
4. ª FEIRA / 01 FEV.
CICLO DE CINEMA: LARS VON TRIER – ONDAS DE 
PAIXÃO
SALA ESTÚDIO DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

No início dos anos 70, uma rapariga ingénua, que vive numa pequena comunidade da costa noroeste da 
Escócia, apaixona-se por Jan, um homem mais velho que trabalha numa plataforma petrolífera. Apesar 
da oposição das pessoas do meio, os dois casam-se. Jan volta ao seu trabalho na plataforma enquanto 
Bess conta os dias que a separam do seu regresso, convencida de que o seu amor é abençoado por Deus. 
Jan, vítima de um acidente, fica paralisado. Receia então que Bess seja privada de uma vida normal. 
Imobilizado na cama, ele convence-a de que pode curá-lo dormindo com outros homens e relatando-lhe 
as suas relações sexuais.

i  Preço: 3,00€ 
Participantes: maiores de 16 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

01 A 28 FEV.
FORA DA ESTANTE: DIA MUNDIAL DA RÁDIO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
09:00H ÀS 18:00H | SÁB. 09:30H ÀS 13:00H

No âmbito da celebração do “Dia Mundial da Rádio”, a 13 de fevereiro, a Biblioteca Municipal de Ourém 
dá destaque a obras sobre a rádio.

i  Acesso gratuito
249 540 900 (ext. 6841 ou 6842) | biblioteca@cm.ourem.pt

02. 09. 16 E 23 FEV.
“NOS BASTIDORES DO MUSEU”
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM | CASA DO ADMINISTRADOR
10:00H

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 explicados por profissionais que trabalham 
na construção de um futuro sustentado em alicerces sólidos.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória) 
Participantes: 1.º CEB (máx. 25)
919 585 003 | 249 540 900 (ext. 6831) | museu@cm.ourem.pt



6. ª FEIRA / 03 FEV.
CICLO ALBARDEIRA, POR MEMA. + FÁBIU DE SOUSA 
BENTO
CAIXA DE PALCO DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

Um espetáculo intimista que, confortando o público com a falsa ilusão de sobriedade que a sua guitarra 
e voz parecem representar, acaba por explodir em sintetizadores, loops e instrumentos tradicionais 
portugueses, tais como o adufe, a guitarra portuguesa e a flauta, perdidos no ruído dos tempos 
modernos. É a desconstrução do folk, assim como a sua colisão com o indie eletrónico e a música pop que 
MEMA. se propõe a explorar e apresentar ao público. Fábiu de Sousa Bento é um artista multidisciplinar 
que, através da simbiose entre materiais descartados e espiritualidade, explora a sua própria 
existência. O seu principal método de expressão assenta na instalação, com destaque para a peça “Frágil 
Contribuição”, uma obra que no espaço de dois anos foi se alterando e
mutando de acordo com as metamorfoses pessoais do artista.

i  Preço: 5,00€
Participantes: maiores de 6 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

ATÉ 03 FEV.
CIA – CIDADANIA INFORMADA E ATIVA
FREGUESIA DE ATOUGUIA

Quer aprender a utilizar a internet? Esta ação é para si! Inscreva-se!

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória
Participantes: maiores de 18 anos, sem conhecimentos no acesso e na utilização da internet (máx. 10)
249 591 176 |geral@jf-atouguia.pt
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm-ourem.pt

6.ª FEIRA / 03. 10. 17. 24 FEV.
PROJETO PROVE
MERCADO MUNICIPAL DE OURÉM
17:00H ÀS 19:00H

A distribuição dos cabazes de frutas e legumes frescos variados, acontece todas as sextas-feiras, entre as 
17:00H e as 19:00H, no Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão e as reservas de cabazes poderão ser 
efetuadas até à quarta-feira anterior.

i  911 750 283 | encomendas.ourem@prove.pt

SÁBADO / 04 FEV.
MINI YOGA ENTRE LIVROS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
10:00H E 10:30H

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, no ambiente seguro e 
estimulante da Biblioteca Municipal.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia e obrigatória)
Participantes: 10:00H - 3 aos 5 anos / 10:30H - maiores de 6 anos (mín. 4 / máx. 10)
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm.ourem.pt



DOMINGO / 05 E 19 FEV.
MERCADOS ECORURAIS
PRAÇA DA REPÚBLICA
09:00H ÀS 13:00H

Compre produtos cá da terra! Decorre na manhã do primeiro e terceiro domingo de cada mês os 
“Mercados Ecorurais”. A iniciativa permite aos produtores do concelho escoar os seus produtos, criando 
oportunidades de negócio. Uma oferta que inclui produtos agrícolas, vinho, mel, bolos, pão, artesanato, 
entre outros bens.

