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PROGRAMA DE ATIVIDADES

Atendendo ao momento comple-
xo que se vive, este programa é  
diferente das edições anteriores, 
contudo oferece um conjunto de 
atividades bastante diversifica-
das para a comunidade educativa 
alargada. As atividades planeadas 
interligam-se com projetos munici-
pais e pretendem ir ao encontro da 
candidatura de Évora a Capital Eu-
ropeia da Cultura e estar alinhadas 
com as áreas de trabalho do Plano 
Educativo Local.



SETEMBRO

FORMAÇÃO PARA
PESSOAL NÃO DOCENTE

Autismo: um puzzle
por construir

6 e 7 de setembro
09H00 - 13H00
Auditório da EB Manuel Ferreira Patrício

Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria 
com a APPACDM e a colaboração do Agrupamento de 
Escolas Manuel Ferreira Patrício.

Compreender a perturbação 
de hiperatividade
e défice de atenção

6 e 7 de setembro
14H00 - 17H00
Auditório da EB Manuel Ferreira Patrício

Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria 
com a APCE e a colaboração do AE Manuel Ferreira 
Patrício. 
Observações: Limite de inscrições a 20 pessoas por 
sessão. Prazo de inscrições até 2 de setembro para o 
e-mail: cme.deis@cm-evora.pt 

LANÇAMENTO DO LIVRO:
AS PEDRAS NA CIÊNCIA
E NA CULTURA DO PROFESSOR 
A. M. GALOPIM DE CARVALHO 

9 de setembro 
17h30
Palácio D. Manuel
Público em geral

Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria 
com a âncora Editora

Sinopse: A obra será apresentada pelo Professor Rui 
Dias, Catedrático da Universidade de Évora. “Pedra e 
rocha são duas maneiras de dizer a mesma coisa. Só 
que, via de regra, são usadas em discursos diferentes. 
Apanhamos uma pedra do chão, mas, quando estuda-
mos, falamos quase sempre de rochas.
As Pedras na Ciência e na Cultura não é um manual es-
colar. Sem nunca perder de vista o rigor científico dos 
temas versados, opta pela liberdade expositiva, pre-
ferida pelo autor. Apoiado numa experiência de anos, 
utiliza muitas vezes o formato coloquial que sempre o 
aproximou dos leitores e não evita, numa ou noutra ex-
posição, uma certa intencionalidade poética”

Observações: Limite de 50 participantes.
Inscrição prévia até ao dia 8 de setembro por e-mail:
nucleodocumentacao@cm-evora.pt 



Visita cultural ao Centro 
Interpretativo do Palácio
D. Manuel
 

10 de setembro
10h00
Palácio de D. Manuel, Centro Interpretativo
Pessoal Docente 

Organização: Câmara Municipal de Évora
Observações: Por razões organizacionais é necessária 
inscrição – vicencia.cominho@cm-evora.pt, os grupos 
serão de 10 pessoas no máximo e podemos fazer o nú-
mero de visitas necessárias de acordo com as inscri-
ções que forem recebidas.

Visita cultural ao Museu 
Frei Manuel do Cenáculo,
Museu de Évora
 

10 de setembro
10h00
Museu Frei Manuel do Cenáculo,
Museu de Évora
Pessoal Não Docente

Organização: Câmara Municipal de Évora

Sinopse: Nesta visita iremos deter-nos em algumas 
peças-chave das coleções deste Museu Nacional que 

