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editorial

editorial

A décima edição da “Évora Mosaico” é, como não podia deixar de ser, um justo tributo ao Centro Histórico da 
nossa cidade, que há vinte e cinco anos recebeu da UNESCO a classificação de Património da Humanidade, corres-
pondendo a uma proposta apresentada nesse sentido pela autarquia de então. Na verdade, o executivo que a lidera-
va soube aproveitar de forma soberana a ideia de recuperação do património cultural e ambiental que no momento 
grassava por todo o mundo para fazer vingar, com inegável mérito, a sua candidatura. Mas é preciso não esquecer 
que o importante e notável legado recebido, constituído por prédios, sítios e lugares em excelente estado de conser-
vação e preservação, foi o resultado da acção de muitos que amaram de forma acrisolada a cidade e se bateram em 
alturas distintas contra a sua descaracterização tentada, reforçaram com carácter pedagógico o conhecimento dos 
seus edifícios, ruas e praças ou a cantaram divulgando por muitos cantos a singularidade do seu passado.

Nas páginas que se seguem recordam-se as fases evolutivas por que o Centro Histórico passou, desde que o culto 
do monumento surgiu até aos nossos dias, na sequência de várias etapas em que alguns deles foram demolidos, 
muitos mais recuperados e outros ainda requalificados e adstritos a outros fins que não os primevos; tudo isto sem 
que, no entanto, a sua traça original fosse comprometida. Évora, através da acção dos suas gentes, dos seus grupos, 
dos seus estudiosos e dos seus divulgadores, conseguiu manter quase imutável a sua imagem de uma grande cidade 
da história portuguesa.

É nesse sentido que a “Évora Mosaico” entende destacar aqui as figuras de Ramalho Ortigão, Gabriel Vítor do 
Monte Pereira, de Caetano Câmara Manoel, Florbela Espanca, António Bartolomeu Gromicho, Alberto de Sousa, 
Rui Ângelo do Couto, do grande Túlio Espanca, de Vergílio Ferreira e de D. Vasco Maria Eugénio d’Almeida, e o 
papel inquestionável e pioneiro como associação de defesa do património levado a cabo pelo Grupo Pro-Évora.

A classificação da UNESCO projectou de novo Évora para os roteiros culturais e turísticos nacionais. O Centro 
Histórico mudou a sua face e perdeu parte da sua função residencial, substituída pela actividade terciária. Tornou-
se cosmopolita e sofisticou-se. Mas a usura do tempo, causando a degradação acelerada dos prédios e edifícios, 
começou a sentir-se por volta dos anos 90. Urgia, em consequência, acudir ao problema com medidas adequadas, 
mas a que o Estado não correspondeu com apoios significativos, antes descurou as suas obrigações em relação aos 

próprios imóveis de que era proprietário.
As dificuldades em obter verbas para a recuperação de áreas em risco só cessaram com a 
entrada em vigor dos quadros comunitários de apoio. Foi então possível pôr em curso o 

programa EVORACOM (visando a modernização urbanística e comercial), o PROSIURB 
(tendo por objectivo a requalificação urbana e a valorização ambiental) e o Programa Polis 
(para limpeza e desobstrução da parte exterior das muralhas de forma a criar nesse espaço 
um longo corredor verde).

Estas intervenções aconteceram num período de transição de dois mandatos. Mas nos 
três sequentes mandatos, sob a minha presidência, a autarquia, contando com o apoio de 
várias instituições e também de alguns privados, continuou a empenhar-se na defesa e na 

valorização do Centro Histórico. E a demonstrá-lo aí está em marcha o ambicioso progra-
ma “Acrópole XXI”, promovido pela Câmara e que, envolvendo mais nove entida-

des em regime de parceria, se propõe requalificar zonas e imóveis, particu-
larmente, mas não exclusivamente, centrados naquele espaço nobre, com 

o propósito de o revitalizar em termos culturais, comerciais e turísticos.
Continuaremos pois a procurar preservar, recuperar e proteger o Cen-

tro Histórico, legado grandioso dos nossos antepassados, símbolo maior 
da nossa memória colectiva, que temos a obrigação de deixar conve-
nientemente conservado aos vindouros, como testemunho eloquente do 
passado glorioso desta mui nobre e sempre leal cidade de Évora.
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Os naturais e os filhos adoptivos de 
Évora sempre tiveram consciência da 
monumentalidade da sua cidade, enten-
dido o adjectivo qualificativo no seu mais 
histórico e lato significado de um espaço 
de assinalável concentração de monu-
mentos. «A palavra latina monumentum 
remete para uma das funções do espíri-
to, a memória. O verbo monere significa 
“fazer recordar”. O monumentum é um 
sinal do passado. Atendendo às suas ori-
gens filológicas, monumento é tudo aqui-
lo que pode evocar o passado, perpetuar 
a recordação” - assim no-lo esclarece Jac-
ques Le Goff, grande historiador francês 
contemporâneo.

Sabendo-se que monumentum é o ge-
rúndio do verbo monere, é fácil de con-

Convento do Paraíso

as primeiras classificações
e o papel de Gabriel Pereira

cluir que o monumento nasce do desejo de celebrar e 
preservar a memória de um determinado facto ou acon-
tecimento. E embora o grande culto pelo monumento 
só tenha aparecido no terceiro quartel do século XIX, 
parece ter havido desde sempre na população aqui nada 
ou criada uma percepção temporã de que a cidade com-
portava uma acumulação continuada de edifícios que, 
pertencendo a um passado comum, marcavam a sua 
história enquanto comunidade. Só assim se justifica que 
um património cultural construído tão vasto e diverso, 
abrangendo vestígios dos diferentes povos que por ela 
passaram, tenha chegado aos nossos dias num estado 
quase exemplar de preservação e conservação.

O culto do monumento desencadeado pelo romantis-
mo e resultante do seu apelo à exaltação do passado, 
nomeadamente à Idade Média e ao valor da obra artís-
tica então produzida, deve-se em grande parte aos es-
critores, aos jornalistas, aos pintores e, posteriormente, 
aos primeiros fotógrafos. Enquanto as gentes da escrita 
foram dando notícia do grande número de monumentos 
dispersos por todo o país, contribuindo para o conhe-
cimento da sua existência, os segundos empenharam-se 
em difundir nas suas pinturas ou fotografias a localiza-
ção, aspecto e formas dos mesmos. 

No entanto, foi só no início da segunda metade do 
século XIX que se veio a reconhecer a necessidade de 
promover um levantamento nacional, de molde a per-
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mitir a identificação de todos os edifícios que pudessem 
ser considerados como monumentos e, por isso, abran-
gidos por um regime especial de protecção. Começavam 
então a fazer-se sentir as consequências da célebre lei 
liberal de 1834, que nacionalizou os bens imóveis das 
ordens religiosas. A sua selecção e destino tinham sido 
gizados a esmo por gente sectária e mal informada.

Destarte o Estado chamou a si os que se apresentavam 
em melhor situação de conservação, possibilitando a sua 
utilização imediata em novas funções administrativas 
e militares. Muitos dos outros - e aqui se incluíram os 
de maior valor patrimonial e histórico - a carecerem de 
obras de recuperação, foram colocados à venda e adqui-
ridos por novos ricos saídos da burguesia fundiária, que 
os vieram a transformar em armazéns, arrecadações, 
estábulos, locais de recolha de instrumentos e alfaias 
agrícolas e outros usos afins. Os que não encontraram 
interessados foram condenados à demolição. E os es-
tritamente femininos sofreram a mesma sorte, mas só 
depois da morte da última ocupante. Normalmente, o 

argumento utilizado foi o de que era necessário alar-
gar arruamentos e criar novos espaços em lugares muito 
congestionados.

Foi o aconteceu em Évora, onde a maioria dos pré-
dios religiosos (conventos, mosteiros, colégios, igrejas e 
palacetes) foi reutilizada para neles se alojarem os mais 
diversos tipos de equipamentos e instalações oficiais. 
Quanto aos que foram arrematados em hasta pública, 
os novos donos, na sua insensibilidade cultural, conferi-
ram-lhes usos tão desvairados daqueles para que tinham 
sido criados que, ao fim de algum tempo, pelo menos 
no seu interior já se encontravam totalmente irreconhe-
cíveis, tais os danos recebidos. Demolidos vieram a ser 
em tempos diferentes o Convento de São Domingos, o 
Convento do Paraíso, o Convento de Santa Catarina e o 
Convento de Santa Mónica. 

Entretanto os escritores, com particular destaque para 
Alexandre Herculano, insistiam na urgência de fazer 
aprovar medidas tendentes à salvaguarda do patrimó-
nio artístico e cultural português. Todavia, a demora no 

Rua da República (antes do alargamento)

Muralhas definidoras do Centro Histórico

alcance da estabilização política e, posteriormente, a mobilização de 
interesses da mais diversa índole foram protelando qualquer iniciativa 
governamental. Exasperado com a inércia oficial, um grupo de sete per-
sonagens decidiu, em 1863, fundar a Real Associação dos Arquitectos 
Civis e Arqueólogos, com o objectivo de zelar e pugnar pela divulgação 
do património cultural português.

Évora, porém, tomava a dianteira no processo de inventariação do 
património. Em 1871 o Governo Civil, por iniciativa do titular do car-
go, Visconde de Guedes, faz editar um pequeno “Roteiro da Cidade de 
Évora e breves notícias dos seus principais monumentos”, numa acção 
pioneira em Portugal. E em 1884 o erudito Gabriel do Monte Pereira 
começa a publicar, em 37 fascículos, uma série de estudos sobre os 
monumentos da cidade, que terminaria em 1894. Da sua compilação 
resultou a obra intitulada “Estudos Eborenses – História e Arqueolo-
gia”, notável documento que situa a cidade no evoluir do seu passado 
histórico.

Finalmente, em 1882, foi criada a Comissão dos Monumentos Nacio-
nais, adstrita ao Ministério das Obras Públicas e presidida pelo arqui-
tecto Joaquim Possidónio da Silva, que à frente da Real Associação dos 
Arquitectos e Arqueólogos Portugueses se havia distinguido pelas suas 

acções em defesa da salvaguarda do património cultural. 
Apesar da sua avançada idade - tinha já 76 anos - este 
imprimiu uma assinalável dinâmica aos trabalhos, en-
viando um questionário a todos os municípios do país 
pedindo várias informações e esclarecimentos relativos 
a monumentos religiosos, civis e militares existentes na 
área de cada um. Contudo, a celeridade e a prioridade 
concedidas ao assunto não foram apanágio da adminis-
tração local. Poucos responderam, mas Évora enviou o 
seu relatório. Ainda assim, Possidónio da Silva consegue 
entregar em 1884 um relatório da Comissão dos Monu-
mentos Nacionais.

Os anos seguintes são passados na análise dos inúmeros 
casos detectados de degradação quase completa de edifí-
cios em relação aos quais era imperioso decidir sobre o 
seu futuro. No geral, teciam-se críticas quanto ao traba-
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lho da Comissão dizendo que esta era composta apenas 
por intelectuais, faltando-lhe todavia homens práticos, 
como engenheiros e arquitectos, que trabalhassem efec-
tivamente no terreno. A tutela também deixara de apoiar 
financeiramente o projecto. A Comissão foi extinta em 
1898, dois anos após a morte de Possidónio da Silva, aos 
90 anos, que nos últimos tempos era apenas uma figura 
simbólica e havia sido substituído por Luciano Cordeiro.

Para preencher o vazio deixado pelo desaparecimento 
da Comissão dos Monumentos Nacionais é constituí-
do o Conselho Superior dos Monumentos Nacionais, 
presidido pelo escritor e jornalista Ramalho Ortigão, 
que havia dado à estampa em 1896 a obra “O Culto da 
Arte em Portugal”, onde condensava os vários textos de 

que dois anos depois, em 1904, apresentou o primeiro projecto glo-
bal para a classificação dos monumentos, divididos em três grupos: 
megalíticos e pré-históricos; antigos; e da idade média, renascença 
e modernos até 1810, sendo que estes ainda se encontravam subdi-
vididos em religiosos, militares e civis.

Gabriel Pereira, que se firmara como o grande inventariador e te-
órico do património monumental (211 fichas e verbetes existentes 
eram da sua autoria), veio a sair do Conselho dos Monumentos Na-
cionais no âmbito de uma remodelação efectuada em 1905. De entre 
os novos membros realce-se a entrada do também eborense Caetano 
da Câmara Manoel, que, entretanto, se ilustrara com a publicação de 
um artigo intitulado “A Arqueologia Eborense” no I volume da obra 
“O Arqueólogo”, e de um opúsculo com a estranha designação “Atra-
vez - A Cidade de Évora ou Apontamentos sobre a cidade de Évora”.

Templo Romano, classificado em 1907

informação crítica que escrevera no domínio das suas 
investigações e preocupações na defesa, conservação e 
salvaguarda dos monumentos portugueses. O jornalista 
era também bastante procurado por civis que, possuindo 
imóveis de valor histórico, lhe pediam conselhos sobre a 
melhor forma de proceder à sua reabilitação.

