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Contacto: 266 777 100 | cme.gc@cm-evora.pt
www.cm-evora.pt/pt/agendacultural | www.facebook.com/AgendaCulturalEvora

MÚSICA

31 DE JULHO
JOVEN ORQUESTRA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)
Orquestras Juvenis - Lisbon Music Fest

Praça do Giraldo

GUIA ‘Évora
SEMANA
D
A

MÚSICA

30 DE JULHO
HONG KONG CHILDREN’S CHOIR | Orquestras Juvenis - Lisbon Music Fest
Praça do Giraldo

Criada em 1983 com o
propósito de contribuir
para a formação de jovens músicos espanhóis
na fase prévia ao exercício das suas atividades
profissionais, visa o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos através do
estudo e prática do repertório sinfónico e de câmara, realizando seis projetos
anuais orientados por professores de reconhecido
prestígio internacional. Para além da forte atividade artística que mantém em Espanha,
a JONDE apresenta-se também regularmente no estrangeiro.

Fundado em 1969, o Hong
Kong Children’s Choir, organização sem fins lucrativos, é
um dos mais reputados coros
infanto-juvenis da atualidade. Considerado “one of the
best children’s choirs in the
world” e um dos“China’s Top
Ten Children Chorus”, é convidado regularmente para
atuar no estrangeiro. Alcançou reputação internacional
enquanto Litlle Goodwill
Singing Ambassadors, e foi
ainda laureado com o prestigiado Award of the Audience no Vivace 2006 International Choir Festival, na Hungria, e
com a Gold Cup no Shanghai International Children’s Chorus Festival.

Horário: 21:30
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

Horário: 21:30
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

EXPOSIÇÃO

ATÉ 15 DE SETEMBRO
NINE NIGHTS ON EARTH, exposição de fotografia de Leonor Ribeiro

EXPOSIÇÃO

Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados
(R. Romão Ramalho, 38)

Galeria da Casa de Brugos - R. de Burgos, 5

Leonor Ribeiro, natural de Évora, Portugal, interessou-se desde
muito cedo pela música, cinema e fotografia. A partir dos 15 anos,
iniciou a sua carreira fotográfica, tendo editado o seu primeiro livro,
Sand, em 2014, na Editora PaperView. Entre os vários projetos em
que participou, destaca-se a capa do livro Inércia da escritora Pat R,
a capa da Revista Abismo Humano nº7 e a entrevista para a revista
Magnética Magazine. Encontra-se atualmente a trabalhar em dois
projetos: a edição de um livro para a editora Aeon Sophia Press e a
exposição Religião Matriarcal na Pré-Historia. Concluiu o Workshop
de Fotografia de Parto, da Rede Portuguesa de Doulas e encontra-se a concluir o Curso Profissional de Fotografia, da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica.

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:30
Contacto: leonorribeirophotography@gmail.com | Site: http://www.leonorribeiro.com/
Org.: Ordem dos Advogados | Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Entrada livre | Venda de fotografias de acordo com o preçário

ATÉ 11 DE SETEMBRO
(A)RISCAR O PATRIMÓNIO - EXPOSIÇÃO DE DESENHOS
Acolhida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, esta exposição é uma iniciativa da Direção-Geral
do Património Cultural, com apoio dos Urban Sketchers Portugal, que teve início em 2014, integrada
nas comemorações das Jornadas Europeias do Património. Associar a representação do património com
o desenho - na sua vertente mais imediata e espontânea - dá o mote para esta exposição, decorrente de
uma atividade que reúne, num mesmo dia, mas em
localidades diferentes, ‘sketchers’, ilustradores, artistas ou simples amantes do desenho, e que entra, em
2016, na sua 3.ª edição. As imagens que deram origem a esta exposição itinerante, inaugurada em 2015,
no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, não
representam a totalidade dos desenhos realizados,
antes uma seleção forçosamente incompleta mas
reveladora da diversidade de olhares, experiências,
sensações e emoções que o simples ato de desenhar
o que nos rodeia pode experienciar e transmitir.
Horário: De segunda a sexta-feira – 9:00 às 12:30 e 14:00 às 17:30
Contacto: 266 769 450 | info@cultura-alentejo.pt | Site: www.cultura-alentejo.pt
Org.: Direção Geral do Património Cultural | Direção Regional de Cultura do Alentejo
Apoio: Urban Sketchers Portugal
ENTRADA LIVRE