revela um panorama que vem da Pré-História até ao 
século XXI.
“As coleções atualmente expostas do MNFMC apre-
sentam núcleos muito significativos de Arte e Ar-
queologia. Desses núcleos sobressai a colecção de 
Pintura, cujo extenso arco cronológico assenta entre 
os séculos XV e o XX, preponderando autores portu-
gueses que responderam a encomendas para Igrejas 
e Conventos extintos da cidade de Évora e do seu en-
torno. Convém sublinhar algumas das peças e autores 
mais carismáticos: Álvaro Pires de Évora; os retábulos 
flamengos do Altar-mor da Sé de Évora e da Capela do 
Esporão; Gregório Lopes; Frei Carlos; Avercamp, en-
tre muitos outros, dos quais se destaca uma obra de 
Pieter Bruegel que há pouco foi cedida ao MNFMC.
Das colecções do relevante patrono do Museu, tão sig-
nificativo para a História da Museologia em Portugal, 
enunciemos a pintura estrangeira, com peças de pro-
veniência Holandesa e Italiana.
Destaque-se ainda no âmbito tridimensional as obras 
atribuídas a Nicolau Chanterene, e os elementos ar-
quitectónicos oriundos de monumentos da cidade e 
tumulária dos séculos XIV ao XVIII.
A importante colecção de Arqueologia é composta 
por diversos espólios, destaque-se, entre outros, o de 
Henrique Leonor Pina nomeadamente o que concerne 
à Anta Grande do Zambujeiro e a designada colecção 
do Hospital, com achados referentes a outras antas 
do Concelho de Évora, Herdade das Casas, Castelo da 
Lousa, Castelo do Geraldo, bem como espólio islâmi-
co e paleocristão encontrado nas escavações ante-
riores à obra do actual edifício do museu que reabriu  
em 2009.”

Observações: Por razões organizacionais é necessária 
inscrição – carinapereira@cm-evora.pt



DIA DA ECOLOGIA

Passeio Pedestre
para reconhecimento
da flora local

14 de Setembro
10H00 - 15H00
Escola de S. Matias 

Organização: 100% ADN com o apoio da CME

Sinopse:  Esta atividade tem como principal objetivo 
fazer um reconhecimento da flora local, e deste modo 
publicar a informação adquirida nesse dia a futuros 
visitantes. Ainda assim celebramos o dia da ecologia 
em consonância com a natureza e assim desfrutar e 
dar a conhecer este espaço ao ar livre a todos os par-
ticipantes.  
Outras informações: O evento é gratuito e sem limite 
de inscrições. As inscrições são feitas através do se-
guinte link: https://forms.gle/Wcg9ZpjtPYtZMXFAA 
A caminhada começa na Escola de S. Matias e passa 
pelo Cromeleque Vale Maria do Meio.

Workshop: Porque cantam
as Corujas, Oficina Desenhos 
que contam

14 de setembro
15h00
Núcleo Museológico do Alto de S. Bento
Público em geral

Organização: Câmara Municipal de Évora – Divisão de 
Educação e Intervenção Social com a Universidade de 
Évora - Laboratório de Ornitologia e o MED e a Asso-
ciação É Neste País.

Sinopse: A ecologia é fundamental para garantir um 
futuro sustentável para o planeta. O workshop vai rela-
cionar ecologia e cultura, através do exemplo da nos-
sa relação com as aves de rapina noturnas. Chama-
mos-lhes corujas, mas também mochos e bufos. Ao 
desvendar o significado dos sons das corujas, o que 
lhes damos e o que realmente representam para estas 
aves, vamos perceber a importância de conhecermos 
o mundo natural para podermos interagir melhor com 
os seres vivos à nossa volta. 
Na oficina de ilustração, vamos trabalhar a narrativa 
através da ilustração de uma pequena história. 
Será feita uma introdução com mostra de livros de 
histórias sem texto (só com ilustração), técnicas de
desenvolvimento de uma narrativa e exploração de 
técnicas de ilustração. 
Neste dia da ecologia, esta atividade é complementar 
ao workshop Porque cantam as corujas, fazendo-se 
uma interligação entre ciência, arte e cultura.

Observações: Limitado a 20 participantes, necessida-
de de inscrição prévia por telefone: 266 736 163

TERRITÓRIO EUROBIRD



Dia aberto Núcleo Museológico 
do Alto de S. Bento

13 de setembro
10H30 – 12H30 | 16H00 – 18H00
Núcleo Museológico Alto de S. Bento
Público em geral

Organização: Câmara Municipal de Évora – Grupo Con-
sultivo do Moinho do Alto de S. Bento

Sinopse: Visitar o renascer de um dos moinhos de 
vento do Alto de S. Bento para a função tradicional da 
moagem e conhecer o Núcleo Museológico do Alto de 
S. Bento. 

