
29 maio sáb.
Oficina
“Moldes Cerâmicos – Azulejos em Relevo”
15h00 | Escola de Artes e Ofícios
entrada gratuita | nº máximo de 10 participantes 
marcação prévia obrigatória
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

29 maio sáb.
Concerto
Jorge Fernando 
21h00 | Praça da República
Lotação limitada | sujeito às normas legais e orientações da DGS
+info | turismo@cm-ovar.pt

30 maio dom.
Oficina Itinerante
de Prelo Tipográfico
“O que diz o teu quadrado?” 
Por Centropontoarte 
15h00 | Rua Cândido dos Reis e Praça da República
Participação limitada | sujeito às normas legais e orientações da DGS
+info | turismo@cm-ovar.pt

30 maio dom. 
Concertos à Janela
16h30 | Rua Cândido dos Reis e Praça da República
Lotação limitada | sujeito às normas legais e orientações da DGS
+info | turismo@cm-ovar.pt

30 maio dom.
Concerto
Gisela João (AuRora) 
19h00 | Praça da República
Lotação limitada | sujeito às normas legais e orientações da DGS
+info | turismo@cm-ovar.pt

1 maio a 25  junho
(1 de maio | 11h00 | inauguração)

Exposição
 “À Margem de Certa Maneira” 
De Manuela Pimentel
Centro de Arte de Ovar

14 e 21 maio sex.
Visita Orientada 
18h30 | Centro de Arte de Ovar
marcação prévia obrigatória | Inscrições limitadas 
+info | cao@cm-ovar.pt

6 maio qui. (Dia Nacional do Azulejo) 

Concerto (live streaming)

Rita Redshoes e Bruno Santos
21h00 | Igreja Matriz de Válega
canais digitais ovar/cultura
+info | turismo@cm-ovar.pt

5, 8, 12, 26 e 30 maio
Visita orientada + Oficina de pintura 
em azulejo“Rua do Azulejo”
5, 12 e 26 de maio 
18h30 | Posto de Atendimento Turístico de Ovar
8 e 30 de maio
15h00 | Posto de Atendimento Turístico de Ovar
Visita com tradução em Língua Gestual

9 maio dom.
Passeio Fotográfico
CLICK.3 #São João de Ovar
Orientado por Ana Carla Martins
10h00 às 17h00 
Posto de Atendimento Turístico de Ovardestina
participação gratuita | nº máximo de 20 participantes 
marcação prévia obrigatória | transporte incluído
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

Visitas/Oficinas
Para públicos  com necessidades especiais
Pessoas com baixa visão, cegos e surdos
marcação prévia obrigatória
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

 

15 maio sáb. 
Oficina 
“Ilustração/Azulejo Figura Avulsa”
Por Pedro Podre
15h00 | Escola de Artes e Ofícios
participação gratuita | marcação prévia obrigatória
 Inscrições limitadas
+info e inscrições turismo@cm-ovar.pt

 

16 maio dom. 
Caminhada Orientada
“Ovar do Azulejo”
09h00 | Praça da República
distancia 4,4 km
dificuldade fácil
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

17, 18, 19, 20 e 22 maio 
Oficina
Preencher Vazios
Por Joana  de Abreu 
17, 18, 19 e 20 de maio 
19h00 | Escola de Artes e Ofícios
entrada gratuita | nº máximo de 10 participantes por sessão 
marcação prévia obrigatória 

22 de maio sáb.
10h00 | Escola de Artes e Ofícios
entrada gratuita | nº máximo de 10 participantes
marcação prévia obrigatória
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

22 e 29 maio sáb.
Visita/Instalação Artística
Preencher Vazios
Por Joana de Abreu 
15h00 | Posto de Atendimento Turístico de Ovar
entrada gratuita | marcação prévia obrigatória
+info e marcações turismo@cm-ovar.pt

28 maio sex.
Concerto
Segue-me à Capela
com a participação da comunidade local
21h00 | Palácio da Justiça de Ovar
Lotação limitada | sujeito às normas legais e orientações da DGS
+info e inscrições turismo@cm-ovar.pt



Ovar Cidade 

Museu Vivo 
Do Azulejo

CÂMARA 
MUNICIPAL

Em 2021, a Câmara Municipal de Ovar promove a 
IV edição do MAIO do AZULEJO, evento de 
promoção da “Cidade-Museu Vivo do Azulejo”, 
valorização dos patrimónios – azulejar, arquitetó-
nico, histórico e cultural – formação e sensibiliza-
ção de públicos.
O programa deste ano tem em consideração o 
contexto e necessidades atuais, as preocupações 
com a saúde e segurança, individuais e coletivas.
Há atividades e espetáculos pensados para chegar 
a todos os públicos, assumindo o MAIO do 
AZULEJO como um evento mais inclusivo, 
sustentável e seguro.

Para além da possibilidade de visitas orientadas a 
qualquer hora e dia, de modo autónomo, destaca-
-se a aposta na experimentação, a oferta de 
atividades ao ar livre, a apresentação de novas 
formas de reinventar e explorar o tema “azulejo” e 
a valorização de espaços emblemáticos da Cidade, 
através das artes performativas.
Fica o convite para uma visita a Ovar e para a 
participação nas diversas iniciativas que o MAIO 
do AZULEJO oferece; uma boa oportunidade para 
ficarem a conhecer este valioso património vareiro 
e todo o seu potencial.
 
Bem hajam!
 

MAIO do AZULEJO 2021
Inclusivo, seguro, sustentável.
Visitas guiadas e oficinas para públicos com necessida-
des especiais, pessoas com baixa visão, cegos e surdos.
Atividades estruturadas e organizadas de acordo com o 
contexto e as exigências atuais de saúde e segurança.
O “upcycling” será um conceito trabalhado e valorizado 
pelos artistas convidados nesta edição. O programa do 
evento é, ele próprio, pelo formato, um desafio; através 
da técnica do origami, o público é incentivado a criar uma 
peça decorativa, inspirada nos patrimónios azulejar e 
náutico do concelho de Ovar.

Embarque nesta descoberta…
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