Na nova estrutura, que iniciou a sua actividade em 
1900 e englobava como vogal o eborense Gabriel Pe-
reira, Ramalho Ortigão tentou implantar as suas ideias, 
que não raro conflituavam com a linha de actuação deli-
neada pelo respectivo ministério. Foi neste contexto que 
em 1902 Ortigão se desligou da presidência do Conse-
lho Superior, embora continuasse a colaborar de modo 
bem activo elaborando e emitindo pareceres sobre as 
questões mais complexas. O seu lugar no Conselho, que 
entretanto perdeu a designação de Superior, veio a ser 
ocupado por Gabriel Pereira, antes já vice-presidente, 

Mas o essencial do arrolamento e ca-
talogação dos bens estava concluído ao 
cabo de um longo processo em que Ga-
briel Pereira havia dado um contributo 
excepcional e decisivo, particularmente 
na sua última fase. Seguindo de muito 
perto a sua divisão tipológica, o Conse-
lho de Monumentos Nacionais classifi-
cou, em 1906, o Castelo de Elvas, e no 
início do ano seguinte procedeu de igual 
forma a mais 14 edifícios, entre os quais 
a Sé de Évora e o Templo Romano. Em 
1910 a lista, que já incluía um total de 
516 monumentos dos mais diversos ti-
pos disseminados por todo o país, foi 
apresentada ao Governo, que a aprovou 
e oficializou mediante a sua publicação 
em forma de Decreto de 16 de Junho no 
“Diário do Governo”.

Para além dos já citados, a classificação, 
no concernente à cidade de Évora, era 
também atribuída ao Aqueduto da Água 
de Prata, à Casa de Garcia de Resende, ao 
Chafariz da Praça do Giraldo, ao Colégio 
do Espírito Santo, à Ermida de S. Brás, 
à Igreja da Cartuxa, à Igreja da Graça, à 
Igreja de S. Francisco, à Igreja dos Lóios, 

às muralhas de Évora (cerca romana e árabe) e ao Palácio de D. Ma-
nuel. Saliente-se que tinham sido excluídos todos os monumentos tidos 
por irrecuperáveis devido ao seu estado de degradação e de destruição 
humana. Apesar de algumas diatribes e arbitrariedades cometidas pelas 
autoridades e pelos civis, fruto da submissão a interesses às vezes pouco 
compreensíveis e/ou filhas da ignorância endinheirada, a cidade soube-
ra como poucas preservar o seu património. Tirando Lisboa, nenhuma 
outra tinha tão grande número de edifícios classificados.

E ademais fora possível dotá-la de dois edifícios modernos para a 
época e de assinalável valor arquitectónico e cultural, como o Palácio 
Barahona (começado em 1863) e o Teatro Garcia de Resende (primeira 
pedra lançada em 1881), ambos da iniciativa do grande proprietário 
e benfeitor eborense José Maria Ramalho Dinis Perdigão. Qualquer 
deles só foi concluído após a sua morte por vontade da viúva, D. Inácia 
Angélica, que viria a consorciar-se tomando por marido o bacharel em 
Direito e igualmente rico terratenente Francisco Eduardo de Barahona, 
também ele filantropo de excepção.
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o pioneirismo decisivo 
do Grupo Pro-Évora

Colégio de S. Paulo / sede do Grupo Pró-Évora

Depois do 5 de Outubro de 1910 o novo regime ex-
tinguiu o Conselho dos Monumentos Nacionais. A re-
organização dos respectivos serviços aconteceu no ano 
seguinte e veio a dividir o país em três circunscrições ar-
tísticas, a que correspondiam os Conselhos de Arte e de 
Arqueologia de Lisboa, Porto e Coimbra, tendo por ór-
gão de cúpula um Conselho Nacional. Esta foi a estrutu-
ra congeminada e tutelada pelo Ministério da Instrução, 
na qual assentaria a defesa dos interesses arqueológicos 
do país durante a vigência do regime republicano.

Pormenorizando: a estes Conselhos estavam confia-
das, entre outras missões, as de organizar exposições 
destinadas a estimular a actividade artística, proceder 
à aquisição de obras de arte e classificar os monumen-
tos da sua circunscrição e zelar pela sua conservação. 
Esta última obrigação foi, porém, negligenciada, pois 
apostou-se quase exclusivamente na criação de Museus, 
seguindo-se a tendência verificada em toda a Europa. 
Preocupação idêntica ocorreu em Évora com a implan-
tação do Museu Regional em 1915, cujo processo foi 
bem complexo. Integrada na circunscrição artística de 
Lisboa, a urbe estava cingida aos interesses dos círculos 
bem pensantes da capital.  

Nos finais da segunda década do século voltavam a 
pairar nuvens muito negras sobre o futuro de parte do 
património edificado da cidade, que, por não se en-

contrar classificado, poderia ser demolido ou até mes-
mo vendido. No sentido de evitar que tal pudesse vir 
a acontecer, uma série de cidadãos locais, inicialmente 
reunidos num grupo designado por Amigos do Museu, 
resolveram alargar o âmbito do seu campo de interven-
ção e constituir o Grupo Pro-Évora, uma Associação de 
Defesa do Património da cidade, sem fins lucrativos, 
prometendo os seus membros empenhar-se no cumpri-
mento integral dos objectivos assumidos. 

O Grupo Pro-Évora deu-se por formado a 16 de 
Novembro de 1919 e teve como primeiros dirigentes 
Leonor Fernandes de Barahona Caldeira (presidente), 
Celestino David, Carlos Serra, José Serra, António Na-
tividade (padre), Manuel Lopes Marçal e José Sebastião 
de Torres Vaz Freire, que integravam a Direcção, e ainda 
por António Villas Boas, Domingos Vaz Madeira, Joa-
quim António Simões e Manuel António do Monte, que 
compunham a Assembleia Geral. Os outros sócios fun-
dadores foram Leonor d’Oliveira Fernandes, Agostinho 
Felício Caeiro, António Augusto da Veiga Matroco, Do-
mingos Pires, Jaime Rodrigues Feliciano, Joaquim José 
Matos Fernandes, Joaquim d’Oliveira Fernandes, José 
Eduardo Calça e Pina Câmara Manoel, José Miguel de 
Almeida, Joaquim Manuel dos Santos Garcia, Manuel 
Sereto Moniz e Raul Albano da Veiga Matroco. Tratou-
se da primeira agremiação do género a ser fundada no 
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país, o que testemunha à saciedade o orgulho que os 
eborenses sempre nutriram pela sua cidade e o extraor-
dinário apego às marcas do passado que os seus anteces-
sores por aqui foram deixando. Afinal de contas, Évora 
era uma cidade de memórias e com memória. 

A actividade do grupo em torno dos objectivos tra-
çados e o denodo colocado na sua concretização levou 
a que o Grupo fosse quase de imediato promovido a 
correspondente oficial da Comissão de Monumentos do 
Conselho de Arte e Arqueologia de Lisboa. De posse 

de tal estatuto, vem a solicitar, e a conseguir, que sejam 
classificados em 1920 como Monumentos Nacionais as 
torres da Rua Nova, a torre pentagonal da Rua da Sela-
ria e o arco de D. Isabel. 

O ano seguinte é ainda marcado pela sua acção persis-
tente e tenaz junto do Conselho de Arte, onde pediu a 
classificação dos Conventos de S. Bento de Cástris e do 
Calvário, parte do Convento dos Lóios não abrangida 
pela classificação de 1910, Igreja do Convento de Santa 
Clara, Caixa de Água da Rua Nova, Chafariz da Porta 
de Moura, Porta de Avis, Palácio dos Condes de Basto, 
Torre sineira do Convento do Salvador e das Muralhas 
e Torres existentes na cerca fernandina. 

A classificação como Monumento Nacional «de parte 
dos prédios militares que constam das antigas muralhas, 
portas extremas e da Porta da Alagoa e do Raimundo» 
foi proposta com suprema urgência, pois tornava-se im-
perioso impedir a Câmara Municipal de as vender em 

Parte da muralha salva por intervenção do Grupo Pró-Évora

hasta pública, a que se seguiria a sua destruição, a exem-
plo do que havia sucedido em 1905 com o município de 
Braga, que em nome da construção de um edifício que 
pretensamente mostraria o progresso da cidade consen-
tiu na alienação e derrube das suas ancestrais e nobres 
fortificações. 

Esta foi seguramente a maior vitória do Grupo Pró-
Évora. Sem a sua intervenção decisiva, a cidade teria ain-
da hoje muitos monumentos, mas decerto não haveria 
hoje Centro Histórico, por falta de elementos que o ba-

lizassem e o protegessem. 
No ano de 1922 todas as 
propostas de classificação 
pedidas pelo Grupo Pró-
Évora, a que seria aduzida 
a do Colégio do Espírito 
Santo (actual Universida-
de de Évora), foram aten-
didas e incluídas na nova 
lista de Monumentos Na-
cionais, a primeira de ma-
triz republicana. Por esta 
altura já a cidade e a sua 
zona envolvente possuíam 
cerca de uma trintena de 
elementos classificados, o 
que assegurava a conser-
vação legal de todo o seu 
vasto património e limita-
va toda e qualquer inter-
venção que ali pudesse ser 
projectada. 

A criação de estruturas 
estatais (Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumen-
tos, com Delegação em 
Évora) e autárquicas (Co-
missão Municipal de Arte, 
Arqueologia e Defesa do 

Património) foi esbatendo posteriormente a acção do 
Grupo na área em questão, se bem que, no âmbito deste 
último organismo, a emissão de pareceres e conselhos 
se tivesse continuado a processar com alguma regula-
ridade.

A promoção da singularidade da cidade continuava a 
fazer-se de formas diversificadas. Em 1913 a Papelaria 
Nazareth fazia editar uma colecção de pequenas foto-
grafias coloridas com os principais monumentos da ci-
dade e, dez anos anos mais tarde, coube a vez ao escri-
tor e jornalista Raul Proença de escrever o “O Guia de 
Évora e arredores”, em edição da Biblioteca Nacional. E 
em 1930, sob a chancela da Empresa Nacional de Publi-
cidade, saiu um belo livro intitulado “Évora”, com mag-
nífico texto do arqueólogo Matos Sequeira e fascinante 
ilustração (desenhos e aguarelas) do pintor Alberto de 
Sousa. Este singular artista tinha sido também o editor 
gráfico da interessante revista “Ilustração Alentejana”.
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O Regulamento Geral da Construção Urbana para a 
Cidade de Évora aprovado em 1937 veio disciplinar a 
edificação na urbe medieval, onde se começavam a notar 
algumas alterações e outros tantos atropelos à sua traça 
característica. No seu artigo terceiro o documento esti-
pulava mesmo: «A cidade de Évora é, pelo valor intrín-
seco, de interesse nacional, devendo, por isso, manter-se 
a sua fisionomia sem alterações que a prejudiquem».

Em consequência, na zona intra-muros delimitada pe-
las muralhas e pela designada Estrada de Circunvalação 
vieram a ser interditados os aumentos de volumetria já 
registados em alguns prédios e impedidas as construções 
ou reconstruções que ferissem ou ofendessem a estética 
citadina. Do mesmo modo, foram goradas as tentati-
vas de introdução de cores alegres e desencontradas na 
pintura das fachadas dos prédios. O branco da cal foi 
imposto sem resistência. À preservação dos monumen-
tos juntava-se agora a consciência de que era também 

os instrumentos fundamentais
de protecção e requalificação

gências da vida económica e social, da estética, da higie-
ne e da viação, com o máximo proveito e comodidade 
para os seus habitantes».

O Ante-Plano ou Plano Prévio de Étienne de Gröer 
não mexia por assim dizer no tecido urbano medieval, 
mas versava predominantemente sobre o espaço extra-
muros, para o qual o franco-russo propunha uma ex-
pansão inspirada no movimento inglês da chamada cida-
de-jardim, em que os subúrbios deveriam ser utilizados 
para novas habitações, não geminadas ou enfileiradas, 
inscritas em pequenos bairros e dispondo de espaços 
verdes em profusão. O plano, que levou o seu tempo 
a elaborar, só veio a ser aprovado pelo município em 
1945 e aprovado pelo Governo.

Na cidade, porém, muitos edifícios emblemáticos en-
contravam-se arruinados, sendo a sua recuperação pro-
blemática, e o Estado necessitava de encontrar espaços 
para alojar serviços essenciais à vida de então. É assim 
que, sob a orientação e fiscalização da 3ª. Secção (Sul) 
da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos, locali-
zada desde 1937 no Convento dos Lóios e dirigida pelo 
arquitecto Humberto Reis, se vão processar no interior 
das muralhas as primeiras demolições, restauros e re-
conversões controladas.

A primeira intervenção a solicitar a acção das marre-
tas, picaretas e camartelos municipais foi o arrasamento 

Obras de demolição para abertura da Rua de Olivença

necessário zelar pelo equilíbrio e ordenação do conjunto 
edificado no interior da cidade. Évora tinha, e queria 
continuar a ter, identidade própria no panorama urba-
nístico.

