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www.cm-evora.pt /evora_portugal//AgendaCulturalEvora

Ficha Técnica
Edição Câmara Municipal de Évora | Coordenação Gabinete de Comunicação da CME | Textos Eduardo Luciano | Luís Garcia | Mauro Freira 
Tradução Helena Lacerda | Rosa Paes | Fotos Carlos Neves | Henrique Oliveira | Telmo Rocha | Desin Gráfico Gabinete de Comunicação da 
CME | Fábio Teles 



Évora, a Cidade onde a tensão criativa encontra nas 
ruas e praças, o espaço privilegiado para desafiar 
quem a vive a participar na construção de um outro 
mundo.
Em Évora, vive-se e sente-se todos os dias a presença 
da Cultura como pilar essencial do desenvolvimento, 
como forma de atrevimento e provocação constantes 
perante os vetustos dois mil anos de história.
Construir a Cidade de Cultura, é um processo que 
exige paciência, capacidade de envolver as forças 
criativas sem a tentação de as conter ou tutelar. 
A construção do futuro tem de ser capaz de romper 
com o passado sem destruir a memória que, em 
cidades como Évora, assumem o peso do que é 
essencial.

Não há forma de intervenção que seja menor ou que 
possa ser descartada e por isso o que programamos e 
desafiamos a fazer acontecer é diverso na expressão e 
coerente com o objectivo estratégico de contaminar 
com a Cultura tudo que é vida na Cidade.
A candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 
faz parte desse projecto que leva aos caminhos do 
desenho da Cidade Criativa, com gente que a habita 
na totalidade e de corpo inteiro. É também o nosso 
contributo para a Paz. Esse objectivo primeiro que 
nos deve nortear.  
 

Eduardo Luciano
Vereador com o pelouro da Cultura



ESPAÇOS MUNICIPAIS
Teatro Garcia de Resende | Programação ecléctica 
(teatro, música, dança) | Org: Câmara Municipal de 
Évora (CME)

Arena de Évora | Programação ecléctica (teatro, 
música, dança) |Org: Câmara Municipal de Évora 
(CME)
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Festa de Passagem do Ano na Praça do Giraldo, a 
praça “de todos os Encontros” | 31 dezembro/ 1 
janeiro  - Org: CME

Cantar as Janeiras | Cantando por toda a cidade 
dezenas de grupos confluem para a Praça do Sertório 
e à fogueira cantam as Janeiras desejando um bom 
ano a todos | 6 janeiro - Org: CME e Freguesias

Aniversário da Sociedade Harmonia Eborense na 
Praça do Giraldo | 23 de abril  - Org: SHE

Noite de Comemoração da Revolução de Abril de 
1974 na Praça do Giraldo com música de Cantautores 
que fazem da cantiga uma arma carregada de futuro 
| 24/25 de abril  - Org: CME

Lugares de Abril | Intervenções artísticas, envolvendo 
todas as artes sem limites estéticos ou de género, 
em lugares marcados pela Revolução de 25 de abril | 
abril  - Org: CME

Vozes de Abril | Miniconcertos surpresa acontecem 
em espaços público do Centro Histórico e da periferia 
| abril - Org: CME e Juntas de Freguesia

Évora 32 anos de Património Mundial |Comemoração 
do 32.º aniversário da classificação de Évora como 
Património Mundial pela UNESCO | 25 de novembro  
- Org: CME

Natal Clássico 2018 | Iniciativas nas várias vertentes 
artísticas e culturais para celebração desta quadra 
festiva | dezembro  - Org: CME e agentes culturais
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FEIRAS E FESTIVAIS
FESTAE - Festival de Teatro de Amadores de Évora/
Março mês do teatro | Mostra de Teatro amador 
| março - Org: Sociedade Operária de Instrução e 
Recreio Joaquim António de Aguiar (SOIR-JAA)

Livros à Rua | Feira de livros, histórias, poemas, 
narrações orais e tudo o quem tem a ver com palavras 
| abril  - Org: CME

Feira Medieval | Recriação histórica com venda de 
produtos e demonstrações alusivas à época|abril/
maio  - Org: CME 
CONDOMÍNIO·ÉVORA - 3.ª Edição | Festival de 
cultura local em espaços habitacionais | abril - Org: 
Condomínio Évora

Capote Fest | Festival que promove a nova música 
portuguesa | maio  - Org: Capote Música

EXIB Música - expo ibero americana de músicas | O 
EXIB é um mercado especializado em música Ibero-
americana, que envolve um encontro de profissionais 
nas várias áreas - músicos, management, produção, 
programação, curadoria, comunicação - o que lhe 
permite implementar todas as ações relacionadas 
com o mercado musical e, neste caso em concreto, 
as exclusivamente dirigidas à divulgação e circulação 
da música da América Latina - Espanha e Portugal | 
maio  - Org: CME
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Lá FORA - Festival de Artes Performativas | Música, 
Dança e Teatro numa grande festa para todos | junho 
- Org: Fundação Eugénio de Almeida

Feira S. João | A grande Feira da cidade, centenária 
e com caracter popular que se realiza no Rossio 
de São Brás. Pelo palco do jardim público passam, 
anualmente, grandes nomes da música local e 
nacional | junho  - Org: CME

Artes à Rua | Festival que envolve músicas, teatro, 
dança, cinema, vídeo, literatura, fotografia, street 
art, reflexão crítica, performance, entrecruzando-
se e (re)criando lugares de vida, interagem criando 
nova narrativas que relacionam artes, lugares 
patrimoniais, pessoas, ao longo de mais de 50 dias | 
julho e agosto  - Org: CME

Contanário – V Festival de Contos e Formas de 
Contar | setembro - Org: É Neste País, Associação 
Cultural

XX Jornadas Internacionais “Escola de Música da Sé 
de Évora” | Música e conferências | outubro - Org: 
Eborae Música

19.º Encontro Internacional de Arte Jovem | 
Anualmente, jovens artistas de vários países reúnem-
se em Évora para interpretarem a cidade através de 
pinturas e desenhos | outubro  - Org: Teoartis Galeria

19.º FIDANC, Festival Internacional de Dança 
Contemporânea | Vocacionado para a promoção da 
linguagem artística da dança portuguesa e dos seus 
criadores | outubro  - Org: CDCE

5º Festival de Música ‘18 do Dep. de Música da Escola 
de Artes Universidade de Évora | Esta iniciativa visa 
partilhar com a comunidade envolvente o trabalho 
artístico desenvolvido no Departamento de Música | 
outubro/novembro  - Org: Universidade de Évora (UÉ)

FIKE – Festival Internacional de Curtas Metragens 
de Évora | Festival de cinema de curtas-metragens | 
outubro/novembro  - Org: SOIR

BLACK BASS - Évora Fest 2018 | Festival de música 
independente | novembro - Org: Pointlist
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