DOMINGO / 05 FEV.
DANÇAS MEDIEVAIS
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM | CASTELO E PAÇO DOS CONDES
15:00H

“A dança assume um papel importante na época medieval, as danças mais animadas e divertidas 
realizadas pelo povo, as mais elaboradas, lentas e de luxo dançadas na corte”. Oficina de danças 
medievais onde podemos vivenciar experiências, movimentos, ritmos e danças da época.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
964 169 726 | 249 540 900 (ext. 6991) | museu@cm.ourem.pt

DOMINGO / 05 FEV.
CONCERTO 49.º ANIVERSÁRIO DO CORAL INFANTIL E 
JUVENIL DE OURÉM - AMBO
AUDITÓRIO CULTURAL DOS PAÇOS DO CONCELHO

Participação da Classe de Iniciação Coral, do Coral Infantil e Juvenil de Ourém e de um Coral Infanto-
Juvenil convidado.

06 A 10 FEV.
CIA – CIDADANIA INFORMADA E ATIVA | INICIAÇÃO À 
INTERNET PARA ADULTOS
FREGUESIA DE CAXARIAS

Quer aprender a utilizar a internet? Esta ação é para si! Inscreva-se!

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: maiores de 18 anos, sem conhecimentos no acesso e na utilização da internet (máx. 10)
249 574 565 | 932 195 336 | geral@freguesiadecaxarias.pt
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm-ourem.pt



3. ª FEIRA / 07. E 14 FEV.
HORA DO CONTO: A OVELHINHA QUE VEIO PARA O 
JANTAR
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
10:00H

Oficina de leitura, no espaço infantil da BMO, à volta do livro recomendado pelo Plano Nacional de 
Leitura “A ovelhinha que veio para o jantar”, de Steve Smallman, Joëlle Dreidemy.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: crianças dos 3 aos 6 anos (máx. 25 crianças por sessão)
249 540 900 (ext. 6841 ou 6842) | biblioteca@cm.ourem.pt

4. ª FEIRA / 08 FEV.
COLHEITA DE SANGUE
AUDITÓRIO DO PAÇOS DO CONCELHO
9:00H ÀS 13:00H E DAS 14:30H ÀS 18:00H

Contribuir para a manutenção das reservas de sangue nos hospitais, angariação de novos dadores e 
sensibilizar para a importância de doar sangue. A colheita de sangue é destinada a toda a comunidade do 
Concelho e aos funcionários do Município de Ourém.

i  Inscrições em: germana.vaz@mail.cm-ourem.pt

4. ª FEIRA / 08 FEV.
CICLO DE CINEMA: LARS VON TRIER – DANCER IN THE 
DARK
SALA ESTÚDIO DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

“Dancer in the Dark” foi o grande vencedor no Festival de Cannes em 2000. Arrebatou a Palma de Ouro 
(melhor filme) e a estreante Björk recebeu o Prémio para a Melhor Interpretação Feminina. O filme de 
Lars von Trier fecha o círculo de uma trilogia que começou com “Ondas de Paixão” e continuou com “Os 
Idiotas”, todos eles vinculados aos critérios do manifesto Dogma 95 - que, questionando o artificialismo 
do cinema convencional, impõe filmar de câmara na mão e com luz natural. O sacrifício feminino é 
novamente evocado, mas, enquanto que no primeiro filme temos a imolação de uma mulher pelo marido, 
neste último a mártir é uma mãe solteira, que se sacrifi ca pelo filho. Em tom de melodrama musical, o 
filme conta a história de Selma (Björk), uma mulher de origem checa, mãe solteira, que em 1964 emigra 
para a América, onde arranja trabalho numa fábrica. Selma tem um segredo que vai ter de resolver e 
precisa de arranjar dinheiro. A realidade é trágica e Selma tenta alienar-se do mundo real e refugia-se na 
música, a sua grande paixão, criando cenários alegres, típicos dos grandes musicais de Hollywood.

