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Informação da responsabilidade da CME
Gabinete de Comunicação
Contacto: 266 777 100 | cme.gc@cm-evora.pt
www.cm-evora.pt/pt/agendacultural | www.facebook.com/AgendaCulturalEvora

CONFERÊNCIA

23 DE FEVEREIRO
10 VISÕES SOBRE O PATRIMÓNIO CULTURAL
- IV Sessão: Fotografia e Comunicação

GUIA ‘Évora
SEMANA
D
A

TERTÚLIA - HOMENAGEM
A JOSÉ AFONSO
23 E 24 DE FEVEREIRO
“INSISTO NÃO SER TRISTEZA”

Auditório Soror Mariana
10 Visões sobre o Património Cultural constitui-se como um conjunto de atividades culturais
em torno da partilha de experiências e divulgação de conhecimentos sobre temáticas relacionadas com o património cultural. Tendo uma
duração de 10 meses, procura através de 10
temáticas, formas e maneiras de inter-relacionar-se, dinamizando por sua vez 10 espaços diferentes da cidade de Évora, integrando-se no âmbito
das comemorações dos 30 anos da classificação
de Évora como Património da Humanidade.

23 Fevereiro - Sociedade Harmonia Eborense
(Praça do Giraldo, 72) | 22h30
No dia em que ocorreu o falecimento, a Sociedade
Harmonia Eborense associa-se à homenagem. O
serão será de conversa e música com os cantores A
P Braga e Benjamim, em torno do tema “Zeca Afonso e o canto de intervenção. Ontem e hoje”. Estará
patente uma pequena exposição fotográfica alusiva a José Afonso, da responsabilidade do fotógrafo
eborense José Manuel Rodrigues.
24 Fevereiro - Hall do Teatro Garcia de Resende
(Praça Joaquim António de Aguiar) | 21h30
Tertúlia subordinada ao tema “o pensamento e os
valores do Zeca Afonso: a utopia, a liberdade, a
cidadania”. Com a presença do Professor Silvério
Rocha-Cunha.

Horário: 14:00
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Armando Quintas, Sheila Palomares Alarcón e Pietro Viscomi (CIDEHUS-Universidade de Évora) | Apoio: CME/UÉ/CIDEHUS
ENTRADA LIVRE

Contacto: 265 236 168 | associacaojoseafonso@gmail.com
Org.: Câmara Municipal de Évora | Associação José Afonso | Sociedade Harmonia Eborense

CONTOS

18 DE FEVEREIRO
COM QUANTOS PONTOS SE CONTA UM CONTO?

EXPOSIÇÃO
17 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO
“MUDAR PARA DAR COR À VIDA”, de Ana Figueiredo

Rua da Corredoura, 8

Biblioteca Pública de Évora

Contos com Lourdes Júlio. “Com quantos pontos se conta um conto” é um projeto onde
a leitura e/ou narração de histórias assumem um papel crucial na promoção da leitura e
da valorização cultural da tradição oral. Os contadores são os mais diversos membros da
comunidade: pais, avós, educadores, crianças, artistas e outros voluntários ou convidados. As histórias são lidas ou contadas ao jeito de quem as traz. São narrativas simples,
lengalengas, poesias, pequenos contos ou histórias de vida que procuram despertar a
imaginação, aguçar a lógica, ativar a memória e, sobretudo, divertir e dar prazer.

