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PALÁCIO DE D. MANUEL REABRE NO 
DIA DA CIDADE COM VALÊNCIA DE 
CENTRO INTERPRETATIVO 

Está concluída a obra de re-
qualificação do Palácio de 
D. Manuel que passa agora 
a contemplar o Centro In-
terpretativo da Cidade de 
Évora. A reabertura deste 
monumento nacional está 
agendada para o próximo 
dia 29 de junho, Dia da Cida-
de e feriado municipal. Para 
assinalar o momento, a Câ-
mara Municipal organiza um 
programa de atividades que 
inclui conferências, con-
certos e exposições. Esta é 
uma intervenção que valo-
riza o património existente 
com respeito pela preserva-
ção do seu passado.

A obra, que decorreu duran-
te cerca de dois anos, e re-
presenta um investimento 
de perto de 1 milhão e 300 
mil euros, contempla uma 
zona de exposição perma-
nente localizada na sala do 
r/c, uma sala de exposições 
temporárias e uma outra de 
conferências (no 1.º andar) 
que permitirão comple-
mentar e enriquecer toda 
a programação do Palácio. 
O Centro Interpretativo da 
cidade, que agora se inau-
gura, pretende constituir-se 
como um local de “portas 
abertas para a população 
local e para quem nos visita, 

de modo a transmitir um co-
nhecimento mais profundo 
sobre a história de Évora”, 
assinala o Presidente da 
Câmara, Carlos Pinto de Sá, 
que, acrescenta, “é funda-
mental que se mantenha a 
memória, pois é com ela que 
podemos construir o futu-
ro.”  

Em termos estruturais, de 
assinalar a criação de uma 
ligação direta do Palácio à 
Praça 1.º de Maio, estabele-
cendo uma ligação espacial 
mais próxima entre os dois 
locais. 

Relembre-se que o Palácio 
de D. Manuel ou, mais cor-
retamente, a Galeria das 
Damas é a única construção 
que subsiste atualmente do 
antigo complexo do Paço 
Real de S. Francisco, tendo 
sido alvo de diversas inter-
venções de remodelação e 
conservação, sendo a última 
de meados do séc. XX.

Para consultar o programa 
de comemorações do Dia da 
Cidade e da reabertura do 
Palácio de D. Manuel, aceda 
aqui.

https://www.cm-evora.pt/


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 APROVADA

Em reunião pública de 16 de 
Junho de 2021

Um dos assuntos em desta-
que nesta reunião foi a Pres-
tação de Contas 2020, cujo 
ponto mereceu aprovação, 
com as abstenções dos Ve-
readores do PS e do PSD. 
O ano de 2020, foi nega-
tivamente marcado pela 
pandemia COVID-19 que se 
constituiu como centro de-
terminante da atividade do 
Município, tendo obrigado 
a profundas alterações e 
adaptações das Opções do 
Plano e Orçamento Munici-
pal. Deste modo, o Município 
assumiu como prioridade 
das prioridades um Pro-
grama de Emergência de 
resposta e combate à pan-
demia COVID-19, focado na 
salvaguarda da saúde e da 
segurança de toda a popu-
lação do concelho e dos tra-
balhadores do Município.

Ainda que essa tenha sido 
a principal prioridade, uma 
vez que estava (e está) em 
causa a saúde da população, 
procurou-se, na medida das 
limitações impostas, manter 
toda a outra atividade possí-

vel, com particular destaque 
para a intervenção social e o 
investimento, de modo a mi-
nimizar a crise económica e 
social decorrente. 

Numa larga intervenção, o 
Presidente destacou alguns 
aspetos do vasto trabalho 
realizado em 2020 nas di-
versas áreas municipais. O 
manter das obras em curso 
durante a pandemia, a re-
dução muito substancial da 
dívida camarária, a redução 
importante do prazo médio 
de pagamento, o reforço 
do equilíbrio orçamental, o 
facto de pela primeira vez a 
Câmara deixar de ter exces-
so de endividamento foram 
alguns dos aspetos focados.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal fez também o ponto 
de situação sobre a pande-
mia no Concelho que está 
numa situação de acalmia, 
após ter sido dominado 
o surto ocorrido devido a 
uma festa e que afetou, em 
particular, várias escolas. O 
Município manterá prontas a 
ativar, se necessário, estru-
turas de apoio à população e 
ao Hospital. 