i  Preço: 3,00€
Participantes: maiores de 12 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt



6. ª FEIRA / 10 FEV.
DIA MUNDIAL DAS LEGUMINOSAS “O FEIJÃO SALTITÃO, 
A ERVILHA CATITA E A FAVA QUE SONHAVA”
MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM | CASA DO ADMINISTRADOR
10:30H E 14:30H

Comemoração do Dia Mundial das Leguminosas com o teatro de fantoches “O feijão saltitão, a ervilha 
catita e a fava que sonhava”, onde três amigos resolveram juntar-se para nos contarem a sua história e 
aventuras. Vamos conhecer os principais benefícios das leguminosas para a nossa saúde e, a brincar a 
brincar, vamos ainda falar de desperdício alimentar.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: 3 aos 6 anos (mín. 5 / máx. 25)
919 585 003 | 249 540 900 (ext. 6831) | museu@cm.ourem.pt

SÁBADO / 11 FEV.
ARTES NA BIBLIOTECA – ESPECIAL “AMOR”
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
10:00H ÀS 12:00H

Oficina de artes visuais, com a Artista Plástica Laura Severino Lourenço, na Biblioteca Municipal de 
Ourém, destinada a famílias e dedicada ao “Amor”. As famílias são chamadas a pintar um cartão telado 
com aguarelas, subordinado ao tema.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: 5 famílias
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm.ourem.pt

SÁBADO / 11 FEV.
DO DESLUMBRAMENTO, POR TEATRO MERIDIONAL
SALA PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

Esta é a história de um homem acorda numa memória… De um Ator que acorda em cena. Está perdido. 
Não sabe em que memória está…. A memória confunde-se. O tempo confunde-se. O Ator está perdido no 
seu corpo de Trapezista, suspenso no fio acima do palco. Cai. Mas porque acredita que é Pássaro, voa.
Como num sonho. Esta é a história de Miguel. A história de uma memória perdida no corpo de Miguel. A 
história do momento em que conheceu Bárbara, bruscamente no verão passado. Uma cena que se repete, 
todas as noites. No Teatro. Um instante de Deslumbramento, que revive uma e outra vez, como um 
Trapezista que atravessa o ar, todas as noites. Esta é a história de uma Memória. De um Ator. De Miguel.
Esta é a história do momento em que o Trapezista foi atravessado pelo fio.

i  Preço: 7,50€ (descontos aplicáveis)
Participantes: maiores de 12 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt



DOMINGO / 12 FEV.
“AGROAL SELVAGEM: RETRATO NATURAL DE UMA 
NASCENTE CÁRSICA” - PERCURSO PEDESTRE DE 
ARQUEOLOGIA E NATUREZA
PARQUE NATUREZA DO AGROAL
10:00H

O Percurso do Agroal percorre 2km em meio natural, passando pelo local arqueológico onde existiu um 
povoado pré-histórico, no topo do percurso apreciar-se-á o canhão fluviocársico do Agroal e junto ao Rio 
Nabão a sua nascente caudalosa.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória até dia 10 de fevereiro)
Participantes: (mín.5 / máx. 20)
919 585 003 | 249 540 900 (ext. 6831) | museu@cm.ourem.pt

13 A 17 FEV.
CIA – CIDADANIA INFORMADA E ATIVA
FREGUESIA DE FÁTIMA

Quer aprender a utilizar a internet? Esta ação é para si! Inscreva-se!