Observações: Não há necessidade de inscrição prévia.

Ações de Formação para Técni-
cos de Atividades de Enriqueci-
mento Curricular 

Dança no 1º Ciclo | Mexe-te com Ritmo 
| Crescer com postura | Expressões 
Artísticas | Uma ponte Sustentável | 
Cultura e Cidadania

14 a 17 de Setembro
A definir
Técnicos de Atividades 
de Enriquecimento Curricular

Organização: Câmara Municipal de Évora 

Sinopse: As ações de formação têm como objetivo 
discutir e partilhar ideias, experiências e estratégias, 
de uma forma lúdica, criativa, educativa e cultural em 
diferentes domínios, nomeadamente, o desportivo, a 
dança, áreas artísticas bem como questões ambien-
tais e culturais.

Observações: Mais informação em programa próprio; 
necessidade de inscrição prévia por e-mail: 
susanarusso@cm-evora.pt e ana.vieira@cm-evora.pt



FIKE - Festival Internacional 
de Curtas Metragens de Évora

20 a 25 de setembro

Observações: Programa próprio, mais in-
formação em www.festivalfike.com 

Dia Internacional da Paz

20 a 24 setembro      ES Severim Faria
27 set a 1 outubro        ES André de Gouveia
4 a 8 de outubro         ES Gabriel Pereira
Alunos(as) do ensino secundário

Organização: Câmara Municipal de Évora 

Sinopse: Exposição da Mayors for Peace (Organização 
Mundial de Cidades dedicadas à promoção da paz), 
que pretende alertar para o tema da abolição das ar-
mas nucleares. Recolha de assinaturas numa petição 
a favor do desarmamento nuclear para enviar para  
Hiroshima. 

Contanário – Festival de contos 
e formas de contar

21 a 25 de setembro
Vários locais
Todos

Organização: É Neste País em co-produção com Câ-
mara Municipal de Évora

Sinopse: A É Neste País organiza o Festival Interna-
cional de Contos e Formas de Contar desde 2014 indo 
este ano, 2021, para a VII edição. Este projeto, aposta 
na valorização da importância do conto no desenvolvi-
mento humano, seja de tradição e narração oral ou de 
outras expressões artísticas como o teatro, as mario-
netas, a música ou o cruzamentos entre elas. O con-
tacto com diferentes olhares e opções estéticas pro-
porcionam ao público a vivência de experiências que 
contribuem para a construção de um espírito crítico 
e se traduzem na formação de um público qualificado 
e exigente. 
O Contanário serve a comunidade e as suas crianças, 
pais e avós, os seus educadores, profissionais da área 
e todos os que tenham o interesse pela leitura, a nar-
ração oral e a transmissão desse testemunho tradicio-
nal. À semelhança das edições anteriores a edição da 
VIII edição do Contanário apostam em levar a iniciati-
va a vários espaços da cidade e abarcar uma grande 
heterogeneidade de públicos, envolvendo igualmente, 
um grande e variado conjunto de instituições locais 
com responsabilidades na dinâmica cultural e educa-
tiva de Évora.



A realização do festival está marcada para a última se-
mana de setembro de 2021, de 21 a 25 de setembro. 
Está programada a participação de vários artistas e 
especialistas de referência na área da narração oral e 
marionetas, bem como na área da ilustração.
Observações: Mais informação em programa próprio - 
www.enestepais.pt

Noite Europeia
dos Investigadores

24 de setembro
16h – 23h
Praça do Giraldo
Público em geral

Organização: Universidade de Évora
Apoio: CME

Sinopse: Sensibilizar a sociedade para a importância 
da investigação científica através da interação direta 
entre os investigadores e a sociedade civil. 
Observações: Mais informação em programa próprio - 
https://noitedosinvestigadores.org/

