
DESPORTO
& LAZER

JUNHOCAMINHADAS CAMINHADAS 
ORIENTADAS E ORIENTADAS E 
ATIVIDADE FÍSICA ATIVIDADE FÍSICA 
NO PARQUE URBANO NO PARQUE URBANO 
DE OVAR E PARQUE DE OVAR E PARQUE 
AMBIENTAL DO AMBIENTAL DO 
BUÇAQUINHO / BUÇAQUINHO / 
REABERTURA DA REABERTURA DA 
PISCINA MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL 
(REGIME LIVRE E AULAS (REGIME LIVRE E AULAS 
ADULTOS)ADULTOS)

CAMINHADAS CAMINHADAS 
ORIENTADASORIENTADAS
Jardim dos Campos Jardim dos Campos 
(Ovar)(Ovar)

ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA
Parque Urbano OvarParque Urbano Ovar

TER e QUI | 9h30 e 18h30

SEG e SEX | 18h30
QUA | 09h30

ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA
Parque Ambiental do Parque Ambiental do 
Buçaquinho Buçaquinho 
(Esmoriz/Cortegaça)(Esmoriz/Cortegaça)
SEG e SEX | 09h30
QUA | 18h30
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MUSEU ESCOLAR
OLIVEIRA LOPES

CENTRO DE ARTE DE OVAR

MUSEU JÚLIO DINIS
UMA CASA OVARENSE

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE OVAR

DESPORTO 
E ATIVIDADE FÍSICA

ESCOLA DE ARTES 
E OFÍCIOS DE OVAR

Rua Irmãos Oliveira Lopes, 250 
3880-907 Válega
T. 256 581 300 / 930 402 040
Email. museuescolar@cm-ovar.pt

Rua Arq. Januário Godinho
3880-152 Ovar
T. 256 509 160
Email. caovar@cm-ovar.pt

Rua Júlio Dinis, 81
3880-238 Ovar 
T. 256 581 378
Email. museujuliodinis@cm-ovar.pt

Rua Arq. Januário Godinho
3880-152 Ovar
T. 256 586 478
Email. biblioteca@cm-ovar.pt

T. 256 586 745
Email: servico.desporto@cm-ovar.pt

Rua Fonte do Casal
3880-220 Ovar
T. 256 509 180
Email. eao@cm-ovar.pt

TEATRO

26 junho | sáb

UIVO UIVO 
de Dóris Marcode Dóris Marco
22h00
Museu Júlio Dinis

destinatários

entrada
duração 

+ info 

produção

gratuita |sujeita à lotação do espaço
30’

museujuliodinis@cm-ovar.pt 
ou 256 581 378

Museu Júlio Dinis

público de todas as idades

UIVO é uma performance de Dóris Marcos 
que procura refletir sobre a transformação e 
degradação de ecossistemas pela mão humana. 
A intérprete encontra um paralelismo entre as 
tragédias de Mariana e Brumadinho (Brasil) com 
a atual pandemia e todas as crises ambientais 
que o Homem se está a submeter. O Homem, 
permanece numa incessante exploração da na-
tureza, é cego à sua autodestruição. Está perante 
um suicídio lento e anímico. UIVO é o grito 
abafado da mãe natureza, é o grito de todos os 
animais, o grito das florestas, dos rios, dos ma-
res, e o grito dos filhos por nascer.

no âmbito da exposição OS SAQUEADOS 
de Samuel Ornelas

A prática de atividade física e os desportos sau-
dáveis, associados a uma alimentação regrada, 
são essenciais para a saúde e bem-estar de toda 
a população. 
A Câmara Municipal de Ovar aposta na promo-
ção e dinamização da atividade física orientada 
por técnicos especializados, tendo em considera-
ção todas as orientações e regras definidas pela 
DGS e pelo Estado Português para este período 
especialmente sensível pela COVID19. 