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: maiores de 18 anos, sem conhecimentos no acesso e na utilização da internet (máx. 10)
249 531 612 | geral@freguesiadefatima.pt
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm-ourem.pt

2. ª FEIRA / 13 FEV.
DIA MUNDIAL DA RÁDIO: A RÁDIO VEM À BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
09:00H ÀS 18:00H | SÁB. 09:30H ÀS 13:00H

No âmbito da celebração do “Dia Mundial da Rádio”, cada Biblioteca da Rede de Bibliotecas de Ourém 
gravou um registo áudio, por ciclo de ensino, com o maior leitor a aconselhar e defender o livro mais lido 
(o mais requisitado) da biblioteca para a sua idade ou o seu livro preferido da biblioteca. Estes registos 
serão emitidos no dia 13 de fevereiro, numa edição especial da Rádio ABC Portugal-Ourém na Biblioteca 
Municipal de Ourém.

i  249 540 900 (ext. 6841 ou 6842) | biblioteca@cm.ourem.pt



4. ª FEIRA / 15 FEV.
CICLO DE CINEMA: LARS VON TRIER – MELANCOLIA
SALA ESTÚDIO DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

Melancholia é um planeta gigante, escondido atrás do Sol, que agora se encontra em rota de colisão com 
a Terra, numa “dança de morte” que ameaça a total destruição do planeta. Justine é uma jovem frágil 
e depressiva a viver a sua festa de casamento com Michael, o homem que ama. Claire, a equilibrada 
irmã mais velha e suporte emocional da família, é casada com John e mãe de Leo. As duas irmãs 
têm personalidades opostas e uma relação ambivalente que oscila entre o amor profundo e a raiva. 
Mas, quando chega o momento previsto para o embate dos planetas, as duas mulheres têm reações 
contraditórias. E, contra todas as probabilidades, a sua relação inverte-se… Mais do que um filme-
catástrofe, “Melancolia” é, segundo Lars Von Trier, um filme sobre a natureza humana e as suas reações 
num contexto de hecatombe, seguindo a premissa de que as pessoas depressivas tendem a reagir de um 
modo estranhamente calmo em situações limite. O elenco conta com a participação de Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Alexander Skarsgård, Charlotte Rampling, John Hurt entre 
outros. O filme, em competição na edição de 2011 de Cannes, deu a Dunst o prémio de melhor atriz.

i  Preço: 3,00€
Participantes: maiores de 12 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

6. ª FEIRA / 17 FEV.
DESFILE DE CARNAVAL COM ESCOLAS, IPSS E LARES
CIDADE DE OURÉM E FÁTIMA

Como já vem sendo hábito, as ruas da cidade de Ourém e Fátima acolhem um desfile carnavalesco, que 
contará com muito animação.

SÁBADO / 18 FEV.
TEATRO MUSICADO “O MONSTRO DAS CORES”
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM
11:00H

Teatro musicado, dinamizado pelas contadoras de histórias Helena Caetano e Marta Presume, à volta do 
livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura “O monstro das cores”, de Anna Llenas.

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: crianças a partir dos 18 meses acompanhadas por um adulto (mín. 3 /máx. 15)
249 540 900 (ext. 6841 ou 6842) | biblioteca@cm.ourem.pt



SÁBADO / 18 FEV.
ORQUESTRA DE JAZZ DE MATOSINHOS & MANUELA 
AZEVEDO
SALA PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

A Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) tem desenvolvido nos últimos anos uma série de projetos com 
vozes oriundas dos mais variados universos musicais, desde o jazz à música brasileira e à world music, 
criando arranjos originais para repertórios nunca ouvidos em versão big band. Neste concerto, conta
com uma das cantoras mais destacadas da música pop portuguesa, Manuela Azevedo, conhecida 
especialmente pela sua carreira como vocalista dos Clã. O repertório reúne escolhas da cantora e 
da OJM, e que percorre alguns dos caminhos do cancioneiro nacional, norte-americano, Brasileiro, 
entre outras propostas. Era 1 de Julho de 2014 quando a Orquestra Jazz de Matosinhos e a Manuela 
Azevedo partilhavam o palco pela primeira vez. A caminho de uma década com mais de duas mãos 
cheias de concertos, a relação entre a big band e a cantora aprofunda-se ano após ano. Tira-se um tema, 
experimenta-se outro, criam-se novos arranjos e a sede de descobrir mantém-se como no primeiro dia.

i   Preço: 10,00€
Participantes: maiores de 6 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

DOMINGO / 19 FEV.
MÚSICA PARA BEBÉS - ESPECIAL CARNAVAL
AUDITÓRIO DA OUREARTE
11:30H

Esta iniciativa tem organização do Município de Ourém, em parceria com a CPCJ Ourém e a colaboração 
da Ourearte - Escola de Música e Artes de Ourém.

