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editorial

editorial
Está de regresso ao figurino habitual, embora com menos 4 páginas, a “Évora Mosaico”. O facto tem a sua justificação. A anterior edição, dedicada exclusivamente aos
25 anos da classificação de Évora pela Unesco como Património Mundial, exigiu, pela
natureza específica do tema, um acréscimo de páginas nessa ordem de grandeza, que
é agora necessário compensar em virtude do consignado nos contratos estabelecidos
com a empresa gráfica, de molde a não onerar esta edição.
Todavia, no seu conteúdo e expressividade este nº. 11 não sai de modo algum afetado. Assim, no tocante ao Património, evocam-se os 35 anos do Projeto do Bairro
da Malagueira, desenhado por Álvaro Siza Vieira, que dada a sua feição experimental
e modernista chamou a atenção sobre Évora, colheu aplausos e conheceu detratores,
mas foi premiado internacionalmente, apesar de, por razões várias, nunca ter sido
concluído. No mesmo âmbito volve-se o olhar para a bela e acastelada ermida de S.
Brás e para o elegante mas pouco referenciado Solar dos Condes de Portalegre.
Uma evocação da vida e obra literária de Armando Antunes da Silva e do seu imenso
orgulho de ser alentejano enceta o espaço dedicado à cultura e artes, que recorda num
outro aspeto a mulher culta e imensamente generosa que foi Inácia Angélica Ramalho
de Barahona, conhecida entre o povo como a mãe dos pobres. De anos mais recentes
traz-se à lembrança o mural já desaparecido do Largo dos Colegiais, enquanto do fundo dos tempos nos chega a história da Cruz Relicário do Santo Lenho da Sé de Évora,
peça de ourivesaria de extraordinário valor intrínseco, histórico, artístico e cultural.
Um périplo pelas instituições com inegável interesse científico e pedagógico levou a
“Évora Mosaico” a espaços tão prosaicos, e por vezes menos visíveis por se encontrarem fora dos roteiros turísticos, como são a Casa da Balança (núcleo museológico de
metrologia) e o recém-inaugurado polo de Évora do Museu do Relógio. A consciência
das mutações ocorridas no parque escolar ao longo do tempo serviu de pretexto para
recordar as diversas fases pelas quais a construção ou a reconversão de escolas
primárias passaram e continuam a passar, numa viagem de encontro à infância perdida de cada um.
A memória coletiva transporta-nos ao mundo do hipismo, revelando que
foi na nossa cidade que se realizaram as primeiras corridas de cavalos em
Portugal, e que aqui residiu uma plêiade de cavaleiros que, aproveitando
as potencialidades do Hipódromo Amílcar Pinto para adestramento dos
equídeos, viria a alcançar grandes êxitos na história da modalidade. Na
rubrica Aromas e Sabores apresentam-se os néctares da Cartuxa como símbolo da excelência dos vinhos do concelho e da região.
Segue-se, como é usual, o cartaz dos espectáculos, desta feita um
tanto prejudicado pela redução de páginas, e os espaços dedicados às propostas na órbita da restauração e da hotelaria.
A finalizar, registem-se duas notas de imenso regozijo
ditadas, a primeira, pelo êxito que a “Évora Mosaico”
alcançou e cimentou ao longo dos números anteriores,
e a segunda, pela atribuição da Sociedade Portuguesa de
Autores à Câmara de Évora, ex-aequo com a de Coimbra,
do prémio de melhor programação cultural autárquica
de 2011, da qual a “Évora Mosaico” também fez parte.
Voltaremos pelo Verão.
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projeto Malagueira
começou
há três décadas
e meia
Três décadas e meia são decorridas desde que o arquiteto Álvaro Siza Vieira aceitou o convite da Câmara de
Évora para projetar o conhecido e polémico bairro da
Malagueira, que viria a ser premiado internacionalmente e, em contraste, alvo de múltiplas críticas e reparos
internos, por colidir frontalmente com o tipo de construções medievais ou tardo-medievais que caraterizam o
Centro Histórico, o qual seria classificado pela UNESCO como Património Mundial.
No sentido de pôr cobro à falta de habitação na cidade, ditada sobretudo pela afluência de grande número
de trabalhadores rurais e de gente oriunda das antigas
colónias, a Câmara Municipal colocou em marcha um
Plano de Expansão da Zona Oeste, para execução do
qual expropriou 27 hectares da propriedade denominada de Quinta da Malagueira, situada entre o bairro de
Santa Maria e a estrada das Piscinas, terreno anteriormente pertencente ao Conde da Ervideira.
Pretendia a edilidade mandar construir naquela superfície um bairro original de elevada densidade habitacional
e larga mescla de classes sociais e estratos profissionais.
Para justificar a escolha de Siza Vieira o município teve
em conta o seu trabalho de experimentação em 16 projetos residenciais participativos, todos na área do Porto, e
o seu gosto pelo trabalho, inovador para a época, bebido

