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editorial

editorial
“Évora Mosaico” apresenta-se a todos fazendo saber que é uma revista dedicada ao património, à
cultura e ao turismo no nosso concelho. A ideia que presidiu à sua criação foi a de dar corpo a uma
publicação com o objectivo de produzir informação cultural actualizada, promover a cidade e seu termo, enquanto espaço de usos, costumes e recursos singulares e, naturalmente, divulgar as condições
de acolhimento que Évora proporciona a quem a quer visitar.
Porque se pretende dirigir a todos, a revista não tem um carácter elitista, nem é recheada de textos
densos, herméticos e inextricáveis. É redigida numa linguagem simples e acessível e não acolhe o academismo de expressão, de assuntos, ou as grandes elucubrações técnico-científicas. Mas está aberta a
quantos e quantas queiram participar e colaborar na sua feitura.
Posto isto, é tempo de dizer que o primeiro tema abordado é o da recuperação e qualificação do
património do Centro Histórico de Évora. Dá-se a conhecer, de forma geral. o que é o projecto
Acrópole XXI ao abrigo do qual dez entidades, entre elas o município, se uniram em parceria para
apresentação de uma candidatura a financiamento europeu com o objectivo de reabilitar a chamada
zona da “Cerca Velha”, onde se concentram os monumentos mais importantes da cidade.
A recuperação do Museu de Évora e a requalificação do Antigo Colégio dos Meninos do Coro, que
vai ser transformado no novo Museu de Arte Sacra, são indicativos seguros de que há entre as instituições eborenses, quer públicas, quer privadas, o desejo de cuidar, preservar e recuperar o património
edificado e classificado. A Fundação Eugénio d’Almeida é uma dessas instituições, pelo que se julgou
oportuno convidar um dos seus responsáveis para falar do mecenato cultural que promove na cidade
e ao qual destina parte substancial do seu orçamento anual. E foi agradável saber que no Palácio da
Inquisição vai surgir um Museu de Arte Contemporânea.
Neste número inicial se presta também homenagem, a dois vultos eminentes da nossa cultura, que
tanto prestigiaram a cidade: ao artista plástico António Charrua que, embora natural de Lisboa,
escolheu Évora para viver e produzir toda a sua obra, e ao grande escritor Vergílio Ferreira, que há
exactamente meio século aqui concluiu, tendo a urbe como pano de fundo, o romance “Aparição”,
uma das mais importantes narrativas de ficção do século passado.
Para informação e consulta dos eventos culturais, a realizar na cidade nos próximos meses de Maio
e Junho, se incorpora na revista um cartaz que se procura ser o mais exaustivo possível na enumeração e divulgação dos mesmos. Mas porque a cultura se alarga também ao
conjunto de práticas e técnicas ancestrais adquiridas e transmitidas de
geração em geração, entendeu-se que aqui tinham igual cabimento
o comércio tradicional, as feiras de carácter popular ou a matança
do porco. Acontecimentos que são, aliás, apelativos à sua fruição
turística.
De modo análogo se optou pela inclusão de um passeio ambiental que conjuga os valores da natureza com os do conhecimento,
como é o caso da visita ao Aqueduto da Água de Prata. Não podiam faltar obviamente as referências à gastronomia e à hotelaria,
acompanhadas das imprescindíveis notas histórico-culturais.
Este é pois, repete-se, o figurino pelo qual se vai nortear a
“Évora Mosaico”. Os leitores julgarão o projecto, que
é ambicioso e inovador e representa uma tentativa
de conjugar a importância da informação sobre o
património, a cultura e o turismo eborenses com
um discurso acessível e de fácil compreensão.
Évora, 6 de Abril de 2009
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património reabilitar a Cerca Velha através do projeto Acrópole XXI

reabilitar a Cerca Velha
através do projecto

Acrópole XXI

O Projecto Acrópole XXI designa uma candidatura
subscrita ao QREN (Quadro de Referência
Estratégica Nacional) por dez instituições da
cidade, que se uniram numa parceria destinada a
salvaguardar, recuperar e revitalizar a zona mais
elevada da antiga urbe, onde foram construídos os
templos e palácios de maior importância e valor
simbólico. O espaço abrangido é o que se encontra
no interior da Cerca Velha.

Museu da Carruagem

No princípio era uma colina. Com intenções defensivas ali se terá, depois, entrincheirado uma comunidade
de origem céltica que viria a ser subjugada pelos exércitos romanos. Os invasores mudaram-lhe o nome de Ebora para Liberalitas Julia. A pequena cidade cresceu em
dimensão e importância, situada que ficou a meio da via
romana que ligava Olisipo (Lisboa) a Emerita (Mérida).
Progressivamente, os romanos muralharam-na de forma circular numa extensão aproximada de 1.200 metros. Esta estrutura permaneceu quase intacta durante
cerca de quatro séculos, até à queda do Império Romano do Ocidente. Com o desmembramento deste, Évora
veio a ser ocupada pelos godos (414), que foram velando
pela manutenção do espaço fortificado. Segundo alguns
historiadores, os novos habitantes reforçaram mesmo
algumas posições através da introdução na cerca romana das torres da Rua da Selaria e de Sesibuto, na Rua
Nova, no sentido de a tornarem menos vulnerável a ataques do exterior. Estas providências não conseguiram,
porém, servir de travão às investidas dos mouros, que
tomaram a cidade em 715.
Nas centúrias seguintes a linha de protecção da urbe
sofreu forte degradação, mormente por causa das lutas fratricidas travadas entre duas etnias muçulmanas
(Almorávidas e Almóadas), que lutaram pela sua posse. Algumas rupturas expuseram-na a qualquer sortida
inimiga, desde que planeada com astúcia e manha. Foi
assim, sem grande admiração, que, tendo concebido
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Biblioteca Pública de Évora

Torre do Salvador

Fotografias de Carlos Neves

um engenhoso estratagema, Giraldo Geraldes, acompanhado do seu bando, a tivesse
conquistado com alguma facilidade no ano de 1165.
Logo que recebeu a cidade das mãos do seu conquistador, Afonso Henriques lançou um tributo sobre o povo, destinado a reparar os pontos débeis do dispositivo
protector, ao mesmo tempo que instituía a vigilância permanente em diversos locais
do seu troço, menos aptos ao muralhamento. A partir de 1176, D. Afonso Henriques
entregou a defesa da cidade aos freires – cavaleiros da Ordem Militar de Santiago de
Calatrava a quem cedeu os palácios hoje conhecidos pelos nomes de Condes de Basto
e do Duque de Cadaval para neles se instalarem.
É pois no núcleo urbano situado no interior desta cintura acastelada – também
conhecida por Cerca Velha – que a Câmara de Évora, em parceria com mais
nove instituições citadinas, pretende agora recuperar a dinamização da actividade económica, do comércio tradicional, do turismo, do património e da cultura.
Devolver esse espaço à vitalidade de outrora é agora desejo assumido. Por isso,
as entidades envolvidas no projecto celebraram em Abril do ano passado um protocolo, no qual se comprometeram a pôr em execução uma série de acções concretas visando ordenar aquele espaço público, melhorar a promoção e divulgação
dos valores patrimoniais em presença, desenvolvendo a inovação e qualidade dos
serviços prestados, e ainda reenquadrar a zona intervencionada no plano geral
da cidade.
O número de intervenções candidatadas ao QREN no âmbito do projecto Acrópole
XXI é de vinte e duas. A Fundação Eugénio d’Almeida é a maior contemplada, com
sete operações, seguindo-se o próprio município, com cinco, a Direcção Geral do Livro e Biblioteca, com três, a Direcção Regional da Cultura do Alentejo, com duas e
o Museu de Évora, o Cabido Catedralício, a Associação Comercial de Évora, o SITE
(Sistema Integrado de Transportes de Évora) e a Évora SRU (Sociedade de Recuperação Urbana). O valor total da candidatura dos projectos de investimento e animação é
de 10 milhões de euros, para um período de execução de 3 anos.
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O Museu de Évora, situado em plena
Acrópole, fechou as suas portas a 18 de
março de 2003 para obras de remodelação e valorização. Vicissitudes várias fizeram com que os trabalhos de recuperação
só tivessem início em 2007, esperando-se
a sua conclusão para os próximos meses.
Enquanto isto, o Museu tem funcionado,
de forma parcelar, através da instalação
de um núcleo expositivo no espaço da
desactivada Igreja de Santa Clara, na Rua
de Serpa Pinto.
Segundo o arquitecto Raúl Hestnes
Ferreira, responsável pelo projecto de
remodelação do edifício, cuja construção

a reabilitação
do Museu

de Évora

Fotografias de Carlos Neves

data do século XVI e serviu como Paço
Episcopal até 1912, o mesmo não sofrerá
alterações substanciais tendo, a intervenção realizada incidido, predominantemente, ao nível de uma organização mais
racional do espaço disponível. «Haverá
pois um profundo respeito pelo trabalho
daqueles que ao longo da história contribuíram para a sua definição. É claro
que nele também ficarão, como não pode
deixar de ser, marcas e pormenores de alguma modernidade» - tem deixado bem
vincado o artista.
De acordo com o planeado, a importante colecção de pintura, subdividida
em nacional e estrangeira e disposta em
círculos paralelos, ficará no piso superior do museu. Para melhor fruição do
retábulo da Vida da Virgem, oriundo da
antiga capela-mor da Sé de Évora e obra