i   Participantes: bebés dos 0 aos 3 anos (inscrições limitadas a 25 crianças)
249 540 900 (ext: 6502/6503) | vera.pereira@mail.cm-ourem.pt e mafalda.baptista@mail.cm-ourem.pt

DOMINGO / 19 FEV.
DESFILE DE CARNAVAL
AV. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA - OURÉM
15:00H

A Câmara Municipal de Ourém vai organizar, a 19 de fevereiro, um desfile de Carnaval por várias ruas da 
cidade, que também envolve um concurso carnavalesco na categoria de “grupo mais animado” e “grupo 
mais criativo”. São convidadas a participar todas as juntas de freguesia, IPSS, associações, coletividades e 
estabelecimentos de ensino do concelho.



2. ª FEIRA / 20 FEV.
CARNAVAL SÉNIOR
CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
14:00H

O Município de Ourém e as instituições do Grupo de Envelhecimento da Rede Social vão realizar o 
Carnaval Sénior 2023. O evento tem como objetivo promover as tradições carnavalescas, a criatividade e 
alegria, proporcionar aos seniores um momento de convívio e contribuir para a integração social deste 
grupo etário através da animação, como forma de promoção social e pessoal.

i  249 540 900 (6526) | rede.social@mail.cm-ourem.pt

4. ª FEIRA / 22 FEV.
CICLO DE CINEMA: LARS VON TRIER – A CASA DE JACK
SALA ESTÚDIO DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

Estados Unidos da América, anos 70. Seguimos o inteligentíssimo Jack ao longo de 12 anos e 
presenciamos os crimes que o definem como um assassino em série. A sua história é-nos apresentada 
pelo próprio Jack, sendo cada crime pensado como uma obra de arte. À medida que a polícia se aproxima,
Jack arrisca-se cada vez mais, tentando criar a sua obra prima. The House That Jack Built é uma história 
negra e sinistra, mas apresentada como um conto filosófico com laivos de humor.

i  Preço: 3,00€ 
Participantes: maiores de 18 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

SÁBADO / 25 FEV.
MADALENA, POR SARA DE CASTRO
SALA PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
21:30H

Pouco depois da estreia de Madalena, começou um mês e meio de confinamento. Madalena era um 
espetáculo sobre a complexa figura simbólica de Maria Madalena, a cuidadora. É ela quem prepara 
o corpo de Cristo para as cerimónias fúnebres e também é a ela que é dado a conhecer o milagre da 
transcendência da carne. Nesse espetáculo, as atrizes atravessavam uma longa noite de luto —um 
processo que passa pela negação, raiva, negociação, tristeza e aceitação —para resgatar o direito ao 
contacto com o corpo morto numa sociedade em que a morte foi higienizada, desmaterializada, tornada 
abjeta. Madalena é hoje um outro espetáculo. Não se sabe bem o que é. Hoje, não só está interdito o 
contacto com o corpo morto, mas também o contacto com os vivos está condicionado. As inquietações 
agigantam-se depois de convivermos com um vírus que nos isolou fisicamente, que nos fez temer o 
outro, que fez com que funerais fossem proibidos, que deixou tantos morrerem sós. Madalena continua a 
lembrar-nos que, sem contacto, somos menos humanos.

i  Preço: 7,50€ (descontos aplicáveis)
Participantes: maiores de 14 anos
Bol.pt | Lojas Worten, Fnac, CTT
Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt



27 FEV. A 03 MAR.
CIA – CIDADANIA INFORMADA E ATIVA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE FREIXIANDA, RIBEIRA DO FÁRRIO E FORMIGAIS

Quer aprender a utilizar a internet? Esta ação é para si! Inscreva-se!

i  Acesso gratuito (inscrição prévia obrigatória)
Participantes: maiores de 18 anos, sem conhecimentos no acesso e na utilização da internet (máx. 10)
249 550 377 | uf.freixianda.farrio.formigais@gmail.com
249 540 900 (ext. 6841) | biblioteca@cm-ourem.pt

4. ª FEIRA / 28 FEV.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE MUNICIPAL - 
FINAIS 2023
TEATRO MUNICIPAL DE OURÉM
10:00H - 2.º CEB E 1.º CEB | 14:30H - 3.º CEB E SECUNDÁRIO

O Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, tem como objetivo principal 
celebrar a leitura e a escrita com um caracter universal, estimulando a prática da leitura de obras 
literárias entre os alunos dos 1.º, 2º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e bem assim, do Ensino Secundário e 
Profissional. Em Ourém, a Final da Fase Municipal contará com a participação dos alunos selecionados 
na Fase Escolar, nas Escolas e Colégios do Concelho de Ourém e dela resultará o apuramento dos 
representantes do Concelho para a Fase Intermunicipal. As obras a ler são: 1.º CEB – Obra: “A lenda do 
viajante que não podia parar”, de Concha Lopez Narvaez; 2.º CEB – Obra: “O Estranhão” (vol. 1), de Álvaro 
Magalhães; 3.º CEB – Obra: “História de uma baleia branca”, de Luis Sepúlveda; Secundário/Profissional – 
Obra: “O homem mais feliz do mundo”, de Eddie Jaku.

i  Bilheteira TMO | 4ª a 6ª | 13:00H – 19:00H | Dias de espetáculo | 2 horas antes do início
916 591 231 | bilheteira.tmo@cm-ourem.pt

ATÉ 12 MAR.
EXPOSIÇÃO “FÁTIMA SOB O MEU OLHAR“, POR JUDITE 
SANTOS
POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA

Cresci nesta terra, vi-a desenvolver e tornar-se Cidade. Aqui apresento algumas imagens emblemáticas 
dos seus locais e da sua história através do meu olhar artístico, numa simbiose entre arte abstrata e 
figurativa. São pinturas em Acrílico Fluído sobre tela com detalhes a pincel e algumas técnicas mistas. 
Judite Santos, esposa, mãe, mulher, artista… Nascida em 1978 em Santa Catarina da Serra, resido em 
Fátima desde os 9 anos. Estudei Arte no Colégio São Miguel e trabalhei em diversas áreas, com destaque 
para a cerâmica. Atualmente encontro na pintura a minha ocupação, explorando o mundo das cores 
aonde a imaginação me leva…

i  Acesso gratuito
919 585 003 | 249 540 900 (ext. 6831) | cultura@cm.ourem.pt



ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023
VIVER MAIS SAUDÁVEL - DESPORTO SÉNIOR
A iniciativa “Viver Mais Saudável - Desporto Sénior” tem como propósito promover a prática de desporto
sénior. As sessões de atividade física para seniores têm a duração de 45 minutos e são caracterizadas
por atividades desportivas, tais como exercícios de ginástica, dança, jogos lúdicos, jogos tradicionais,
caminhadas pedestres, atividades nas Piscinas Municipais, entre outros.

i  Inscrições: Piscina Municipal de Caxarias e Piscina de Fátima (CEF)
Secretariado das Juntas de Freguesia do Concelho
910 502 916 | 249 540 900 | associativismo@cm.ourem.pt

ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023
PISCINA MUNICIPAL DE CAXARIAS E PISCINAS DE 
FÁTIMA
A Piscina Municipal de Caxarias continua a oferecer todas as condições para a prática de atividades 
aquáticas, estando ao dispor de toda a comunidade através da promoção de iniciativas subordinadas às 
mais diversas disciplinas realizadas neste meio. Modalidades disponíveis: Hidroginástica, Hidrosénior, 
Hidroterapia, Hidro Grávidas, Aquatraining, Natação Bebés e Hidro Kids.
As Piscinas de Fátima são constituídas por um conjunto de espaços – Piscina 25mts e Tanque de 
Aprendizagem – onde se encontram à disposição vários serviços. Modalidades disponíveis: Natação livre, 
Escolas de natação e manutenção, Hidroginástica, Hidrosénior, Hidroterapia, Hidrográvidas, ZUMBÁqua, 
Natação de competição e aluguer de pista a entidades e particulares.

i  Piscina Municipal de Caxarias - 915 648 671 | 2ª a 6ª feira das 15:00H às 21:00H | Sábados das 
09:00H às 14:00H
Piscinas de Fátima - 913 521 276 | 249 544 299 | 2ª a 6ª feira das 08:30H às 21:00H | Sábados das 
08:30H às 13:30H
Mais informações em: www.ourem.pt