ENCONTRO LITERÁRIO PARA CRIANÇAS 

19 e 20 junho | sáb e dom

GIGANTES INVISÍVEIS GIGANTES INVISÍVEIS 

14h30
Parque Ambiental do Buçaquinho 

destinatários

entrada
duração 

marcação prévia 

+ info 

gratuita | sujeita à lotação do espaço

240’

producaodogigante@gmail.com 
ou 962 317 717

www.imaginardogigante.pt

todos os públicos

Coprodução 

Apoio

Câmara Municipal de Ovar, Junta de Freguesia 
de Esmoriz e Imaginar do Gigante

Governo de Portugal/Cultura, Direção Geral 
das Artes, Tanoaria Josafer, Festas da Cidade 
de Esmoriz, Editora Chilli Com Carne, Grupo 
de Teatro Renascer, Universidade Sénior de 
Esmoriz, Antena 2, Rádio AVFM, Rádio Nova, JL 
Jornal de Artes Letras e Ideias.

6ª edição do FESTIVAL GIGANTES INVI-
SÍVEIS: Festival para a promoção da leitura a 
partir das artes: Gigantes invisíveis - Encontro 
Literário Para Os Mais Novos Leitores 2021: 
a partir do mundo gigante dos livros, este fes-
tival interage com vários formatos da literatura 
contemporânea para crianças. A partir de um 
espetáculo de teatro, música, dança, imagem ou 
uma performance, descobrimos um livro. 
Um encontro para o impulso linguístico inter-
disciplinar, que vai dos livros às oficinas, às con-
versas, às artes plásticas e às artes performativas 
contemporâneas para crianças. É nas diversas 
etapas desse mágico e misterioso encontro entre 
a crianças e os Gigantes Invisíveis, que encon-
tramos novas linguagens interativas, sempre a 
partir do livro.

6º Encontro 6º Encontro 
Literário para osLiterário para os
mais novos leitoresmais novos leitores

bilheteira online
www.bol.pt

AVISO
todos os horários estão 

sujeitos a alteração

MÚSICA

25 junho | sex

TRIO LOYKO (Rússia)TRIO LOYKO (Rússia)
21h00
Centro de Arte de Ovar

destinatários

entrada
duração 

+ info 
€ 6,00
75’

caovar@cm-ovar.pt | www.festim.pt

M/6

O virtuoso trio russo está de volta, ao fim de 
muitos anos, a Portugal. Os seus violinos com 
genes ciganos, urbanos e infinitamente românti-
cos, vão disparar o coração do público do Festim, 
com as suas delicadas cordas. Reza a lenda que, 
há trezentos anos, o violinista Loyko Zobar tocou 
de forma tão intensa que até os animais saíram 
da floresta para o ouvir. Bom, a sua glória con-
tinua viva, assim como o seu violino, que hoje 
é tocado pelo seu descendente Sergey Erdenko, 
fundador e líder dos Loyko. Nestes concertos no 
Festim, será que a lenda se irá repetir?

Concerto inserido no Festim - Festival 
Internacional de Músicas do Mundo

EXPOSIÇÃO

até 26 junho

PÃO DE LÓ, PÃO DE LÓ, 
CALDEIRADAS E CALDEIRADAS E 
MUITO MAIS…MUITO MAIS…
10 anos da Confraria 10 anos da Confraria 
Gastronómica do Gastronómica do 
Concelho de OvarConcelho de Ovar

Biblioteca Municipal de Ovar

destinatários
entrada
horário 

+ info 
produção

 gratuita

segunda a sexta-feira 
das 10h00 às 19h00
sábado das  9h30 às 13h00

biblioteca@cm-ovar.pt
Biblioteca Municipal de Ovar

todos os públicos

Exposição de Exposição de 
FOTOGRAFIA de FOTOGRAFIA de 
Manuel VitorianoManuel Vitoriano

EXPOSIÇÃO

até 25 junho

À MARGEM DE À MARGEM DE 
CERTA MANEIRACERTA MANEIRA
de Manuela Pimentelde Manuela Pimentel
Centro de Arte de Ovar

destinatários
entrada
horário 

+ info 
produção

 gratuita

segunda a sexta-feira 
das 09h30 às 18h00
sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h às 18h

caovar@cm-ovar.pt
Centro de Arte de Ovar

todos os públicos

ver programação em
www. cultura.cm-ovar.pt

DESPORTO E LAZER

20 junho | dom

OVAROVAR
TERRITÓRIO TERRITÓRIO 
DE EMOÇÕES!DE EMOÇÕES!
Uma viagem pelas Uma viagem pelas 
paisagens e lugares paisagens e lugares 
de Ovar!de Ovar!

