acompanhadas de adulto 

Limite de participantes: mín. 3 / máx. 15  

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 e sábados das 09:30h às 13:00h. 

■■■  OFICINA 

06 . 13 . 20 . FEVEREIRO 
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. 
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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■■■  CONCURSO 

10 . 12 . FEVEREIRO 
10:30H E 14:30H 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  
FASE MUNICIPAL 
AUDITÓRIO DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, tem como 
objetivo principal celebrar a leitura e a escrita com um caráter universal, estimulando a prática 
da leitura de obras literárias entre os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e bem 
assim, do Ensino Secundário. Em Ourém, as Finais da Fase Municipal contarão com a 
participação dos alunos selecionados na Fase Escolar, nas Escolas e Colégios do Concelho de 
Ourém e delas resultarão o apuramento dos representantes do Concelho na Fase 
Intermunicipal. 
10 de fevereiro | 10:30h - Finais da Fase Municipal para o 1.º e 2º CEB  
12 de fevereiro | 14:30h - Finais da Fase Municipal para o 3.º CEB e para o Ensino Secundário 
Obras a concurso: 
1.º CEB – “O homem de água” de Ivo Rosati 
2.º CEB – “A bicicleta que tinha bigodes” de Ondjaki 
3.º CEB – “História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar” – Luis Sepúlveda 
Ensino Secundário – “Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes” de Mathias Énard 

 

■■■  GASTRONOMIA 

09 . FEVEREIRO 
13:00H 

ALMOÇO SOLIDÁRIO “CHÍCHAROS COM BACALHAU” 
SALÃO PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O grupo de jovens peregrinos Santiago de Compostela 2020, apoiado pela Paróquia de Nossa 
Senhora da Piedade e pelo Município de Ourém irão organizar a 09 de de fevereiro um almoço 
solidário em benefício da peregrinação de jovens a Santiago de Compostela. 
O Salão Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, em Ourém, irá acolher este almoço solidário 
com o chícharo e o bacalhau como elementos gastronómicos em destaque. 
As pulseiras para o almoço poderão  ser adquiridas no Salão Paroquial (D.São) e no “Estrela 
Doce” (Centro Comercial Ourém Real). 
Preços: Até 6 anos - Gratuito, 7 aos 12 anos - 5 peregrinos e > 13 anos - 10 peregrinos 
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■■■  DANÇA 

15 . FEVEREIRO 
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. 
Limite de participantes: min: 3 / max: 10 crianças; 
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. 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

13 . FEVEREIRO A 22 . MARÇO 

ARQUIPÉLAGO  
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE JOÃO FERREIRA 
GALERIA DA VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Numa era cujo ambiente social se caracteriza pela sua enorme mutabilidade, “Arquipélago” 
mostra-nos pessoas autênticas em contextos reais, numa África insular carente de recursos 
naturais. O ensaio fotográfico é um mergulho em duas ilhas de um arquipélago que tem nome 
de país: Cabo Verde. Realizado entre a Primavera de 2015 e o Inverno de 2017, nas ilhas de 
São Vicente e Santo Antão, este trabalho apresenta-nos uma visão despida de filtros e ilusões, 
que demonstra a força da fotografia na documentação de uma realidade de um país jovem, a 
comemorar quatro décadas de independência. Arquipélago percorre os trilhos de um 
território com uma identidade única, mistura de amor pela música, pelo futebol e pelo mar, 
com um olhar poético sobre a humanidade. 
Entrada livre. 
Horário: terça-feira a domingo das 09:00h às 13:00h | 14:00h às 17:00h 

■■■  LIVROS 

12 . FEVEREIRO 

APRENDER NO MUSEU 
“BIODIVERSIDADE OUREENSE - REGISTOS FÓSSEIS” 
10:30H | CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 
14:30H | MONUMENTO NATURAL DAS PEGADAS DE DINOSSÁURIOS DE SERRA DE AIRE                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apresentação do livro ‘À Descoberta dos Fósseis em Portugal’ de Manuel Lima. O livro reúne 
alguns dos mais interessantes registos fossilíferos das Eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica 
do nosso país, onde se incluem também espécimes registados no concelho de Ourém, 
contando uma geistória com 542 milhões de anos. 
Participantes: maiores de 12 anos | mín. 5 / máx. 40. 
Acesso gratuito | inscrição prévia e obrigatória até 07 de fevereiro. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h às 13.00h | 14.00h às 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 