Após decisão conjunta da 
Administração Regional de 
Saúde, Agrupamento de 
Centros de Saúde do Alen-
tejo Central e Município de 
Évora, o Centro de Vacina-
ção muda no dia 18 de Junho 
para novas instalações, lo-
calizadas nas antigas insta-
lações da empresa A. Matos 
Car, junto à Rotunda da De-
cathlon. Estas instalações, 
com mais comodidades, 
foram arrendadas recente-
mente pela Câmara Munici-
pal para prevenir o problema 
das elevadas temperaturas 
sentidas no Verão na Arena, 
evitando assim uma espera 
mais incómoda como a que 
se verifica atualmente.

Mereceu aprovação unânime 
a proposta para programa 
municipal “Porta das Asso-
ciações Juvenis”, a ter lugar 
no Ponto Jovem - Espaço 
Municipal para Juventude, 
durante o Verão. Tendo em 
conta a necessidade de en-
contrar um espaço que cor-
responda às necessidades 
da juventude e associações 
juvenis, será concretizado 
durante os meses de Verão, 
enquanto projeto-piloto, o 

referido programa munici-
pal. A utilização do ponto 
Jovem contemplará a dina-
mização do espaço pelas 
associações juvenis e gru-
pos informais de jovens do 
Concelho e será feita quin-
zenalmente, em sistema de 
rotação, mediante prévia 
candidatura que contemple 
iniciativas para jovens.

Para além de disponibilizar 
o espaço, a Câmara Munici-
pal de Évora poderá facultar 
apoios logísticos e financei-
ros às associações, cujas 
candidaturas forem apro-
vadas, para a concretização 
dos projetos a desenvolver 
na “Porta das Associações 
Juvenis” desde que o acesso 
seja gratuito para todos os 
jovens. O apoio financeiro, 
até 500 euros, será atribuí-
do mediante justificação de 
despesa com as atividades.

Foi ainda aprovada por una-
nimidade uma saudação ao 
Clube de Rugby de Évora 
que conquistou o Campeo-
nato Nacional de Rugby da 
1ª divisão no dia 12 de Junho 
e outra ao cavaleiro Vasco 
Mira Godinho convocado 
pela Federação Equestre 
Portuguesa para integrar a 
equipa que vai representar 
Portugal na disciplina de 
Dressage nos Jogos Olímpi-
cos que decorrerão este ano 
em Tóquio (Japão).

O autarca eborense, Car-
los Pinto de Sá, informou 
ainda sobre o aumento das 
ligações ferroviárias entre 
Évora e Lisboa. As duas ci-
dades têm, desde 13 de Ju-
nho, cinco Intercidades diá-
rios. Além da circulação de 
dois comboios de manhã e 
de dois de tarde, a CP criou 
mais uma viagem, com par-
tida às 11h35 de Évora. Outra 
das novidades do novo horá-
rio é a criação de um servi-
ço direto entre Évora e Beja 
indo assim ao encontro de 
antigas aspirações da Câ-
mara de Évora e das popu-
lações.

GRANDE PRÉMIO DE 
S. JOÃO DE ATLETISMO

A Câmara Municipal de Évo-
ra promove, nos dias 26 e 27 
de junho, a 39.ª edição do 
Grande Prémio de S. João 
de Atletismo, que conta com 
o apoio técnico da Associa-
ção de Atletismo de Évora 
(AAE). Estão inscritos cerca 
de 300 atletas. 

Face à atual conjuntura e 
segundo as determinações 
atuais da Direção Geral de 
Saúde (DGS), o Grande Pré-
mio de S. João será disputa-
do por um número limitado 
de atletas (juniores, sénio-
res e veteranos), aplican-
do-se também as mesmas 
regras para a prova dos mais 
novos. A Run Kids terá um 
número limitado de vagas, a 
dividir pelos seguintes esca-
lões: Benjamins A e B, Infan-
tis, Iniciados, Juvenis.

O Grande Prémio de S. João, 
na distância de 10 quilóm
tros, disputar-se-á na noite 
de sábado, 26 de junho, com 
partida e chegada no Com-
plexo Desportivo de Évora 
e, no domingo de manhã, 
no mesmo local, será a vez 
dos escalões mais jovens 
desfrutarem desta salutar e 
tradicional corrida.