tida como essencial para o entendimento da arte portuguesa seiscentista, houve que rebaixar o pavimento. Nesse andar localizar-se-ão ainda
salas dedicadas às colecções de desenho e ourivesaria.
A mais significativa das alterações regista-se no patamar imediatamente inferior. Aqui tem lugar a reorganização do antigo Gabinete de
Curiosidades. Peças da colecção de Ciências Naturais - minerais, conchas, fósseis e animais vertebrados - convivem com numerosas peças
de arqueologia romana, numimástica, gravura, medalhas e pinturas,
numa revivescência do espírito do grande iluminista português e prelado eborense, D. Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), fundador da
Biblioteca Pública da cidade e de cujo conjunto de bens é originária a
maioria das peças do Museu.
Finalmente, no rés-do-chão, as galerias que envolvem o pátio central
do edifício serão cerradas em vidro, reduzindo os riscos da exposição
às condições ambientais. Neste piso serão ainda colocados os achados
arquitectónicos árabes e medievais e a escultura do período gótico. A
sala das exposições temporárias e área de reservas estarão no piso subterrâneo (-1). Uma nova portaria, a existência de uma loja/ livraria, de
uma sala de repouso, e a presença de um ascensor destinado a facilitar
a deslocação de visitantes portadores de deficiências constituem benfeitorias que contribuirão para um maior agrado e conforto dos seus
visitantes.
Atente-se que o Museu de Évora, a exemplo de muitos outros sediados nas principais cidades do país, só foi criado em 1915, no tempo
da I República, tendo recebido todo o acervo do Museu Arqueológico
Cenáculo, criado na década de 1870 e instalado na Biblioteca Pública.
A transferência ocorreu na sequência da lei da separação do Estado da
Igreja, de 1911, que determinou o arrolamento a favor do primeiro de
todos os bens mobiliários e imobiliários de todas as catedrais, igrejas e
capelas.
Entretanto o Arcebispo de Évora, D. Eduardo Augusto Nunes, excedeu-se nas críticas ao novo poder e acabou por ser banido do distrito
por dois anos, abrigando-se em Elvas. Quando regressou, já o Paço
Episcopal tinha sido ocupado, antes mesmo da expropriação legal. O
vasto imóvel albergava nos dois andares cimeiros alguns Serviços Municipais, a Conservatória de Registo Civil e o Governo Civil. Para a
instalação do Museu foram destinadas sete salas, das quais quatro se
destinavam aos arquivos. O rés-do-chão tinha ficado para a Polícia.
Inconformado com as precárias e pouco dignas condições destinadas
ao armazenamento e exposição de cerca de 20 mil peças, o benemérito
Florival Sanches de Miranda (em nome do Grupo Pró-Évora) adquiriu,
por 50 contos de réis, o Palácio Amaral, para que nele fosse instalado
o Museu. Tal não chegou a acontecer, dado que em plena ditadura
militar, Estado e Pró-Évora chegam a um entendimento: o Governo
Civil e a Polícia vão para o Palácio Amaral, enquanto o Museu fica no
antigo Paço, agora em posse plena. A transferência de todo o acervo foi
demorada, apenas terminando em 1962.

património o novo Museu de Arte Sacra

o novo

Museu de Arte Sacra

Fotografias de Carlos Neves

A arquidiocese de Évora vai concretizar e vocacionado para o ensino primário e liceal, que teve fama na cidade. Em 1957 este
o sonho antigo de dispor de um Museu foi transferido para a Quinta de Santo António e o velho casarão recebeu a Escola
de Arte Sacra independente destinado a da Imaculada Conceição, transitada da Rua de Machede. Mais conhecido pelo nome
guardar, conservar e expor o seu valio- de Colégio da Maria do Céu, nome da sua directora, este estabelecimento de ensino
so espólio, que de há muito se encontra primário era frequentado pelas filhas da elite eborense. Nele se transmitia a chama
no interior da própria Catedral. O espa- sagrada da educação cristã e o ardor da devoção ao culto litúrgico.
ço escolhido para o acolher foi o antigo
Depois do 25 de Abril, o edifício ainda foi ocupado por outras instituições de meColégio dos Meninos do Coro da Sé de nor relevância, até que o seu estado ruinoso passou a desaconselhar a sua utilização.
Évora, contíguo ao próprio templo, que se Entretanto, e porque o Museu de Arte Sacra, que já existia a funcionar nas galerias da
encontrava em estado ruinoso. Para o re- Sé, em espaço reduzido, de acesso complicado e onde as peças estavam amontoadas,
cuperar foi convidado o prestigiado arqui- o Cabido Catedralício resolveu recuperar o Colégio dos Meninos do Coro para aí o
tecto João Luís Carrilho da Graça, profes- instalar em condições adequadas, candidatando-o a financiamento comunitário que
sor catedrático da Universidade de Évora, veio a obter.
recentemente galardoado com o Prémio
A reabilitação do imóvel, construído em forma de L e entregue ao arquitecto CarriPessoa 2008. A obra está praticamente lho da Graça, passa exteriormente pela recuperação do logradouro em contacto com a
concluída, pelo que o novo Museu deverá Rua do Cenáculo (antes tapado por um portão) e pela nova acessibilidade destinada a
abrir as suas portas dentro em breve.
pessoas de mobilidade condicionada, que
O Colégio dos Meninos do Coro foi
o Pátio da Porta do Sol estabelecerá com
mandado erguer pelo Arcebispo D. Frei
a Sé. Interiormente tudo foi reparado e
Luís da Silva Teles (1691-1703), mas só
restaurado, desde as paredes e as abóbaveio a estar concluído em 1708, sob o
das às caixilharias. Também as fachadas
bispado de D. Simão da Gama, bisneto
foram regularizadas e harmonizadas. No
do grande navegador Vasco da Gama. A
sentido do edifício retomar a sua idensua construção tornou-se imperiosa pela
tidade original e permitir uma melhor
entrada em ruínas da casa primitiva, situcirculação dos visitantes, demoliram-se
ada no edifício onde hoje está instalada a
algumas construções anexas. Atenção esBiblioteca Pública. Ali se deu continuidapecial de restauro mereceram também as
de à formação de músicos para a famosa
Capelas de S. Miguel e do Menino Jesus
Escola de Música da Sé de Évora.
Perdido, tal como a Sala do Santo Lenho.
Nesta sede, separada do claustro treDepois de recuperado, todo o edifícentista da Catedral apenas por um terracio parece respirar melhor. Deixou de
ço, se mantiveram os Meninos do Coro
parecer estrangulado entre a Catedral e
até à sua extinção enquanto grupo, muito em consequência do advento
os prédios que lhe estão próximos e gada República. A partir daí, o edifício foi utilizado com diversos fins. Sunhou uma luminosidade nova, perdendo
cessivamente, alojou o Asilo da Infância Desvalida, serviu de moradia
a soturnidade anterior, que transmitia ao
de particulares, foi residência do Pároco da Sé e de vários sacerdotes e
próprio Largo D. Miguel de Portugal.
acabou por albergar a Sopa dos Pobres.
Aparece agora mais álacre e solto, na seEm 1935 voltou à sua função de colégio particular ligado à Arquidioquência de uma intervenção muito feliz
cese, que aí instalou o Colégio Nuno Álvares, de frequência masculina
planeada por Carrilho da Graça.
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entrevista Maria do Céu Ramos
Secretária Geral da Fundação Eugénio d’Almeida

Orçamento para a cultura
chega este ano
aos 2,3 milhões de euros
O papel desempenhado na área cultural pela Fundação Eugénio
d’Almeida (FEA) é ímpar em todo o Alentejo e vai da criação artística
à promoção do conhecimento, passando pelo debate de ideias e pela
salvaguarda e qualiﬁcação do património. O suporte económico para o
desenvolvimento de toda esta actividade encontra-o nos rendimentos
provenientes do vasto património fundiário legado pelo fundador, o
qual é constituído por mais de 6.500 hectares de terras localizadas no
concelho de Évora, distribuídos por diversas herdades. O mecenato
cultural que pratica divide-se pelo apoio a diversas instituições locais e
pela organização de projectos próprios, prestando assim inestimáveis
serviços à comunidade eborense. Para falar de tudo isto, a “Évora
Mosaico” convidou Maria do Céu Ramos, actual secretária-geral da
Fundação. Da entrevista, que decorreu na sede da instituição, no Pátio
de S. Miguel, aqui ﬁca o registo.

Tendo sido nos seus primórdios uma instituição com
funções ﬁlantrópicas e assistenciais, quando se começou a desenhar a opção pelo mecenato cultural?

De facto a Fundação, de acordo com a vontade do
seu fundador, esteve de início voltada para a partilha da riqueza, criando condições de excepção para
os trabalhadores da sua casa agrícola e fazendo diversas doações de carácter social, dentre as quais
se salientou a vultuosa quantia, para a época, de
5.000 contos, destinada à construção do Hospital
do Patrocínio. Mas é preciso não esquecer a notável
contribuição para a criação do Instituto de Estudos
Superiores em Évora (IESE).

Fotografia de Carlos Neves

Mas depois houve um período de eclipse da Fundação...

Assim aconteceu na realidade. Após a Revolução de
Abril, todo o património fundiário da Fundação – a
sua grande fonte de financiamento – foi ocupado
e, mais grave ainda, delapidado. Descapitalizada,
a Fundação esteve mesmo à beira da extinção. Foi
em condições difíceis que fomos recebendo de volta as herdades, ao ritmo da lenta normalização do
processo democrático. A sua recuperação, essencial
para o relançamento económico da FEA, foi relativamente demorada. Houve que fazer avultados investimentos.

Voltemos à questão inicial, ou seja, quando surge a opção pelo mecenato cultural?

Esta passagem breve pelo passado da FEA serve exactamente para perceber o momento em que a opção
foi tomada. Tínhamos de possuir condições para
tal. A vontade de contribuir para o desenvolvimento
cultural da cidade nunca esteve em causa. Por outro
lado, só em 1999 foi definitivamente regulamentado
e clarificado o Estatuto do Mecenato, que nos veio
trazer importantes benefícios fiscais desde que nele
aplicássemos, pelo menos, metade dos resultados
económicos. Tudo se foi processando de forma gradual. Logo que garantimos a auto-sustentabilidade,
começámos a apoiar os diversos agentes culturais do
concelho que o solicitavam. Mais tarde, com o robustecimento financeiro da instituição, passámos a desenvolver projectos próprios com uma programação
consistente. O que teria de passar, como é óbvio, pela
posse de um equipamento cultural próprio.
Podemos então sinalizar o advento dessa segunda fase com a inauguração do Fórum Eugénio d’Almeida em
2002?