EXPOSIÇÃO

ATÉ 30 DE SETEMBRO
OS TESTAMENTOS DE ORPHEU, de Pedro Proença

EXPOSIÇÃO

Biblioteca Pública de Évora

Praça do Giraldo

ATÉ 30 DE SETEMBRO
ESCULTURA EM FERRO DE JOÃO CONCHA
Exposição de três peças
em ferro. João Concha é
Fisioterapeuta de profissão
e dedica grande parte dos
seus tempos livres à escultura. Sonha dedicar-se a
tempo inteiro à sua arte.
Sempre guardou coisas
velhas para reaproveitar
mais tarde. A reciclagem
faz parte do seu dia-a-dia.
A sua agilidade para trabalhos manuais, o seu espírito
criativo e o seu desejo por
fazer coisas novas e diferentes levou-o a começar a trabalhar o ferro. Experimentou esta técnica da soldadura
na construção de uma fonte de água no seu quintal, com ferros velhos por si guardados.

Partindo da rutura que Orpheu representou e
poderá ainda representar, Pedro Proença, natural de Lubango, traz à Biblioteca Pública de Évora a exposição já apresentada na Casa Fernando
Pessoa, em 2015, quando se comemoravam os
100 anos sobre a edição da Revista Orpheu. Na
biblioteca as obras espalhar-se-ão um pouco
por todo o espaço, conforme intenção do artista,
“como se fossem música de fundo.”

INAUGURAÇÃO: DIA 23 ÀS 17:00
Horário: Segunda a sexta-feira – 10:00 às 18h00; sábado – 10:00 às 17:00
Contacto: 266769330 | bpevora@bpe.pt | Site: http://www.bpe.pt/
Org.: Biblioteca Pública de Évora e Direção Regional de Cultura do Alentejo
Apoio: Camara Municipal de Évora
ENTRADA LIVRE

Contacto: 962565692 | 266777000 | cmevora@cm-evora.pt
Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: João Concha | Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

INSTALAÇÃO

FESTIVAL ÉVORA À CALMA JULHO A SETEMBRO

“LEVEZA”, escultura de Paulo Matias

ATÉ 30 DE SETEMBRO

Muro exterior do Convento dos Remédios

ENCONTROS DE ARTES NA RUA

Da fotografia à escultura, do cinema às marionetas, das palavras contadas aos muitos
estilos e notas musicais, este programa propõe a residentes e visitantes de Évora o contacto com expressões e criadores predominantemente locais.
30 JULHO (SÁBADO)
21:30 | Hong Kong Children’s Choir / Praça do Giraldo

A ideia de leveza traduz uma leitura
poética realizada a partir do próprio
material, o ferro, que aparentemente se
liga à ideia de peso. Com este trabalho
o autor pretende contrariar a ideia de
peso associada ao ferro, concebendo
uma peça que, transportando consigo
o “peso” da Terra, se eleve acima desta,
ligando-se ao cosmos. A peça foi construída através da técnica de ferro soldado, utilizando a interligação de pregos
na forma esférica.

31 JULHO (DOMINGO)
21:30 | Joven Orquestra Nacional de España / Praça do Giraldo
2 AGOSTO (TERÇA-FEIRA)
21:30 | National Youth Orchestra of Canada / Praça do Giraldo
3 AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
19:00 | Bairro a Bombar / Relvado da Ribeira dos Clérigos - Frei Aleixo
21:30 |Cinema de Verão / Praça do Sertório
4 AGOSTO (QUINTA-FEIRA)
22:00 | Quinteto de Cordas
Acoda - Orquestra de Cordas do Alentejo / Praça do Sertório

Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Paulo Matias | Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

MÚSICA

NATIONAL YOUTH ORCHESTRA OF CANADA

2 DE AGOSTO

Orquestras Juvenis - Lisbon Music Fest

Praça do Giraldo
Fundada em 1960 sob a
direção de Walter Susskind, a National Youth
Orchestra of Canada é a
instituição mais importante do país na formação de jovens músicos
nas áreas de orquestra
e música de câmara.
A orquestra seleciona
anualmente os melhores
jovens músicos canadianos, entre os 16 e os
28 anos, para um estágio de Verão proporcionando formação prática em orquestra e
música de câmara com artistas de renome internacional. No Canadá, cerca de 40% dos
músicos profissionais de orquestra integraram a National Youth Orchestra of Canada.

Horário: 21:30
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

Contacto: 266 777 000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: www.cm-evora.pt
Org.: União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras | União das Freguesias
de Bacelo e Senhora da Saúde | União das Freguesias de Évora | Câmara Municipal de
Évora | Agentes Culturais | Parceiros: Biblioteca Pública | Inatel |SOIR |Do Imaginário |É
Neste País |Cendrev |PIM |Era uma vez |Orquestra do Sul |pointlist |Corue | Nota: Consultar programa próprio