na obra do arquiteto finlandês Alvar Aalto (1898-1976),
figura grada do modernismo internacional e apologista
do desenho de edifícios de base racional e geométrica assentes numa grande sobriedade de linhas.
Neste projeto experimental, a única imposição que a
Câmara fez foi a de que as moradias deveriam ser unifamiliares. O arquiteto decidiu-se então pela conceção de
um bairro de mil e duzentas casas em banda ou geminadas, de grande luminosidade, em que se prescindia da
telha e se optava pelo terraço como forma de cobertura,
cujo desenvolvimento e execução esteve em grande parte a cargo das Cooperativas Giraldo Sem Pavor e Boa
Vontade, que edificaram no total 652 fogos. Ao FFH
(Fundo de Fomento da Habitação) foram atribuídos 400
fogos e uma pequena quantidade de lotes foram vendidos a particulares, que assumiram o compromisso de
respeitar o plano-tipo gizado por Siza Vieira.
Elemento fulcral em todo o projecto era a construção de um “aqueduto” que tinha por objectivo conferir
identidade ao bairro e ligá-lo simbolicamente à cidade,
e servir como galeria de infra-estruturas, destinada a albergar os canais essenciais à distribuição de água, eletricidade, telefone e televisão, substituindo-se à tradicional
rede subterrânea. Como espinha dorsal da contiguidade
residencial este deveria receber em fase posterior uma
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cúpula na qual se situariam um restaurante, um centro
comercial, um hotel e uma casa de chá, dando origem a
uma nova centralidade.
Foi igualmente criado um dique de que resultou um
largo de grandes dimensões na zona de confluência dos
dois ribeiros que atravessam o bairro. Sobre o seu ponto de união, um pouco antes do dique foi erguida uma
ponte de alguma espetacularidade e cujas escadas proporcionam o acesso a áreas naturais de grande beleza,
onde predominam os espaços verdes, os baldios e outros
de arborização contínua.
A concretização do projeto no terreno iniciou-se, ainda no final da década de 70, com a construção dos fogos
do IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), por extinção do Fundo
de Fomento da Habitação. Mas os problemas começaram pouco depois, dado que a fraca qualidade inicial
dos materiais de construção e a demora no tempo de
construção, por dificuldades diversas, fizeram com que
as casas se começassem a degradar antes mesmo da sua
ocupação. Por outro lado, a primitiva inadaptação da
etnia cigana a tal tipo de habitação provocou a inadequação do seu uso e o aparecimento de conflitos vários
com a restante população.
Os problemas foram-se sucedendo. A dimensão das
ruas, que inicialmente haviam sido congeminadas apenas para utilização pedonal, não ultrapassando em
certos casos os 4 a 6 metros, teve de ser revista e progressivamente ajustada ao trânsito automóvel. Como
não havia espaço e as garagens eram poucas e utilizadas
como depósito de arrumações, estabeleceu-se o estacionamento de um só lado, com a natural confusão daí adveniente.
Com as Cooperativas, Siza Vieira manteve sempre o diálogo com os
seus futuros utentes, quer antes quer durante o processo de construção,
escutando e satisfazendo no essencial os seus desejos ou preocupações,
o que motivava permanentes correções. Assim, o primitivo muro das
casas, que estava programado para não exceder os dois metros e meio
(com exposição à rua), pôde subir mais um metro por imposição dos
futuros moradores, desejosos de manter intacta a sua privacidade e garantir a sua segurança. Também a rudeza estética de acabamentos do
“aqueduto”- grosseiramente construído em blocos de betão - se tornou
gradualmente mais notória à medida que ia sendo levantado e causava
igualmente o desagrado dos habitantes, que o preferiam ver pintado, e
a reprovação da crítica da especialidade.
O processo experimental de Siza Vieira havia contudo
suscitado a curiosidade e a controvérsia no mundo da
arquitetura. O arquiteto de Matosinhos já gozava de alguma notoriedade internacional antes de projetar e desenhar o bairro da Malagueira, razão pela qual o projeto
moderno e racionalista em curso em Évora concentrou
a atenção e análise dos grandes arquitetos e se tornou
objeto de diversos estudos, visitas, teses de mestrado e
doutoramento. Não foi motivo de estranheza que depois do reconhecimento internacional o bairro tivesse
começado a receber visitantes de toda a parte, nomeadamente estudantes, interessados em tomar contato in
loco com esta aventura urbana fora do comum.
Em meados de 1996 percebeu-se que o bairro se pre-