Sim, sem esquecer, no entanto, que a nossa primeira
grande exposição teve lugar em 1999, num espaço
que nos era alheio. Tratou-se de uma trilogia fotográfica sobre o património da Fundação. Depois,

entrevista Maria do Céu Ramos

concerto por mês; o Festival Intermezzo, mais informal, composto por
8 concertos ao ar livre, nos meses de
Junho e Julho; e o Concerto de Natal, sempre de elevado nível artístico.
Queremos que em Évora alguma coisa
esteja sempre a acontecer. Lamentavelmente, temos de reconhecer que os
ciclos de cinema falharam. Na verdade
os eborenses, como o resto dos alentejanos, talvez por razões ideológicas que
não interessa agora escalpelizar, não
têm uma boa relação com a 7ª. Arte.
E a revista Portefólio onde se enquadra?

A revista Portefólio, de periodicidade anual, nasceu da necessidade
de se criar um repositório em torno
dos temas culturais que presidem às
iniciativas da Fundação. Visa ainda
promover o conhecimento e a reflexão sobre questões de natureza
social, espiritual e de desenvolvimento socioeconómico, que também
faz parte das nossas preocupações.
Sobre estas áreas pretendemos obter
olhares de fora, de gente qualificada nos respectivos domínios, que
de resto a Fundação convida expressamente para cada nova edição.
Há novos projectos na área cultural?

com a inauguração do Fórum, pudemos avançar para a consolidação do
nosso projecto âncora na área cultural que é a divulgação da arte moderna e contemporânea.
Assente em que bases?

Assente na realização de três grandes
exposições anuais, em parceria com
outras instituições congéneres nacionais e estrangeiras. O sucesso desta
iniciativa é por todos reconhecido.
Por ali têm passado obras de grandes vultos da pintura, da escultura
e da fotografia. Em 2008 o Fórum
acolheu 35 mil visitantes. Contudo,
aquela que recebeu o número recorde de afluência foi a exposição
de Joan Miró, que teve lugar no 1º.
quadrimestre de 2004 e justificou o
interesse de mais de 15.000 pessoas.
Não estaremos perante exposições destinadas a um público elitista?

Só aparentemente tal opinião poderá
ter validade. Não negamos, que nos
primeiros anos, o público que acorria

era senior na sua esmagadora maioria, culto e dominantemente pertencente às classes alta e média alta. Por
vezes o número de estrangeiros sobrepunha-se ao de portugueses. Hoje
as coisas mudaram. O público é cada
vez mais transversal e eclético, reflectindo de forma muito positiva o nosso empenhamento na ajuda prestada
à formação, com a edição de catálogos, a organização de visitas guiadas,
a realização de “workshops”, conferências e seminários. Tudo isto nos
motivou e estimulou para instalar
proximamente no Palácio da Inquisição, depois de requalificado, um
centro de divulgação (museu) de arte
moderna e contemporânea, o que
possibilitará a realização de outros
projectos artísticos que a reduzida
dimensão do Fórum não consente.
Outra das apostas tem sido na música...

Esse é outro campo que estamos muito
interessados em continuar a desenvolver. Para já temos a iniciativa Melodea,
que vai de Outubro a Junho, com um

Para já queremos dar andamento à
requalificação do Palácio da Inquisição, investir na criação da Casa
– Museu Vasco Vilalva e continuar a
patrocinar o “Inventário Artístico da
Arquidiocese de Évora”, um trabalho
fundamental para a identificação da
arte sacra no território referido, e indispensável em termos de preservação e segurança, agora que os roubos
nos templos são tão frequentes, desaparecendo peças não classificadas e
difíceis por isso de recuperar. Conhecer, partilhar, valorizar e salvaguardar são os objectivos do protocolo
que celebrámos com a Arquidiocese.
Tanta actividade exige o dispêndio de
verbas vultuosas...

Para se fazer uma ideia, posso revelar
que o montante do nosso orçamento
para a cultura é, em 2009, de 2 milhões e trezentos e vinte mil euros,
dos quais 40% são canalizados para
o apoio a diversas instituições ou
grupos, revertendo os restantes 60%
para investimento em projectos próprios.
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A capa do número inaugural da «Évora
Mosaico» é uma homenagem ao artista
plástico António Charrua, falecido nesta
cidade há cerca de oito meses. Nado e
criado em Lisboa, onde frequentou Arquitectura na Faculdade de Belas Artes,
não tendo terminando porém o curso,
recolheu a Évora para passar a viver em
antiga casa de família na velha Rua da
Mouraria. No nº 27 montou o seu atelier. E aí teve por vizinho o Engenheiro

recordar

António
Charrua

Fotografia de José Manuel Rodrigues

(1925- 2008)
Sebastião José Perdigão, o único lavrador
alentejano amante das artes e das letras.
Ambos criaram nessa artéria uma tertúlia de artes plásticas que marcou uma era
única no panorama cultural eborense e à
qual vieram a estar ligados, para além do
próprio Charrua, João Cutileiro, António
Palolo, Álvaro Lapa e Joaquim Bravo.
Contemporâneo e amigo de Júlio Resende, Vergílio Ferreira, Dordio Gomes,
Henrique Ruivo e Júlio Pereira, António
Charrua integrou o movimento expressionista, expondo pela primeira vez, individualmente, em 1953, na Galeria António Carneiro, do Porto. Nesse mesmo
ano participou na VII Exposição Geral
de Artes Plásticas, organizada pela Sociedade de Belas Artes (SNBA). Três anos
depois voltou à capital nortenha para expor colectivamente gravuras e colagens.
No Verão de 1957 foi a altura de o fazer
na Noruega e na Finlândia, em companhia de Júlio Resende, António Lino e
Gastão Seixas.
Em 1958 foi um dos animadores da
Missão Internacional de Arte realizada em
Évora, no Museu Regional. Apresentou
três pinturas a óleo, tituladas “Pastoral”,
“Tauromaquia” e “Figura na Noite”. Em
1959 fez parte dos 50 Artistas Independentes que expuseram na SNBA por oposição

às organizações do Secretariado
Nacional da Informação (SNI).
No ano seguinte é galardoado
pela Fundação Calouste Gulbenkian. No decurso da década
de 60, que então se inicia, deixa-se seduzir pelo informalismo.
Abandona a verticalidade das
formas e os eixos de manchas,
passando a sua pintura a caracterizar-se pelas pinceladas livres
e pelas camadas espessas de tinta. Explorando intensamente
as possibilidades expressivas da
cor e da luz, mantém visíveis
as linhas da sua justaposição, as
quais, do ponto de vista técnico,
lembram cruzes, simbolizando a
dor e a falência humanas.
Numa entrevista concedida à
revista Portefólio, cerca de um
ano antes de morrer, Charrua
sublinhou a sua obsessão pelas
cores e pelo significado específico de cada uma. E falou também da dificuldade de trabalhar
com as «cores altas, porque o
acorde cromático tem de ser feito no sítio certo». No imaginário da
criação artística, nenhuma manifestação lhe foi alheia. Cultivou a colagem, a tapeçaria (29 das suas obras foram realizadas em colaboração
com a Manufactura das Tapeçarias de Portalegre), a gravura e a escultura, a partir de materiais não convencionais e isolados do seu contexto.
Do seu trabalho viria a observar com modéstia: «A minha obra vejo-a
como uma pesquisa numa zona marcada pelo gesto expressionista, mas
determinada por um certo desejo de equilíbrio e contenção».
Apesar de muito conhecida no círculo dos artistas e dos intelectuais,
a obra de Charrua não chegou ao grande público. «Às vezes – dizia – ficamos tristes quando não há um reconhecimento do nosso esforço. As
coisas resistem pouco no tempo – há constantes aperfeiçoamentos das
ideias. E cada um vê aquilo que julga ver». Por outro lado, o seu modo
de estar na vida coadunava-se com a pacatez da cidade que escolheu
para cumprir a existência. Nunca pretendeu chamar a atenção sobre
si, não se instalou em Lisboa nem adulou os críticos de arte, e poucas
entrevistas concedeu.
Em 2001 o Museu de Évora organizou uma retrospectiva da sua obra.
Quatro anos passados, a Câmara Municipal prestou-lhe homenagem
colocando numa das rotundas da cidade a escultura “Diálogo de Ícaro
com o Sol”. Não foi o único município a fazê-lo. Antes, em 2002, já
Torres Vedras tinha instalado na Rotunda Norte da Avenida Poente uma
escultura intitulada “O Mensageiro Bravo de Lao Tsé”, filósofo chinês
que morreu 604 anos antes de Cristo. Segundo a autarquia torrejana,
a escultura representa a «enorme carga que a Humanidade transporta
ao longo dos tempos e remete para a questão da procura dos valores
essenciais da vida».
A obra de António Charrua, que se fez eborense por opção, está representada na Fundação Calouste Gulbenkian, nos Museus Soares dos
Reis (Porto), do Neo Realismo (em Vila Franca de Xira) e de Helsínquia (Finlândia), e em diversas colecções particulares.
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romance“Aparição”