16 . FEVEREIRO 
15:00H 

DANÇAS EM RODA 
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atividade dinamizada por Dulce Maurício. Uma viagem pelo mundo da dança tradicional. Em 
roda, em pares ou livremente, cada um, pode expressar emoções e movimentos numa 
linguagem corporal universal. Em família, com amigos ou simplesmente connosco mesmo, 
descobrirmos um bosque encantado, que nos transmite tranquilidade, som, ritmos, 
movimento, cultura, história e curiosidade. Aprendemos novas danças de vários povos. Muita 
diversão, alegria compartilhada por todas as gerações. Todos são convidados a participar! A 
dança comunitária e a partilha traz felicidade! 
Participantes: público em geral | mín. 3 / máx. 10. 
Acesso gratuito| inscrição prévia e obrigatória. 
Horário: terça-feira a domingo das 09.00h às 13.00h | 14.00h às 17.00h. 
Contactos: tel.: 249 540 900 (6831) | tlm: 919 585 003 | 910 502 917  
museu@cm-ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 

 

■■■  COLHEITA DE SANGUE 

17 . FEVEREIRO 
09:00H ÀS 13:00H 

COLHEITA DE SANGUE 
QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OURÉM - SECÇÃO DE FREIXIANDA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No próximo dia 17 de Fevereiro, irá decorrer uma Colheita de Sangue na Secção de Bombeiros 
de Freixianda entre as 9:00h e as 13:00h. 
Esta é uma iniciativa da Liga dos Amigos dos Bombeiros da Secção de Freixianda e do Instituto 
Português do Sangue - Centro de Sangue e da Transplanatação de Coimbra, com a colaboração 
da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. 

 

■■■  AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

18 . 20 . 28 . FEVEREIRO 
09:00H 

CICLO URBANO DA ÁGUA - ETAR, FÁBRICA DE 
LIMPAR ÁGUA 
ETAR DO ALTO NABÃO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Ourém, em parceria com a Tejo Ambiente – Empresa Intermunicipal de 
Ambiente do Médio Tejo e o Agrupamento de Escolas de Ourém, realizam mais uma edição 
da Campanha “Fábrica de Limpar a Água”, na ETAR do Alto Nabão.  
Esta iniciativa visa a sensibilização dos estudantes para o uso racional da água, deixando 
alertas para o encaminhamento indevido de resíduos para o esgoto doméstico. Os alunos têm 
a oportunidade de visitar a ETAR, fazer algumas experiências e ver um filme cobre o Ciclo 
Urbano da Água. 
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■■■  WORKSHOP 

28 . FEVEREIRO 
19:30H 

WORKSHOP “ALIMENTAÇAO SAUDÁVEL E 
ECONÓMICA” 
CENTRO COMUNITÁRIO DE VOLUNTARIADO DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Ourém e o Centro Comunitário de Voluntariado vão realizar o workshop 
“Alimentação Saudável e Económica” no próximo dia 28 de fevereiro, às 19h30. 
Os objetivos do workshop são sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável, 
sensibilizar para o reaproveitamento dos alimentos, alertar para doenças que possam surgir 
como consequência de uma alimentação desequilibrada e fornecer exemplos práticos de 
receitas saudáveis e económicas. A sessão será aberta a toda a comunidade. 
As inscrições são gratuitas, contudo limitadas e podem ser feitas até dia 25 de fevereiro 
através do número 249 540 900 (ext.6532) ou do e-mail ana.s.alves@cm.ourem.pt. 

 

■■■  MÚSICA 

23 . FEVEREIRO 
11:00H 

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

■■■  COMEMORAÇÃO 

23 E 24 . FEVEREIRO 

CARNAVAL OURÉM 2020 
OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal recupera a tradição e convida todos os oureenses e visitantes para o 

desfile de Carnaval que vai reunir dezenas de associações, clubes, escolas e demais 

instituições do nosso concelho. 

O cortejo de Carnaval, agendado para as 15h00 de 23 de fevereiro, sairá do Parque da Cidade 

António Teixeira e terá uma paragem no Jardim de Le Pléssis-Trévise onde os participantes 

apresentarão uma coreografia. O desfile continua até ao Centro Municipal de Exposições 

onde terá início, pelas 18h00, o Baile de Carnaval com animação musical de “Foka Energie” 

e que contemplará entrega de prémios aos melhores disfarces do evento. 

A programação carnavalesca do Município de Ourém continua no dia 24 de fevereiro com a 

realização do Carnaval Sénior, iniciativa que se repete já há vários anos e que consiste num 

desfile de máscaras das instituições que integram o Grupo de Envelhecimento da Rede Social 

de Ourém. Este evento decorre no Centro Municipal de Exposições e tem como objetivo 

contribuir para a integração social deste grupo etário, através da animação proporcionada 

pelas tradições carnavalescas. 

 

 