Entretanto, em 1934, o recém-criado Ministério das 
Obras Públicas, comandado pelo dinâmico engenheiro 
Duarte Pacheco, determinara a obrigatoriedade de to-
dos os municípios passarem a dispor de Planos Gerais 
de Urbanização aprovados e autenticados pelo gover-
no. Como a Câmara de Évora não dispunha de pesso-
al especializado para a sua realização, Duarte Pacheco 
designou o arquitecto francês de origem russa Étienne 
de Gröer para o conceber e gizar. Étienne de Gröer era 
um famoso urbanista europeu que o ministro trouxera 
para Portugal, em companhia de outros dois estrangei-
ros, também franceses, para modernizar as condições de 
habitabilidade das sedes municipais «em ordem a obter 
a sua transformação e desenvolvimento segundo as exi-
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da quase totalidade do decrépito Convento do Salvador, para naquele 
espaço ser construída a estação dos CTT. A obra iniciou-se em 1948 
e implicou a abertura da nova Rua de Olivença, terminada em 1951, 
enquanto os Edifícios e Monumentos do Sul proporcionavam a recupe-
ração adequada ao arco de D. Isabel. A mesma entidade reabilita com 
rara felicidade a Torre sineira do templo e os claustros, para onde se 
iria transferir a sua sede, deixando o Convento dos Lóios.

Ainda em 1948 é demolido o velho casario do Largo D. Miguel de 
Portugal, encostado à Sé, elemento espúrio ao grandioso monumento e 
que sonegava a visão daquela face do templo. A oportuna intervenção 
conduzirá por seu turno à reformulação do adro da Catedral, à cons-
trução da escada de ligação ao Largo e ao desimpedimento do respec-
tivo alçado. O lugar ganha então a sua feição actual. No ano seguinte 

é o Palácio de D. Manuel que, depois de 
décadas de abandono e ostracismo, passa 
por importantes obras de reconstrução e 
restauro, sob a orientação da Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos do 
Sul, ganhando a sua actual feição.

A demolição de outros edifícios para 
dar lugar à instalação de instituições 
financeiras na Praça de Giraldo, locali-
zação por todas almejada, começará em 
1955. O prédio ocupado pelos Grandes 
Armazéns do Chiado foi completamente 
derrubado para ali ser erguida a Delega-
ção em Évora do Montepio Geral. Ou-
tro tanto se verificou no tocante a um 
renque de casas na Rua da República, 
próximo da Farmácia Galeno, onde a 
Caixa Geral de Depósitos veio a insta-
lar a sua Agência em Évora. Construção 
que teve de se submeter ao Regulamento 
Geral da Construção Urbana, pois a Câ-
mara reprovou o primeiro projecto que 
lhe foi apresentado e feria o legalmente 
estatuído.

Ainda nesse ano de 1955 deram-se por 
concluídas as obras de alargamento do 
Buraco dos Colegiais, local assim conhe-
cido por ser frequentado pelos alunos 
do Real Colégio da Purificação, manda-
do construir pelo Cardeal D. Henrique 
e que abrira portas em 25 de Março de 
1593, sendo actualmente sede do Semi-
nário Maior de Évora. Tal só se tornou 
possível mercê da doação efectuada dois 
anos antes à Câmara Municipal dos ter-
renos contíguos à muralha por parte da 
Casa Cadaval, o que permitiu a urbaniza-
ção e ajardinamento daquele amplo espa-
ço, que se prolongava até praticamente às 
traseiras do Palácio dos Condes de Basto. 
Isto implicou o derrube de um prédio na 
Rua José Estevão Cordovil, mas manteve-
se a circulação pedonal, preservando-se a 
porta aberta na muralha, hoje conhecida 
por Porta do Moinho de Vento, designa-
ção que não é porém consensual entre os 
académicos eborenses.

Temos assim que, em meados dos anos 
50, Évora já se encontrava munida dos 
instrumentos administrativos adequados 
para impedir a sua descaracterização e 
dotada de um órgão oficial descentrali-
zado, os quais, no seu conjunto, zelavam 
pela preservação do património, orien-
tando simultaneamente as demolições, 
adaptações, restauros e recuperações di-
tadas pelo natural evoluir urbanístico.

Edifício do Montepio Geral (antigos Armazéns do Chiado)
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ruas, portas, largos, janelas e jardins

Tanto quanto os seus monumentos, também as ruas de Évora sempre fasci-

naram quem nos visita, ainda que os autóctones passem por elas com a indi-

ferença de quem as vê todos os dias e as calcorreou desde sempre. No livro 

de Ramalho Ortigão anteriormente citado, “O Culto da Arte em Portugal”, 

já o escritor e jornalista, em 1896, fazia a valorização e o elogio de ambas as 

vertentes, assim escrevendo: «O que em Évora nos embeleza e nos encanta, são 

os seus velhos mosteiros, as suas antigas igrejas, os nomes das suas primitivas 

ruas, estreitas e sinuosas, tão curiosos e tão arcaicos (...); são os quadros incom-

paráveis do seu paço arquiepiscopal; são os variadissimos documentos da sua 

arquitectura ogival e da sua arquitectura da Renascença (...)».

Sensivelmente três décadas depois, Florbela Espanca, no soneto que dedicou 

a Évora, delas dirá na primeira quadra: «Évora! Ruas ermas sob os céus / Cores 

de violetas roxas... Ruas frades / Pedindo em triste penitência a Deus / Que 

nos perdoe as míseras vaidades». E em 1957, no seu ensaio “Carta ao Futuro”, 

o grande escritor Vergílio Ferreira reconhecerá que «a noite medieva mora 

ainda nas ruas que se escondem pelos cantos, nas pedras cor do tempo ouço 

um atropelo de vozes seculares. Vozes de populaça, gritos de condenados, ecos 

de reis, senhores, estrépito de guerras, ódios e sonhos, sob a imobilidade dos 

mesmos astros».

Ramalho Ortigão viu-as ainda de terra batida, a maioria, mas também as 

principais calçadas já de empedrado manhoso e rudimentar. O seu calcetamen-

to moderno (calçada à portuguesa) processou-se, de forma faseada, entre 1880 

e 1909, abrangendo sucessivamente o Largo da Graça, Rua do Raimundo, Rua 

Ancha, Rua do Conde da Serra da Tourega, Rua de Machede, Rua do Paço, 

Rua dos Infantes e Rua de Avis. A melhoria do pavimento da Rua do Paço 

implicou a demolição das arcadas próximas da Praça de Giraldo, situadas do 

lado esquerdo de quem subia a via, para facilitar a entrada na 

Grande Praça.

Com a instauração da República, muitos dos nomes medie-

vais das principais artérias do espaço intra-muros foram subs-

tituídos por acontecimentos ou personagens relacionados com 

aquele movimento revolucionário. Essas alterações passaram 

a figurar nas respectivas placas toponímicas. As novas autori-

dades, porém, como as da Ditadura Militar, pouco interesse 

revelaram pelo reforço da pavimentação das ruas. Em 1943, 

o vereador António Bartolomeu Gromicho denunciava a exis-

tência de 32 ruas e travessas sem calcetamento no interior da 

cidade.

Só a partir daí se deu um impulso sério no sentido de se pro-

ceder à pavimentação de todas as artérias. Nas principais, po-

rém, o antigo empedrado foi dando lugar ao calcetamento por 

paralelepípedos de granito, de superfície bem mais regular. A 

Praça de Giraldo e as ruas João de Deus (antiga rua Ancha) e 

da República (antes Rua do Paço) receberam a inovação em 

1949, ano também em que as arcadas passaram a ter o piso 

revestido a lajedo granítico, retirando-se a calçada portuguesa, 

a preto e branco.

Por esta altura (década de 40) a cidade intra-muros atingiu o 

ponto mais elevado da sua ocupação, albergando 18.559 pes-

soas alojadas em pouco mais de 4.700 fogos, numa área de 

107 hectares rodeada pelas muralhas medievais numa exten-

são de 3 quilómetros. Envolvia-a a estrada de circunvalação 

Largo do Chão das Covas
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aberta à volta de 1880, progressivamente alargada e constituí-

da em avenida, passando de duas a quatro faixas de rodagem.

O Centro Histórico era, como ainda é, balizado pelas defesas 

da cerca nova, também designada em alguns documentos por 

«Muro Fernandino», levantada com o intuito de proteger as ha-

bitações que haviam crescido para além do primitivo recinto 

amuralhado. Possuía dez portas (Porta do Moinho de Vento, 

Porta da Traição, Porta de Avis, Porta do Rossio, Porta da La-

goa, Porta de Alconchel, Porta do Raimundo, Porta da Mesqui-

ta, Porta da Rua Mendo Estevens e Porta de Machede. Certo 

Rua Serpa Pinto

Fachadas, arcadas e janelas da Praça do Giraldo

Jardim Diana

que se a Porta da Traição, a Porta da Mesquita, 

a Porta de Mendo Estevens e a Porta do Rossio 

só já permanecem na memória colectiva, todas 

as outras, mais ou menos demolidas, recupera-

das ou reconstruídas posteriormente ainda aí 

estão, com as suas poderosas torres, a marcar 

os limites da cidade medieval.

Devido a exigências bélicas, certos troços 

amuralhados foram reforçados nos séculos 

XVII e XVIII por baluartes que eram utilizados 

como plataformas de artilharia. São facilmente 

reconhecíveis pelas respectivas guaritas (locais 

de vigilância e protecção das sentinelas) os do 

Príncipe, do Conde de Lippe - responsável pela 

sua introdução em Portugal -, do Picadeiro e 

do Assa, sendo que os restantes são de muito 

menor visibilidade. Na introdução de novas es-

tratégias defensivas, nalguns troços foi todavia 

preciosa a colaboração do consagrado enge-

nheiro militar de fortificações francês Sébas-

tian Le Preste, marquês de Vauban.

Mas se no velho burgo predominam as ruas 

muito estreitas, sinuosas e de circulação difícil, 

cuja história se pode encontrar nas obras sobre 

a toponímia eborense do historiador Afonso 
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Largo da Porta de Moura

Janela da Casa de Garcia de Resende Arco de D. Isabel

ra, com a sua artística e conhecida fonte; o 

Largo Conde de Vila Flor (D. Sancho Ma-

nuel de Vilhena, general, herói da Guerra da 

Restauração nas batalhas de Ameixial, Linhas 

de Elvas e Montes Claros e valoroso defen-

sor de Évora), situado em plena Acrópole; o 

Largo de Avis; o Largo das Alterações, onde 

em 1637 estalaram os tumultos contra o do-

mínio castelhano, que precederam o 1º. de 

Dezembro de 1640 e nos quais os revoltosos 

se ocultaram na figura popular do Manueli-

nho; o Largo Luís de Camões, grande centro 

de convívio e de discussão política da cidade; 

e o antiquíssimo Largo do Chão das Covas, 

noutros tempos esburacado por silos impro-

visados onde se guardava o cereal para o fa-

brico do pão.

Uma deambulação atenta pelo Centro His-

tórico permitirá ainda verificar a existência 

de múltiplas janelas de arte mudéjar (estilo 

gótico-manuelino assente em modelos muçul-

manos). As mais deslumbrantes são a da Casa 

de Garcia de Resende, na rua de S. Manços 

(Monumento Nacional), a da rua da Moeda, 

as do Palácio dos Condes de Basto e do Palá-

cio de D. Manuel, a do pequeno Largo de S. 

Vicente e os arcos do Mirante da Casa Cordo-

vil, no Largo das Portas de Moura. Dignos de 

apreciação são também as varandas, as janelas 

de sacada e os candeeiros de ferro forjado oi-

tocentistas que podem ser vistos em todas as 

ruas e ajudam a manter o selo de ancestralida-

de da cidade.

Sem esquecermos as casas–páteo, espalha-

das por muitos recantos mas mais frequentes 

nas zonas baixas que correm para a antiga 

porta do Rossio, a cidade também se enri-

queceu no final do século XIX com belos e 

pitorescos jardins, criados nos terreiros ou 

nas hortas que circundavam os conventos. 

Vejam-se, a mero título de exemplo, o Jardim 

Público, na antiga mata do Convento de S. 

Francisco; o Jardim Diana, adstrito ao Con-

vento dos Lóios; o Jardim das Canas, na ex-

tensão do antigo terreiro junto ao Convento 

de S. Domingos; o Jardim do Paraíso, ligado 

ao extinto Convento do mesmo nome; ou o 

Jardim de S. Mamede, que servia de recreio 

ao Convento de Santa Mónica.

A velha urbe era já, por esse tempo, o enle-

de Carvalho, também existem espaços abertos, prenhes de luz, sendo alguns de 

grande significado histórico. Desde logo o destaque vai, como é óbvio, para a 

praça de Giraldo, a antiga Praça Grande, palco de grandes eventos do passado e 

dita sala de visitas da cidade; para a Praça 1º. de Maio, antes 28 de Maio; para a 

Praça Joaquim António de Aguiar, anteriormente Praça D. Pedro IV.

