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■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 03 . ABRIL 

DESAFI-ARTE 
EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS 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 31 .MARÇO 

FORA DA ESTANTE  
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente a 8 de março. Esta data foi 
escolhida porque neste dia, em 1917, as mulheres russas protestaram exigindo melhores 
condições de vida. A manifestação reuniu mais de 90 mil pessoas e a data tornou-se oficial em 
1917. Em 1977, a ONU reconheceu esta data como o Dia Internacional da Mulher. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00. 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

ATÉ 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 
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■■■  MERCADO 

01 . MARÇO 
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. 

 

■■■  LIVROS 

03 . 10 . 17 . 24 . MARÇO 
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 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

04 . MARÇO A 20 . MAIO 

SHRINES OF EUROPE - CIDADES DE PEREGRINAÇÃO E 
FÉ | EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE FOTOGRAFIA'20 - 
PATRIMÓNIOS DO SILÊNCIO E DA PAZ 
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uma exposição de fotografia que convoca a descobrir os patrimónios e as peregrinações nas 
cidades "Shrines of Europe", através da lente e do olhar dos fotógrafos convidados. Estão em 
destaque as cidades de Altotting na Alemanha, de Czestochowa na Polónia, de Einsiedeln na 
Suíça, de Loreto em Itália, de Lourdes em França, de Mariazell na Áustria e de Fátima em 
Portugal. A data de inauguração marca o início do 'Encontro Anual das cidades Santuário - 
Shrines of Europe" e do VIII Workshop Internacional de Turismo Religioso, este que decorrerá 
de 5 a 7 de março no Centro Pastoral Paulo VI em Fátima (www.iwrt.pt). 
Entrada livre. 
Horário: 09:00h às 13:00h | 14:00h às 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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■■■  OFICINA 

05 . 12 . 19 . 26 . MARÇO 
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 

 

■■■  WORKSHOP 

05 . 06 . 07 . MARÇO 
HORÁRIO 

VIII WORKSHOPS INTERNACIONAIS DE TURISMO 
RELIGIOSO 
CENTRO PASTORAL PAULO VI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima, em colaboração com o Município de Ourém, 
o Município da Guarda e o Santuário de Fátima, com o apoio do Turismo de Portugal e do 
Turismo do Centro de Portugal, organiza os VIII Workshops Internacionais de Turismo 
Religioso nos dias 5, 6 e 7 de março de 2020, em duas cidades: Fátima e Guarda. 
A Conferência de 05 de março, contrariamente à restante agenda dos VIII Workshops 
Internacionais de Turismo Religioso é destinada ao público em geral e está integrada no vasto 
programa dos VIII Workshops Internacionais de Turismo Religioso. A participação é gratuita 
para qualquer interessado na reflexão sobre o Turismo Religioso, na qual serão convidados 
oradores nacionais e internacionais para debaterem o tópico proposto. O registo na 
conferência é gratuito mas obrigatório em www.iwrt.pt. 
Os VIII Workshops Internacionais de Turismo Religioso contam com a participação de 
empresas especializadas ou com manifesto interesse no turismo religioso, nomeadamente 
operadores turísticos, empreendedores turísticos, facilitadores e criadores de alojamento 
local, empresas de animação turística, de transportes, de restauração, entre outros 
empresários com atuação nesta área. 

http://www.iwrt.pt/
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■■■  LIVROS 

07 . MARÇO 
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 

 

■■■  EXPOSIÇÃO 

06 A 31 . MARÇO 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE JORGE RODRIGUES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jorge Rodrigues faz da pintura a óleo sobre tela a sua arte, por se identificar com esta técnica 
e por acreditar que ela lhe permite maior versatilidade na hora de criar tons e efeitos. As suas 
criações emergem de três áreas temáticas: noite/natureza; impacto do ser humano na 
natureza; temas fraturantes, como poluição, violência doméstica, extinção das espécies, ou 
temas consensuais, como o amor e a partilha. Residente em Santa Catarina da Serra, tem 32 
anos e serve-se da pintura para exprimir ideias e provocar reações nas pessoas. Já expôs ao 
lado de artistas plásticos conceituados como Pedro Guimarães, tendo participado em 
exposições coletivas de grupos de pintores, em Portugal e no estrangeiro. 
Inauguração no dia 06 de março, às 16:00h. Entrada livre. 
 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 