Na sua casa da Rua da Mesquita, em
Évora, Vergílio Ferreira concluiu a 30 de
Junho de 1959 o romance “Aparição”, que
lhe valeria no ano seguinte a atribuição
do Prémio Camilo Castelo Branco, criado pela Sociedade Portuguesa de Escritores e subsidiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian. Este galardão era ao tempo
o mais importante das letras portuguesas
e garantia ao seu autor a entrada no restrito clube dos grandes ficcionistas nacionais. Meio século entretanto se passou.
Considerada como a primeira obra de
matriz existencialista publicada em Portugal, “Aparição” despertou um interesse inusitado nos
meios intelectuais do país. Daí que,
facto raro para o tempo, as reedições
começassem a acontecer ao ritmo
de quase uma por ano. O interesse
era dominado pela ênfase colocada
pelo autor nos chamados instanteslimite da redescoberta da morte, ou,
como o narrador diria: «tenho um
problema que é explicar a vida em
face da inverosimilhança da morte»
– um problema existencial nunca antes suscitado na novelística caseira.
A acção desenrola-se em Évora e há
uma notação perfeita dos principais
lugares do centro histórico da cidade
e dos sentimentos que o narrador experimentou perante os mesmos. Nela
se recria igualmente toda a atmosfera
medieva que na urbe perdurava e ressumava por todos os lados em meados
do século passado, e ia desde as pedras às relações sociais. «Évora mortuária, encruzilhada de raças, ossuário dos
séculos e dos homens...» – classifica-a a
dado passo Vergílio Ferreira, pela voz do
narrador. E prossegue na sua descoberta:
«Subo a rua que leva à Sé, viro ao largo do Templo de Diana. E nas colunas
solitárias ouço como o murmúrio antigo
de uma floresta imóvel. O zimbório da
Sé, brilha, doirado ao Sol matinal. Fico
a olhá-lo longo tempo, parado sob um
arco que se lança para a rua, suspenso de
silêncio e de memória. Depois, as ruas,
descem apressadas, oblíquas a velhos medos, até outras ruas obscuras, onde me

perco. E finalmente descubro o edifício
do Liceu».
A leitura da obra, que em diversos
pontos do desenrolar da acção acentua
o fascínio e o encanto que Évora em si
desenvolveu, referencia outros lugares
que se ergueram à sua comoção nesta
«cidade estranha, cidade velha, portas
entreabertas para pátios seculares com
velhos criados de lavoura de blusa de
xadrez, com as pontas atadas à frente,
campaniços de pelico vindos das herdades, cidade milenária dormindo o sono
da planície, entre os restos deixados pelas raças e povos que vieram, se cruzaram, partiram».
Assim se desenvolveu no espírito de
quem leu “Aparição” o desejo de vir
conhecer Évora. E foram muitos os
que o fizeram. Baptizada já de Cidade-Museu e crismada posteriormente
pelo pintor Alberto de Sousa de «paraíso do arqueólogo e do aguarelista»,
Évora ingressou definitivamente no
mapa do turismo cultural, ainda bem
incipiente por essa altura. O livro tornou-se conhecido em Espanha, onde a
capa da edição em castelhano era constituída por um desenho – reprodução
do Templo Romano, o ex-libris da
cidade. Intelectuais e leitores do país
vizinho ultrapassavam a raia e demandavam a urbe, cenário do romance.
Depois foi a vez dos franceses e, enfim de todos aqueles que pelo mundo
se deixaram seduzir por “Aparição”.
O fluxo de visitantes conquistados
pelo romance foi progressivamente diminuindo, até que a leitura e análise do
mesmo passaram a ser objecto de estudo
obrigatório na disciplina de Português
do 12º Ano. Foi então a vez de milhares
de adolescentes conhecerem Évora ainda
pela mão de Vergílio Ferreira, quer em
excursões organizadas pelas escolas, quer
acompanhados pelos pais, que nalguns
casos aproveitavam para rever a cidade.
Meio século volvido, “Aparição” ficou
como o romance de e sobre Évora. E Vergílio Ferreira como o grande escritor da
cidade, embora só aqui tenha vivido 14
anos (1945-1959).

Fotografia de Carlos Neves

faz meio século
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Exposição Permanente

Centro Interpretativo Megalithica Ebora
Megalithica Ebora é o primeiro núcleo de exposição do Centro Interpretativo do Património de Évora, criado em parceria pela Câmara
Municipal de Évora e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa.
Este espaço expositivo permanente abarca dois importantes períodos
da história da formação da cidade, nomeadamente o período megalítico e o período romano, dos quais existem inúmeros vestígios, que
assumem uma particular importância na valorização patrimonial da
cidade de Évora e da região envolvente.

Local: Convento dos Remédios | Av. S. Sebastião
Horário:
Terça a Sábado | 9:30-12:30 | 14:00-18:00
Info: 266 777 033 | Email: dchpc@mail.evora.net
Org.: Câmara Municipal de Évora | Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa
Apoio: Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa | Grupo de Estudos do Megalitismo Alentejano

Exposições Temporárias

“À Descoberta da Sombra”

Local:
Convento dos Remédios | Av. de S. Sebastião
Horário:
terça a sábado | 9:30-12:30 | 14:00-18:00

Exposição dinâmica sobre relógios de sol, preparada com
actividades para as escolas, ligando o património à matemática, geometria e história.
De simples obeliscos até instrumentos tecnicamente sofisticados, os relógios de Sol acompanharam o homem ao
longo dos tempos e evoluíram acompanhando o progresso do conhecimento.

“O Abastecimento de Água
na cidade Évora”
Exposição integrada no Projecto de Interpretação do Património Hidráulico de Évora, que pretende divulgar a história do fornecimento
de água na cidade de Évora ao longo do tempo, salientando algumas
estruturas e equipamentos que marcaram a génese e a evolução deste
abastecimento.

Info: 266 777 033
Email: dchpc@mail.evora.net
Org.: Câmara Municipal de Évora - Departamento do Centro Histórico Património e Cultura |
FCUL-Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.

Local:
Arquivo Municipal | Rua D. Isabel
Horário:
Segunda a Sexta-feira | 9:00-12:30 | 14:00-17:30
Info: 266 777 000 (ext. 1815)
Org.: Câmara Municipal de Évora/Divisão de Assuntos Culturais e Departamento de Comunicação
e Relações Externas

Até 3 de Maio

“Bordados com Casca de Castanha
de Marvão”
Esta exposição reúne vários exemplares demonstrativos de uma arte
que segue uma tradição em Marvão desde o início do século XX,
como uma forma de aproveitamento das cascas das castanhas, um
fruto que é uma das mais importantes fontes de riqueza e prestígio
deste concelho do Norte Alentejano.

Local:
Centro de Artes Tradicionais | Largo 1º. de Maio, 3
Horário:
9:30-12:30 | 14:00-18:00 | Encerra ao Domingo
Info: 266 771 212
Email: cat.celeirocomum@turismodoalentejo-ert.pt
Site: www.visitevora.pt
Org.: Turismo do Alentejo, E.R.T. – Serviços de
Promoção/ Centro de Artes Tradicionais | Câmara
Municipal de Marvão

cultura e artes espectáculos

2 de Maio - 22h00
Música

Concerto com Brandi Carlile
Brandi Carlile regressa a Portugal para comprovar, mais uma vez, não só a sua garra enquanto cantora e compositora mas também
como artista de palco, depois do estrondoso
êxito da mini tournée, em Novembro passado, por palcos portugueses - com 4 concertos
completamente esgotados. A poderosa voz e
as composições plenas de emoção desta jovem compositora norte-americana mostram
que, com apenas 24 anos, é um caso sério
de talento e de grande sucesso. O seu segundo álbum “The Story”, o mesmo que inclui
o single homónimo que a catapultou para a
fama em Portugal, foi o trabalho que arrebatou os portugueses, tornando-a numa das
grandes novas sensações. Mas o seu talento
há muito que tinha chamado a atenção, tendo
sido referenciada pela revista Rolling Stone,
em 2005, como uma das artistas a não perder
de vista. O seu folk, pop e country vai brilhar
na Arena de Évora, depois de ter encantado
audiências em Lisboa, Coimbra e Porto.
Local: Arena d’Évora
Horário: 22:00
Info: 266 743 133
Site: www.brandicarlile.com
Org.: Música no Coração
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Preço: 30€.
Venda de bilhetes: www.ticketline.pt, CTT (www.ctt.pt),
Lojas Fnac, Lojas Worten, Lojas Bliss, Livraria Bulhosa,
Agências Abreu, Megarede, ABEP, Agência Alvalade, C.C.
Dolce Vita, El Corte Inglés e Arena d’Évora.

7, 8 e 9 de Maio
Formação

III Congresso Nacional
das Cidades Educadoras

Tema: A Educação como Património e o Património
como Agente Educador
Évora foi seleccionada para organizar e acolher o III Congresso Nacional das Cidades
Educadora, um evento que pretende ser não
só um espaço de apresentação de conferências
e boas práticas, mas também que seja capaz
de difundir o conceito e catalisar vontades e
sinergias que permitam construir Évora como
Cidade Educadora.

Esta iniciativa possibilitará a reflexão dos
agentes da cidade sobre a Cidade Educadora
e a forma de a construir, numa lógica de projecto multi-actor e de trabalho colaborativo
e em rede.
Simultaneamente, promoverá a reflexão sobre as potencialidades educadoras do património, fundamentais ao desenvolvimento
pleno do cidadão, pois se a educação abre o
indivíduo para o mundo, o património é, por
inerência, um factor de enraizamento, que
impõe a valorização da identidade local.
Local: Palácio D. Manuel
Info: 266 777 100 | Fax: 266 777 113
Site:
www2.cm-evora.pt/congressocidadeseducadoras
Email: congressocidadeseducadoras_09@mail.evora.net |
Sancho.gomes@cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora/Departamento de Intervenção Social e Educação
Parceria: Universidade de Évora

C Â M A R A M U N I C I P A L D E É V O R A | Rua Diogo Cão, Ed. de São Pedro | 7000 - 872 Évora
ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS

23 de Maio - 21h30 | Teatro Garcia de Resende
Temporada de Dança Contemporânea

Amalgama
Companhia de Dança - “MATER”
MATER nasceu de um convite à Amalgama
para dançar a canção “Conquista-me”, de
Jorge Salgueiro, com letra de Risoleta Pinto
Pedro, num espectáculo durante um Congresso de Práticas Alquímicas em Guimarães,
berço de Portugal. MATER faz a síntese de
três estímulos essenciais, que estão na origem
da sua construção: a Conquista - vontade primordial de ser em mim pela lei da espada e
do amor; a Espada - a chave que abre a porta,
ou a cruz, flamejante, alquímica e iniciática; a
Ordem - os cavaleiros do Templo, os guerreiros guardiães de luz e segredos. Assim, a alquimia da transformação procura, na síntese
dos três estímulos, as três fases da alquimia da
construção, o nigredo, o albedo e o rubedo.
E assim foi crescendo um espectáculo vivo,
um ritual em que se é convidado a assistir e a
partilhar, e que se vai recriando sempre que
passa por um novo lugar. Uma celebração
pela transformação da espada num símbolo
protector do Amor. Amor que era a verdadeira essência do tesouro guardado pelos Cavaleiros Templários ao longo dos tempos.
Ficha Artística:
Direcção Geral e Artística: Sandra Battaglia
Participação Especial e Textos: Risoleta Pinto Pedro e
Paulo Condessa
Música: Jorge Salgueiro
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Direcção de Produção: Maria Alcobia
Direcção Financeira: Cláudia Borges
Vídeo, Figurinos e Design Gráfico: Jorge Pereira
Luz: David Martins
Som: Bruno Oliveira
Interpretação: André Teixeira | Bruno Alves | Bruno
Rodrigues | Filipe Nunes | Inês Antunes | Joana Veiga
| Maria Alcobia | Pedro Paz | Sandra Battaglia | Sofia
Ferreira
Violinistas: Cindy Gonçalves | Maria José Laginha | Raquel Cravino