Entre os largos evidenciavam-se, como ainda hoje, o Largo da Porta de Mou-

vo de quem a visitava. No seu “Diário III, 1946”, Miguel Torga traduzia o seu des-

lumbramento por ela num poema que lhe dedica e começa desta forma belíssima: 

«Évora que não és minha / mas que eu gostava de ter...». O mesmo encanto, enfim, 

que ainda hoje continua a marcar quem a procura e Manuel Alegre traduziu assim 

em “Alentejo e Ninguém: «Irei a Évora descobrir o branco / a ogiva o arco a rosácea 

a nave / a praça como pátio / o pátio como praça. / Nada destrói a intimidade / 

de sua humana geometria. / Irei a Évora para reencontrar / a perdida harmonia».



14

O primeiro lustro dos anos 60 é ainda dominado por 
um conjunto de intervenções de relevo na malha urba-
na intra-muros, com particular destaque para a zona da 
Acrópole, onde o grande proprietário agrícola e filantro-
po eborense Vasco Maria Eugénio d’Almeida, Conde de 
Vill’Alva, havia adquirido dois imóveis de excepção, am-
bos classificados e que se encontravam em ruínas, com o 
propósito de proceder à sua completa reabilitação.

O Palácio dos Condes de Basto, também conhecido 
pela designação de Pátio de S. Miguel, era o que se 
encontrava em piores condições, alojando cerca de 20 
inquilinos, entre os quais o Albergue Distrital e a Socie-
dade Artística e Dramática Eborense. Em 1935 o jornal 
local “Democracia do Sul” apelidara-o de «uma aldeia 
dentro da cidade», e vinte e dois anos mais tarde Vasco 
Eugénio d’Almeida resolveu resgatá-lo da situação de 
rápida e quase irreversível degradação que já conhecia.

Recuperar o antigo Paço e todos os edifícios adjacen-
tes, devolvendo-os à traça primitiva, de que resultou 

necessário expurgá-los por vezes de elementos bastardos resultantes 
de anteriores intervenções, foi tarefa demorada que se prolongou por 
mais de uma dúzia de anos e exigiu um investimento financeiro que 
só a pingue bolsa de D. Vasco e a sua paixão pela cidade estiveram em 
condições de superar. A tal se juntou, no campo técnico, a grande com-
petência e disponibilidade pessoal do Arquitecto Rui Ângelo Couto, 
director da Secção do Sul dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

Não se ficou por aqui o Conde, que veio a comprar também o antigo 
Palácio da Inquisição, erguido junto ao Templo Romano, depois de ali 
ter funcionando entre 1929 e 1949 o Hotel Alentejano. O seu encer-
ramento tinha aberto uma brecha profunda na capacidade hoteleira 
citadina que se antevia difícil de preencher, dado que era o único esta-
belecimento de qualidade superior por esse tempo nela existente. Ora 
foi na intenção de o recuperar, para colmatar essa lacuna, que Vasco 
Vill’Alva o adquiriu.

Já os primeiros trabalhos efectuados nesse sentido se haviam inicia-
do e estava constituída a sociedade que haveria de gerir o seu futuro 
quando o Conde teve conhecimento de que o Estado iria reconverter 
em Pousada de luxo o antigo e arruinado Convento dos Lóios, fron-
teiro ao Palácio da Inquisição. Ora isto inviabilizava as suas intenções. 
Mas como não era homem para deixar uma recuperação patrimonial 
por efectuar, depressa lhe encontrou outros ocupantes. O Palácio da 
Inquisição veio a acolher de novo a Companhia de Jesus, que rein-
troduziu em Évora o ensino universitário privado depois de obtida a 
inevitável autorização estatal. Assim nasceu o Instituto de Estudos Su-
periores, precursor da restauração da velha Universidade Henriquina. 

a cidade nos anos 60

Edifício demolido no Largo da Porta de Moura

Edifício demolido no Largo dos Colegiais

Novamente foi o Arquitecto Rui Couto 
o escolhido para dirigir os trabalhos de 
adaptação às novas funções.

E porque o seu saber e sensibilidade em 
relação ao património eram ímpares, foi 
ainda a ele que coube dar o traço para 
a aludida transformação do Convento 
dos Lóios, reconvertendo-o num estabe-

centro histórico a cidade nos anos 60
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a cidade nos anos 60

Pátio de S. Miguel semeado

Palácio do Farrobo, demolido para instalação do 
Tribunal

Paço dos Condes de Basto, antes da 
recuperação

Sala do Convento dos Lóios

lecimento hoteleiro de grande requinte 
e sumptuosidade. Em estado ainda pior 
se achava a Igreja de Nossa Senhora da 
Graça e o respectivo convento, que fo-
ram alvo igualmente de grandes obras 
de restauro e conservação, entre 1964 
e 1969. Assim, o templo sofreu amplas 
benfeitorias, permitindo-lhe a salvaguar-
da e reconstrução do seu aspecto de outros tempos, en-
quanto o convento se transmudou em luxuosa Messe de 
Oficiais da Região Militar Sul.

Contudo, a grande alteração no perímetro intra-mu-
ros verificada no decénio em análise ocorreu em 1963 
no Largo das Portas de Moura e implicou a destruição 
de dois edifícios para a construção, na área respec-
tiva, do Palácio da Justiça. O primeiro corresponde 
ao actual tabuleiro e não foi objecto de reconstrução, 
pretextando-se que tal retiraria espaço de segurança 
ao Tribunal, para além de esteticamente favorecer a 
visão em profundidade da Janela da Casa de Resende 
e da própria Catedral; o segundo foi o Palácio do Far-
robo, que alojava os Bombeiros Voluntários e a partir 
de cujos escombros foi erguida de raiz a nova Domus 
Iustitiae.

xar de animar com a sua palavra os per-
cursos turísticos pela cidade. Desta forma 
tornou-se o autor dos modernos guias da 
cidade, que ia regularmente actualizando 
e por todos eram apreciados e elogiados. 
Mercê deste labor intenso, acompanhado 
de uma erudição vastíssima, se bem que 
apenas possuindo a instrução primária, 

Túlio Espanca entrou em 1959 para a Academia Portuguesa de Histó-
ria, facto insólito na instituição.

Mas muita da divulgação nacional e internacional da sua beleza e 
singularidade ficou Évora também a devê-la a parte da obra de Vergílio 
Ferreira, que aqui viveu 14 anos consecutivos (entre 1945 e 1959) e 
soube representar como ninguém o pulsar desta cidade em que, como 
gostava de sublinhar, os ecos do passado ainda se fazem ouvir. Nomea-
damente o romance “Aparição”, que a teve como pano de fundo, levou 
notícia da sua existência aos quatro cantos do mundo, traduzido que 
foi em múltiplos idiomas.

Igualmente apaixonado pela velha urbe, situada na imensidão da pla-
nície alentejana, o cineasta Fernando Lopes aqui rodará, em 1961, a 
curta metragem “As Pedras e o Tempo” que ficará a marcar o início do 
novo cinema português. Produzido pelo SNI (Secretariado Nacional da 
Informação), o documentário de 15 minutos em película de 35 milíme-
tros viria a ganhar o Prémio cinematográfico Paz dos Reis.

Registadas as intervenções de maior vulto ocorridas 
nos idos de 60 cabe aqui vincar que, por essa altura, se 
adensou a extraordinária curiosidade e atracção pela 
cidade entre forasteiros, tanto nacionais como estran-
geiros. O número de pessoas que afluía, designadamen-
te ao posto de Turismo, situado na Praça do Giraldo, 
crescia regularmente. Nele se encontravam cicerones e 
guias intérpretes de excepção, dos quais o mais famoso 
e destacado viria a ser Túlio Espanca, sendo que Rosa 
Lobato de Faria também incorporou a equipa durante 
os curtos anos (cerca de 4) em que viveu em Évora, 
acompanhando o Visconde da Granja, seu primeiro 
marido.

Revelado no primeiro curso de cicerones organizado 
pelo Grupo Pró-Évora em 1939, este antigo barbeiro 
tornou-se um autêntico autodidacta cultural. Com um 
enorme desejo de saber, passava horas na Biblioteca Pú-
blica, onde sorvia os clássicos e tomava contacto com as 
obras dedicadas à cidade. Pôde então dar largas à sua 
vontade de esquadrinhar, inventariar e catalogar o vasto 
espólio existente e o património monumental, sem dei-

centro histórico a cidade nos anos 60
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A 25 de Novembro de 1986 o Centro 
Histórico de Évora foi classificado Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO, 
em reunião do respectivo Comité havida 
na sua sede em Paris. A cidade recebeu 
a distinção com grande orgulho e cele-
brou o reconhecimento do grande valor 
patrimonial que todos, no seu conjunto, 
tinham ajudado a preservar, ao contrá-
rio do que afirmava o ignorante escriba 
do “Diário de Notícias” do dia seguinte, 
que atribuía «à estagnação e ao imobilis-
mo que caracterizaram o Estado Novo» 
a possibilidade de todo o seu património 
arquitectónico se ter conservado pratica-
mente intacto.

Mais concretamente, a decisão assentou 
no facto de Évora ser o melhor exemplo 
de cidade da idade do ouro portuguesa, 

venção em 1979, conforme consta do Decreto 49/79 de 
6 de Junho.

Esta iniciativa corria paralela à celebração do novo ur-
banismo, caracterizado pela ascensão e assunção global 
da chamada cidade pós industrial, em que o quotidiano 
se torna lúdico e essencialmente destinado ao consumo 
e às actividades de lazer. Atente-se no seguinte texto do 
grande filósofo e sociólogo do nosso tempo, Giles Li-
povetsky, em “A Felicidade Paradoxal - ensaio sobre a 
sociedade do hiperconsumo”: «Os centros históricos são 
repensados com uma preocupação estética e converti-
dos em cenários de espectáculos por meio de ruas reser-
vadas aos peões, fontes, esculturas, lugares que lembram 
outros tempos, festas de animação. O edifício antigo é 
recuperado, reconvertido em museu, hotel ou centro 
cultural. (...) «Salas multíplices transformam o espaço 
urbano comercial e urbano».

Ora é na conjugação das potencialidades abertas pela 
adesão à Convenção da UNESCO, com os novos concei-
tos de urbanismo que se vão se impondo, que a Câma-
ra Municipal, liderada por Abílio Fernandes, descobre 
com alguma sagacidade e argúcia o valor do património 
cultural legado à cidade pelos seus antepassados e que 
os tempos que então correm são favoráveis à sua recu-
peração numa cidade que se ia afogando na estagnação 
e na perda crescente de influência a nível nacional. No 

a classificação pela UNESCO

após a destruição de Lisboa pelo terramoto de 1755 e 
ainda porque só a paisagem de Évora permite compre-
ender actualmente a influência exercida pela arquitec-
tura no Brasil como, por exemplo, em cidades como S. 
Salvador da Baia. Realçava-se ademais que no interior 
das suas muralhas se achava contido um conjunto ar-
quitectónico de grande homogeneidade, não obstante a 
grande disparidade de estilos característicos dos povos 
que a haviam habitado e dela faziam um caso singular 
num espaço urbano tão vasto.

Apesar da grande relevância dada ao acontecimento 
poucos sabiam, como ainda não sabem pormenorizada-
mente, o que é a UNESCO, Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Nesta últi-
ma vertente considerou-se que era da máxima impor-
tância evitar o desaparecimento e conservar os testemu-
nhos mais significativos das civilizações passadas, assim 
como as paisagens mais encantadoras e comoventes da 
natureza.

Em torno da consecução deste objectivo foi adoptada, 
a 23 de Setembro de 1972, em Paris, durante a XVII 
Sessão da Conferência Geral da UNESCO, a Convenção 
para a Protecção do Património Mundial Cultural e Na-
tural, que se viria a tornar num dos instrumentos legais 
internacionais mais reconhecidos para o exercício da 
referida protecção. Portugal, todavia, só aderiu à Con-

centro histórico a classificação pela UNESCO
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entendimento de Lipovetsky, chegara o tempo da cidade 
dedicada à convivialidade ociosa, ao fruir da cultura, se 
bem que por vezes mal forrageada, ao divertimento, às 
viagens, aos simpósios, colóquios e congressos, aos pas-
seios de estudo e ao turismo sénior.

E a municipalidade da altura soube ler bem os sinais 
dos tempos. Em 1982 é criado o Núcleo do Centro 
Histórico de Évora. No catálogo da Exposição «Riscos 
de um Século - Memória da Evolução Urbana», Fili-
pe Marchand, primeiro director daquele departamen-

to, recorda que o primeiro passo dado 
consistiu na elaboração de um Programa 
de Recuperação do Centro Histórico, o 
qual foi antecedido de um estudo meto-
dológico, cujo objectivo «era valorizar o 
património herdado dos nossos avós e 
melhorar as condições na zona antiga da 
cidade».

Concluído este, dá-se então início a 
uma série de pequenas intervenções ur-
banísticas, habitacionais e sócio-culturais 
que despertam a cidade da sua letargia 
e acomodamento. Pensada, após Abril 
de 1974, para ser a capital da Reforma 
Agrária, os seus principais responsáveis 
dão conta que é bem outro o caminho 
por onde passa o ressurgimento de Évo-
ra, o qual teria que envolver inevitavel-
mente a participação dos seus habitan-
tes. Ainda no mesmo depoimento, Filipe 
Marchand diz que durante o período em 
que desempenhou as referidas funções o 
que mais ficou na sua memória foi a cres-
cente consciência que foi ganhando de 
que nada resultaria se não existisse uma 
apropriação colectiva por parte dos ebo-
renses desse mesmo projecto.