O Grande Prémio de S. João 
de Atletismo, que irá distri-
buir um total de 2500 euros 
em prémios monetários, é 
um dos eventos englobado 
na iniciativa Évora Cidade 
ao Pé.

Mais informações aqui.

NOGAM INAUGUROU 
NOVA FÁBRICA DE 
PROCESSAMENTO DE 
NOZES NO CONCELHO DE 
ÉVORA

A Nogam, empresa do gru-
po familiar Ortigão Costa 
– um grupo com mais de 60 
anos de atividade no setor 
agroalimentar, inaugurou 
a sua nova fábrica de pro-
cessamento de nozes, na 
Herdade das Atafonas, em 
Torre de Coelheiros – Évora, 
onde tem também uma vas-
ta plantação de nogueiras.

Esta unidade, a maior fá-
brica de processamento de 
nozes em toda a Europa, irá 
gerar cerca de 100 postos de 
trabalho (diretos e indiretos) 
e terá capacidade para pro-
duzir anualmente 6 mil tone-
ladas de nozes. Propõe-se 
substituir a importação feita 
ao mercado norte-america-
no nesta área, com diversas 
vantagens, nomeadamente 
a nível da qualidade e da pro-
dução sustentável. 

Após o descerrar de lápide, 
seguiu-se a visita às insta-
lações, culminando o evento 
com uma cerimónia solene 
que contou com interven-
ções do Director Executivo 
da Nogam, do Presidente da 
Câmara Municipal de Évora, 
do Administrador da Nogam, 
da Ministra da Agricultura e 
do Ministro da Economia.

O Presidente do Município 
de Évora, Carlos Pinto de 
Sá congratulou-se por mais 
este importante investimen-
to no concelho num período 
tão difícil para a economia, 
realçando também o facto 
de um conjunto de sectores 
terem mantido as propostas 
de investimento e de retoma 
económica no Concelho.

https://www.cm-evora.pt/evoracidadeaope/eventos/sao-joao-atletismo/


COMITÉ DE REPRESENTANTES 
PERMANENTES DOS GOVERNOS DOS 
ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA 
RECEBIDO EM ÉVORA

O grupo de embaixadores 
que constituem o Comité 
dos Representantes Per-
manentes dos Governos dos 
Estados-Membros da União 
Europeia visitou a cidade 
de Évora, no dia 17 de junho, 
tendo sido recebido nos Pa-
ços do Concelho pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, 
Carlos Pinto de Sá.
A visita dos embaixadores a 
Évora integra-se no quadro 
das iniciativas programadas 
no âmbito da Presidência 
Portuguesa do Conselho da 
União Europeia. Após a re-

ceção nos Paços do Conce-
lho, onde receberam cum-
primentos de boas vindas do 
Presidente da Câmara Muni-
cipal, os diplomatas percor-
reram a pé algumas artérias 
do Centro Histórico, com 
passagem pelos monumen-
tos mais emblemáticos da 
cidade. No final os visitantes 
assistiram a um momento 
musical de cante alentejano 
com o grupo “Cantares de 
Évora”, oferecido pela Câ-
mara Municipal de Évora no 
Convento do Espinheiro.

CICLISMO REGRESSA 
AO ALENTEJO NA 38.ª 
VOLTA À REGIÃO

A Volta ao Alentejo em bici-
cleta, cuja edição de 2020 foi 
cancelada devido à pandemia 
de covid-19, regressa este 
ano, de 23 a 27 deste mês, 
com seis etapas, incluindo um 
contrarrelógio, num total de 
819,4 quilómetros.
A 38.ª edição da “Alentejana” 
é organizada pela Podium 
Events e pela Comunidade In-
termunicipal do Alentejo Cen-
tral (CIMAC).
A primeira etapa da prova 
liga Reguengos de Monsa-
raz a Beja, num total de 194,5 
quilómetros de extensão. Já 
a segunda tirada, com 195,5 
quilómetros, começa em Al-
modôvar e tem a meta em 
Sines, enquanto a terceira 
etapa disputar-se-á entre Al-
cácer do Sal e Mora, num total 
de 173,1 quilómetros.
Para a manhã do dia 26, está 
prevista a quarta etapa que 
vai ligar Monforte e Castelo 
de Vide, numa distância de 85 
quilómetros, localidade que 
recebe, na tarde desse dia, 
um contrarrelógio individual 
de 8,4 quilómetros.
A sexta e derradeira etapa 
terá 162,9 quilómetros e vai 
ligar Portalegre a Évora, com 