29 de Maio - 21h30
Teatro

“A Verdadeira Treta”

com António Feio e José Pedro Gomes

Organização: Câmara Municipal de Évora / Divisão de
Assuntos Culturais
Apoio: Cendrev

28, 29 e 30 de Maio - 21h30 | Teatro Garcia de Resende
Teatro

Variações enigmática
de Eric-Emmanuel Schmitt
A Comuna - Teatro de Pesquisa

Quem amamos quando amamos?
Saberemos alguma vez quem é o ser amado?
O amor partilhado não será afinal um feliz
mal-entendido?
Em torno destes mistérios eternos do sentimento amoroso, dois homens se defrontam:
Abel Znorko, Prémio Nobel da literatura que
vive isolado do mundo numa ilha perdida no
mar da Noruega, onde recorda a sua paixão
por uma mulher com a qual trocou uma longa
correspondência, e Erik Larsen, um jornalista que arranjou o pretexto de uma entrevista
para se encontrar com o escritor.
Mas qual o motivo deste encontro?
Qual a ligação secreta entre ele e a mulher
pela qual Znorko se diz ainda apaixonado?
E porque é que um misantropo como o escritor afinal acedeu em recebê-lo?
A entrevista transforma-se rapidamente num
“jogo da verdade” cruel e sinuoso, ritmado
por uma cascata de revelações que cada um
partilha com o outro, numa trama de um suspense sabiamente tecido.
Versão Cénica E Encenação: João Mota
Interpretação: Carlos Paulo e Álvaro Correia
Organização: Cendrev (estrutura financiada pelo Ministério da Cultura | Direcção Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Em a “A Verdadeira Treta”, Zezé e Tóni vão
levantar dinheiro a uma caixa Multibanco e,
como conversa puxa conversa, ou melhor,
no caso deles, como conversa da treta puxa
conversa da treta, passam uma infinidade de
tempo a falar de tudo e mais alguma coisa.
Desde o preço do petróleo, às operações plásticas, desde a paranóia com a segurança, até
à educação, à saúde, passando pelo aumento
dos juros, tudo é esmiuçado pela óptica arrevesada e demente destes dois mamíferos da
famosa espécie: “Chico-Espertus Lusitanus”.
Uma raça que, infelizmente para uns, e, felizmente para outros, está muito longe da extinção.
Direcção e Interpretação: António Feio e José Pedro Gomes
Texto: Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca
Local: Arena d’Évora
Horário: 21:30
Info|Bilhetes: 266 743 133
Org.: UAU Produções
Apoio: Câmara Municipal de Évora

29 de Maio a 7 de Junho

Feira do Livro de Évora 2009
Na Praça do Giraldo a Feira do Livro de Évora é mais que um espaço de venda de livros,
porque para os visitantes é preparado um vasto programa cultural diário, preenchido com
espaços para a leitura, concertos de diversos
géneros musicais e as habituais sessões de autógrafos dos autores convidados, indispensáveis nas feiras do livro.
Local: Praça do Giraldo
Info: 266 777 100
Email: cmevora.dac@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt/feiradolivro
Org.: Câmara Municipal de Évora
Apoio: Livreiros e Editoras

cultura e artes espectáculos

1 de Junho - 10h00
Dia Mundial da Criança - Espectáculo

“Carochinha:
Concerto no Ervilhal”
A Carochinha tem uma grande fortuna…
Milhares de Histórias e canções que nunca
morrem!
“A Carochinha: Concerto no Ervilhal” é o
nome deste musical que apaixona crianças e
adultos numa hora mágica onde, juntos, com
a Carochinha e os seus amigos reinventam
inesquecíveis canções infantis, num universo
mágico onde todos perdem a idade e reaprendem a ver o mundo com outras cores.
Local: Arena d’Évora
Horário: 10:00
Info: 266 743 133
Org.: Câmara Municipal de Évora

sustentam para esta realização, compreende o
envolvimento de cerca de quinze companhias
estrangeiras e de cinco ou seis nacionais, que
realizam aproximadamente sessenta representações em diversos espaços do centro histórico e bairros limítrofes da cidade. De acordo com o que se considera serem os aspectos
estruturantes da programação da Bienal de
Évora, dá-se particular atenção às expressões artísticas tradicionais da arte popular de
bonecos, através não só da apresentação de
espectáculos, como também da realização de
uma exposição de um espólio de marionetas
tradicionais que estará patente ao público durante todo o período do evento.
Organização: Cendrev (Estrutura Financiada pelo Ministério da Cultura | Direcção Geral das Artes
Apoio: Câmara Municipal de Évora

5 de Junho - 21h30
Música

2 a 7 de Junho

Concerto Orquestra

Marionetas

da Extremadura

BIME - XI Bienal Internacional
de Marionetas de Évora
A primeira edição da Bienal Internacional
de Marionetas de Évora - BIME teve lugar
em 1987, num momento em que se davam
ainda os primeiros passos em Portugal na
organização e realização de acontecimentos
desta natureza. A ideia da concretização deste
projecto ganhou forma na sequência do trabalho iniciado em 1980 com os conhecidos
Bonecos de Santo Aleixo. As relações que se
foram construindo a partir da participação
dos Bonecos em Festivais Internacionais de
Marionetas contribuíram activamente para
a concretização desta ideia, na medida em
que permitiram conhecer um número muito
significativo de espectáculos de companhias
oriundas de várias pontos do mundo e também os modelos de organização de vários
festivais onde os Bonecos foram. Daí até à
primeira edição foi um passo, uma vez que
existiam duas condições verdadeiramente excepcionais: os Bonecos de Santo Aleixo, sinal
de referência e anfitriões do acontecimento,
associados às qualidades culturais de uma cidade que acabava de receber a classificação
de Património da Humanidade.
O momento definido para a realização da 11ª
Bienal é de 2 a 7 de Junho. Este calendário,
determinado também pelos objectivos que dr

A Orquestra da Extrenmadura foi criada pela
Junta da Extremadura Espanhola em 2000. O
seu director artístico é o maestro Jesús Amigo
e o trabalho da orquestra concentra-se sobretudo no território da comunidade extremenha. O repertório desta orquestra abarca
desde as composições do séc.XVIII à música contemporânea. Por isso, fomenta uma
política de apoio à nova produção musical,
mediante um compromisso anual com compositores contemporâneos, para a criação de
obras de carácter sinfónico que aumentem o
património musical deste agrupamento.
Local: Arena d’Évora
Horário: 21:30
Info: 266 743 133
Org.: Câmara Municipal de Évora | Orquestra do Algarve

15

16

reportagem feiras no largo

compras
de ontem
e mostras
de hoje

O dia estalava de luz no Largo 1º. de
Maio. Estava uma manhã bem quente
para o mês de Fevereiro. A amenidade do
tempo convidava, por isso, ao passeio,
depois de um longo e pluvioso Inverno.
Da zona pedonal junto ao Mercado Municipal, onde se realizava mais uma edição do certame “ Feiras no Largo”, chegavam sons audíveis de movimentação e
concentração de pessoas. A organização
é pertença da Câmara, tem cerca de cinco anos de existência, e com ela pretende
a autarquia revitalizar e animar a referida zona do Centro Histórico, recriando
uma prática que vigorou naquele mesmo
espaço, durante as primeiras sete décadas
do século XX.
Nesse domingo, a feira era dedicada
ao mercado de velharias, o qual concita sempre a atenção de muita gente. E,
efectivamente, para lá daqueles que vinham das compras no mercado principal
e por ali iam espreitar, com curiosidade,
em demanda de algo mais raro, eram aos
magotes os turistas, que, acabados de desembarcar de autocarros estacionados no

grande terreiro do Rossio de São Braz, ali se dirigiam, movidos pelo
interesse em verificar o que da saída do Jardim Público divisavam.
O que encontraram foi uma série de vendedores colocados disciplinadamente em tendas que ofereciam toda a gama imaginável de produtos, usualmente abrangidos pela designação de velharias e antiguidades. Houve quem passasse de raspão, depois de se inteirar do que se
tratava, mas a maioria demorou-se a contemplar o material disponível,
entre a nostalgia e a recordação de objectos que lhe eram familiares
no seu tempo de meninos. Manuel e Senhorinha Delgado, um casal de
septuagenários vindo de Barcelos, estava encantado com «um pequeno
oratório do século XVIII, quase igualzinho ao existente em casa dos
nossos pais, de grande devoção familiar e que levou sumiço quando
morreram». Só não o levaram porque, segundo ele, «não vinham preparados para isso».