Depois de se ter inteirado dos pressu-
postos necessários à apresentação de uma 
candidatura a Património Mundial, a Câ-
mara contacta em 1983 com a UNESCO 
para aquilatar das eventuais possibilida-
des de a classificar no domínio cultural. 
A resposta foi promissora e a UNESCO 
aceitou mesmo participar conjuntamen-
te com o município numa intervenção a 
ter lugar na zona envolvente do Largo do 
Chão das Covas. Após discussão com a 
própria população, foi possível demons-
trar, segundo o referido economista, 
«que se podia recuperar a habitação de 
cada um com materiais adequados, com 
soluções engenhosas e enquadradas no 
tecido existente».

Concluída a obra com sucesso e porque 
o levantamento artístico e monumental, 
rigoroso e minucioso, do Centro Históri-

co estava feito por parte do inesquecível Túlio Espanca, a Câmara no 
ano seguinte apresentou a sua candidatura ao Instituto Português do 
Património Cultural, que por sua vez a apresentou à UNESCO atra-
vés do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em 25 de Novembro 
de 1986 a UNESCO considerava o Centro Histórico de Évora como 
Património Cultural. Évora passava a poder usar o emblema da insti-
tuição, que simboliza a interdependência dos bens culturais e naturais: 
o quadrado central é uma forma criada pelo homem e o círculo repre-
senta a natureza. O emblema é redondo como o mundo e ao mesmo 
tempo é um símbolo de protecção.

Documento da classificação pela UNESCO enviado à Câmara Municipal de Évora

centro histórico a classificação pela UNESCO
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as inevitáveis repercussões

A classificação de Évora como Cidade Património 
Mundial veio agitar as águas e recolocar na ordem do 
dia a necessidade de preservação ou regeneração do 
património histórico e cultural das antigas e singulares 
urbes nacionais. Todos de imediato se aperceberam que 
uma distinção internacional de tal monta traria para a 
cidade uma visibilidade e uma procura turística que pa-
recia com tendência para estagnar, não obstante a cidade 
manter intactas todas as suas características anteriores.

Com efeito, assim sucedeu. O número de visitantes su-
biu em flecha e começaram a aparecer os investidores 
hoteleiros, que se propunham dotar a cidade dos meios 
de alojamento de que esta carecia para receber ou alojar 
em condições os forasteiros que nela procuravam per-
noitar. Na dúzia de anos sequente instalaram-se em Évo-
ra quatro excelentes hotéis, com um deles a situar-se no 
Centro Histórico (Hotel da Cartuxa, agora M’Ar de Ar 
Muralhas), dois nas imediações das muralhas (Hotel Íbis 
e Hotel D. Fernando) e um outro, um pouco mais longe, 

ao fundo da Avenida Túlio Espanca (Évora Hotel).
A um ritmo imprevisto, a capacidade hoteleira da ci-

dade decuplicou em número de camas e sextuplicou em 
número de unidades de qualidade superior ou média. 
Aos referidos hotéis vieram juntar-se a Albergaria Vitó-
ria, fora do espaço muralhado, e a magnífica Alberga-
ria do Calvário (antigo lagar do Convento do mesmo 
nome), assim como a Residencial Riviera (anterior Pen-
são Portalegre) e o Solar do Monfalim (antiga Pensão 
Eborense, cuja abertura remonta ao ano de 1892 e foi 
alvo de grande remodelação e reclassificação), todos no 
perímetro medieval.

De igual modo, bancos e seguradoras lançaram-se à 
conquista de espaços nas zonas mais nobres do Centro 
Histórico para instalarem as suas filiais e delegações. 
Passou a ser de bom tom entre as instituições financei-
ras do país possuírem representações na única cidade 
continental até então distinguida pela UNESCO. E se 
este sector foi acabando por reduzir, a troco de choru-
das quantias, o comércio tradicional, não é menos certo 
que foi o que permitiu a requalificação de certos imóveis 
a carecerem de intervenção consentânea.

Daí que seja de realçar a excelente recuperação da 
torre oriental da Porta de Moura efectuada pelo Banco 
Comercial Português, que comprou o edifício para nele 
instalar a sua Direcção Regional no Alentejo. Trata-se 

de uma torre maciça e poderosa de 14 metros de altura. 
A este nível, possui uma sala que é rematada por um 
terraço situado três metros mais acima. O acesso a estes 
compartimentos faz-se por uma estreita escada circular, 
que culmina em graciosa torrinha cónica. Uma pérola 
que foi possível preservar com qualidade.

Outra entidade que contribuiu, e muito, para a salva-
guarda do património cultural da cidade foi a Univer-
sidade. Tendo regressado ao antigo Colégio Jesuíta do 
Espírito Santo em 1979, a sua política de crescimento 
levou-a à aquisição de diversos prédios emblemáticos da 
cidade para instalar diferentes pólos de ensino e inves-

Hotel M’AR de AR Muralhas

Centro Comercial Eborim

centro histórico as inevitáveis repercussões
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tigação. Assim aconteceu, sucessivamente, com a Casa 
Cordovil, o Palácio do Vimioso, o Quartel 28 de Maio, 
agora reclassificado como Colégio Luís António Verney, 
e a quinhentista Cadeia dos Estudantes.

Ainda neste período foi recuperada parte dos antigos 
celeiros da EPAC (Empresa Pública de Abastecimento 
de Cereais) para dar lugar ao Centro Comercial Ebo-
rim, entretanto desactivado, enquanto o Éden Teatro 
desaparecia para naquele espaço ser erguido o polémico 
edifício de Santa Catarina, construção totalmente de-
senquadrada da zona onde se integra.

Nem tudo, porém, eram rosas. A especulação imobi-
liária no Centro Histórico disparou em flecha. Gente 
que tinha habitado em Évora e daqui saíra há décadas 
para outros destinos, mantendo no entanto as suas anti-
gas casas fechadas e abandonadas, enfim, em condições 
de permanente degradação, via agora na classificação, e 
perante a procura desusada, uma oportunidade única de 
fazer negócios gordos e inesperados negócios. Os valo-
res pedidos eram altíssimos (como actualmente o são) e 
em 1987 o jornal “Diário do Alentejo” lançava o alarme 
geral denunciando o escândalo da situação.

Neste contexto de prédios abandonados, espantava a 
negligência do Estado em relação àqueles que eram de 
sua propriedade naquela área da cidade. Nos primeiros 
dias de 1995, na sequência de fortes chuvas e ventos 
intensos ocorreu o desmoronamento completo da Es-
talagem do Cavalo, um antigo abrigo de equídeos que 
puxavam as carroças e carros de canudo em que os ha-
bitantes de vilas e aldeias se deslocavam à aldeia e estava 
classificado no Plano Geral de Urbanização por possuir 
fachadas e elementos interiores e exteriores setecentistas 
de qualidade assinalável.

O Ministério das Finanças, que adquirira o prédio 
a um particular em 1982, não o ocupou e votou-o ao 
desprezo. Durante treze anos a Câmara alertou em vão 
aquele organismo para a progressiva e acentuada degra-

dação do edifício. O prédio já entretanto perdera qualquer hipótese de 
recuperação. A última intimação da edilidade, em que era sublinhada 
a ameaça que constituía para os prédios contíguos e a via pública, foi 
recebida com a costumada indiferença. Oito dias depois o prédio ruía 
por completo. Este foi claramente um indesculpável crime de lesa-pa-
trimónio. Ao tempo, mais de trinta prédios estavam sinalizados como 
estando em risco de derrocada. Em declarações ao semanário “Expres-
so” o vereador da Cultura, Manuel Branco, lamentou «a não existência 
de instrumentos legais que nos permitam avançar com a expropriação 
dos prédios desabitados e inactivos».

Mas o Governo de Cavaco Silva fez ouvidos de mercador, apesar de 
lhe ter sido lembrado que, segundo a Convenção da UNESCO, «os 
estados nacionais são os fiéis depositários do Património Mundial». 
Em meados de 1996 uma delegação da Câmara, encabeçada pelo presi-
dente Abílio Fernandes e por Manuel Branco, foi recebida por António 
Guterres, então já primeiro-ministro, a quem se queixou da falta de 
verbas para garantir a manutenção de um conjunto classificado como 
Património Mundial e, de novo, da ausência de legislação que lhe pos-
sibilitasse agir sobre os proprietários de edifícios em ruínas.

Abílio Fernandes acrescentou ainda que a carência de meios financei-
ros punha em causa a organização e realização em Évora, em Setembro 
do ano seguinte, da 3ª. Assembleia das Cidades Património Mundial e 
do 4º. Simpósio Internacional sobre questões que lhe eram específicas 
e das quais tinha sido incumbida na reunião anterior havida na Norue-
ga. O evento viria a ter entre lugar 17 e 20 de Setembro de 1987, mas 
apoio financeiro ou medidas punitivas para quem deixava os prédios 
devolutos e em riscos de desabamento não foram viabilizados.

A partir daí dissiparam-se as dúvidas: o Estado Português não tinha 
a menor intenção de mexer uma palha para salvar da ruína os imóveis 
apodrecidos ou em vias disso, mesmo que eles lhe pertencessem. A 
sua extrema vulnerabilidade só era combatida se os mesmos perten-
cessem a privados ou estivessem alugados. Para isso, tinha sido criado 
em 1988, no âmbito do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, 
o Programa RECRIA (Regime de Comparticipação na Recuperação de 
Imóveis Arrendados), que apoiava a execução de obras que permitis-
sem a recuperação de fogos e imóveis arrendados em estado de degra-
dação, mediante a concessão de apoios financeiros a fundo perdido 
pelo Estado e pelos municípios.

A medida, ainda em execução, foi sofrendo várias alterações e ajus-
tamentos, mas saldou-se por uma relativa adesão em todo o país, dado 
que num primeiro momento apenas se dirigiu aos proprietários que 
desejavam ver os seus prédios reabilitados para aumentarem as rendas, 
e só depois se dirigiu aos inquilinos interessados em melhorar as suas 
condições de habitabilidade, verificada a inércia dos proprietários. Su-
cede que a maioria da população nestas condições era idosa, vivia em 
situação de pensionista ou aposentada e não se mostrou demasiado 
entusiasmada com a possibilidade aberta.

Apesar de tudo, em Évora ainda houve uma série significativa de pré-
dios a beneficiarem deste instrumento de apoio. Outro programa que 
cativou a adesão dos eborenses foi o da Casa Caiada, correspondendo 
ao gosto generalizado dos alentejanos de ciclicamente mandarem caiar 
as suas residências. Deve dizer-se, no entanto, que o resultado final 
ficou aquém das expectativas geradas.

Começava a pensar-se o que fazer com tal classificação, dada a fal-
ta de apoios estatais que permitissem acudir a diversas fragilidades e 
debilidades do Centro Histórico, quando o acesso aos programas de 
financiamento comunitário veio desbloquear a situação.

Torre de S. Manços, recuperada pelo Banco Comercial 
Português

centro histórico as inevitáveis repercussões
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as modernas intervenções

A tábua de salvação para as diversas 
manchas do Centro Histórico a recla-
marem obras urgentes visando a sua re-
generação foi encontrada no PROCOM 
(Programa de Urbanismo Comercial), da 
responsabilidade da Secretaria de Estado 
do Comércio e do Turismo e financiado 
no âmbito do III Quadro Comunitário 
de Apoio pela Comissão Europeia e pelo 
Governo Português. Criado em 1994, 
este instrumento de apoio financeiro des-
pertou a atenção da Câmara Municipal e 
da Associação Comercial de Évora, que 
se uniram e, sob a designação de EVO-
RACOM, apresentaram uma candidatura 
visando a modernização urbanística e co-
mercial da cidade.

Recebida luz verde para a execução 
da intervenção, que se estendeu por 
uma área de 9 hectares, no núcleo mais 
central do Centro Histórico, espaço da 
maior densidade e variedade do comér-
cio citadino, as obras tiveram início em 
1999 e prolongaram-se na sua totalida-

de por cerca de cinco anos, atravessando o período de 
transição de mandatos na edilidade, ou seja, começaram 
com Abílio Fernandes na presidência e foram finalizadas 
já quase no termo do 1º. mandato do actual presidente, 
José Ernesto d’Oliveira.

Beneficiárias do EVORACOM vieram a ser a Rua do 
Muro, Rua Cândido dos Reis, Praça Joaquim António 
de Aguiar, Rua José Elias Garcia, Largo Luís de Camões, 
Rua e Largo de Avis, Praça do Sertório, Rua do Salva-
dor, Rua de S. Tiago, Largo Alexandre Herculano, Rua 
Nova, Rua João de Deus, Praça de Giraldo, Rua Serpa 
Pinto, Largo das Alterações, Rua do Raimundo, Rua Ro-
mão Ramalho, Rua do Lagar dos Dízimos, Praça 1º. de 
Maio, Rua 24 de Julho, Rua da República, Largo de S. 
Vicente, Largo d’Álvaro Velho, Rua Miguel Bombarda, 
Rua e Largo da Misericórdia, Largo da Porta de Moura 
e Rua 5 de Outubro e, naturalmente, os respectivos es-
tabelecimentos comerciais nelas situados, desde que em 
tempo oportuno se houvessem candidatado.