09h00
Início - Escola de Artes e Ofícios 

marcação prévia
servico.desporto@cm-ovar.pt ou 256 586 745

Descubra e Viva o melhor do património natu-
ral, paisagístico e cultural de Ovar.
Numa experiência dividida em três etapas, 
convidamo-lo a desfrutar do território através 
de um passeio de bicicleta (10.6km), uma cami-
nhada (4,07km) e um tour de moliceiro na Ria 
de Aveiro (10,08km).



11, 12 e 13 junho

FIMO - Festival FIMO - Festival 
Internacional de Internacional de 
Marionetas de OvarMarionetas de Ovar
(ver programa próprio)

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

7 junho | seg

ARTE XÁVEGA ARTE XÁVEGA 
de Hugo Pais Ribeirode Hugo Pais Ribeiro
Posto de Turismo do Furadouro

destinatários
entrada  gratuita

segunda a domingo 
09h30-12h30/14h00-18h00

turismo@cm-ovar.pt ou 256 387 410

todos os públicos

 [exposição aberta ao público até 15 setembro]

horário

+ info 

VISITA GUIADA E ENCENADA

19 junho | sáb

VAREIRA CHEIA VAREIRA CHEIA 
DE GRAÇADE GRAÇA

18h00
Escola de Artes e Ofícios

destinatários
duração

marcação prévia 

entrada
120’

gratuita | sujeita à limitação de participantes

turismo@cm-ovar.pt 
ou 256 509 153 / 930 409 207

todos os públicos

Visita guiada e Visita guiada e 
encenada à antiga Vila encenada à antiga Vila 
Histórica de OvarHistórica de Ovar

90’
gratuita | sujeita à lotação do espaço

ovar@shortcutznetwork.com
SHORTCUTZ OVAR

eao@cm-ovar.pt

Câmara Municipal de Ovar

M/16

CINEMA | CURTAS-METRAGENS

3 junho | qui

SHORTCUTZ OVARSHORTCUTZ OVAR

21h00
Escola de Artes e Ofícios

destinatários
duração
entrada
marcação prévia 
organização 
+info 
conceção

promotora

LABZ - Associação Cultural para a Presença 
Sustentável das Artes nas Cidades 

datas seguintes:
17 junho | 1 julho | 30 setembro | 14 outubro | 28 
outubro | 11 novembro | 22 julho FESTA | 
25 novembro ENCERRAMENTO

MÚSICA

4 junho | sex

CLÃCLÃ
21h00
Centro de Arte de Ovar

destinatários
duração
entrada
+info  

75’
€ 10,00

caovar@cm-ovar.pt

M/6

2020 marca o regresso dos Clã aos discos. “Véspera” 
chegou com a primavera, sob o signo da estranheza 
destes tempos que vivemos. Lançado em pleno confina-
mento, o nono disco da banda foi muito bem recebido 
pelo público, imprensa e crítica especializada. O álbum 
alcançou, na primeira semana, o primeiro lugar no 
top de vendas da AFP e os temas de avanço – “Tudo 
no Amor”, “Sinais”, “Armário” e “Jogos Florais” - são 
presenças constantes nas rádios nacionais.
Depois do estúdio, “Véspera” está preparado para o 
palco – segunda casa para uma banda amplamente 
reconhecida pela energia e excelência dos seus concer-
tos. Na nova digressão, os Clã prometem dar corpo e 
músculo às novas canções, trazendo também com elas 
outros temas e clássicos que fazem a sua história e a de 
todos nós.
“Véspera” conta com 10 canções originais com música 
de Hélder Gonçalves (Clã) e letras escritas por Arnaldo 
Antunes (que tem também uma participação especial 
no tema “A Arte de Faltar à Escola”), Aurora Robalinho, 
Capicua, Carlos Tê, Samuel Úria, Regina Guimarães e 
Sérgio Godinho. As colaborações artísticas estendem-
-se também a uma forte componente visual e estética, 
entregue às mãos de Vasco Mendes (que realiza os 
videoclipes de “Tudo no Amor” e “Sinais”) e de Joana X 
que, com a colaboração de Nuno Marques, tem acom-
panhado de perto todo o processo criativo da banda, 
criando pequenos filmes e imagens dos bastidores 
de “Véspera”. O artista plástico, ilustrador e designer 
André da Loba é mais um novo cúmplice criativo dos 
Clã, assinando a identidade e imagem do novo disco 
e colaborando também com Joana X na realização do 
videoclipe “Armário”.