 

■■■  DESPORTO 

07 . MARÇO 

ORIENTAÇÃO 
CIRCUITO REGIONAL DA DSRLVT 2019/2020 
OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Decorrem a 07 de março, a 5.ª e 6.ª etapas do circuito Regional de orientação da DSRLVT, 
competição destinada a todos os escalões, masculinos e femininos, para alunos matriculados 
em estabelecimentos de educação e ensino oficial e particular aderentes ao Programa do 
Desporto Escolar. 
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■■■  LIVROS 

09 . 10 . 11 . MARÇO 

HISTÓRIAS À VISTA 
COM A ESCRITORA ANA VENTURA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A escritora Ana Ventura iniciou a escrita de contos infantis em 2003 e é uma exímia contadora 
de histórias. Estará no Agrupamento de Escolas de Ourém, no Agrupamento de Escolas Conde 
de Ourém e no Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, com alunos do 
pré-escolar e do 1.º CEB. Os encontros serão feitos à volta dos livros "O Cato quer Mimos", “A 
Zebra Zezé”, “Lendas Portuguesas contadas de novo” e “O Menino que Gritou para Dentro”. 
Atividade de participação gratuita, organizada pela Biblioteca Municipal de Ourém, em 
parceria com as Bibliotecas Escolares de cada Agrupamento. 

 

■■■  ALMOÇO 

08 . MARÇO 
12:00H 

ALMOÇO DE VERÇAS 
BAIRRO - SALÃO DA IGREJA  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Bairro, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias irá receber no domingo, dia 8 de 
março, o seu tradicional Almoço de Verças.  
Esta é uma iguaria típica da região, sendo que este convívio se organiza de forma anual, numa 
iniciativa do Grupo Cultura Desportivo e Recreativo Bairrense. 
O convívio tem início pelas 12h00 no salão da Igreja do Bairro. 
 
Os preços variam entre os 10 e os 12 euros, para sócios e não sócios respetivamente. 
Inscrições através dos contactos 914 629 879 | 913 811 324. 

 

■■■  COMEMORAÇÃO 

08 . MARÇO 
16:00H 

38º ANIVERSÁRIO ORQUESTRA TÍPICA DE OURÉM 
CENTRO PASTORAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Orquestra Típica de Ourém vai comemorar o seu 38º aniversário no próximo dia 8 de março, 
no auditório do Centro Pastoral de Nossa Senhora da Piedade, em Ourém. Com início às 
16h00, a comemoração vai contar com atuações do Grupo de Cavaquinhos da Rebordosa, da 
Orquestra Típica de Alcains e da aniversariante Orquestra Típica de Ourém. 
A iniciativa com organização da Academia de Música Banda de Ourém, tem como parceiros o 
Município de Ourém, a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade e a Paróquia de Nossa 
Senhora da Piedade. 
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■■■  TEATRO 

14 . MARÇO 
11:00H 

TEATRO MUSICADO “A JOANINHA RESMUNGONA” 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Teatro musicado, dinamizado pelas contadoras de histórias Helena Caetano e Marta Presume, 
à volta do livro “A Joaninha Resmungona”, de Eric Carle. 
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, sábado das 09:30h às 13:00h. 

 

■■■  TEATRO 

13 . 27 . MARÇO 
21:30H 

CENOURÉM - XXII FESTIVAL DE TEATRO AMADOR 
OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ourém recebe, entre março e maio, a 22ª edição do Cenourém, um festival de teatro amador 
que contará com a participação de vários grupos de teatro amador integrados em 
coletividades e escolas do concelho, mostrando o que de melhor se faz em Ourém a este nível. 
A edição de 2020 irá contemplar 7 peças que irão decorrer em 4 palcos diferentes.  
A entrada tem o valor de 2,50€ que revertem a favor do grupo de teatro. 
No mês de Março as peças serão as seguintes: 
 
13 . MARÇO | 21:30H – “O AQUECEDOR A(V)ARIADO”, pelo Movimento P’ro Palco (Andrés) 
SALÃO PAROQUIAL DE N.ª SR.ª DA PIEDADE 
 