O essencial da regeneração destas artérias consistiu no 
alargamento dos passeios, tendo em vista uma superior 
utilização pedonal em termos de segurança, no acesso 
em melhores condições às transversais e nas substitui-
ções no pavimento das mais batidas pelos transeuntes, 

Museu de Évora
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que viram a sua consistência reforçada com a introdução 
do lajeado em granito ou de cubos do mesmo material, 
quase sempre dispostos em fiada, muito pontualmente 
em espinha.

Paralelamente, a edilidade procedeu a outras obras 
de requalificação urbana, com financiamento próprio e 
do Fundo de Turismo, como foram a colocação de pa-
peleiras, a colocação de contentores de lixo enterrados 
e a colocação de painéis de informação institucional e, 
também, a correcção das redes de esgotos e de água. 
Com a contribuição de verbas do PROSIURB (Progra-
ma de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental) 
foi criado um parque de estacionamento subterrâneo na 
Praça Joaquim António de Aguiar, de 118 lugares, para 
minimizar a dificuldade de arrumar veículos motoriza-
dos no Centro Histórico.

Foi uma operação de grande envergadura, que duran-
te algum tempo fez a cidade parecer um estaleiro de 
construção civil. Por outro lado havia buracos por tudo 
quanto era sítio e lado. O pó era uma coisa inacreditá-
vel, infiltrava-se nas roupas e nas casas e tornava o velho 
burgo quase irrespirável nos longos dias de Verão. As 
obras demoraram por tempo demasiado e os comercian-
tes, eles próprios beneficiários das mesmas, já as amal-
diçoavam ao considerarem que o seu arrastamento ad 
infinitum os penalizava fortemente. Finalmente, quando 
tudo terminou todos concordaram que, mantendo o seu 
medievalismo intacto, a cidade modernizara a sua face.

Em termos de património edificado, as recuperações 
mais notáveis foram sem sombra de dúvidas as que re-
sultaram da reabilitação do Museu, sob projecto do ar-
quitecto Raul Hestnes Ferreira, a adaptação do antigo 
Colégio dos Meninos do Coro da Sé de Évora a Museu 
de Arte Sacra, sob a orientação do arquitecto João Car-
rilho da Graça, e a reconversão em unidade hoteleira 
de grande luxo (M’AR de AR Aqueduto) do velhíssimo 

Palácio dos Sepúlvedas, não esquecendo a remodelação 
e adaptação da sede da extinta Academia de Música 
Eborense a departamento de Música e Artes Visuais da 
Universidade de Évora (Colégio Mateus d’Aranda).

Numa escala bem diferente e redimensionados para 
utilização como condomínios privados, foram objecto 
de intervenções profundas o solar dos Gamas Lobos, na 
Rua Serpa Pinto, antiga sede do Lusitano Ginásio Clube 
e que já se encontrava em estado de degradação avança-
do, e a cerca do Convento de Santa Mónica, encravada 
entre este e a muralha. Também na área que durante 
alguns séculos fora ocupada pelo Convento de S. Do-
mingos e pela Horta dos Penedos se ergueu um moder-
no complexo comercial e habitacional. Entretanto, na 
Rua Vasco da Gama, a Fundação Eugénio d’Almeida 
recuperou um pequeno espaço senhorial situado junto 
ao Instituto Superior de Teologia e reconverteu-o num 
pequeno fórum para apresentação de exposições de arte 
contemporânea, a que associou um pequeno mas muito 
funcional auditório.

Obra de excepcional interesse foi a do programa Polis 
(Programa de Requalificação Urbana e Valorização Am-
biental das Cidades), ainda coberto pelas disponibilida-
des financeiras oriundas do III Quadro Comunitário de 
Apoio, que permitiu a desobstrução e limpeza da parte 
exterior das muralhas, entre a Porta do Raimundo e a 
Porta da Lagoa, nela se vindo a criar um longo corredor 
verde, bem arborizado, reservado à utilização pedonal e 
propício à marcha e ao passeio repousante. Anos antes, 
em finais de 1993, a Câmara decidira-se pela abertura, 
nesse troço da muralha e perto do Postigo dos Penedos, 
de uma porta em mármore bujardado (martelado com 
bujarda), para assinalar a modernidade da intervenção 
e destinada a propiciar o atravessamento da Avenida de 
Lisboa em direcção aos bairros residenciais da Tapada 
do Ramalho e da Quinta da Vista Alegre.

M’AR de AR Aqueduto Museu de Arte Sacra Albergaria do Calvário

centro histórico as modernas intervenções
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as boas práticas de recuperação

No campo da recuperação do casario 
do celebrado Centro Histórico nem só as 
grandes instituições públicas ou privadas 
se têm distinguido. Principalmente na úl-
tima década, vários têm sido os proprie-
tários, antigos ou mais recentes, estes por 
via da aquisição de imóveis devolutos, 
que se têm empenhado em promover a 
reabilitação dos respectivos fogos, ten-
do em vista, nomeadamente, a habitação 
ou a pequena actividade terciária. No 
caso das aquisições, ao novo proprietá-
rio exige-se um esforço financeiro mui-
to considerável, dado que ao montante 
da compra há que juntar-se o dispêndio 
de avultadas somas com a realização das 
respectivas obras de restauro, efectuadas 
muitas vezes sem recurso a qualquer pro-
grama especial de apoio.

Se bem que o número de prédios en-
cerrados e em fase de degradação ainda 
continue a ser relativamente elevado, há 

já - na situação acima referida e segundo os arquitectos 
municipais - um conjunto de recuperações (conservação 
e restauro) dignas dos maiores encómios, constituindo 
inclusive exemplos de boas práticas de intervenção no 
tecido urbano medieval. A melhor referência nesta ma-
téria vai para o prédio de gaveto da Rua 5 de Outubro 
com a Rua da Alcárcova de Baixo, apanhando pequena 
parte da muralha e destinado ao sector terciário. Bem 
espectacular apresenta-se igualmente a acção de regene-
ração levada a cabo no edifício de gaveto entre a Praça 
1º. de Maio e a Rua Romão Ramalho, antes literalmen-
te prestes a cair de podre. De muito mérito é também 
considerada a obra de recuperação da Pensão Policarpo, 
efectuada com algum risco num prédio do século XVI 
com entrada pela Rua da Freiria de Baixo, uma das mais 
antigas do Centro Histórico.

Ora foi nestas ruas ao redor da Catedral, ainda impreg-
nadas de uma estranha solenidade religiosa, que se con-
centrou um maior número de pequenas obras de altera-
ção, de ampliação ou reconstrução, convocando mérito 
especial o prédio da Rua de S. Manços, números 13-15-
17, destinado na sua fase inicial à habitação mas virado 

Prédio de gaveto entre a Praça 1º de Maio e a Rua Romão Ramalho

centro histórico as boas práticas de recuperação
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Prédio da Rua do Valasco Prédio de gaveto entre a Rua da Alcárcova e Rua 5 de Outubro

posteriormente para a prestação de serviços. A reabilita-
ção teve a assinatura do arquitecto Andrew Shore, que foi 
igualmente o responsável pela intervenção no prédio da 
Rua das Amas do Cardeal, 15 e 17, isto já noutra zona da 
cidade. Notável é considerada a obra de recuperação para 
habitação do prédio no Largo Dr. Evaristo Cutileiro, 19, 
com trabalhos exemplares de demolições e escavações 
prévios e preventivos, da autoria de João Ventura Trinda-
de, contemplado em 2009 com o prémio FAD (Barcelo-
na), o mais alto galardão da arquitectura ibérica.

Na Freiria de Cima o arquitecto João Paulo Ferreira 
reconstruiu uma velha casa, transformando-a num escri-
tório, para reincidir na Rua do Raimundo, onde montou 
o seu gabinete de trabalho. Demorada mas segura foi 
igualmente a reabilitação de um prédio situado na Rua 
do Valasco, 11. Na rua dos Penedos, 13, o advogado 
José Flamínio Roza reabilitou, em 2004, todo o prédio 
adossado às muralhas para aí fixar a sede da Fundação 
Alentejo Terra Mãe, entretanto extinta pela morte pre-
matura do seu mentor. Outras intervenções de menor 
dimensão ou gabarito estendem-se pelas diversas zonas 
da Centro Histórico. São particularmente visíveis na 

Praça 1º. de Maio, na Rua da Repúbli-
ca e, particularmente, na freguesia de S. 
Mamede, na zona da Mouraria.

Para já nota-se que foi possível pôr co-
bro ao contínuo processo de degradação 
dos edifícios, podendo mesmo afirmar-se 
que o mesmo se encontra em rota de re-
gressão, mercê dos esforços da autarquia, 
das instituições que o ocupam e de mui-
tos proprietários que não regatearam es-
forços para o efeito, num contexto dife-
rente do dos anos 40 do século passado. 
Hoje o Centro Histórico apenas conta, 
segundo os resultados prévios do Censo 
2011, com 4.741 habitantes, fruto da sua 
acelerada terciarização e do declínio da 
função residencial, que se transferiu para 
os modernos bairros da periferia. Mas a 
sua vitalidade continua impressionante, a 
ele confluindo diariamente muitos e mui-
tos visitantes e turistas, com relevo muito 
especial para os sábados.

centro histórico as boas práticas de recuperação
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o programa acrópole XXI

Em fase de execução encontra-se o Programa Acró-
pole XXI, apoiado pelo QREN (Quadro de Referência 
Estratégico apoiado financeiramente por verbas comu-
nitárias), que visa proceder à regeneração do Centro 
Histórico e que envolve em parceria onze entidades e 
instituições com o propósito assumido de imprimirem 
um novo dinamismo à cidade. São elas: a Câmara Mu-
nicipal de Évora, a Fundação Eugénio d’Almeida, a As-
sociação Comercial do Distrito de Évora, a Biblioteca 
Pública de Évora, o Cabido da Sé de Évora, a Direcção 
Regional da Cultura, a Fundação Inatel, o Museu de 
Évora, o Sistema Integrado de Transportes e Estaciona-
mento de Évora, a Universidade de Évora e a Sociedade 
de Reabilitação Urbana Évora Viva.

Quando a intervenção for dada por concluída espera-
se que Évora venha a dispor de um equipamento cul-
tural de grande dimensão e qualidade, mais três novos 

museus, 11 espaços de actividade cul-
tural remoçados, um restaurante e três 
cafetarias, mais espaço público reabili-
tado, além de serem melhoradas e con-
venientemente ordenadas as respectivas 
acessibilidades e criadas mais ofertas de 
animação, tendo em consideração que o 
fluxo turístico se mantém a níveis eleva-
dos e até com tendência para subir nos 
anos vindouros.

No intuito de aproximar emocional-
mente as pessoas à cidade e ao projecto a 
empresa Albuquerque Designing Business 
desenvolveu uma campanha de comunica-
ção subordinada ao mote “évoraé”, que se 
pode encontrar na internet, nas redes so-
ciais, nos “mupis” municipais e acções de 
rua. À cabeça de toda esta informação se 
elucida que «Évora é de quem cá mora. De 
quem acorda todos os dias sob esta lua. 
De quem vive a cidade todos os dias. De 
quem prova Verão e Inverno com a mes-
ma vontade.». Enfim, «Évora é sua».

centro histórico o programa acrópole XXI
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A primeira entidade a dar início aos trabalhos foi a Di-
recção Regional da Cultura do Alentejo, que procedeu à 
reabilitação da sua sede na Casa Nobre da Rua de Bur-
gos, num trabalho a cargo do arquitecto eborense José 
Filipe Ramallho, decorrente de um investimento de 130 
mil euros. Numa acção conjunta com o Cabido da Sé 
de Évora, a Direcção Regional da Cultura decidiu insta-
lar na Igreja do Salvador - prédio que patrimonialmente 
também lhe é afecto - o Fundo Arquivístico da Diocese 
de Évora, que reúne um acervo de documentos histó-
ricos compreendido entre os anos de 1911 a 1950. Os 
mesmos reportam-se à actividade das paróquias, confra-
rias, associações leigas e religiosas, guardados a título de 
prova e informação mas para os quais a Igreja necessita-
va urgentemente de encontrar espaço adequado e digno 
para a sua conservação e fruição. As respectivas obras de 
reabilitação do imóvel estão em curso.

