Declaração
SEMANA SANTA EM OURÉM

A Vila Medieval de Ourém recebeu, pela primeira vez, após o
enquadramento da requalificação do Castelo e Paço dos Condes e depois
do interregno desde 2019 devido à pandemia, a reedição da Via-Sacra ao
Vivo, expressão máxima das celebrações da Semana Santa em Ourém, que
mobilizou centenas de pessoas para assistir ao evento.
Nas ruas históricas do velho burgo vivenciou-se com especial
intensidade as recriações da última caminhada terrena de Jesus Cristo,
desde Jerusalém até ao Calvário, dramatizada por cerca de 100 atores e
figurantes locais. A recriação bíblica foi enriquecida com orações e cânticos
religiosos ao longo das 14 estações, num cenário que não se realizava desde
2019, devido à pandemia. O evento contou com a parceria da Junta de
Freguesia e a Paróquia de N.ª Sr.ª das Misericórdias. Beneficiou ainda das
colaborações da Sociedade Filarmónica Ouriense, da Guarda Nacional
Republicana, dos Agrupamentos de Escuteiros do concelho.
O programa cultural da Semana Santa na Vila Medieval, que decorreu de
10 a 17 de abril foi reforçado com um conjunto de iniciativas culturais e
educativas destinadas a crianças, famílias e públicos em geral, residentes e
turistas, aliada às cerimónias religiosas.
A exposição de fotografia alusiva à Via-Sacra, o Concerto de Música Sacra
pelo Coro Ourearte, da Escola de Música e Artes de Ourém, o Ateliê de
Páscoa, o Roteiro de Arte Sacra e a atividade “Onde está o folar da Páscoa”,
no Castelo e Paços dos Condes, são disso exemplo, a par das visitas guiadas.
A bancada do PSD agradece a todos os que contribuíram para a
realização de mais uma edição da Semana Santa, em particular, para o
evento da Via Sacra ao vivo na vila medieval, ao elenco que deu vida às
personagens bíblicas, aos elementos do grupo coral, ao encenador e demais
envolvidos e ao público presente, que vem comprovar que esta aposta é
correta como evento ex libris para a valorização do património e a cultura
do concelho de Ourém.
Ourém, 25 de abril de 2022.
O Grupo Municipal do PSD.