Algumas tendas adiante, Elisabete Pereira, professora e viajando em companhia
da mãe, ambas vindas de Lisboa, manifestava a sua satisfação por ter encontrado o
que «desejava há anos e por preço acessível ao meu bolso». Nas mãos, envolvidos
em folhas de papel de jornal, ostentavam
dois castiçais de prata que iam guardar
na mala do automóvel em que se tinham
feito transportar e estava estacionado por
perto. À despedida, Elisabete lá foi acrescentado: «O gosto por castiçais de prata
ficou-me das leituras dos romances do
Eça (de Queiroz)».
A chegada de mais pessoas, provindas
da saída da missa dominical do meio dia
na Igreja de S. Francisco, provocou um
renovar da agitação que, no entanto, se
foi desfazendo lentamente. Para os expositores contactados «a melhor parte do dia tinha passado. Quando
chegar a mudança da hora e à medida que o tempo for
estabilizando o negócio vai melhorar. Hoje, felizmente
está um dia excepcional, mas ainda não é para ficar»
– eis a síntese dos vários depoimentos ouvidos.
Não se pense, porém, que só da venda de velharias e
antiguidades se fazem as “Feiras do Largo”. A procura
do livro usado e do coleccionismo é também significativa nas tendas e bancas onde se encontram à disposição
livros, postais e outros documentos em papel usados,
tal como elementos ou objectos de coleccionismo como
a filatelia, numismática, filatelia, calendários, discos ou
cassetes.
Interpelado num outro domingo, o numismata António Caldeira, do Pinhal Novo, revelou que se desloca
regularmente ao mercado de Évora «para comprar e
trocar moedas. O meu fornecedor habitual tem quase
sempre excelentes peças e a deslocação é compensadora». Pelo mesmo diapasão afinou Heliodoro Pimentel,
47 anos, igualmente numismata, de Lisboa mas casado

com uma eborense, que aproveita as visitas aos sogros para passar pelo
Largo de S. Francisco. «Há material muito antigo e valioso e gasta-se
bom dinheiro». Pimentel também gosta de filatelia: «mas nesse campo
as novidades são raras».
Se os frequentadores das “Feiras do Largo” são bastante loquazes, já o
mesmo não se passa com os expositores. Estes não gostam de falar para
«não compradores ou para bisbilhoteiros», dizem referindo-se a jornalistas. Um deles, alfarrabista, apesar de não declinar o nome aceitou divulgar
que vende bem «livros escolares antigos, números de revistas como “O Século Ilustrado” e a “Vida Mundial”, “Évora Ilustrada”, Boletim “A Cidade
de Évora” e romances vários de autores nacionais e estrangeiros. «Há um
ano fiz um grande negócio: vendi a muito bom preço, uma colecção encadernada dos primeiros 200 números do “Cavaleiro Andante”, uma revista
juvenil de banda desenhada que fez furor nos anos 50 e 60».
E há ainda duas mostras: uma de artesanato e outra de arte. Isto
porque o objectivo do município é proporcionar espaço aos agentes de
ambos os sectores para o escoamento da sua produção e a promoção
dos seus trabalhos artísticos, ao mesmo tempo que compatibiliza os públicos do mercado e do espaço comercial adjacente com esta forma de
comércio mais informal, com mútuo benefício e num quadro de maior
complementaridade e atractividade.
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a velha
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Rua da Selaria
Não há na cidade artéria mais comercial e concorrida que a antiga
Rua da Selaria, hoje com a denominação de 5 de Outubro. Esta proeminência advém – lhe do facto de funcionar há, pelos menos, sete
séculos como o mais rectilíneo trajecto de ligação da cidade antiga com
a cidade medieval, tomando como pontos de referência, respectivamente, a Acrópole e a Praça do Giraldo.
Segundo o padre Júlio César Baptista, historiador de âmbito local que
viveu na centúria passada, a primeira menção à sua existência reportase ao ano de 1376 e foi encontrada entre “Os pergaminhos dos bacharéis da Sé de Évora”. Em 1384 também Fernão Lopes, na “Crónica del
Rei Dom João I da boa memória”, lhe faz alusão ao relatar a morte da
Abadessa de S. Bento, que o povo destemperado tomou por favorável
a Castela e contra o Mestre da Avis.
Que, ainda antes disso, a rua já tinha vocação mercantil, assevera-o o
notável historiador Afonso de Carvalho, grande estudioso “da toponímia eborense”, no primeiro volume da obra homónima em que escalpelizou minuciosamente a temática, atribuindo-lhe as primitivas designações de Rua dos Mercadores e Rua da Sapataria, em curso no século
XII. Contudo, mesmo enquanto Rua da Selaria, ela nunca foi ocupada
totalmente por gente do ofício, ou seja,
por fabricantes de selas e arreios.
Certo é – de acordo com o referido especialista – que ali terão habitado e comerciado diversos manufactureiros de
couros. Igualmente confirmada é a presença, naquela via, de ourives de origem
judaica cujo labor principal consistia na
lavragem da prata. A crescente actividade
comercial que a animava fez mesmo com
que viesse a ser a primeira rua calcetada
da cidade, em meados do século XV.
De então para cá correram mais de cinco séculos, mas a rua não perdeu a sua
feição originária, ainda que a evolução
dos tempos haja determinado que, em
diferentes momentos e em função das
necessidades económicas, outros tipos de
actividades e de serviços ali se fossem instalando. Muitas delas, porém, não perduraram porque esse não era o seu espaço
natural. Por outro lado, é preciso não
esquecer que também as antigas oficinas
de produção pré-industrial foram sendo,
naturalmente, afastadas dos centros das
cidades e transferidas para outras zonas,
nelas ficando apenas as lojas de venda e
transacção de artigos.
Foi o que aconteceu na Rua da Selaria,
que os republicanos rebaptizaram com a
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data da implantação do novo regime, mas cujo nome
oficial não colou entre as gentes da cidade, exactamente
as mesmas que não deixaram que o arruamento se descaracterizasse. Entretanto o turismo e a procura crescente
de Évora fizeram-no ganhar um novo fôlego e trouxeram-lhe uma dinâmica insuspeita com a atribuição do
estatuto de Património Mundial pela Unesco ao Centro
Histórico da cidade em 1986.
Hoje, mais do que nunca, a Rua da Selaria é a via mais
emblemática do comércio tradicional da região. Nesse
caminho estreito, relativamente longo e de declive suave, que vai da Praça do Giraldo à Catedral e é calcorreado diariamente por centenas de visitantes nacionais
e estrangeiros, existem 9 lojas onde se podem encontrar
os mais diversos produtos artesanais, desde a olaria de
S.Pedro do Corval, Redondo e Nisa aos bonecos de Estremoz, passando pela Tapeçaria de Arraiolos. A oferta
estende-se ainda a muitos produtos regionais: objectos
de cobre, estanho, ferro forjado; latoaria e cestaria em
verga e vime; adornos e miniaturas em cortiça; peles
(vestuário) e feltro; cerâmica, rendas, trapagem e bordados e outros diversos, às vezes feitos dos materiais mais
inusitados.
No conjunto deste tipo de comércio três estabelecimentos merecem contudo particular destaque. Mencione-se
em primeiro lugar a Galeria Teoartis, onde a artista Teodolinda Pascoal recria com grande mestria a azulejaria
tradicional alentejana; depois, sublinhe-se a loja de Santos & Santana, na qual o tradicional mobiliário alentejano, pintado à mão, enche o olho a qualquer transeunte,

sendo que a derradeira referência vai para “O Alforje”, onde alguns
doces regionais de fabrico caseiro têm preparo de excepção.
Nesta rua de mercancia turística onde se cruzam idiomas, acotovelam
dialectos e atropelam sotaques, três ourivesarias fazem lembrar tempos
de antanho. No domínio dos trabalhos de couro, destinados ao adorno
e equipagem de cavalgaduras e cavaleiros, ou à prática da montaria, só
já a “Arte Equestre”, excelente loja situada na Rua Diogo Cão (transversal à Rua da Selaria) os pode fornecer.
Mas na Rua de Selaria, que deve ser percorrida com vagar, o visitante
pode ainda admirar o insólito Beco do Espinosa, no qual se localiza
o poço quatrocentista ou o nicho do Senhor Jesus dos Terramotos,
rodeado por um caixilho de azulejos de estilo rococó e fabricação lisbonense, assim chamado por estar datado de 1 de Novembro de 1755.
Quatro restaurantes, uma cafeteria e duas residenciais completam a
oferta desta rua, que conta ainda com a presença de uma agência de
viagens.
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passeio ambiental aqueduto da Água de Prata

vamos visitar

o Aqueduto

Uma visita a Évora fica sempre incompleta se circunscrita ao deambular pelo Centro Histórico. Nos arredores há também património edificado a conhecer, envolto por paisagens naturais de grande beleza e onde
perpassa o aroma das ervas e flores campestres, proveniente das inúmeras quintas e hortas que cinturam
a cidade. E, no meio dessa tranquilidade, é prazeiroso
sentir o contágio do multifacetado canto dos passaritos
que esvoaçam alegremente por todo o lado.
Um desses passeios pedestres e ambientais, em que se
conjuga o valor ecológico com o enriquecimento do espírito, é sem dúvida o que nos conduz ao conhecimento
pormenorizado do Aqueduto da Água de Prata, a mais
importante estrutura hidráulica construída em Portugal no século XVI (1533-1532). A monumental estrutura foi mandada erguer pelo rei D. João III, cuja corte
passava longos períodos na cidade e que, tal como a
população, se sentia afectada com a escassez de água.
Évora sempre tinha enfrentado problemas no abastecimento de água. Tudo leva a crer que os seus habitantes, até à construção do Aqueduto, captassem o
precioso líquido através de minas, poços e cisternas nas

