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MÚSICA                        17 DE AGOSTO 
LUÍSA SOBRAL  

Praça do Giraldo

Após ter vivido por 4 anos nos EUA, 
Luísa Sobral estreou-se em 2011 com 
a edição de “The Cherry on My Cake”, 
um álbum bem recebido pelo público 
e pela crítica. Seguiu-se “There’s A 
Flower In My Bedroom” (2013), com 
17 canções e prestigiados convidados, 
como Jamie Cullum e os portugueses 
António Zambujo e Mário Laginha. A sua 
discografia conta ainda com “Lu-Pu-I-Pi-
Sa-Pa”, editado em 2014, que expande 
o seu universo para fora dos limites 
estéticos dos seus dois primeiros discos.
“Luísa” é o quarto álbum de originais 
de Luísa Sobral, editado em 2016 e 
agora apresentado ao vivo. Neste disco 
estreitam-se a cumplicidade e os laços 
afetivos com quem ouve, em novas canções e letras tocantes, que a colocam num novo 
patamar de maturidade criativa: ainda mais segura, exigente, autêntica e espontânea.
Compôs a música Amar pelos dois, interpretada pelo seu irmão Salvador Sobral, que 
ganhou o Festival Eurovisão da Canção 2017.

Horário: 22:00
Contacto: cmevora@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”

MÚSICA                 11 DE AGOSTO
LAURENT FILIPE TRIO | Concertos da Malagueira 2017

Anfiteatro ao ar livre da Malagueira

De Abril a Setembro decorrerá a segunda 
edição deste ciclo de concertos no auditó-
rio ao ar livre da Malagueira. 
No dia 11 de agosto, teremos concerto 
com Laurent Filipe. 
Próximo: Pedro Jóia - 8 de Setembro

Horário: 21:30
Org: União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras
Entrada Livre

MÚSICA                  11 DE AGOSTO
GUITARRAS AO ALTO | Peixe e Frankie Chavez
(Jazz & Improvisações) |“Artes à Rua”

Praça do Sertório

Depois de 3 concertos em Junho (Avis, Estre-
moz e Beirã-Marvão), no âmbito do festival 
Guitarras ao Alto, em que pela primeira vez o 
Peixe e o Frankie Chavez tocaram juntos, os 
guitarristas chegam agora a Évora para uma 
quarta data, no Artes à Rua. Um espetáculo 
original e a quatro mãos, que teve estreia 
mundial no Alentejo.

Horário: 22:00
Contacto: cmevora@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”

TEATRO DE FANTOCHES                  12 DE AGOSTO
A PRINCESA ZIAH | Fantoches no Parque | Era Uma Vez Teatro 
de Marionetas

Parque Infantil Dr. Almeida Margiochi

Quando o músico Guesti e o seu Urso 
chegaram ao palácio do Rei Largo para 
abrilhantar a festa de aniversário da 
Princesa Ziah não imaginavam as aven-
turas em que se iriam meter. 
Quando estavam a preparar a Festa de 
aniversário chegou o malvado do Rei 
Crachus, que perante a recusa do Rei 
Largo em lhe dar a mão da Princesa 
Ziah e vendo que esta se tinha apaixo-
nado pelo músico Guesti manda o seu 
criado Bonitus raptá-la e escondê-la na 
Cova dos Crocodilos Sagrados…
Técnica - Teatro de Fantoches 
Texto - José Carlos Alegria 
Bonecos - Vasco Fernando 
Manipulação - José Carlos Alegria e Ana Margarida Meira Alegria 
Duração do Espetáculo - 45 min

Horário: 11:00
Org: Era Uma Vez Teatro de Marionetas
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”



TEATRO                    14 a 27 DE AGOSTO
DA LENTA CORRUPÇÃO DAS ALMAS AO CAIR DA NOITE
A Bruxa Teatro

14, 15 e 21 Agosto no Adro da Sé | 22, 24 e 27 Agosto na Praça do Sertório  

Cinco textos (“sermões jocosos”, nas palavras 
do autor) que refletem de forma poética, mas 
não menos revoltada, o desconforto e a raiva 
perante situações que nos aprisionam, degra-
dam e humilham. Inspirado em Luis Martins, 
o ‘Beato Salu’ ou o ‘Filósofo’, conhecida figura 
de Évora, e acompanhado com música ao 
vivo, o espetáculo em tons ora jocosos ora 
trágicos, há-de levar-nos a refletir sobre o 
nosso lugar no mundo.

Horário: 22:00
Contacto: cmevora@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”

CINEMA                              16 DE AGOSTO
FÁTIMA, de João Canijo

Cinema ao ar livre (Praça do Sertório)

11 Mulheres - 9 dias - 400km de peregrinação 
a pé.
Maio de 2016. Um grupo de onze mulheres par-
te de Vinhais, Trás-os-Montes, em peregrinação 
a Fátima. Ao longo de nove dias e quatrocentos 
quilómetros, atravessam meio país em esforço 
e sacrifício para cumprir as suas promessas. O 
cansaço e o sofrimento extremos levam-nas a 
momentos de rutura. Revelam-se então as suas 
identidades e motivações mais profundas. Che-
gadas a Fátima, cada uma terá que reencontrar 
o seu próprio caminho para a redenção.
COM Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almei-
da, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, 
Alexandra Rosa, Teresa Tavares, Íris Macedo, 
Sara Norte e Márcia Breia.