27 . MARÇO | 21:30H – “NA TERRA DOS SONHOS”, pelo Grupo de Teatro Apollo 
SALÃO PAROQUIAL DE GONDEMARIA 
 

■■■  ENCONTRO 

16 . MARÇO 

ENCONTRO DE UNIVERSIDADES SENIORES EM 
OURÉM 
ASSOCIAÇÃO SÉNIOR DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A 16 de março irá realizar-se o Encontro de Universidades Seniores em Ourém, iniciativa da 
Associação Sénior de Ourém, em parceria com o Município de Ourém, que integra as 
comemorações do 10.º aniversário da USO - Universidade Sénior de Ourém. Aberto a todas 
as Universidades Seniores de Portugal, está prevista a presença de cerca de trezentos 
participantes e terá a colaboração estreita da RUTIS (Rede das Universidades da Terceira 
Idade). Este primeiro encontro constitui uma oportunidade para mostrar algum do património 
cultural oureense. 
Contactos: 249 543 371 | universidadesenior.ourem@gmail.com. 
Parceiro: Município de Ourém. 
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■■■  DANÇA 

21 . MARÇO 
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. 

 

■■■  POESIA 

21 . MARÇO 
21:00H 

TERTÚLIA DE POESIA COM TÂNIA TOMÁS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Dia Mundial da Poesia celebra-se a 21 de março. A data foi criada na 30ª Conferência Geral 
da UNESCO em 16 de novembro de 1999. No Dia Mundial da Poesia a Biblioteca Municipal de 
Ourém celebrará a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da 
criatividade e da inovação. Guiados pela poetisa convidada Tânia Tomás, os participantes da 
Tertúlia de Poesia terão oportunidade de refletir sobre o poder da linguagem e do 
desenvolvimento das habilidades criativas de cada pessoa. Serão também convidados a 
partilhar poemas de sua autoria ou de poetas que apreciem. 
Entrada livre. 
Horário: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h, sábado das 09:30h às 13:00h. 

 

■■■  COMEMORAÇÃO 

22 . MARÇO 
10:00H 

AGROAL SELVAGEM - RETRATO NATURAL DE UMA 
NASCENTE CÁRSICA 
PERCURSO PEDESTRE DE ARQUEOLOGIA E NATUREZA 
PARQUE NATUREZA DO AGROAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Parque Natureza do Agroal comemora o Dia Mundial da Água com o percurso pedestre de 
2 km que passa pelo Vale da Ribeira da Azenha, pelo Algar da Azenha, seguindo para o local 
arqueológico onde existiu um castro que foi posteriormente romanizado. No topo do percurso 
aprecia-se o canhão fluviocársico do Agroal e junto ao Rio Nabão a sua nascente caudalosa.  
Dificuldade média. 
Acesso gratuito | inscrição prévia e obrigatória até 17 de março 
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 

29 . MARÇO 
15:00H 

DANÇAS EM RODA NO MUSEU 
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 

25 . MARÇO 
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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■■■  LIVROS 

28 E 29 . MARÇO 
20:30H 

UMA NOITE NA BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta atividade permite às crianças vivenciar uma noite diferente, no meio dos livros que elas 
habitualmente só visitam durante o dia. Acompanhadas por técnicos da Biblioteca Municipal, 
as crianças participam em jogos, oficinas de leitura e escrita criativa, descobrem os sons 
fantásticos da biblioteca à noite e adormecem ao som de histórias infantis. O regresso a casa 
é só no dia seguinte! Participação gratuita. 
Participantes: crianças dos 8 aos 12 anos. Limite de participantes: mín. 5 / máx. 12. 
Horário: das 20:30 h do dia 28 de março às 11:30h do dia 29 de março 
NOTA: Esta iniciativa realiza-se com um número mínimo de 5 crianças e máximo de 12. 
A Câmara Municipal de Ourém/Biblioteca Municipal assegurará a todos os participantes um 
seguro de acidentes pessoais durante o período em que se realizar a iniciativa. 
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. 

