


Em 2018 a PédeXumbo (PX) comemora o seu 20º aniversário. 

Queremos assinalar o papel da associação e o trabalho que 
tem desenvolvido no âmbito da dança no território português.

A celebração dos 20 anos da PX é, assim,  mote para que se 
volte a ter um Festival em Évora - 20 Anos PX, 20 Espaços,  
20 Atividades e mais que 20 Pessoas e para que se realize  
um festival que não acontece apenas no espaço que é sede 
da associação, mas que “ocupa” 20 espaços diferentes em 
parceria com várias entidades de Évora, como forma de 
cimentar o seu papel como agente cultural na cidade.

10  souk – Mercearia Biológica | Rua de Viana, 11B
11  livraria fonte de letras | Rua Vasco da Gama, 8
12  sociedade harmonia eborense – Sede, sala de 
espetáculos e Bar da Associação SHE | Praça do 
Giraldo, 72
13  bota rasa – Sede e salão de jogos da Socieda-
de U.E. Bota Rasa | Praça do Giraldo, 88
14  aBruxa Teatro – Sala de espectáculos da 
Companhia aBruxa Teatro | Rua do Eborim, 16 
15  auditório soror mariana – Auditório da Univer-
sidade de Évora | Rua de Diogo Cão, 6
16  teatro garcia de resende – Teatro Municipal 
que acolhe como sede a Companhia Cendrev  |  
Rua do Teatro, 10
17  sociedade joaquim antónio de aguiar -  Sede, 
sala de espetáculos e bar da Associação SOIR  |  
Pátio do Salema, 11
18  áshrama évora dhyána – Centro do Yoga da Asso- 
ciação Áshrama Évora Dhyána | Rua Serpa Pinto, 40
19   fundação eugénio de almeida – Centro de Arte  
e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida  |  
Largo do Conde Vila Flor

sobre a associação...
... a PX – associação para a promoção de música e dança -  
desenvolve o seu trabalho através da dança tradicional pro-
pondo novas abordagens ao baile com festivais, criações, 
formações, investigação e edições. No panorama nacional 
distingue-se através de um discurso artístico e patrimonial 
mas também social, desenvolvendo actividades em territó-
rios maioritariamente desertificados ou invocando proje-
tos artísticos com comunidades, assentes na música e na 
dança, no voluntariado, na sustentabilidade como pilares 
do seu trabalho.

o baile continua…!

1   espaço celeiros – Sede e espaço de aulas 
e programação da Associação PédeXumbo  |  
Rua do Eborim, 16 
2   grupo pró-évora – Sede e sala de exposições 
do Grupo Pró-Évora. | Rua do Salvador, 1
3   inatel – Sede e loja da Fundação Inatel em 
Évora. | Palácio do Barrocal, Rua Serpa Pinto, 6
4   igreja de são vicente – Sala de exposições e 
espetáculos da Associação Colecção B | Alcar-
cova de Baixo, 59
5   biblioteca pública de évora – Largo do Conde 
de Vila Flor, 4
6   círculo eborense  - Sede e espaço de pro-
gramação do Círculo Eborense | Rua Vasco da 
Gama, 4
7   largo rossio de são brás

8   mercado municipal de évora – Venda de pro-
dutos alimentares e artesanato locais | Praça 
1º de Maio
9   casa dos bonecos – Sala de espectáculos da 
Companhia Era Uma Vez, Teatro de Marionetas 
Largo de Machede Velho

20  monte alentejano – Edifício municipal  
Largo do Rossio de São Brás 
_____________________________

O programa pode sofrer alterações.

[ 1 ]  Actividade sujeita a inscrição e com limite 
de participantes. Inscrições no secretariado do 
festival - 23 e 24 de novembro.
[ 2 ]  Actividade sujeita a inscrição e com limite 
de participantes. Inscrições no secretariado do 
festival - 23 e 24 de novembro. Atividade destina-
da apenas a participantes com passe geral.
[ 3 ]  Actividade sujeita a inscrição e com limite 
de participantes e com o pagamento de 5€ 
(almoço incluído). Inscrições no secretariado do 
festival - 23 e 24 de novembro. Atividade destina-
da apenas a participantes com passe geral.
[ 4 ]   As inscrições para esta actividade encerra-
ram dia 15 de novembro
[ 5 ]  ENTRADA LIVRE