“Mudar para dar cor à vida” é uma exposição
de Ana Figueiredo, em que através de poemas,
acompanhados de ilustrações (a carvão), se descrevem as fases por que passa uma pessoa com
depressão e que deixou de dar valor à vida. Cada
vez mais as pessoas têm um olhar vazio, sem brilho e deixam de sonhar. Relato verídico de quem
viveu a experiência, de quem teve de morrer para
renascer; de quem tudo perdeu, para, de novo,
voltar a sonhar com um sorriso!
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Horário: 11:30
Contacto: 266 731 500 | nestepais@gmail.com | Site: https://nestepais.wordpress.com
Org.: É Neste País Associação Cultural
ENTRADA LIVRE

CARNAVAL
ÉVORA
24 FEV. 2017

INAUGURAÇÃO: 17/02 - 17:00
Horário: Segunda a sexta - 9:30 às 18:00 | Sábado - 10:00 às 17:00)
última sexta-feira de cada mês - 13:00 às 18:00
Contacto: 266 769 330 | 96 694 88 81 | bpevora@bpe.pt | figas12@gmail.com
Site: http://evora.bibliopolis.info/
Org.: Biblioteca Pública de Évora | Ana Figueiredo
ENTRADA LIVRE

“Da química à mitologia,
A ÁGUA numa viagem sem ﬁm…”
Concentração: 09:00-09:45 na Rua Cândido dos Reis
Desﬁle: 10:00

Percurso: Rua Cândido dos Reis | Largo Luís de Camões | Rua João de Deus | Praça do Giraldo
Rua da República | Praça 1º de Maio | Jardim Público junto ao Palácio de D. Manuel

ORGANIZAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
PARCEIROS: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ÉVORA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÉVORA E JUNTA DE FREGUESIA DE CANAVIAIS
APOIO: PSP, BOMBEIROS DE ÉVORA, IPDJ, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE ÉVORA E EBORINA PRONTO A VESTIR

MÚSICA
DIMAYO

18 DE FEVEREIRO

FORMAÇÃO

DIA ABERTO NO ComPasso

Armazém 8 (Rua do Eletricista, 8 - P.I.T.É.)

ComPasso (Rua de Serpa Pinto, 78)

Pela primeira vez em Évora, o cantautor espanhol DiMayo apresenta o álbum “Muerdino
de Vida”. Uma proposta entre o pop e o rock, com influencias em vários estilos que vão
desde a bossa nova ao reggae, passando pelos sons dos Beatles ou de David Bowie,
entre muitos outros autores dos anos 60/70/80. Autor das letras e músicas do repertório
do grupo, DiMayo, nascido em Mérida, apresenta em Évora o quarto disco da sua carreira ao lado de um excelente leque de músicos. Companheiros de estrada e de sonhos
numa simbiose perfeita em cada apresentação de palco. Marcos Bayon - Guitarra e voz |
Cesar Bayon – Bateria | Glaucia Mendes- Voz | Eloy Talavera – Teclados | Victor G. Sanches
– Baixo | Diego Antunes – Flauta e Sax | DiMayo – Voz e guitarra.

Dia aberto para dar a conhecer o espaço
onde se desenvolvem atividades exclusivamente dedicadas à saúde e bem-estar de
toda a família.
PROGRAMA: 10:00 – 12:30 - Massagem de
relaxamento, com Vera Varela | 15:00 - Sessão de Meditação para Pais e Filhos, com
Ana Luísa Sousa (um adulto por criança, para
crianças entre os 6 e 12 anos) | 16:00 - Aula de
Yoga para Pais e Filhos, com Iolanda Charrua
(crianças a partir dos 3 anos) | 17:00 - Aula de
Yoga (adultos), com Iolanda Charrua | 18:30 Aula de Pilates (adultos), com Marta Figueira.

Horário: 22:00
Contacto: 933 326 005| associarte.aca@gmail.com | Site: http://armazem8.associarte.pt
Org: Associ’Arte | Apoio: Câmara Municipal de Évora | União das Freguesia Bacelo/Sr.ª
da Saúde | União de Freguesias Malagueira/ Horta das Figueiras | Diário do Sul | Radio
Telefonia | Agenda Global | Viral Agenda

Horário: 10:00 – 19:30
Site: www.facebook.com/ComPasso.Pilates.Yoga/
Org: ComPasso
ENTRADA LIVRE

MÚSICA

CINEMA

GOBABYGO @ SHE

18 DE FEVEREIRO

18 DE FEVEREIRO

22 DE FEVEREIRO
“OS BELOS DIAS DE ARANJUEZ”, de Wim Wenders

Sociedade Harmonia Eborense (Praça do Giraldo, 72)

Auditório Soror Mariana (Rua Diogo Cão, 8)

Os GoBabyGo tocam rock n’ roll com muita energia e um sorriso nas trombas. Do chá
ao whisky, é ao vivo que misturam tudo e dão uma grande festa. E sim, há whisky para
a fila da frente.