 

■■■  AMBIENTE 

28 . MARÇO 
20:30H 

HORA DO PLANETA 
OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uma vez mais, o Município de Ourém adere à Hora do Planeta, uma iniciativa da organização 
global de conservação da natureza, WWF (World Wide Fund For Nature). 
Dia 28 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o Município desligará as luzes do Edifício-sede 
do Município de Ourém, do Castelo de Ourém, do Jardim da Praça do Município (Jardim Le 
Plessis Trèvise), da Rotunda do Ribeirinho, do Posto de Turismo de Fátima e da Rotunda dos 
Pastorinhos. 
A Hora do Planeta é uma iniciativa global ambiental contra as alterações climáticas em que 
indivíduos, empresas, governos e comunidades são convidados a desligar todas as luzes, 
interiores e exteriores, dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades e, também, das 
residências particulares durante 60 minutos, mostrando assim o seu apoio a esta ação 
ambientalmente sustentável. 
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■■■  COMEMORAÇÃO 

28 . MARÇO 

DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS 
VILA MEDIEVAL DE OURÉM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em 2020, o Município de Ourém associa-se mais uma vez à comemoração do Dia Nacional dos 
Centros Históricos com um conjunto de iniciativas que celebram a memória da Vila Medieval 
de Ourém. No dia 28 de março, na Galeria da Vila Medieval, decorrerá o lançamento do 1.º 
volume dos “Cadernos do Castelo”. A publicação apresenta, de forma faseada, o projeto de 
“Reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém e sua adaptação para espaços 
museológicos”, dando a conhecer as áreas de investigação e de intervenção envolvidas, 
documentando as várias etapas da empreitada. O programa comemorativo é ainda valorizado 
com uma Caça ao Tesouro na Vila Medieval destinada a famílias e uma visita ao “Estaleiro do 
Castelo” proporcionando visita às obras em curso. 
 
10:00H | CAÇA AO TESOURO 
JUNTO À ANTIGA COLEGIADA 
No Dia Nacional dos Centros Históricos, a Vila Medieval de Ourém é o cenário escolhido para 
este jogo, onde as famílias aprofundam a história de Ourém. Num labirinto de perguntas e 
respostas, miúdos e graúdos são desafiados a seguir pistas e desvendar enigmas até à 
descoberta do tesouro. E o que será o tesouro?  
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 
 
10:00H | “NO ESTALEIRO DO CASTELO” – VISITA ÀS OBRAS DE REABILITAÇÃO DO CASTELO 
E PAÇO DOS CONDES DE OURÉM 
CASTELO E PAÇO DOS CONDES DE OURÉM 
Iniciativa integrada no programa comemorativo do Dia Nacional dos Centros Históricos, 
proporcionando uma visita às obras de reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém. 
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 
 
16:00H | APRESENTAÇÃO DOS “CADERNOS DO CASTELO” – 1.º FASCÍCULO  
GALERIA DA VILA MEDIEVAL 
Para assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos, o Município de Ourém promove o 
lançamento do 1.º fascículo dos Cadernos do Castelo. A publicação, que dá destaque ao 
conjunto monumental da Vila Medieval, apresenta, de forma faseada, o projeto de 
“Reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém e sua adaptação para espaços 
museológicos”, dando a conhecer as áreas de investigação e de intervenção envolvidas, 
documentando as várias etapas da empreitada. 
Entrada livre 
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■■■  MÚSICA 

29 . MARÇO 
11:00H 

MÚSICA PARA BEBÉS 
AUDITÓRIO DA OUREARTE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A atividade “Música para Bebés” realiza-se todos os meses até dezembro, à exceção do 
mês de agosto e das sessões especiais de fevereiro, junho, junho e dezembro, no Auditório 
da Ourearte, com duas sessões: 
11:00H- crianças dos 0 ao 1 ano.  
11:30H- crianças até 3 anos de idade. 

■■  ATIVIDADE 

30 . MARÇO A 03 . ABRIL 

XII FÉRIAS ARQUEOLÓGICAS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Campanha arqueológica a efetuar no concelho, dirigida à comunidade jovem e a todos os 
interessados pela arqueologia nos processos de estudo, conhecimento e valorização dos 
resultados obtidos durante as campanhas respetivas. 
 
Participantes: maiores de 14 anos | máx. 10 inscrições 
Acesso gratuito| inscrição prévia e obrigatória até 23 de março 
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 

 