OUTUBRO

Dia Mundial
das Aves Migradoras  

9 de Outubro 
08H00 - 12H00 
Núcleo Museológico Alto de S. Bento
Público em geral

Organização: Câmara Municipal de Évora e Universi-
dade de Évora

Sinopse: No âmbito do Projeto Eurobird, no segundo 
dia do ano que se assinala o Dia Mundial das Aves Mi-
gradoras, realiza-se no Alto de S. Bento, o workshop 
de “Anilhagem Científica de Aves”, por forma a dar a 
conhecer melhor as aves e valorizar a sua importância 
para um desenvolvimento sustentável.

Observações: Limite de 8 participantes em simultâ-
neo. Por razões organizacionais é necessária inscri-
ção prévia por telefone: 266 736 163



Oficina “Brinquedos de Bolso” 
com Bru Junça e Patrícia
Azevedo Godinho

16 de outubro
15H00 – 17H00
Ludoteca
Famílias com crianças dos 5 aos 10 anos 

de idade

Organização: Câmara Municipal de Évora
Sinopse: Colocar a mão no bolso e trazer para a con-
versa brinquedos. Entre leituras e conversas, ligar ge-
rações e ativar a partilha num lugar – a Ludoteca – que 
nos coloca frente e a frente três dimensões de tempo: 
passado, presente e futuro. Esta ação marca o início 
do plano de comunicação e acompanhamento da obra 
de requalificação da Ludoteca.
Observações: Os participantes devem trazer peque-
nos brinquedos no bolso. Mais informações e/ou ins-
crição prévia por telefone: 266 701 789

Cozinhar com palavras:
Ementa Escolar | Voar na Asa
dos Livros

16 de outubro
A definir
Escola Freguesia Rural a definir
Alunos 1ºciclo | Crianças Pré-escolar

Organização: Câmara Municipal de Évora 

Sinopse: Para assinalar o Dia da Alimentação os mais 
pequenos vão “cozinhar com palavras”. As crianças 
são convidadas a ouvir uma história relacionada com 
o tema da alimentação e a participar na confeção de 
uma sopa.

“Beatriz e o Peixe Palhaço”
Espetáculo de Teatro

27, 28 e 29 de outubro
11H00
Bruxa Teatro – Espaço Celeiros 
1º Ciclo

Organização: Projeto Artes à Escola

Sinopse: Um conto, uma história, uma reflexão para 
toda a família e amigos. Ouvir histórias é um estímulo 
para a educação de bons leitores. Ser um bom leitor 
é dar um passo gigante na formação de um cidadão 
consciente.
A magia das palavras e o contacto com o desconhe-
cido de um conto permite fluir com o imaginário da 
criança, aguçando a curiosidade pelo mistério que não 
tarda a ser desvendado.
O contador de histórias levanta o véu de um mundo por 
descobrir, onde surgem conflitos, dúvidas, indecisões 
que todos nós sentimos e vivemos.
As personagens das histórias tornam-se catalisado-
res no desenvolvimento de sentimentos e emoções, 
colocando a criança em contacto com o mundo das 
sensações.



Neste espetáculo de Teatro, a atriz criadora, apresen-
ta diferentes formas de interpretar, dizer, contar e te-
atralizar, de acordo com os públicos. A atriz multiplica 
as suas capacidades de comunicação e acaba por en-
cantar crianças e adultos e todos os que passam com 
ela, por esta experiência teatral e literária, estimulan-
do o imaginário dos espectadores, sensibilizando-os 
para o interesse do teatro e da literatura e que se dei-
xem encantar pela liberdade da arte.
Uma experiência que permitirá muitas conversas so-
bre esta história e os seus valores.

Observações: Necessidade de inscrição prévia por 
e-mail: artesaescola@cm-evora.pt

Para mais informações:
Divisão de Educação e Intervenção Social
mail: cme.deis@cm-evora.pt
tel: 266 777 000