Um belo dia de Verão. Um
jardim. Um terraço. Uma
mulher e um homem debaixo das árvores, com uma
suave brisa de Verão. Ao
longe, na vasta planície, a
silhueta de Paris. Uma conversa tem início: perguntas
e respostas entre a mulher
e o homem. Fala-se de experiências sexuais, infância,
memórias, a essência do
Verão e a diferença entre
homens e mulheres, fala-se da perspetiva feminina e da perceção masculina. Em fundo,
dentro da casa que se abre para o terraço, para a mulher e o homem: o escritor, no processo de imaginar este diálogo e de o escrever. Ou será ao contrário? Será que aquelas
duas personagens, lá fora, lhe estão a dizer aquilo que ele coloca no papel: um diálogo
longo e final entre um homem e uma mulher?

Horário: 23:00
Contacto: she.lab.evora@gmail.com
Site: www.facebook.com/sociedadeharmoniaeborense
Org.: Sociedade Harmonia Eborense | Apoio: Câmara Municipal de Évora | Super Bock

Horário: sessões às 18:00 e às 21:30
Contacto: soir_jaa@hotmail.com
Org.: Pátio do Cinema - Núcleo de Cinema da SOIR - Joaquim António de Aguiar | Apoio:
Câmara Municipal de Évora | Universidade de Évora | INATEL | ICA-Instituto do Cinema
e do Audiovisual | Governo de Portugal/Delegação Regional de Cultura do Alentejo |
Federação Portuguesa de Cineclubes | Associação Académica da Universidade de Évora

TERTÚLIA

TERTÚLIA

22 DE FEVEREIRO
ENTRE LINHAS - A TRISTEZA E A SAUDADE
NO (IN)CONSCIENTE COLECTIVO PORTUGUÊS
Oficina Bar (R. da Moeda, 27)
A Tertúlia ENTRE LINHAS propõe aos seus participantes a análise desse sentimento tão português,
que se expressa na palavra “saudade”. Desde o seu
arcaísmo como sensação que quer pôr termo à solidão, passando pela tristeza em que está envolvido,
procurar-se-á, através da leitura de alguns poemas
de Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa, Mário
de Sá-Carneiro e Florbela Espanca, uma discussão
elucidativa e desmistificadora. O Projeto ENTRE
LINHAS, dinamizado mensalmente no Oficina Bar
por Maria Eduarda Sousa, Ivone Girbal e Vicente de
Sá, pretende cruzar as dimensões culturais dos recantos menos explorados das diversas artes e das
suas manifestações na sociedade em geral, num dinamismo significativo de opiniões e saberes entre
os seus participantes. Intenta, também, recuperar o
espirito de tertúlia que se desenvolvia nos cafés, à
volta de uma bebida, onde a partir de uma provocação a conversa fluía espontaneamente.
Horário: 18:30
Contacto: 96 556 14 34
Org: Projeto Entre Linhas
ENTRADA LIVRE

COISAS DE VINHO

23 DE FEVEREIRO

Associação Bota Rasa (Praça do Giraldo, 88)
Tertúlia onde se conversa de vinho e tudo à volta - conhecer o passado, compreender o
presente e bem projetar o futuro. Nesta sessão vai falar-se do vinho e a vinha em Évora
com Francisco Bilou e a presença de um produtor. Haverá prova de vinho.

Horário: 18:15
Org: Universidade de Évora | CVRA | Diário do Sul
Apoio: Divinus | Câmara Municipal de Évora
ENTRADA LIVRE