Horário: 22.00
Contacto: soir_jaa@hotmail.com
Org: SOIR Joaquim António de Aguiar
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”

MÚSICA                        13 DE AGOSTO
SELMA UAMUSSE | Artes à Rua

Praça do Giraldo

A Selma Uamusse canta o seu mundo, com 
um mundo dentro de si. A sua versatilidade, 
poderoso instrumento vocal e genialidade 
performativa, levou-a a brilhar desde o rock 
(Wray Gunn), ao afrobeat (Cacique 97), ao 
gospel, soul e jazz (Gospel Collective, tributos 
a Nina Simone e Miriam Makeba), enrique-
cendo a sua viagem por diversos estilos e 
cada vez mais consciente do poder transfor-
mador político e social da música.

Horário: 22:00
Contacto: cmevora@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”

FESTIVAL                     ATÉ 27 AGOSTO
ARTES À RUA – FESTIVAL DE ARTES PÚBLICAS 

Até 27 de agosto as mais diversas manifestações artísticas acontecem em praças, ruas e 
largos do centro histórico mas, também, noutras freguesias urbanas e rurais. 

Destaques do programa:
11 AGOSTO (SEXTA-FEIRA)
20:00 | Évora, Desejo Conhecer-te/Te Quiero Conocer (teatro) | Junto à Igreja de S. Francisco
21:30 | Desinstalação do medo | Coletivo Paredes em Carne Viva, música e poesia, Tó 
Zé Bexiga e Bob Zuntxo | Rua 5 de Outubro, Templo Romano, Praça do Sertório, Praça 
do Giraldo
22:00 | Guitarras ao Alto – Peixe e Frankie Chavez (Jazz & Improvisações) | Praça do 
Sertório

12 AGOSTO (SÁBADO) 
11:00 | A Princesa Ziah (fantoches no parque) Parque Infantil Almeida Margiochi
22:00 | Guitolão | António Eustáquio e Carlos Barreto (Jazz & Improvisações) | Praça do 
Sertório

13 AGOSTO (DOMINGO) 
22:00| Selma Uamusse | Praça do Giraldo

14 AGOSTO (SEGUNDA-FEIRA)
22:00 | Da Lenta Corrupção das Almas ao Cair da Noite (A Bruxa Teatro)|Adro da Sé

15 AGOSTO (TERÇA-FEIRA)
22:00 | José Liaça & Rodrigo Lino (concerto) | Praça do Sertório
22:00 | Da Lenta Corrupção das Almas ao Cair da Noite (A Bruxa Teatro) |Adro da Sé

16 AGOSTO (QUARTA-FEIRA) 
22:00 | “Fátima” de Joaão Canijo (cinema) | Praça do Sertório

17 AGOSTO (QUINTA-FEIRA) 
18:00 e 20:00 | “Dar a Voz pela Alma” – (Performance de Ana Luena) | Adro da Sé
21:00 | Grupo Coral da Associação Cultural da Casa dos Almocreves| Praça do Giraldo
22:00 | Luisa Sobral | Praça do Giraldo

Contacto: 266 777 000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora 
Parceiros: União de Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde | União de Freguesias de Évora | União de 
Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras | Direção Regional de Cultura | BPE – Biblioteca Pública 
de Évora | Fundação Inatel |Entidade Regional de Turismo do Alentejo | ICA – Instituto do Cinema e 
Audiovisual | Cabido da Sé de Évora | cofinanciamento pelo programa Alentejo 2020 
ENTRADA LIVRE

EXPOSIÇÃO            12 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO
“CRUZ DA PICADA” Fotografias de Telmo Rocha, Rui Diogo 
Castela e Rui Branco

Galeria do Palácio de Cadaval

A paisagem é, por defeito, tudo o que vemos. Si-
multaneamente, desde sempre existiu uma inata 
obsessão pelo espaço e pelo seu domínio. 
Sendo a cidade uma colagem de “lugar”, constru-
ção e tempo, num vazio envolvente em que na 
sua potencial aparência escultórica confronta os 
espaços urbanos com o que acontece, cresce e 
floresce, os edifícios são os corpos da cidade e as 
pessoas a sua alma. Esta fixação topográfica, do-
cumental e referencial, feita no Bairro da Cruz da 
Picada, por três fotógrafos de Évora, traduz uma 
abordagem ao nível do retrato, paisagem urbana 
e documental, na busca do individual, do elemen-
tar, do quotidiano, assente sempre numa exterio-
ridade do olhar. A fotografia é um meio espanto-
samente natural para captar a pulsação de um local, no banal, no elemento narrativo, 
ou na imprevisibilidade do acaso, e que pode pensar o futuro com um olhar sobre o 
presente, pela integração e na hipótese de reparação de uma anomia histórica do lugar, 
seja ela percecionada, vivida ou ideada.

Inauguração: 12/08 | 18:00
Contacto: cmevora@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Integrado na programação do Festival “Artes à Rua”