parava para entrar em fase de estagnação. As moradias
estavam concluídas mas não havia dinheiro nem investidores com capacidade para a conclusão dos espaços
públicos. Entre a construção dos primeiros fogos e os
últimos mediavam cerca de 16 anos, não tendo sido possível gerar uma forte dinâmica construtiva. A degradação de certas zonas, conjugada com o abastardamento
de muitas casas, que haviam sofrido transformações sem
critério mas que, no entender dos seus proprietários,
contribuíam para uma fruição mais adequada, retiraram-lhe coerência e equilíbrio morfológico.
Os espaços verdes começaram a acusar o desleixo de
quem deles devia cuidar. A Câmara Municipal entrou a
negligenciar o seu aspeto exterior. O próprio Siza Vieira, assoberbado com outros trabalhos de muito maior
monta e ambição, deixou de vir a Évora com a frequência habitual, pois já não existia qualquer possibilidade de desenvolvimento do processo a acompanhar. O
prestígio de um bairro que começou debaixo de grandes
expectativas não se veio a consolidar e permanece hoje
apenas como um complexo residencial periférico.
Foi há 35 anos que tudo começou. Relembramos em breve síntese os principais elementos caraterizadores do projeto e a sua evolução ao longo desse tempo. Apreciações
críticas não cabem aqui por este não ser o espaço adequado
para o efeito. Imperioso é ter em conta que este foi simultaneamente um processo de matriz artística, social e política e, em consequência, envolto em grande controvérsia.
De qualquer forma, foi um ensaio, uma experimentação
que terá valido a pena ousar. Pensado para ser apenas e só

um bairro, teve o mérito de se transformar na maior freguesia do concelho, embora não tenha logrado afirmar-se
como um espaço de forte coesão social.
Não obstante as suas fragilidades é completamente lícito afirmar, na esteira de Paulo Baldaia em artigo publicado em 2006 na revista “L’Architecture d’aujourdhui”,
que o bairro da Malagueira «é uma das incontestáveis
obras da modernidade portuguesa que o tornam num
elemento prestigiante para a cidade». E faz parte do roteiro das obras de Álvaro Siza Vieira, um dos mais consagrados arquitetos de todo o mundo. Sendo diferente,
acaba por ser único. Assim sendo, ao menos por isso, só
por isso, merecia nestas páginas o registo da efeméride.
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o precioso
Solar dos Condes
de Portalegre

Não tem origens bem conhecidas o belo e elegante
Solar dos Condes de Portalegre, situado na Freiria de
Cima, em adjacência às antigas cavalariças do Paço dos
Condes de Basto e em posição frontal às traseiras da velha Catedral. Tudo indica porém que, como tudo naquela zona, terá pertencido nos seus primórdios à muralha
defensiva erguida pelos cavaleiros monges da Ordem
de Santiago de Calatrava e depois aos domínios de D.
Nuno Álvares Pereira.
Terá sido entregue por D. Manuel a D. Diogo da Silva Menezes, seu aio enquanto duque de Beja e depois
como rei, que sendo da sua máxima confiança lhe viu
atribuído o cargo de Mordomo-Mor do Reino e o título
de 1º. conde de Portalegre. Devido às funções que ocupava, o monarca entregou-lhe o pequeno palacete como
casa de residência. Supõe-se que o palacete terá passado
para a posse dos Silvas, fidalgos espanhóis, em vésperas
da perda da independência e em circunstâncias deveras
fortuitas.
Aconteceu que Filipa da Silva, 4ª. Condessa de Portalegre, recebeu autorização real para poder receber terras, bens e títulos de seus pais, dado que a Lei Mental de
D. Duarte proibia a habilitação aos mesmos por parte
de herdeiras femininas. Do seu primeiro casamento não
houve descendência, pelo que a fidalga voltou a consorciar-se, desta feita com o embaixador espanhol, Juan de

