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CÂMARA DE ÉVORA ADERE À INICIATIVA 
“ACORDO CIDADE VERDE - CIDADES 
LIMPAS E SAUDÁVEIS PARA A EUROPA”

O Executivo da Câmara Municipal de Évora aprovou por una-
nimidade a proposta de assinatura de compromisso político 
de adesão à iniciativa “Acordo Cidade Verde - Cidades Limpas 
e Saudáveis para a Europa” promovida pela Comissão Euro-
peia. Pretende promover uma visão comum para a vida nas 
áreas urbanas europeias em que, até 2030, estas se tornem 
mais amigas do ambiente, uma iniciativa que vem de encon-
tro às prioridades do Município de Évora. 

Uma vez assinado o acordo, o Município dispõe de dois anos 
para apresentar a situação de referência do Concelho no que 
respeita a cada uma das cinco áreas de atuação abrangidas 
pelo acordo: ar, água, natureza e biodiversidade urbana, eco-
nomia circular e resíduos e ruído).
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CONCERTO PELA PAZ: CAIS SODRÉ 
FUNK CONNECTION SUBSTITUEM SAL 

O Jardim público de Évora recebe amanhã, dia 8, pelas 
21h30, um Concerto pela Paz com a atuação do grupo 
Cais Sodré Funk Connection. 
A banda lisboeta - cuja sonoridade deambula entre o 
funk e a soul - atua em substituição dos SAL que, devi-
do a um impedimento de última hora, foram forçados a 
cancelar o concerto. 
Haverá também poesia sobre a paz, pela Associação 
Cultural do Imaginário, e uma intervenção por parte de 
responsáveis do CPPC. 

O Concerto pela Paz é organizado pelo Conselho Portu-
guês para a Paz e Cooperação (CPPC) em parceria com a 
Câmara Municipal de Évora.
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ARTES À RUA 2021 CANCELADO DEVIDO 
À PANDEMIA

A Câmara Municipal de Évora decidiu cancelar a edição 
deste ano do Festival Artes à Rua, cuja realização deve-
ria ter lugar ao longo do mês de agosto. Em causa está 
a evolução da situação pandémica, com a previsão de 
agravamento da situação nas próximas semanas a não 
aconselhar a realização deste tipo de eventos públicos 
nas datas anunciadas.
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https://www.cm-evora.pt/em-reuniao-publica-de-30-de-junho-de-2021-camara-de-evora-aprovou-lancamento-da-empreitada-de-modernizacao-da-ludoteca/
 https://www.cm-evora.pt/eventos/concerto-pela-paz-evora/
https://www.cm-evora.pt/artes-a-rua-2021-cancelado-devido-a-pandemia/


ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA APROVOU PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Assembleia Municipal de Évora aprovou os documentos 
de Prestação de Contas de 2020 com 12 votos favoráveis 
(CDU) e 17 abstenções (12 do PS, 3 do PSD, 1 do BE e 1 da 
Coligação Afirmar Évora 2017 - CAE). 

A Prestação de Contas de 2020 é a principal documenta-
ção política e técnica que sintetiza e descreve a atividade 
desenvolvida pelo Município de Évora em 2020 e integra o 
Relatório de Gestão e a Conta de Gerência.
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OBRAS DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE O PITÉ 
E O BAIRRO DE ALMEIRIM PROSSEGUEM A 
BOM RITMO

As obras de construção do troço viário que ligará o Parque 
Industrial e Tecnológico de Évora (PITÉ) à rotunda do Bairro 
de Almeirim estão a decorrer a bom ritmo. Assim constata-
ram o Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pin-
to de Sá e o Vereador Alexandre Varela que recentemente 
estiveram no local, acompanhados de técnicos camará-
rios, para conhecer o andamento dos trabalhos.
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DELEGAÇÃO DA CIDADE DE CHARTRES 
ESTEVE EM ÉVORA PARA APROFUNDAR 
COOPERAÇÃO

Uma delegação da cidade 
francesa de Chartres este-
ve em Évora de 28 a 30 de 
Junho no âmbito da gemi-
nação que une ambas as ci-
dades, visando aprofundar 
mais as relações de inter-
câmbio e cooperação entre 
as suas instituições congé-
neres.

