
 



JANEIRO AGENDA2020   
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

■■■  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 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

ATÉ 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  
 

http://www.ourem.pt/
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■■■  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 
museu@cm.ourem.pt | www.museu.cm-ourem.pt 

■■■  LIVROS 

ATÉ 31 . JANEIRO 

FORA DA ESTANTE: LIVROS QUE DERAM FILMES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vários são os livros cujo sucesso levaram a que as suas histórias fossem adaptadas ao cinema. 
No mês de janeiro a Biblioteca Municipal de Ourém destacará livros que deram filmes, e filmes 
baseados em livros que fazem parte do seu acervo. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h. 
 

■■■  COMEMORAÇÃO 

03 . JANEIRO 
10:00H E 14:00H 

APRENDER NO MUSEU: O DOMINÓ DA ESCRITA 
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Dia Mundial do Braille, assinala-se no dia 04 de janeiro. O Museu Municipal de Ourém 
associa-se à data para desmistificar a enigmática escrita Braille, dando a conhecer outras 
realidades às pessoas normovisuais (quem tem o sentido de visão sem deficiência). É 
abordada a vida e obra de Louis Braille, o sistema de escrita em Braille, a organização do seu 
alfabeto e algarismos. 
Participantes: crianças do 3.º e 4.º ano do 1.º CEB | mín. 5 / máx. 25. 
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 
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■■■  LIVROS 

04 . JANEIRO 
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 
 

■■■  TEATRO 

04 . JANEIRO 
10:15H E 11:30H 

FELIZ NATAL, LOBO MAU! 
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma peça de teatro infantil pelo Grupo de Teatro APOLLO, do Centro Cultural de Peras 
Ruivas. O Lobo Mau saiu para apanhar a Capuchinho Vermelho, mas encontrou o Pai Natal. 
“Se és o Pai Natal de verdade, trouxeste-me um presente?” – Pergunta o Lobo Mau. Será 
que para receber um presente, o Lobo Mau tem mesmo de deixar de comer a avozinha, de 
soprar e fazer voar a casa dos porquinhos e de assustar toda a gente? Vem descobrir! 
Preço: 2,50€ p/pessoa |reservas: gteatroapollo@gmail.com  
A bilheteira abre 30 min. antes de cada espetáculo. 
Organização e informações:  
Grupo de Teatro APOLLO | gteatroapollo@gmail.com | 916 984 458 

■■■  MÚSICA 

05 . JANEIRO 
16:00H 

ÓPERA PARA TODOS 
CENTRO PASTORAL PAULO VI - FÁTIMA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depois do sucesso que foi o espetáculo “Ópera para Todos” em Santarém, no passado mês de 
setembro, o Centro Pastoral Paulo VI irá receber, no dia 5 de janeiro, em concerto de ano 
novo, este projeto inovador com a colaboração do Município de Ourém. 
Promovido pela Academia de Música Banda de Ourém com o apoio inicial da Fundação 
INATEL, esta iniciativa pretende divulgar e desmistificar uma série de conceitos associados à 
Ópera, levando-a, em ambiente descontraído, a todos os públicos, essencialmente aos menos 
habituados. 
As mais famosas árias de sempre, os coros de abertura de óperas inesquecíveis e músicas 
líricas que nunca saíram de moda irão preencher o concerto de Ano Novo em que participam 
a Orquestra de Sopros e Chorus Auris da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO) e o 
Coro da Ourearte, no Auditório do Centro Pastoral Paulo VI, no próximo dia 5 de janeiro, pelas 
16.00H. 
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■■■  MERCADO 

05 . JANEIRO 
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. 
 

■■■  DOCUMENTÁRIO 

06 . JANEIRO 
10:30H E 14:30H 

“MERGULHO NA NASCENTE DO NABÃO” - 
DOCUMENTÁRIO 
PARQUE NATUREZA DO AGROAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentação do documentário que relata a expedição ao interior da nascente cársica do Rio 
Nabão, seguida de conversa com o seu realizador, Rui Guerra, e os espeleólogos da equipa, 
Sérgio Medeiros do GPS - Grupo de Proteção de Sicó e João Neves da SAGA - Sociedade dos 
Amigos das Grutas e Algares. 
Participantes: ensino secundário| mín. 20/máx. 60 
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 
 

■■■  OFICINA 

09 . 16 . 23 . 30 . JANEIRO 
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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■■■  EXPOSIÇÃO 

06 A 27 . JANEIRO 

EXPOSIÇÃO VIDA E OBRA DE BERNARDINO RIBEIRO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artista autodidata oureense do século XX que ousou, inovou e mobilou tantas casas em 
Ourém e do país. O chapéu e os tamancos são ícones deste homem de vanguarda que perdura 
no imaginário dos oureenses. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 
 

■■■  LIVROS 

07 . 14 . 21 . 28 . JANEIRO 
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. 