Silva, Conde de Salinas, que passou a ostentar o título
de Conde de Portalegre e, a partir de certa altura, a morar no solar da família.
Depois de ter sido muito influente no curto reinado
(dez anos) de D. Sebastião, Juan da Silva revelou-se,
no período de transição em que o Cardeal D. Henrique
ocupou o trono, como um forte apoiante das pretensões
de Filipe II de Espanha à coroa de Portugal. Consumada
a anexação por parte espanhola, o monarca integrou-o
no Conselho de Regência, nomeando-o em 1593 capitão geral das gentes de guerra do Reino e Governador
do Reino de Portugal entre esse mesmo ano e o de 1599,
ano em que terá falecido.
Os Condes de Portalegre mantiveram-se fieis a Castela, mas com a Restauração caíram em desgraça e desapareceram em 1686, com a morte sem descendência
do seu último representante. O edifício foi então alienado em favor do cónego Luís de Melo, tendo ido parar
depois às mãos de familiares do arcebispo de Évora D.
João Coutinho, e posteriormente à posse de D. João de
Aguiar, bispo de Bragança, nele nascido (1796) e falecido (1875). Daí para cá não foi possível encontrar rasto
dos proprietários e ocupantes seguintes. Notícias relativas à ocupação de tão bela mansão só vêm a conhecer-se
em inícios do século passado, sabendo-se que foi objeto
de troca entre duas opulentas proprietárias rurais: Maria Inácia Braancamp de Matos Vilardebó, moradora na
Praça do Giraldo, acedeu permutar o seu imóvel pelo
Solar dos Condes de Portalegre com outra dama, cujo
nome a memória coletiva não preservou mas que pretendia morar na grande praça da cidade.
Maria Inácia Vilardebó casou com o engenheiro Henrique da Fonseca Chaves, que veio trabalhar para Évora
e foi presidente da Câmara Municipal nos anos 40. Parte do edifício funcionou como delegação da Inspecção
Geral dos Produtos Agrícolas e Industriais e, em 1949,
foi sede provisória da Legião Portuguesa, conforme relata à época a imprensa local. Embora o casal tivesse
tido quatro filhos, foi o primogénito João Ricardo Vilardebó Fonseca Chaves quem herdou o Solar, que tem estado regularmente habitado para evitar males maiores,
nomeadamente durante o PREC, em que por diversas
ocasiões esteve para ser ocupado.
João Ricardo faleceu em 2004, deixando oito filhos
que não se têm entendido quanto ao destinado a dar-lhe. Diversas candidaturas a fundos comunitários para
a sua requalificação como turismo de habitação não
surtiram efeito. A alienação em favor de quem queira
pagar o justo preço pelo seu valor é, por isso, o futuro
mais provável segundo os próprios herdeiros.
E enquanto não surge o comprador ideal, de preferência espanhol como fazem questão de acentuar, e é
necessário assegurar a sua manutenção e evitar o mais
possível a inexorável deterioração, o Solar está cedido
graciosamente à Associação Oficinas de Comunicação,
uma entidade privada sem fins lucrativos que desenvolve projetos e atividades para adultos, jovens e crianças
nas áreas do Ambiente, Agricultura Biológica e também
das Artes.