Neste âmbito, foram agen-
dados encontros com o 
CENDREV (Bonecos de 
Santo Aleixo) e realizadas 
visitas ao Teatro Garcia de 

Resende (refira-se que em 
Chartres existe também um 
teatro à Italiana); ao Labo-
ratório Hércules (tendo em 
vista o estabelecimento de 
contactos com o Centro 
Internacional do Vitral) e, 
também, com a Equipa de 
Missão Évora 2027 (que pre-
para a candidatura de Évora 
a Capital Europeia da Cultu-
ra 2027). Foram ainda esta-
belecidos outros contactos 
informais com diversas ins-
tituições.
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MAURÍCIO MOREIRA VENCEU VOLTA 
AO ALENTEJO EM BICICLETA

O palmarés da Alenteja-
na tem, a partir de agora, 
um ciclista da América do 
Sul. Mauricio Moreira, um 
uruguaio de 25 anos da 
portuguesa Efapel, ven-
ceu a 38ª Volta ao Alentejo 
/ 1.º Grande Prémio CMTV. 
“Uma volta de prestígio 
como é a Volta ao Alen-

tejo... Acho que é a minha 
primeira vitória tão des-
tacada, com tanta impor-
tância e um grande im-
pulso na minha carreira”, 
afirmou o vencedor.
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https://www.cm-evora.pt/assembleia-municipal-de-evora-aprovou-prestacao-de-contas/
https://www.cm-evora.pt/obras-da-via-de-ligacao-entre-o-pite-e-o-bairro-de-almeirim-prosseguem-a-bom-ritmo/
https://www.cm-evora.pt/delegacao-da-cidade-de-chartres-esteve-em-evora-para-aprofundar-cooperacao/
 https://www.facebook.com/evoradesporto/posts/4021515637886336


CLASE CONHECEU RESPOSTAS 
DE ENTIDADES EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA SOCIAL

O Conselho Local de Ação 
Social de Évora (CLASE) 
realizou no âmbito do seu 
plano de atividades para 
2021, mais um encontro te-
mático. A reunião decorreu 
na tarde de 22 de Junho de 
2021, por videoconferência, 
moderada pela Presidente 
do CLASE, Sara Dimas Fer-
nandes. 

Desta vez, o principal assun-
to incidiu na forma como as 
entidades da Rede Social 
respondem em situações de 
Emergência Social. Procura, 
assim, que todas conheçam 
melhor o trabalho umas das 
outras neste tipo de situa-
ção, dando continuidade à 
partilha de conhecimento e 
de boas práticas implemen-
tada
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PALÁCIO DE D. MANUEL REQUALIFICADO FOI PALCO DAS 
COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE

O Dia da Cidade (Dia de S. Pedro) foi assinalado em Évora 
com um programa de atividades culturais no Palácio de D. 
Manuel, onde foi agora criado um Centro Interpretativo que 
permite que habitantes e visitantes compreendam melhor 
a história da cidade. 

Dotado de uma zona de exposição permanente, uma sala de 
exposições temporárias e uma de conferências, o novo es-
paço volta a ter ligação direta do Palácio à Praça 1.º de Maio 
e torna-se também mais acessível às pessoas com mobili-
dade reduzida devido à instalação de uma plataforma ele-
vatória.
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CÂMARA HOMENAGEIA CLUBE DE RUGBY 
DE ÉVORA

A Câmara Municipal de Évo-
ra homenageou, no Salão 
Nobre dos Paços do Con-
celho, a equipa sénior do 
Clube de Rugby de Évora 
que, recentemente, se sa-
grou Campeã Nacional da 1ª 
Divisão, ascendendo à Divi-
são de Honra da modalidade 
onde se encontra a elite do 
rugby português
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https://www.cm-evora.pt/clase-conheceu-respostas-de-entidades-em-situacoes-de-emergencia-social/
https://www.cm-evora.pt/palacio-de-d-manuel-requalificado-foi-palco-das-comemoracoes-do-dia-da-cidade/ 
https://www.facebook.com/evoradesporto/posts/4035696609801572




Galeria fotográfica da XXXIX edição do Grande Prémio de São João.                     Ver +
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