Entretanto aproxima-se do seu termo a intervenção no 
Palácio dos Condes de Murça, velho solar quinhentista, 
rebaptizado de Palácio do Barrocal no século XIX, e si-
tuado na Rua Serpa Pinto, no qual funciona actualmen-
te a Fundação INATEL. Os trabalhos realizados foram 
subordinados aos imperativos da manutenção da traça 

original, mantendo materiais sóbrios e característicos 
da região. No imóvel ficará depositado todo o arquivo 
histórico e museológico da Fundação. Aliás, o Museu já 
se encontra aberto ao público, apresentando uma expo-
sição cujo tema é “A Fundação INATEL na génese do 
Turismo Social em Portugal”, numa viagem pelo pas-
sado que recorda que o desenvolvimento deste tipo de 
turismo se incrementou decisivamente com a criação, 
em 1935, da FNAT (Fundação Nacional para a Alegria 
no Trabalho), o organismo de que a Fundação INATEL 
é herdeira directa.

Esta antiga casa fidalga receberá ainda uma extensão 
alargada do conhecido Museu do Relógio, existente em 
Serpa e propriedade de António Tavares d’Almeida, o 
qual assinou no passado dia 17 de Outubro com o pre-
sidente da Fundação INATEL a transferência de parte 
substancial da colecção para Évora, como forma de es-

Reabilitação da Torre do Salvador - Direcção 
Regional de Cultura do Alentejo

Recuperação da sede da Associação Comercial do Distrito de Évora

centro histórico o programa acrópole XXI
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timular o fluxo turístico no Alentejo. Acoplada ficará 
igualmente uma oficina onde poderão ser reparados 
relógios, mesmo dos mais antigos, aberta a todos os vi-
sitantes do Museu. Estes poderão a curto prazo dispor 
também de um Snack-bar/Cafetaria como complemento 
de apoio à actividade cultural ali desenvolvida.

Quem também encetou os trabalhos de recuperação da 
sua sede foi a Associação Comercial do Distrito de Évo-
ra - Comércio, Turismo e Serviços, localizada na Praça 
de Giraldo, 56, num edifício que foi célebre por ali ter 
funcionado nas suas origens a Pousada Real dos Estaus. 
Teve depois outros usos até que, em 1827, um poderoso 

lavrador local que detinha a sua posse o reformou por 
completo, deixando-o pouco menos que irreconhecível. 
A Associação Comercial tomou-o em 1891, ano da sua 
fundação, e ali se instalou até aos dias de hoje. Nesta 
acção de regeneração do Centro Histórico proceder-se-
á à recuperação dos espaços interiores e das fachadas, 
de molde a que ganhe uma imagem e uma dignidade 
mais consentâneas com a sua importância de outrora e o 
lugar da sua implantação.

No Palácio do Vimioso (finais do séc. XIV– princípios 
do XV), junto à Catedral, a Universidade de Évora vai 
abrir ao público um espaço destinado à criação de um 
Centro Interactivo de Arqueologia, cujo objectivo é pro-
ceder à divulgação de estudos, projectos e intervenções 
realizados naquela área pela instituição e acolher con-
gressos, conferências, exposições e disponibilização per-
manente de informação. Saliente-se que ali se concentra 
o Núcleo da Biblioteca Geral da Universidade, composto 
pelo espólio bibliográfico do Centro de História e Filo-
sofia da Ciência (CEHFC), do Centro Interdisciplinar de 
História, Culturas e Sociedades (CIDEUS) e o Gabinete 
de Estudos Árabes e Islâmicos. Para além das utilizações 
mencionadas, a Universidade aguarda que o Palácio se 
torne em local de acolhimento e paragem dos visitantes.

Também a Biblioteca Pública de Évora participa no 
programa Acrópole XXI através de três operações, das 
quais a prioritária era a que se referia à conservação e 
manutenção do edifício do séc. XVII onde está instala-
da. O imóvel está razoavelmente conservado mas apre-
senta alguma degradação, patente nas infiltrações nos 
telhados, nas fissuras dos rebocos, no apodrecimento de 
alguns elementos das caixilharias e de folhas de janelas e 
de portas. O problema encontra-se em vias de solução.

Concluída está sim a segunda operação, que consis-
tia na criação de uma Sala de Exposições Temporárias, 

Futuro Centro de Arte e Cultura - Fundação Eugénio de Almeida

Núcleo Museológico do Palácio do Barrocal - 
Fundação INATEL
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Centro Interactivo de Arqueologia - Universidade de Évora

adaptando para esse efeito uma sala já existente no rés-
do-chão com entrada pelo átrio, dotada de um novo 
sistema de iluminação e uma calha para suspensão de 
elementos expositivos e preenchida com quatro vitrinas 
fixas e diversas móveis. Quanto ao resto dos seus pro-
pósitos, são de índole puramente imaterial, procurando 
estimular a Animação Cultural e Promoção do Livro e 
da Leitura na Biblioteca Pública de Évora.

Mas a grande intervenção que se encontra já em an-
damento está a cargo da Fundação Eugénio d’Almeida. 
Desenvolve-se em dois núcleos: um abrangendo o Pa-
lácio da Inquisição, as Casas Pintadas e o Fórum, e um 
outro que contempla o Paço dos Condes de Basto e o 
Pátio de S. Miguel.

No primeiro dos casos, aquele conjunto edificado vai 
passar a constituir um Centro de Arte e Cultura, com 
uma programação essencialmente virada para a divulga-
ção das grandes figuras das Artes Plásticas Contempo-
râneas, mas aberta a outras manifestações culturais do 
nosso tempo e projectos de natureza científica, peda-
gógica, formativa e de promoção do conhecimento. Se-
rão destaques do projecto a área expositiva, com cerca 
de 1.200 metros quadrados, espaços de acolhimento e 
lazer, espaço educativo, centro interpretativo, loja, au-
ditório, salas de reunião para formação, restaurante e 

wine bar e cafetaria. O arquitecto Sequeira Mendes é o 
responsável por esta parte do projecto.

No segundo, a recuperação incide sobre o Pátio de 
S.Miguel, sede da Fundação, o qual integra um com-
plexo de edifícios e espaços exteriores que se torna 
imperioso revalorizar. Também o Paço dos Condes de 
Basto, edifício do período romano-visigodo, será alvo 
de especial requalificação. Neste conjunto, que havia 
sido restaurado e salvo da ruína no final da década de 
50 do século passado, será ainda criado o Arquivo e 
Biblioteca Eugénio d’ Almeida, enquanto que o Museu 
das Carruagens será igualmente servido por benfeitorias 
diversas. Novidade maior constitui a reabertura da Por-
ta da Traição, na muralha velha que delimita todo este 
espaço, facilitando a circulação pedonal entre o Largo 
dos Colegiais e a própria Acrópole eborense. O autor do 
plano de intervenção é o arquitecto Francisco Barata. O 
investimento ronda os 5,4 milhões de euros, sendo 3,7 
milhões de euros subsidiados pelo FEDER.

Em fase de arranque encontra-se o projecto de ar-
quitectura e especialidades afins do espaço público da 
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Intervenção no Espaço Público - operação promovida pela Câmara Municipal de Évora

Acrópole e zonas adjacentes, que procura materializar 
uma estratégia de índole conservadora e não conserva-
dorista, quase cirúrgica mas nunca descaracterizadora. 
Segundo a Câmara Municipal, promotora de todo o 
programa em geral e deste em particular, o objectivo é o 
de afirmar o próprio espaço público enquanto valor pa-
trimonial identitário e não apenas enquanto somatório 
de estruturas de valor patrimonial (visíveis e invisíveis) 
mais ou menos autónomas e espacialmente coexistentes. 
Trata-se de «uma acção extraordinária, de responsabili-
dade extrema mas também de um de um enorme pra-
zer», deixou bem vincado o arquitecto João Carrilho da 
Graça, que comanda a equipa que executa o projecto.

Ao SITEE cabe a promoção e sensibilização de novas 
soluções de mobilidade, estacionamento e a melhoria 
da informação prestada ao visitante. Nesta fase de exe-
cução incumbe à empresa municipal Sociedade de Rea-
bilitação Urbana Évora Viva assumir a coordenação da 
Assembleia dos Parceiros e acompanhar os trabalhos da 
parceria, assim como a coordenação do projecto de in-
tervenção no espaço público.

Obras no Páteo de S. Miguel - Fundação Eugénio de 
Almeida
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os prédios e sítios classificados
no centro histórico

Ao distinguir o Centro Histórico de 
Évora como Património da Humanidade 
a UNESCO acabou por conferir igual es-
tatuto a todos os imóveis e lugares exis-
tentes no seu interior. A Câmara Muni-
cipal apenas reconhece 194 como sendo 
de grande relevância, conforme consta 
do anexo IV, adstrito ao Plano Director 

constam das antigas muralhas, portas extremas, Porta 
da Lagoa e Porta do Raimundo (1921), as Muralhas da 
cerca medieval (1922), o Palácio dos antigos Condes de 
Basto (1922), o Convento de Santa Clara (1922), a Por-
ta de Avis (1922), o Colégio do Espírito Santo (1922), 
o Chafariz da Porta de Moura (1922), o Arco Romano 
de D. Isabel (1922), o Convento do Calvário (1922), 
o Convento dos Lóios (1922) e as muralhas e fossos 
(1926). Neste rol, o IGESPAR veio posteriormente a in-
cluir a Igreja do Senhor Jesus da Pobreza, em 2008, e o 
Quartel dos Dragões, já no decorrer deste ano de 2011, 
ambos por superveniência à classificação do Centro His-
tórico pela UNESCO.

Averbados como Imóveis de Interesse Público estão a 
Torre sineira do Convento do Salvador (1922), Janelas 
da frontaria do Palácio dos Sepúlvedas (1922), Mirante 
- Galeria da Casa Cordovil (1922), Janela Manuelina 
do prédio da Rua da Moeda, 31/33 (1922), Caixa de 
Água da Rua Nova (1922), Portal renascença do antigo 
Colégio do Espírito Santo (1922), Ermida de S.Miguel 
(1939), Palácio da Inquisição (1950), Igreja de Santo 
Antão (1970), Igreja de S. Vicente (1978), Igreja da 
Misericórdia (1983), Igreja das Mercês (1986) e Teatro 
Garcia de Resende (2002).

Aqui fica pois o seu rol para conhecimento e elucida-
ção de todos.

Municipal de 2005 e composto em exclusivo pelo “In-
ventário Arquitectónico e Arqueológico do Concelho de 
Évora”. Contudo o IGESPAR (Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico), organismo 
que define os critérios para a classificação dos prédios, 
conjuntos e sítios como símbolos de mais valia do patri-
mónio cultural português, reduz de forma significativa 
estes números. Para os seus técnicos, o Centro Histórico 
de Évora possui classificados 24 Monumentos Nacio-
nais e 13 Imóveis de Interesse Público.

Porque nem todos os eborenses, e muito menos os visi-
tantes, os conhecem ou identificam, a “Évora Mosaico” 
decidiu reservar este espaço à revelação dos mesmos, 
apresentando de modo complementar o ano da sua clas-
sificação. Atente-se pois na respectiva lista, abaixo dis-
criminada:

Assim, são Monumentos Nacionais: a Sé Catedral 
(1907 e confirmação em 1910), o Templo Romano 
(1907 e confirmação em 1910), a Igreja dos Lóios e 
campas de bronze ( 1910), o Chafariz da Praça de Giral-
do (1910), a Casa de Garcia de Resende com janela ma-
nuelina (1910), o Palácio de D. Manuel (1910), aIgreja 
de S. Francisco, incluindo a Capela dos Ossos (1910), 
o Aqueduto da Água de Prata (1910), a Igreja da Graça 
(1910), a Torre de Sisebuto (1920), a Torre das Cinco 
Quinas (1920), parte dos prédios militares 14 e 15 que 

Convento dos Lóios / Templo Romano (vistas do jardim Diana)

centro histórico os prédios classificados
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Exposição | Até 31 de Março de 2012

“Chartres en Lumières”

Mostra fotográfica do evento “Chartres en Lumières”, realizado 

na cidade francesa de Chartres, geminada com Évora, e que reú-

ne todos os anos, desde 2003, quase um milhão de pessoas para 

assistir à iluminação cénica multicolor dos principais monumen-

tos da cidade, durante mais de 100 noites. No dia da inauguração 

terá lugar uma conferência sobre o Património em Chartres.

Local: Átrio dos Paços do Concelho

Horário: 9:00 - 17:30 | Segunda a Sexta-feira

Info: 266 777 000 | Email: cmevora@mail.evora.net

Site: www.cm-evora.pt

Org.: Câmara Mun. de Évora | Câmara Mun. de Chartres

Entrada Livre

Exposição | Até 2 de Março de 2012

“Aquedutos de Portugal, Água 
e Património - Évora 2011/2012”

Mostra fotográfica de Pedro Inácio sobre 21 dos mais signifi-

cativos aquedutos de Portugal e mostra documental respeitan-

te ao aqueduto da Água da Prata de Évora. A exposição tam-

bém promove um concurso de fotografia digital sobre o tema 

Água e Património dirigido aos participantes nas conferências 

a realizar, patrocinado pelas unidades hoteleiras M´AR De AR 

Hotels e Pousadas de Portugal, e também um concurso de fo-

tografia digital sobre o mesmo, tema dirigido a estudantes das 

cidades de Évora, Salvador (Brasil) e Zagreb (Croácia).