MÚSICA

4 e 5 junho | sex e sáb

TAN TAN TANN TAN TAN TANN 
5º Festival Internacional 5º Festival Internacional 
de Artes Performativas de Artes Performativas 
ContemporâneasContemporâneas
21h00
Tanoaria Josafer Esmoriz

destinatários
entrada

+info

marcação prévia 

Coprodução 

gratuita | sujeita à lotação do espaço

www.imaginardogigante

producaodogigante@gmail.com ou 962 317 717

Câmara Municipal de Ovar, Junta de Freguesia 
de Esmoriz e Imaginar do Gigante

Governo de Portugal/Cultura, Direção Geral 
das Artes, Tanoaria Josafer, Festas da Cidade 
de Esmoriz, Editora Chilli Com Carne, Grupo 
de Teatro Renascer, Universidade Sénior de 
Esmoriz, Antena 2, Rádio AVFM, Rádio Nova, JL 
Jornal de Artes Letras e Ideias.

M/6

Apoio

O projeto que procura unir o público jovem a um 
evento transdisciplinar onde a arte ancestral da 
Tanoaria se funde com a arte contemporânea. 
Um festival que envolve a cidade e aproxima os 
jovens à sua comunidade, com um sentido de 
pertença quer às artes, quer ao seu património. 
Um lugar onde o passado lança o futuro para 
a expansão de um território artístico, cultural, 
museológico, ambiental e turístico.
Um programa interdisciplinar de performances 
contemporâneas para o público jovem, que se 
realiza no espaço vivo da oficina da tanoaria Jo-
safer, em funcionamento na cidade de Esmoriz, 
concelho de Ovar. Um programa que engloba 
teatro, dança, música, performance e vídeo.

SOZINHO EM CASA SOZINHO EM CASA 
#1 PETIZ#1 PETIZ
EUTUPIA: CONCERTO EUTUPIA: CONCERTO 
MEDITATIVOMEDITATIVO
21h30
Museu Júlio Dinis

destinatários
duração
entrada
+ info 

produção

 45’
gratuita | sujeita à lotação do espaço

museujuliodinis@cm-ovar.pt 
ou 256 581 378

Museu Júlio Dinis

público de todas as idades

MÚSICA

5 junho | sáb

“Sozinho em Casa” - o título serve como premis-
sa base para a construção de uma peça musical, 
onde PETIZ pretende jogar com as ambiências 
soundscapes (field recordings) e frequências: 
usar o som como matéria prima e esculpi-lo de 
uma forma natural. A peça a apresentar assume, 
assim, um carácter experimental e de improvi-
sação, onde o espetador é convidado a entrar 
numa viagem emocional, sendo o espaço de aco-
lhimento uma zona de conforto - “a nossa casa”. 

TEATRO DE MARIONETAS

11 e 12 junho | sex e sáb

ESPEJISMO ESPEJISMO 
de Ángel Calvente de Ángel Calvente 
(Espanha)(Espanha)

21h00
Centro de Arte de Ovar

destinatários

entrada
duração 

gratuita | sujeita à lotação do espaço
90’

M/16

Inserido no FIMO - Festival Internacional 
de Marionetas de Ovar

Companhia El Espejo Companhia El Espejo 
NegroNegro

Uma visão do outro lado do espelho... O público 
atravessará o espelho, entrando no mais profun-
do do Espelho Negro: um mundo escuro onde 
reina a luz, onde residem criaturas elegantes, ir-
reverentes, ternas, perversas, solitárias, provoca-
doras, almas cheias de humor corrosivo e brinca-
lhão. Um personagem andrógino e extravagante, 
saído das trevas, ajudado por três marionetistas, 
irá submergir-nos num mundo paralelo do outro 
lado do espelho. Este é um espelho que distorce 
o que se vê, para nos mostrar, sem vergonha, os 
nossos pecados e fraquezas. Música, luz, escuri-
dão, objetos, marionetas e atores saem e entram 
do espelho, um espelho que os irá devorar, como 
um grande buraco negro.