respectivas moradias. Como a dificuldade na sua obtenção se agudizava nos meses de estiagem, causando incómodos e embaraços ao augusto monarca, à sua veneranda família e ilustre séquito, este decidiu
encarregar o arquitecto eborense Francisco de Arruda de construir
um aqueduto que pusesse termo ao problema da captação de água
potável e da sua distribuição pela cidade.
A tomada de água foi efectuada nas nascentes próximas de Nossa
Senhora da Graça do Divor, no concelho de Arraiolos, e transportada
por gravidade para a cidade, através de uma magnífica e deslumbrante
arcaria com cerca de 19 km de extensão. A obra de alvenaria transpôs
mesmo as muralhas da cidade, junto à Porta da Lagoa, avançou pela
Rua do Cano e chegou à Praça Grande. Maria Mourato Monteiro e
Virgolino Ferreira Jorge, no nº. 21 da revista “Monumentos” consideram que «a distribuição colectiva de água potável aos diferentes
pontos do tecido urbanizado de então, fazia-se, sobretudo, por meio
de fontes, chafarizes, lavadouros e balneários públicos».
À água da conduta acediam também os donatários (favorecidos por
uma doação) reais, que se foram multiplicando ao longo dos anos seguintes. Para gerir a situação, que exigia naturalmente uma utilização
metódica e eficiente da água, foi criado um “Regimento do Aqueduto
da Água de Prata”.
Durante quatro séculos, o Aqueduto foi cumprindo a sua função
de utilidade pública. Em meados da penúltima centúria, já bastante
arruinado, foi alvo de operações de beneficiação e restauro, pois já
era evidente que não conseguia satisfazer na totalidade as necessidade
de consumo. Com começo em 1873, a estrutura foi reconstruída, recebendo uma nova conduta ao mesmo tempo que se procedia a uma
redução do comprimento inicial do Aqueduto, obtida pela abertura de
trincheiras e elevação de mais arcadas.
Todas estas benfeitorias adiaram, apenas por mais umas décadas,
o problema da distribuição da água. Em 1933, os eborenses pude-
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Ao cabo de mais algum tempo, entra-se num pequeno bosque, formado em torno do Ribeiro de Pombal,
que, a partir das intervenções verificadas à entrada do
terceiro quartel do século XIX, é possível ultrapassar
pedonalmente. Nessa altura foi construída uma arcada, chamada do Cano Alto, com o objectivo de reduzir a distância de contorno do vale. Na pequena mata
abundam os espaços ripícolas (localizados na margens
do ribeiro), povoados de freixos, loureiros, salgueiros,
hera ou silvas, contrastando com os mais afastados,
onde espécies menos ávidas de água como a oliveira, a
azinheira, salsaparrilha ou o medronheiro afirmam a
sua presença. Assim nos vamos aproximando da zona
de Metrogos, as redes das nascentes.
Começa o acesso C, que faz a ligação entre a rede das
nascentes e um ponto extremo da Estrada do Sr. dos
Aflitos, com travessia do caminho dos Arcos do Divor.
É este o final do passeio ao longo da parte visível do
Aqueduto da Água de Prata, notável obra da arquitectura e da engenharia hidráulica. Informações sobre a
organização de passeios podem ser solicitadas no Posto
de Turismo de Évora.

Fotografia de Carlos Neves

ram finalmente dispor do abastecimento doméstico de água potável
em conexão a uma rede de esgotos subterrâneos. A importância do
Aqueduto decresceu notoriamente. As fontes e chafarizes foram sendo
abandonados, mas o antigo cano real ainda é responsável por cerca de
quinze por cento do actual consumo citadino.
Dos seus 19 kms de extensão, 8,3 estão à disposição do usufruto
público e da utilização como meio turístico. Neste último caso recomenda-se que o passeante use roupa e calçado desportivo e leve
água e comida consoante a dimensão do percurso que tem em mente
efectuar.
Os acessos, no sentido ascendente, são três, designados pelas primeiras letras do alfabeto, havendo em cada um parque de estacionamento
para visitantes. O Acesso A tem o seu início junto ao Convento da
Cartuxa, passando pela Quinta da Torralva e por S. Bento de Cástris, caminhando por uma zona ladeada de pastagens. A partir daí o
Aqueduto é subterrâneo e só voltamos a poder segui-lo à superfície do
outro lado da estrada de Arraiolos.
Começa aí o Acesso B, entre montados de sobro e azinho. Ao fim de
aproximadamente mil metros, aparece a Fonte do Arcediago, situada
na quinta do mesmo nome e que foi casa de campo do grande humanista, de renome internacional, André de Resende. Frade dominicano,
natural de Évora, teve sempre um acrisolado apego à terra que lhe
serviu de berço. Neste fontanário que mandou erguer em 1593, para
seu descanso e devaneio espiritual, deixou duas inscrições latinas da
sua autoria, hoje já pouco perceptíveis.
É nesta zona que se observam melhor as caixas de visita, facilmente
detectáveis por serem encimadas por um pináculo e que servem essencialmente para a decantação da água. Grosso modo, são pequenos
poços de alvenaria que, situando-se em plano inferior ao do cano,
recebem os detritos sólidos arrastados pela água, sendo ainda portadores de uma porta lateral que possibilita a sua limpeza.
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a matança do porco

A matança do porco é uma prática de há muito enraizada nos hábitos do povo alentejano. Nasceu, segundo reza
a tradição, entre os rurais que, labutando de sol a sol nas
terras dos senhores de pendão e caldeira, tinham necessidades alimentares que as parcas jornas não conseguiam
suprir. O pão, as azeitonas ou de onde em onde, uma
peça de caça miúda surripiada, com passagem directa ao
fogo ou à panela, eram aconchego de pouca substância,
para quem alombava em tão rudes tarefas.
A comida dos ganhões, nome por que eram conhecidos
os trabalhadores do campo no Alentejo, compunha-se
normalmente das rotineiras e pouco substanciais sopas
de cebola, hortelã ou de qualquer outra erva aromática,
em que o distrito ou o concelho de Évora passam por ser
os mais férteis do país. Em dias de festa o patrão lá abria
mão de um galináceo, de alguns nacos de carne de porco
ou, até, de um ou outro enchido, que durante alguns
dias forravam o estômago dos pobres.
Curiosamente, até meados do século XIX os suínos
tinham sido considerados pelos grandes terratenentes
como animais sujos e imundos, parentes abastardados
dos javalis e por isso indignos de comparecerem às mesas requintadas. Contudo, a sua carne, muito
saborosa e suculenta,
foi-se impondo ao paladar mais exigente, ao
mesmo tempo que o seu
valor alimentício ia paulatinamente ganhando
estatuto entre as gentes
de maiores posses. E se,
entre estas, só as partes
mais nobres eram consumidas, nas vilas e aldeias
vingava a ideia de que
tudo no porco podia ser
aproveitado.
Assim se foi desenvolvendo o hábito, entre
os menos bafejados pela
sorte, de se adquirir anualmente, e ainda que com
grande sacrifício, um pequeno bácoro para ser

abatido à entrada do Inverno, na altura dos grandes frios.
A sua criação não envolvia grandes gastos, dado que as
bolotas caíam quotidianamente e em abundância dos sobreiros e a erva podia ser livremente pastada nos montados de sobro e azinho. E o seu abate contribuía para
equilibrar o orçamento familiar e garantia o sustento por
muito tempo, até à próxima matança, se possível, fazendo-se uma gestão controlada da carne.
Costume secular, a matança sempre foi feita em tempo
certo, por alturas dos grandes frios, nos meses de Janeiro
e Fevereiro. Duas razões concorriam para isso: este era
o período em que as actividades agrícolas se reduziam
ao mínimo e em que, por sua vez, as baixas temperaturas ajudavam à conservação dos produtos. A operação
de abate, para além de não ser fácil, envolve um ritual
para o qual se convoca a presença de familiares e amigos. Normalmente inicia-se a um sábado. Durante um
fim-de-semana, todos são poucos para cumprir a função
de tudo aproveitar.
Cabe a um matador experimentado desferir o golpe
fatal. Entretanto, cinco ou seis pessoas seguram-no pelas
pernas e pelas orelhas. Os guinchos desesperados e sofridos do suíno, acompanhados de espasmos violentos,
dão bem conta de uma agonia relativamente prolongada
enquanto o sangue jorra para um alguidar. Os mais sensíveis estão afastados e só por ali aparecem mais tarde.
Em seguida o animal é chamuscado e esventrado. Nesta
fase alguns dos convivas já se aproximam para observar
e confirmar a justeza do provérbio popular: «Se queres
ver o teu corpo abre um porco». Retiradas as tripas e
lavadas pelas mulheres, as mesmas são preparadas para
as operações seguintes.
É então tempo de parar o trabalho e começar a festa.
Ao almoço já se comem sopas de sarapatel, febras e torresmos fritos regados com bom vinho da região. Com
os estômagos confortados e ao calor da fogueira armada
desde bem cedo e reavivada sempre que o lume parece
esmorecer, canta-se à alentejana até bem tarde.
No outro dia, a alvorada marca a necessidade do regresso à lide, que vai começar pelo desmancho do resto
da carcaça. Segue-se o lento e cuidado ensacamento das
tripas. Consoante a preparação a que são sujeitas, assim
fazem os tão famosos enchidos da nossa terra: linguiças, chouriços, cacholeiras, farinheiras, morcelas e salpicões.

Outrora, a matança do porco estendia-se por várias
casas e locais, num espírito comunitário e solidário.
Quem tinha ajudado recebia posteriormente ajuda. Até
meados de Março, conforme a extensão do Inverno, havia sempre festa, na certeza da chegada de mais um ano
em que a barriga não padeceria privações. Mas, a pouco
a pouco, a desertificação do mundo rural, o abandono
dos campos e a adopção de novas técnicas agrícolas foram modificando a vida, mesmo a dos que continuam a
querer resistir à perda dos velhos hábitos.
Actualmente, por via da imposição rígida de normas
da União Europeia, a pretexto de homogeneizar comportamentos e globalizar princípios de saúde pública, a
matança do porco, na sua versão tradicional, tem sido
largamente combatida. No mínimo exige-se a presença de um veterinário que se faz pagar a peso de ouro.
Outras regras sanitárias, como o abate em matadouro,
desincentivam também a sua prática. Determinados imperativos de natureza ética têm ganho também terreno,
condenando costumes ancestrais que os urbanos acoimam hoje de bárbaros.