a meta a estar instalada, uma 
vez mais, na Praça de Giraldo, 
a sala de visitas da cidade pa-
trimónio mundial.
Durante a apresentação da 
prova, Carlos Pinto de Sá, na 
qualidade de presidente da 
CIMAC e da Câmara Municipal 
de Évora, enalteceu a organi-
zação da prova como uma de-
monstração da capacidade de 
organização dos municípios 
alentejanos em colaboração 
com a PODIUM. “Criada pelo 
Poder Local Democrático na 
sequência da Revolução li-
bertadora de Abril, a Volta ao 
Alentejo em Bicicleta inseriu-
-se num vasto movimento de 
democratização do desporto 
e de valorização da atividade 
física que percorreu a Região. 
Projeto então inovador, era-o 
pela conceção e cooperação 
intermunicipal que junta-
va eleitos, técnicos e outros 
trabalhadores dos Municípios 
que faziam de cada edição da 
Volta uma festa do desporto, 
uma lição de amizade e com-
petição saudável, uma janela 
de promoção do Alentejo, do 
seu Povo, da sua identidade. A 
Volta ao Alentejo em Bicicleta 
abraçou o Povo e o Povo to-
mou-a como sua. E, assim, se 
firmou como a Alentejana”.
A Alentejana esteve em risco 
mas soube evoluir, adaptar-se 
aos tempos, internacionali-

zar-se, afirmar-se como uma 
das grandes provas do ciclis-
mo nacional e manter a sua 
identidade. E, aí está, na pai-
sagem, nas estradas, aldeias, 
vilas e cidades alentejanas 
mais uma edição da Alente-
jana, sacudindo a pandemia 
Covid-19 e levando o Alentejo 
mais longe”, disse ainda. 
Participam na 38.ª edição da 
Volta ao Alentejo em Bicicleta, 
cujo último vencedor foi João 
Rodrigues (W52/FC Porto), 19 
equipas, 12 portuguesas e 7 
estrangeiras, num total apro-
ximado de 133 ciclistas. Das 
formações presentes, des-
taque natural para a Crédito 
Agrícola – Almodôvar, conjun-
to que tem sede nesta locali-
dade alentejana.
Na sua história, a Volta ao 
Alentejo já teve como ven-
cedores alguns dos maiores 
nomes do ciclismo: Miguel In-
durain, Aitor Garmendia, Asiat 
Saitov, Melchior Mauri, José 
Luís Rubiera, Laszlo Bodro-
gi, Xavier Tondo, David Blan-
co, Carlos Barbero, Maxime 
Bouet, Paulo Ferreira, Manuel 
Zeferino, Marco Chagas, Joa-
quim Gomes, Fernando Car-
valho, L uís Mendonça e João 
Rodrigues, que depois de ven-
cer a “Alentejana” ganhou a 
Volta a Portugal.

CENTRO DE VACINAÇÃO COVID MUDOU DE LOCAL

O Centro de Vacinação do Con-
celho de Évora (CVCE) está a 
funcionar, desde 18 de junho, nas 
antigas instalações da empresa 
A. Matos Car, junto à rotunda da 
Decathlon, na zona industrial. O 
acesso a este novo local é feito 
pela Rua Artur Silva Barreiros, 
a partir do Caminho Municipal 
1094 (ligação entre a rotunda da 
Decathlon e Estação da CP).

Neste novo espaço, cujas rotas 
de acesso estão devidamente 
assinaladas, a Câmara Munici-
pal de Évora, juntamente com 
o Agrupamento de Centros de 
Saúde do Alentejo Central, criou 

todas as condições para que 
os profissionais de saúde e os 
utentes encontrem aqui o con-
forto necessário.

O CVCE dispõe de um amplo es-
paço de espera coberto, para 
além nas necessárias zonas de 
vacinação, recobro, enfermaria 
e copa/refeitório.

Apela-se, uma vez mais, aos 
utentes que respeitem a hora do 
agendamento, bastando, para o 
efeito, comparecer no local cin-
co minutos antes da hora agen-
dada.