TEATRO E DANÇA

12 junho | sáb

COMO SE COMO SE 
ENCONTRAM AS ENCONTRAM AS 
PERGUNTASPERGUNTAS

16h00
Auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz

destinatários

entrada
duração 

+ info 

gratuita | sujeita à lotação do espaço
35’

www.imaginardogigante.pt

M/6

Inserido no M.I.A. Mediação Interativa Para 
Crianças, Jovens e Famílias

Coprodução 

Apoio

Câmara Municipal de Ovar, Junta de 
Freguesia de Esmoriz e Imaginar do Gigante

Governo de Portugal/Cultura, Direção Geral 
das Artes, Tanoaria Josafer, Festas da Cidade 
de Esmoriz, Editora Chilli Com Carne, Grupo 
de Teatro Renascer, Universidade Sénior de 
Esmoriz, Antena 2, Rádio AVFM, Rádio Nova, 
JL Jornal de Artes Letras e Ideias.

de Pedro Saraivade Pedro Saraiva

marcação prévia 

Uma pequena bailarina procura uma pergun-
ta, uma que é a mais difícil do mundo de ser 
encontrada.
Espetáculo de teatro e dança onde se abor-
dam questões filosóficas para jovens através 
do espaço físico, do espaço corpo e do espaço 
mental.

EXPOSIÇÃO

12 junho | sáb 

OS SAQUEADOS OS SAQUEADOS 
de Samuel Ornelasde Samuel Ornelas

Inauguração - 16h30
Museu Júlio Dinis

destinatários
entrada 
horário

+ info 

produção

gratuita

terça a sábado 09h30-12h30
14h00-17h00

museujuliodinis@cm-ovar.pt 
ou 256 581 378

Museu Júlio Dinis

todos os públicos

[exposição aberta ao público até 28 agosto]

Num processo árduo de me reconstituir, 
OS SAQUEADOS é um desafio léxico que 
abrange dois dos piores recentes desastres 
humanos e ambientais no Brasil: o de Mariana 
e de Brumadinho. O fazer, para afirmar, que 
“o que cessa de aparecer não cessa de existir” 
(Mélanie de Salignac).
Além das obras criadas para a exposição, o 
projeto não se fecha exclusivamente ao tema, 
abre-se para ganhar novas abordagens e si-
milaridades com a atualidade social, política 
e cultural, por exemplo em Portugal, através 
de interpretações dos artistas e educadoras 
convidadas: Dóris Marcos, Sara Barros Leitão, 
Casa da Imagem e Rapha L.

MÚSICA

19 junho | sáb

HELDER BRUNO HELDER BRUNO 
«respirAR» «respirAR» 
19h00
Marina do Carregal

destinatários
duração 
entrada 

50’

gratuita | sujeita à lotação do espaço

M/6

O conceito «respirAR» decorre de um novo 
ciclo, instigado pelo contexto pandémico 
que o mundo atravessa, que nos limitou 
enquanto seres humanos à liberdade de 
circular, à liberdade de usufruir, à liberdade 
de “respirAR”. 
Helder Bruno apresenta nos concertos 
«respirAR» temas do próximo álbum – 
«Water Sky» (disponível no final deste 
ano), em ambientes feéricos da zona centro 
do país, que possibilitem “respirAR” o ar, a 
paisagem e a música indieclassical do com-
positor e pianista.

CIMEIRA

9 junho | qua

FUTURO DO FUTURO DO 
ASSOCIATIVISMO ASSOCIATIVISMO 
E JUVENTUDE E JUVENTUDE 
– Região Centro– Região Centro

Centro de Arte de Ovar
10h00

apoio

organização

Câmara Municipal de Ovar

Federação Nacional das Associações 
Juvenis

producaodogigante@gmail.com 
ou 962 317 717