Apesar de tudo, esta continua a fazer-se de forma clandestina em vilas, aldeias e principalmente em lugares ou
montes isolados na vasta planície alentejana, onde todos
se conhecem e a presença das autoridades não alcança.
E mesmo que, à distância, algum eco lhes chegue dessas
actividades, o que fazem é ignorá-lo para não cair no
desagrado dos poucos que por ali ainda habitam.
Este ano, a Câmara Municipal de Évora achou por
bem fazer a recriação deste hábito tradicional na Praça
do Giraldo, com a óbvia exclusão da parte não permitida por lei, no intuito de fazer descer a ruralidade à
cidade. Ali instalou dois carros de canudo e levantou
um lume de chão onde as febras foram assadas. Sopa
dos ganhões enriquecida com a presença da carne de
porco e enchidos cozidos também foi colocado à disposição de quem a quisesse saborear. Grupos de cantares
acompanharam a refeição, onde a pinga de estalo se fez
notar. Turistas nacionais e estrangeiros, surpreendidos
com este evento inédito, teceram loas à iniciativa que
lhes permitiu conhecer melhor a história e os segredos
de vida do povo alentejano.
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satisfazer o paladar
no Restaurante S. Luís
Não é segredo para ninguém que a gastronomia alentejana é das mais apreciadas
a nível nacional. Ninguém desconhece
também que o distrito de Évora possui,
pelo menos, meia dúzia de restaurantes
classificados entre os melhores do país.
Na cidade, há ainda cerca de mais dez,
que sendo igualmente conhecidos, vêem
no entanto os seus nomes ofuscados pelos mais referenciados entre os críticos
da especialidade, como “O Fialho”, “A
Tasquinha do Oliveira”, “A Cozinha de
Santo Humberto”, “O Luar de Janeiro”
ou o nóvel “Dom Joaquim”.
Entre esses outros estabelecimentos de
restauração, de muito boa qualidade, mas
menor visibilidade e sobejamente mais
generosos nos preços praticados, encontra-se o Restaurante S. Luís, situado
na Rua do Segeiro, nome que designou
“in illo tempore” a artéria onde residia
o proprietário ou condutor de uma sege,
isto é, de uma carruagem fechada, de
duas rodas, varais e um só assento, com a
frente fechada por cortinas ou vidraças e
puxada por dois cavalos.
Se esta rua de casas térreas simétricas,
que se estende em suave declive através
do emaranhado de ruelas, travessas e
becos saído da Praça do Giraldo em direcção à Porta do Raimundo, continuou
a ser habitada por palafreneiros, tratadores de equinos, condutores de caleches e
quejandos, é facto de que não temos notícia. É de estimar, porém, que por ali tenham proliferado durante décadas e décadas tabernas, casas de tavolagem e até
casas de prostituição. Entretanto, a partir
do século passado toda aquela zona acabou por se tornar quase exclusivamente
dependente da movimentação que lhe
trouxe a instalação nas redondezas do
Restaurante S. Luís
Rua do Segeiro 30/32
Telefone 266 741585
Encerra ao Domingo
Preço médio refeição – 17,00€
Aceita todo o tipo de cartões

Quartel do Regimento de Artilharia 1, o qual mais tarde
passou a ser de Artilharia 3.
Extinta a referida unidade militar em meados dos anos
80, a Universidade de Évora resolveu adquirir todo o
vasto espaço tornado disponível, para nele instalar o
Colégio António Verney, para onde foi transferido o Departamento das Ciências Exactas. Na Rua do Segeiro,
nos nºs. 30 e 32 existia então em casa geminada, que
não se destrinçava das outras moradias de habitação, um
lugar de petiscos chamado “A Biblioteca”. Como é de
calcular, os livros que ali se liam eram bem diferentes
dos das outras bibliotecas.
Com a febre dos bares e da animação nocturna, “A Biblioteca “ foi transaccionada para outros fins, diversos
e alguns pouco recomendáveis. Os novos proprietários
adulteraram-lhe a traça primitiva, escavacaram paredes,
danificaram-lhe o chão e destruíram-lhe o cunho ruralista e alentejano que ostentara. Até que, em 2001, Fátima
Roque, uma vidigueirense de origem, há muitos anos residente em Évora, comprou o imóvel, o recuperou e abriu
um restaurante de comida regional, a que deu o nome de
S. Luís, santo muito da devoção da senhora sua mãe.
Entra-se no restaurante à moda antiga, puxando a aldraba da porta.
De imediato, deparamos com o balcão, que se nos apresenta de viés. A
decoração da casa, simples e ao jeito da região, deixa-nos desde logo
cativados. Podemos amesendar-nos em duas salas diferentes, ambas pequenas mas muito acolhedoras: uma, à direita de quem entra, colocada
num piso um pouco mais elevado e que comporta 9 mesas, a outra, em
patamar um pouco inferior, situada à esquerda do balcão, a qual dispõe
apenas de 5 mesas e merece a preferência de grupos, pois permite algum isolamento em relação à entrada e ao outro compartimento.
A lista fixa regista 7 entradas, 8 sopas e peixes e 10 carnes. Mas às quartas e sextas-feiras o cardápio é enriquecido com pratos de caça e fazemse cataplanas e “fondues” sob encomenda. Não sendo extensa, a oferta
vale essencialmente pelas especialidades da gastronomia regional onde
avultam uma espectacular “açorda de fraca (galinha pintada) acerejada”
(10,50€), a “sopa de espinafres com queijo” (9€) , a “sopa de cação” (9€)
e as “migas de azeite com secretos de porco preto” (9,50€).
Fora disto, e porque a casa é muito frequentada por professores e
alunos universitários, e também por estrangeiros, que ali vão recomendados por alguns hotéis, existem outras propostas interessantes
com 4 tipos de bifes e um “rosbife com puré de maçã” (10€), ou umas
“costeletas de novilho” (13€) , para além de 3 tipos de
bacalhau e um “salmão gratinado com molho especial”
(10€).
A doçaria é conventual, com destaque para o “pão de
rala” e o “fidalgo”. Carta de vinhos razoável, mas fiel
à divisa alentejana. Ambiente excelente e serviço a preceito.
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repousar
no Solar de Monfalim
O Solar de Monfalim fica em pleno Centro Histórico de Évora, no Largo da Misericórdia, a dois passos
da central Praça do Giraldo. É desde logo, e para que
se tome boa nota, a mais antiga unidade hoteleira da
cidade.
Construída em meados do século XVI, esta antiga residência senhorial pertenceu a um fidalgo da casa real, D.
Gonçalo de Sousa. Mais tarde passou para a família dos
Cogominhos, que tinham paço na actual freguesia de
Torre dos Coelheiros, a cerca de 12 quilómetros da cidade. Com o extinção desta família, foram os Monfalins,
seus descendentes, que ficaram na posse do solar. Habitaram-no até finais do século XIX, altura em que,
Albergaria Solar de Monfalim
por dificuldades financeiLargo da Misericórdia, 1
ras, decidiram vendê-lo.
Évora
Os compradores transTel. 266 750 000
Fax: 266 742 367
reservas@monfalimtur.pt
25 quartos duplos
Preços: 70 a 85 € (época alta)
Preços: 50 a 60 € (época baixa)
Aceita cartões

formaram-no num estabelecimento hoteleiro, pelo que
o solar recebeu o seu primeiro hóspede em 1892. Com
o nome de Pensão Eborense, foi, durante bastos anos, o
único estabelecimento hoteleiro da cidade, depois de ter
desaparecido o Hotel Eborense, situado na Acrópole, no
antigo Palácio da Inquisição.
A Pensão Eborense dispunha de uma posição privilegiada, pois no prédio que lhe é contíguo funcionava o desactivado Salão Central Eborense, por essa altura a única
sala de cinema, e um pouco mais ao lado, mas em sentido
contrário, ficava o edifício dos CTT, que depois foi sede
da Delegação Distrital da Legião Portuguesa e onde hoje
se encontra instalada a messe de sargentos do Comando
de Instrução e Disciplina do Exército. Agregado a este
imóvel, mas em plano inferior e separada do mesmo por
uma protecção de ferro, temos a Igreja da Misericórdia,
de visita obrigatória para os mais devotos.

aposentos repousar no solar de monfalim
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O edifício foi depois adquirido por um negociante, de nome Luis Gonzalez, que o herdou, entre
muitos outros bens, do casamento estéril de sua tia, uma espanhola refugiada da Guerra Civil, com o
abastado proprietário eborense António Paquete, praticamente dono de quase toda a Rua de Valdevinos. Mas a sua exploração turística manteve-se sempre concessionada a outros.
Com o passar dos tempos o velho solar entrou em decadência e degradação, até que, em meados
da década de 90, a empresária do ramo de hotelaria e restauração Ana Ramalho Serrabulho decidiu
tomar conta dele e recuperá-lo, devolvendo-lhe o encanto e a graciosidade perdidas.
Reclassificado como albergaria, o Solar de Monfalim é, como se sublinhou, a mais antiga casa do
seu género e a mais tradicional de todas as existentes na cidade. A fachada do solar, caiada de branco
e com uma barra inferior em amarelo-ocre, tem um fascínio especial. Por cima do portal de entrada,
situado num plano ligeiramente superior ao da rua calcetada, vêem-se as armas dos Monfalins e, de
ambos os lados, sobram ainda à mostra vestígios do granito que constituiu o material de construção
originário. Na parte superior, cinco arcos de tipo manuelino deixam entrever o interior do primeiro
andar, onde se situa um pequeno pátio que dá acesso à
recepção e aos quartos.
Passa-se do rés-do-chão ao primeiro andar subindo
uma dupla escadaria de granito ladeada por muitos vasos com plantas de médio porte. A maioria dos quartos
possui janelas de sacada que dão para um pátio interior.
Todos possuem ar condicionado, casa de banho privativa, televisão, telefone directo, mini-bar e cofre. As camas são de ferro forjado e, juntamente com o restante
mobiliário, de grande sobriedade e tradicionalismo, ajudam a recriar um ambiente de fim do século XIX, pleno
de romantismo, afinal a altura em que o solar foi aberto
com as suas actuais funções.
Refira-se ainda que o pequeno almoço continental,
confeccionado à base de produtos regionais e a recender
a ruralismo, é simplesmente impecável. E é esta atmosfera e esta aura do passado que seduz visitantes nacionais
e estrangeiros, principalmente estes, que o preferem aos
hotéis mais padronizados.

CÂMARA MUN I C I P A L D E É V O R A | Rua Diogo Cão, Ed. de São Pedro | 7000 - 872 Évora
ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS

