
22 de abril - sábado

11:00
abertura livros à rua 
com os Gigabombos 
do imaginário

22 de abril ≥ 1 de Maio
biblioteca itinerante 
loja dos sonhos

11:00/22:00
stand É Neste País 
Neste País há: 
algures - Colectivo de criação 
Lisboa / Montemor-o-Novo

11:15
biblioteca Pública de Évora
inauguração da exposição: 
Planeta tangerina 

11:30
Com quantos pontos 
se conta um conto? 
susana Cecílio

15:00
apresentação do livro:
“antónio arnaut” 
de Luís Godinho

18:00
Pointlist dj set

22:00
biblioteca Pública de Évora
Noite às Claras
·  22:00 

há lobos sem ser na serra

·  23:30  
Visita à biblioteca  
às escuras ≥ tragam  
as vossas lanternas

·  00:00  
bail’a rir pela PédeXumbo 

23 de abril - doMiNGo

11:00
Vozes de abril 
15 grupos, mais de 160 
cantores e músicos que se 
juntam para cantar abril 

11:15
Peddy Paper pela cidade
Inscrições na Biblioteca 
Pública de Évora

15:00
biblioteca Pública de Évora
relatório sobre o estado 
Mental de Ângelo de lima  
Conferência poética por 
António Bexiga, Cristina 
Viana e Rui Nuno

17:00
apresentação do livro: 
“o afinador de Memórias” 
de Jorge Serafim e sessão 
de contos com o autor

24 de abril • 2ª feira

11:00
Poesia em língua gestual 
Sessão pela Unidade de 
Surdos da Escola Manuel 
Ferreira Patrício

11:00/22:00
stand É Neste País
Neste País há: 
o bichinho de Conto 
Editora/Livraria - Óbidos

18:00
Poesia com Margarida 
Morgado e rosário Gonzaga
Encontro de duas mulheres 
em torno de poemas 
e poetas de abril

25 de abril • 3ª feira

11:00
encontro com Mafalda 
Milhões
Partilha de experiências 
e do caminho percorrido 
como autora, ilustradora 
e mediadora de leitura

11:00/20:00 
stand É Neste País 
Neste País há: Gatafunho 
Editora/Livraria - Oeiras

15:00
Poesia à la carte 
pela associação andante
Performance Poética 
de promoção de leitura 

18:00
lado b - levantei-me do Chão
Concerto por Carlos Marques 
a partir da obra de 
José Saramago

26 de abril • 4ª feira

10:00
“Com pós de perlimpimpim…
histórias sem fim” 
Sessão de animação de 
leitura e actividade de 
ciência experimental

11:00
biblioteca Pública de Évora
final regional do Concurso 
Nacional de leitura 

18:00
apresentação do livro: 
“o Que se Passa por lá” 
de Antonieta Félix, 
Alexandra Charrua 
e Cristina Ardisson

27 de abril • 5ª feira

10:00
“Com pós de perlimpimpim…
histórias sem fim” 
Sessão de animação de 
leitura e actividade de 
ciência experimental

15:00
Maratona de leitura 
Évora / Cáceres

18:00
apresentação do livro: 
“Cante - alma do alentejo” 
de Ana Baião

28 de abril • 6ª feira

15:00
Contos com bru Junça

18:00
robertos, Viola 
e Campaniça

19:00 
stand didatic by edicare
Contos e continhos 
a partir dos 3 anos 

21:00
sevendixie
Um concerto frenético 
com trompetes, trombone, 
clarinete, tuba, banjo, piano 
e percussão

29 de abril - sábado

10:00
encontro de Jogos de 
tabuleiro 
Grupo Boardgamers de 
Évora e B de Brincar

10:00
biblioteca Pública de Évora
Girarte
Atelier de ilustração com 
colagem por Joana Manta 
Botelho 
· INSCRIçãO PRÉ-PAGA NO INATEL ·

11:00/20:00
stand É Neste País
Neste País há:
renata bueno 
Ilustradora - São Paulo / 
Montemor-o-Novo

11:30
Com quantos pontos 
se conta um conto? 
Contadores da É neste País

15:00
apresentação do livro: 
“aqui há Gato”  
de Rui Lopes e Renata Bueno

21:00
Mão Verde
Espetáculo dedicado  
aos mais novos com música 
de Pedro Geraldes  
(Linda Martini)  
Lengalengas originais 
escritas e cantadas 
por Capicua, baixo de 
Francisca Cortesão (Minta) 
e percussões de António 
Sérginho (Retimbrar)

30 de abril - doMiNGo

11:00
era Uma Vez, 
teatro de Marionetas

15:00
Workshop de Poetry slam 
· GRATUITO ·

19:00
apresentação de Poetry slam

21:00
estreia do documentário:
 “Pano da terra” e conversa 
com os realizadores e 
convidados

1 de Maio • 2ª feira

16:00
stand didatic by edicare
à volta d’ “a Grande 
travessia” a partir dos 6 anos 

CoMida de rUa 

22 ≥ 25 de abril
· Coal
· Paganini Pizzaria
· Poffs

PartiCiPaNtes 

· liV. alfarrabista oliVeira
· liVraria didatiC by ediCare
· liVraria foNte de letras
· liVraria ler CoM Prazer
· liVraria Nazareth
· liVros da ria forMosa
· atelier barahoNa
· biblioteCa PúbliCa de ÉVora
· CÂMara MUNiCiPal de ÉVora
· arQUiVo distrital de ÉVora
· É Neste País - assoC. CUltUral

liVros da ria forMosa : PRESENÇA · DINALIVRO · RELÓGIO D’ÁGUA · VASP · EDIÇÕES 70 · GRADIVA · E-PRIMATUR ¶ liVraria foNte de letras : ANTíGONA · BERTRAND · COLIBRI · ESfERA DOS LIVROS · ORfEU MINI · ORfEU NEGRO · PLANETA 
TANGERINA · QUETzAL · TINTA DA ChINA · LIVROS DE SALDO (VÁRIAS EDITORAS) ¶ liVraria Nazareth : 2020 ED. · CAL · GIRASSOL · LEyA · LISBON E POEM · PENGUIN · PORTO ED. · RUfINO E RUfINO ¶ didatiC by ediCare : EDICARE EDITORA