Local: Convento dos Remédios (Av. de S. Sebastião)

Horário: Terça a sexta-feira | 9:30-12:30 | 14:00-18:00

Info: 266 777 000 | Email: fmonteiro@cm-evora.pt

Site: www.cm-evora.pt

Org.: Câmara Municipal de Évora.

Entrada Livre

Formação | 16 de Dezembro a 2 de Março

Ciclo de Conferências
“Água e Património”

16 Dezembro | 10:00
“A envolvente paisagista do Aqueduto de Água de Prata”, 
por Carlos Pinto Gomes (Universidade de Évora)

“O Aqueduto de Évora: um marco cultural na paisagem ru-
ral e urbana desde o século XVI”, por Vítor Oliveira e Olga 

Magalhães (Univ. de Évora)

14:00 - Visita ao troço do aqueduto intramuralhas

6 Janeiro | 10:00
“O Património de Água Pública em Setúbal”, por Manuela 

Tomé (Câmara Municipal de Setúbal)

“O Aqueduto do Convento de Cristo, em Tomar. Análise do 
seu sistema hidráulico”, por Tiago Morgado (Universidade 

Nova de Lisboa)

3 Fevereiro | 10:00
“A arquitectura das caixas de águas”, por Céu Tereno (Uni-

versidade de Évora)

“O património natural do aqueduto da Água da Prata – 
um valor a preservar”, por Marízia Pereira (Universidade de 

Évora)

11:30 - Visita a caixas de água

2 Março | 10:00
“O aqueduto de Elvas”, por José Mascarenhas e Carvalho 

Quintela

“A água e a fotografia”, por Pedro Inácio

14:00 - Abertura da cisterna do claustro do Convento dos Re-

médios

14:30 - Momento musical

15:00 - Sessão de encerramento, pela vereadora da Câmara 

Municipal de Évora, Cláudia Sousa Pereira

Local: Convento dos Remédios (Av. de S. Sebastião)

Info: 266 777 000 | Email: fmonteiro@cm-evora.pt

Site: www.cm-evora.pt

Org.: Câmara Municipal de Évora.

Nota: Integrado no programa de actividades da exposi-

ção “Aquedutos de Portugal, Água e Património - Évora 

2011/2012”.

Entrada Livre mediante inscrição prévia.

Formação | até Novembro de 2012

Projecto “Évora, Percursos e Memó-
rias – 25 anos de Património da Hu-
manidade, 25 Monumentos, 25 Len-
das, Histórias e Devoções”
 
Este projecto contempla a realização de visitas guiadas, uma 

por mês, a 25 edifícios emblemáticos da cidade, em percursos 

que, evocando a memória e a identidade da cidade, transpor-

tam os participantes para outras épocas e outras vivências.

Esta iniciativa pretende, um pouco à semelhança do trabalho 

que desenvolvia o historiador Túlio Espanca, e usando uma 

expressão sua “revisitar a cidade”, resgatar não só a sua Histó-

ria, mas também as várias histórias populares, lendas e devo-

ções religiosas, que a sua monumentalidade encerra.

Próxima visita:
16 Dez. | Sexta-feira | 14:00
Visita Guiada ao troço intra-muros do Aqueduto da Água da 

Prata. Fonte da Praça do Giraldo e Chafariz da Rua de Alcon-

chel. A Lenda do “Sapateiro Santo”.

Orientação da Arq.ª Filomena e Dr.ª Susana Coelho

Distribuição gratuita da pagela n.º3.

Ponto de Encontro: Convento dos Remédios

Info: 266 777 000 | Email: mlgrilo@cm-evora.pt

Site: www.cm-evora.pt

Org.: Câmara Municipal de Évora/DAC-Núcleo de Documen-

tação

Nota: Entrada Livre. Em 2012 será apresentado trimestral-

mente o calendário de actividades do projecto.
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a taberna típica Quarta feira

Taberna Típica Quarta Feira
Rua do Inverno 16-18
Tel.: 266 707 530
Encerra aos Domingos
Aberto das 13.30 às 15.00
e das 19.30 às 21.30
Preço médio por refeição - 25,00€
Não aceita cartões
Não fumadores
Acessibilidade fácil para deficientes mo-
tores

Num número evocativo da passagem de um quarto de século sobre a 
distinção da UNESCO, atribuída essencialmente pelo facto de ser Évo-
ra a única cidade representativa da Idade do Ouro portuguesa, período 
que engloba toda a 2ª. dinastia real, o local de repasto escolhido não 
podia ser outro senão o de uma taberna, tradicional posto de alimen-
tação daquele tempo. Em Évora, em ruas e travessas meio escondidas 
no Centro Histórico, ainda persistem alguns estabelecimentos deste 
género, se bem que, uns mais do que outros, tenham sido obrigados a 
efectuar a sua adaptação aos hábitos alimentares.

Nestas circunstâncias a Adega Típica do Alentejano, a Adeguita do 
Farrobo e a Adega Vinho e Noz constituem referências e locais a fre-
quentar, mas nenhuma delas leva a palma à Taberna Típica Quarta 
Feira, situada na soturna e acanhada Rua do Inverno, 16/18, transver-
sal à Rua da Mouraria, herdeira da antiga e afamada Tasca do Pincel, 
e cultora dos rituais mais tradicionais da alimentação medieva. E ex-

Com facilidade José Dias entra em di-
álogo com os amesendados, mesmo es-
trangeiros, e explica-lhes com pormenor 
o que vão comer. Para os preliminares 
vêm os apreciados produtos da região, 
onde marcam presença destacada os 
queijos, as azeitonas, os enchidos, o belo 
pão, por vezes também os cogumelos e o 
salame. O prato principal aparecerá de-
pois, composto normalmente de carne de 
porco (Lombinhos com Espargos, Carne 
de Porco Frita, Lacão à Quarta Feira, Mi-
gas de Couve-Flor com entrecosto e Se-

plique-se porquê. É que nas tabernas da 
Idade Média bebia-se o vinho e comia-se 
o prato que houvesse, as mais das vezes 
em mesas comunais, despidas de grandes 
confortos mas onde a alegria e a algazar-
ra eram exuberantes.

É isto o que ainda se passa na Taberna 
Típica Quarta Feira, onde não há emen-
ta, os preços não são visíveis e a carta de 
vinhos é inexistente. Numa sala pequena 
decorada com adereços regionais, rode-
ados por talhas de barro, dez mesas es-
peram que a clientela se sente. Tomados 
os respectivos lugares logo surge o pa-
trão José Dias, cozinheiro, empregador e 

animador de ambiente, para informar da oferta do dia em termos de 
entradas, do prato único recomendado e do doce e da bebida a reba-
ter. Tudo comida caseira e em ambiente familiar, Quanto ao vinho, é 
de fabrico recomendado por ele. Na cozinha acompanha este beirão, 
natural do Sabugal, sua mulher Luísa, emérita guardiã dos segredos da 
gastronomia alentejana.

cretos) ou de borrego (Costeletas de Bor-
rego Com Esparregado) em alternativa. 
Mais episodicamente aparece a Sopa de 
cação ou, em ocasiões ainda mais raras, o 
Arroz de Tamboril. Os acompanhamen-
tos são geralmente de grande criativida-
de.

Os pratos não são servidos em doses 
individuais mas em largas e generosas 
travessas para a mesa toda. Assim, cada 
um tira a quantidade lhe apetece, lem-
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brando como se procedia nas antigas me-
sas comunais características das tabernas 
de então. Quanto à qualidade e apuro 
culinário da comida diga-se que são no 
mínimo exaltantes. Este é o local exacto 
para satisfazer o pecado da gula, o prazer 
do estômago e o espírito dionisíaco, que 
o vinho é também de estalo. Seguem-se 
o café, os digestivos e a fruta escolhidos 
para a jornada gastronómica desse dia.

É claro que, com a fama que foi granje-

ando paulatinamente no país e até mesmo 
além-fronteiras, e dado que a lotação não 
ultrapassa as 30 pessoas, é sempre avisa-
do reservar mesa com algumas horas ou 
até mesmo alguns dias de antecedência. 
A Taberna é particularmente recomen-
dada para receber grupos ou famílias em 
convívio alegre e salutar. A verve do José 
Dias, a proximidade das mesas e a baru-
lheira resultante do estado de satisfação 
dos clientes, os quais findam regra geral 

em confraternização total, não são con-
vidativos à sua frequência por parte de 
pessoas sós ou a casais românticos apenas 
com olhos um para outro.

E já agora leve dinheiro real para pagar 
a conta porque, a título de semelhança 
com as tabernas antigas, ali só se recebe 
em numerário. Até porque o preço por 
pessoa, tendo em conta a quantidade e a 
qualidade do que se come, acaba por não 
ser excessivo: 25,00€ por pessoa.
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Évora Inn Chiado Design
um novo conceito de alojamento

Évora Inn Chiado Design
Rua da República, 11

9 Quartos
Não fumadores
Preços: entre 50€ e 58€para as suites familiares 
e 21 a 24 euros para os quartos low cost
Aceita cartões
Serviço de Internet

Na Rua da República, em local cujas arcadas e varandas já se viram 
para a Praça de Giraldo, está instalado desde há cerca de um ano 
o Évora Inn Chiado Design, um hostel que define um novo tipo 
de alojamento na cidade, conjugando a moderna decoração com o 
conforto dos seus quartos e os preços moderados que ali são prati-
cados. É seu proprietário o escritor Luís Carmelo, natural da cidade 
e autor de uma abundante produção literária e ensaísta e professor 
de design na Escola Superior de Design (IDAD).

Doutorado pela Universidade de Utreque (Holanda), o seu pri-
meiro amor foi a semiótica, conhecida grosso modo pela ciência 

dos signos. Por essa via chegou ao design pelo qual se 
apaixonou definitivamente. Na sua cidade natal abriu 
uma loja de peças de design vai para quatro anos. Mas 
a ideia da criação de um hotel sui generis alicerçado 
na lógica do design, do aproveitamento do patrimó-
nio, das potencialidades do turismo e a preços relati-
vamente módicos não lhe saía da cabeça.

Foi assim que em princípios deste ano surgiu o Èvo-
ra Inn Chiado Design, em que o Inn tem o cunho de 
hospedagem e Chiado se reporta ao humilde drama-
turgo e poeta satírico eborense António Ribeiro, que 
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durante muitos anos viveu em Lisboa, no largo do 
mesmo nome, e ali tem uma estátua evocando a sua 
figura. Admirador do seu antigo conterrâneo, Luís 
Carmelo encontrou na associação do seu nome ao 
projecto uma forma diferente de o homenagear.

Não ficam por aqui as referências ao passado citadi-
no. O edifício onde se encontra implantado é um dos 
mais simbólicos da instauração da República em Évo-
ra. Pertencente ao comerciante Francisco d’Almeida 
Telles do Valle, foi da varanda do primeiro andar que, 
segundo a lápide ainda ali presente, «neste lugar pe-
rante as Comissões Republicanas foi consagrada nesta 
cidade pelo povo de Évora a instauração da Repúbli-
ca, nomeado e aclamado o primeiro governo provisó-
rio da cidade no dia 5 de Outubro».

Ao recuperar este prédio de cinco andares Luís Car-
melo teve de imediato a intenção de reservar os dois 
pisos iniciais para uma galeria de arte. Entra-se nele 
com precaução, dado que não existe elevador nem 
acesso a pessoas de mobilidade reduzida, e logo nos 
deparamos com uma pequena área expositiva onde 
brilha, no tecto, uma quantidade assinalável de can-
deeiros coloridos. Pequenas peças de design e uma pe-
quena biografia do poeta Chiado ocupam as paredes. 
Dobra-se a escada e prossegue-se em direcção ao piso 
2, onde ficam a recepção da Loja de Design e as suites 

Nostalgia e Exuberância e os quartos duplos Diamon-
ds e Português Suave.

No terceiro piso fica a grande sala comum, repleta 
de pequenas fotos, muitos livros, obras de Júlio Po-
mar e Maluda, enquanto por todos os recantos se des-
cobrem peças de mobiliário Kartell, Calligaris , Roto-
design, entre algumas marcas nacionais, a Vanguards 
Interiors de Paços de Ferreira ou a Go Home da Maia. 
Aqui se toma o pequeno almoço ou, em amena ca-
vaqueira descontraída, mais para o final da tarde, se 
aveludam as gargantas saboreando os néctares viníco-
las da Cartuxa. Florbela Espanca pintada num quadro 
ou a lânguida e sensual Marilyn Monroe, com ima-
gem a servir de divisória num dos quartos, emprestam 
àquela área um ambiente especial, onde aliás se situa 
com todo o cabimento a suite Viva La Vita.

No quarto e quinto piso ficam os quartos de preço 
de custo reduzido e designados de “low cost”. São em 
número de quatro e foram feitos para serem parti-
lhados. Todos incluem mobiliário e acessórios de de-
sign e possuem um armário embutido e televisão de 
ecrã. Em cada um deles existe casa de banho. É uma 
oferta mais popular e menos sofisticada. Mas o Évora 
Inn representa um conceito diferente de alojamento, 
moderno, inovador e arrojado, que vale bem a pena 
conhecer e desfrutar.