■■■  LIVROS 

11 . JANEIRO 
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. 
 

mailto:biblioteca@cm.ourem.pt
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■■■  CURTA-METRAGEM 

17 . JANEIRO 
21:00H 

 “ENTRE O CINEMA, A ARQUITETURA E A 
ANTROPOLOGIA” COM PEDRO FIGUEIREDO NETO - 
EXIBIÇÃO DE CURTAS METRAGENS 
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Pedro Figueiredo Neto (Tomar, 1984). Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto (FAUP) e antropólogo pela École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS-Paris) e ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, onde concluiu a tese de 
doutoramento “Um mundo em movimento. Horizontes operativos entre refugiados e 
regressados angolanos (Campo de refugiados de Meheba, Zâmbia)”. A sua trajetória 
interdisciplinar levou-o a publicar artigos sobre diversas temáticas e a realizar várias curtas-
metragens. Foi também investigador no projeto de investigação “Ruptura Silenciosa. 
Intersecções entre a Arquitetura e o Cinema. Portugal 1960-74”, na FAUP. Atualmente é 
investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e, desde 2016, 
professor auxiliar convidado no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa onde leciona 
"Antropologia, Cidadania e Direitos Humanos" no Mestrado em Estudos Internacionais. É 
também coordenador do curso internacional Border Crossings desde 2017, uma parceria 
entre o ISCTE-IUL e o Australian Overseas Institute. "YOON", o seu mais recente projeto de 
documentário longa-metragem, encontra-se em pós produção e conta com financiamento do 
ICA (Instituto do Cinema e Audiovisual, I.P.)." 
Acesso gratuito. 
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 
 

■■■  FEIRAS 

19 . JANEIRO 
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 19 de Janeiro 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 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. 
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■■■  TERTÚLIA 

21 . 28 . JANEIRO 
19:00H 

À CONVERSA COM FERNANDA COLLARES 
BORGHETTI 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciclo de encontros com a escritora Fernanda Collares Borghetti, à volta das suas obras “O 
Berço de Aisha” e “Tales e o Efeito Borboleta”. O ciclo de encontros assume um papel 
construtivo e comunitário abordando questões sociais importantes como: 
• A sustentabilidade do planeta;  
• O novo e alargado conceito de família; 
• A homossexualidade; 
• A guerra; 
• O drama dos refugiados; 
• A inclusão de minorias e a prática de comportamentos assertivos de respeito às diferenças 
e singularidades. 
Organização: Biblioteca Municipal de Ourém | Parceiros: Centro Qualifica da Insignare e 
Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Ourém. 
Participantes: adulto |limite de participantes: min: 12 / max: 30. 
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. 
 ■■■  APRESENTAÇÃO 

24 . JANEIRO 
21:00H 

(CON)TRIBUTOS - APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“CRÓNICAS À VOLTA DO MUNDO” DE RUI DANIEL 
SILVA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Daniel Silva, licenciado em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro, visitou mais de 
140 países. 
Das inúmeras viagens realizadas pelo mundo, algumas delas de bicicleta e à boleia pelo 
continente africano, partiu recentemente rumo ao Bangladesh com o intuito de ajudar as 
crianças da Fundação Maria Cristina em Daca. O livro "Crónicas à volta do mundo" relata as 
aventuras e desventuras que viveu, fala das suas experiências pelo Sudeste Asiático, Médio 
Oriente, América Central e ainda, da viagem de bicicleta que fez, desde o Gana ao Benim. Esta 
obra permite descortinar um mundo por vezes pintado a preto e branco pelos media, 
rotulando muitos povos e culturas de forma injusta e ingrata. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 
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■■■  EXPOSIÇÃO 

30 . JANEIRO A 03 . ABRIL 

DESAFI-ARTE: EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE 
MANUEL 
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Vieira nasceu em outubro de 1964, é natural da freguesia de Olival, Ourém. Há alguns 
anos que encontrou vocação e sensibilidade para 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 10:00h   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 
 

■■■  TIPOLOGIA 

26 . JANEIRO 
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 
 
■■■  ATIVIDADE 

29 . JANEIRO 
10:00H 

UMA PEÇA, TANTAS HISTÓRIAS! 
CASA DO ADMINISTRADOR – MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salas de tesouros escondidos enchem-se de histórias vividas e sonhadas por vozes experientes 
e sábias. Uma almotolia, um arado, uma lanterna…, cada peça ganha uma vida em mãos 
experimentadas e vozes sábias que ensinam e inspiram crianças. 
Participantes: crianças dos 6 aos 12 anos | mín. 5 / máx. 25 
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 
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■■■  TIPOLOGIA 

31 . JANEIRO 
09:00H 

FÓRUM ESTUDANTE 2020 
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Município de Ourém, em parceria com os estabelecimentos de ensino de todo o concelho 
de Ourém e o Projeto de Empreendedorismo Social Inspiring Future, vai realizar mais uma 
edição do Fórum Estudante, no recinto do Centro Municipal de Exposições. 
Esta iniciativa visa criar um momento anual em que os alunos do concelho entrem em 
contacto direto com instituições de ensino superior, obter informações sobre o acesso ao 
ensino superior, despertar atitudes empreendedoras e proativas e estratégias de tomada de 
decisão mais conscientes e informadas para o seu futuro escolar e profissional.  
O foco desta edição de 2020 passará por três vertentes: stands com a presença das 
instituições,  workshops e ainda um espaço de atividades com voo em balão de ar quente, 
passagem de modelos, entre outros. 
 