PART – PROGRAMA 
DE APOIO À 
REDUÇÃO TARIFÁRIA 
NOS TRANSPORTES 
PÚBLICOS DÁ 
DESCONTO DE 40% 
NOS TRANSPORTES 
FERROVIÁRIOS AOS 
RESIDENTES NO 
ALENTEJO CENTRAL

A CIMAC – Comunidade In-
termunicipal do Alentejo 
Central, acordou com o Es-
tado “um contrato de dele-
gação e partilha de compe-
tências para aplicação do 
PART aos Transportes Fer-
roviários, tendo sido criada, 
conjuntamente com a CP, 
uma solução específica para 
os utilizadores do Alentejo 
Central, o “Flexipasse Resi-
dente”, que prevê uma re-
dução tarifária de 40% aos 
utilizadores registados.”
Este tarifário estará dispo-
nível a partir do próximo mês 
de julho. Para poder usufruir 
do desconto, os muníci-
pes deverão submeter pelo 
email cmevora@cm-evora.
pt o formulário disponibili-
zado na página da Câmara 
Municipal de Évora ou, em 
alternativa, presencialmen-
te no Balcão Único, nos Pa-
ços do Concelho. 

MOINHOS DO ALTO 
DE SÃO BENTO 
PINTADOS

No âmbito do Programa 
Municipal de Preservação e 
Valorização do Património, 
prossegue a pintura de es-
paço público, desta feita no 
Alto de São Bento.
Em paralelo com a recupe-
ração de um dos moinhos de 
vento para a função tradi-
cional da moagem de cereal, 
que decorre a bom ritmo, fo-
ram pintados dois dos moi-
nhos do núcleo molinológico 
já recuperados e onde se 
desenvolvem atividades nas 
áreas das ciências naturais 
e ambiente, cidadania, his-
tória e património.

https://www.cm-evora.pt/wp-content/uploads/2021/06/Form_Registo_Inicial.pdf
https://www.cm-evora.pt/municipe/areas-de-acao/mobilidade-e-transportes/part-programa-de-apoio-a-reducao-tarifaria-nos-transportes-publicos/?fbclid=IwAR2ETY58H8Dq1Sh3UqgQLvbqLDrnzVLZaVq7NJtUwmYN5a17fhnWWPHeGK4


LIGAÇÃO PEDONAL AO CENTRO 
HISTÓRICO VAI FICAR COMPLETA 
EM TODO O TROÇO URBANO DA 
ESTRADA DA CHAÍNHA

Está já em construção a placa de circula-
ção pedonal que irá completar a ligação ao 
Centro Histórico a partir da Zona Norte, no 
troço que acompanha o percurso urbano da 
Estrada Chaínha. Orçada em 14 mil euros, a 
construção deste novo caminho pedonal irá 
prolongar o existente numa extensão de 150 
metros, prevendo-se a sua conclusão em 
cerca de três semanas.
A realização desta obra resultou de um com-
promisso assumido pela Câmara Municipal 
num processo de gestão participada que 
envolveu também a União de Freguesias do 
Bacelo e Senhora da Saúde. Na ocasião os 
moradores fizeram sentir a necessidade de 
adaptar o percurso de forma a permitir uma 
circulação mais confortável e segura nas 
suas deslocações ao longo da Estrada da 
Chaínha.
Para além de resolver situações pontuais 
com o objetivo de aumentar a segurança e o 
conforto dos munícipes no espaço público, 
estes trabalhos integram-se num vasto con-
junto de intervenções que dão substância 
à estratégia municipal de mobilidade sus-
tentável em defesa de um ambiente urbano 
mais limpo e saudável.

EXPOSIÇÃO “AS LINHAS DO TEMPO 
- DESENHO DE ARQUITECTURA E 
ENGENHARIA” REVELA ESPÓLIO DE RAUL 
DAVID E CELESTINO DAVID

No Convento dos Remédios 
até 31 de outubro
Pode ser visitada, no Con-
vento dos Remédios, a ex-
posição que revela parte do 
espólio do Arquiteto Raul 
David e do Engenheiro Ce-
lestino David, doado em 
2017 à Câmara Municipal de 
Évora. Este espólio é com-
posto por 1134 unidades de 
instalação (pastas, proces-
sos e rolos de plantas) e cer-
ca de 40 mil documentos. A 
inauguração contou com a 
presença de muitos mem-
bros da família David, com 
a abertura a caber ao verea-
dor da Cultura da autarquia 
eborense, Eduardo Luciano.
Para o autarca, “esta expo-
sição reflete uma visão da 
cidade que importa dar a 
conhecer, tratando-se de 
uma primeira abordagem 
a este importante espólio.” 
Celestino Froes David agra-

deceu à Câmara de Évora, 
em nome da família, a divul-
gação pública do trabalho 
desenvolvido pelos irmãos 
Raul e Celestino David ao 
longo de cerca de quatro dé-
cadas do século XX, o qual 
deixou uma marca indelével 
no tecido urbano da Cidade 
de Évora. Jorge Lopes, um 
dos técnicos municipais 
responsáveis pela organi-
zação do evento, deu con-
ta do processo que levou à 
inventariação e seleção da 
documentação constante 
na exposição. 
“O espólio no qual assen-
ta a exposição As Linhas 
do Tempo é composto por 
centenas de projetos dis-
tintos contendo milhares de 
plantas, permitindo-nos um 
olhar privilegiado não só em 
relação ao processo criati-
vo, mas também em relação 
ao conjunto de tarefas e 

procedimentos que cons-
tituem, na sua globalidade, 
um projeto de arquitetura/
engenharia”, pode ler-se 
na memória descritiva des-
ta mostra. Do acervo, para 
além das plantas de arqui-
tetura e engenharia, fazem 
parte programas de concur-
so, cadernos de encargos, 
documentação dispersa, fo-
tografias e correspondência 
pessoal. 
Em termos de tipologia, 
podemos encontrar pro-
jetos relativos a edifícios 
públicos, planeamento de 
urbanizações camarárias, 
variadíssimos projetos de 
instalações comerciais, 
obras particulares – de ca-
racterísticas urbanas ou 
agrícolas, e, muito particu-
larmente, projetos relacio-
nados com a edificação ou 
ampliação de estabeleci-
mentos de ensino ou de ca-
rácter religioso.
A exposição pode ser visita-
da de segunda a sexta-feira 
entre nos seguintes horá-
rios: 9h30 > 12h30 e 14h00 > 
17h30.

APOIO À RESTAURAÇÃO VISA ATRAIR TURISTAS E CLIENTES A ÉVORA
Depois de mais de 1 ano de 
confinamento, é hora, com 
todos os cuidados a que o 
contexto obriga, de devolver 
a vida às ruas de Évora. A 
par do retomar da atividade 
cultural, a Câmara Munici-
pal, atenta às dificuldades 
do setor da restauração, 
está a lançar a campanha 
para apoio aos restaurantes 
e bares do concelho. Esta é 
uma ação de âmbito local e 
nacional com o objetivo de 
trazer de volta a Évora os 
clientes e turistas apaixo-
nados pela boa gastronomia 
alentejana, procurando con-
tribuir, desta forma, para 
alavancar a retoma de um 
dos setores mais afetados 
pelos efeitos da pandemia.

LUSITANO DE ÉVORA CONQUISTA TAÇA DINIS VITAL 2020/2021
A Autarquia saúda publica-
mente o Lusitano de Évora 
pela recente conquista da 
Taça Dinis Vital, competi-
ção organizada pela Asso-
ciação de Futebol de Évo-
ra, dirigindo os parabéns 
ao Clube, jogadores, equi-
pas técnica e médica, di-
rigentes e a todos os seus 
sócios e adeptos, alguns 
dos quais já marcaram 
presença no Campo Cunha 
Rivara, no regresso do pú-
blico aos recintos despor-
tivos no distrito de Évora.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Évora, Carlos 

Pinto de Sá, acompanhou 
o jogo e no final entregou a 
Taça Dinis Vital ao capitão 
do Lusitano de Évora, José 
Quito, preparando agora 
a autarquia uma receção 
aos campeões nos Paços 
do Concelho.

Na final disputada em Ar-
raiolos, a equipa eborense, 
treinada por Nelson Valen-
te, venceu o Grupo União 
Sport por 1-0 e garantiu 
a conquista da prova. O 
Lusitano de Évora vai jun-
tar-se ao Juventude Sport 
Clube na próxima edição 
da Taça de Portugal.



Festival Imaterial cruza, em Évora, músicas, culturas e patrimónios de vários cantos do mundo. Até dia 26 de junho no Teatro Garcia 
de Resende e no Jardim Público.

http://festivalimaterial.pt/
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