património ermida de S. Brás

a ultrapassar um desnível do terreno da zona envolvente
e que apresenta, na sua forma exterior, uma sucessão
de volumes bem robustos, coroados por merlões (parte saliente do parapeito entre seteiras ou ameias) e por
coruchéus, (remate de uma torre ou campanário), disseminados por 14 contrafortes cilíndricos que lhe conferem um aspeto acastelado. Acentue-se a sua projeção
em planta centralizada quadrangular, ostentando fachada principal estreita, rasgada por um pequeno pórtico e
um par de janelões.
Esta construção atarracada (como Túlio Espanca a
designou) e maciça veio a ser alvo de fortes bombardeamentos em 1633 por parte das tropas castelhanas,
durante a Guerra da Restauração, dado que, embora
isolada, se encontrava incluída nas estruturas defensivas
da cidade. Os tempos seguintes não foram brilhantes.
Durante os anos sobejantes deste século XVII e até à
extinção da Inquisição, constituíram-se no seu adro tribunais do Santo Ofício, donde emanou a realização de

a acastelada
ermida de S. Brás
Reza a tradição que no início foi uma gafaria em madeira isolada no Outeiro da Corredoura, pequena elevação
que se sucedia ao Rossio e onde receberam acolhimento
leprosos e outros infetados por doenças pestilentas contagiosas que afetaram a população citadina entre os anos
de 1479-1480. S. Brás era o padroeiro das gentes que
temiam vir a ser ou já estavam contaminadas, contando
ainda com a grande devoção do próprio rei D. João II
e do bispo eborense D. Garcia de Meneses. Nesta conformidade, mandou o monarca erguer naquele local um
templo consagrado ao santo da sua veneração, onde extramuros, como era conveniente, todos pudessem orar e
rogar cura ou alívio para os seus padecimentos.
O começo da sua construção terá tido lugar no ano
de 1482, depois de obtida a 7 de Setembro de 1840
a competente licença eclesiástica, sabendo-se com segurança que uma década depois já estava aberta ao culto.
O testemunho certificativo é do médico, sábio e viajante
alemão Jerónimo Munster, que em 1494 visitou Évora
para se inteirar junto de D. João das novidades sobre o
processo português dos Descobrimentos. Munster deixou escrito no livro “Viagens por Espanha e Portugal”
as suas impressões sobre a cidade e o que nela veio encontrar, mostrando o seu encanto pelo templo. Entretanto o Rossio deixara de ser da Corredoura e passara a
receber a designação do respectivo orago.
Tido como edifício fundador do estilo manuelino-mudéjar, desconhece-se o nome do autor de tão emblemática construção, erguida sobre sólida plataforma de modo

tenebrosos autos de fé e bárbaras punições a quem caía
nas teias da infame instituição.
A partir dos finais do século XIX a ermida de S. Brás
foi perdendo o isolamento. A construção da Estação de
Caminho de Ferro colocou-a a meio caminho entre esta
e o centro da cidade. Depois, em 1890, veio a instalar-se, mesmo em sua frente, a fábrica da Companhia de
Gás, a que se seguiu a fixação nas imediações de uma
série de pequenas unidades fabris. No caminho então
aberto – que viria a receber a designação de Avenida de
dr. Barahona – se implantou também a Guarda Nacional
Republicana e mais tarde outros arruamentos, que fazem com que a ermida seja hoje um elemento destoante
na sua zona envolvente.
A Ermida de S. Brás é Monumento Nacional desde
1922, e para lá do seu invulgar e poderoso aspeto exterior, alberga na capela-mor um retábulo dourado enquadrando uma escultura de madeira do Santo Padroeiro.
As pinturas existentes denotam a influência flamenga,
reportada à segunda metade do séc. XVI e bem patente
nas tábuas relativas à vida de Cristo e ao martírio de S.
Brás. Colateralmente à nave, dois altares de talha dourada são dedicados a S. Romão e a Nossa Senhora das
Candeias, esta de multissecular devoção local, celebrada
anualmente com romaria e feira franca, criada pela Câmara no longínquo ano de 1523. Refira-se ainda que a
nave, com abóbada de canhão e volta perfeita, possui
cúpula hemisférica e está revestida de painéis axadrezados de azulejos verdes e brancos, de tom irisado.
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A vida de Armando Antunes da Silva foi essencialmente marcada por três grandes paixões: a escrita, o Alentejo e a prática democrática. Na literatura foi o que se
pode chamar um escritor regionalista, dado que toda a
temática da sua obra se centra naquilo a que chamou de
“Pátria Alentejana”, socorrendo-se de uma linguagem
linear, fácil e atraente. Pertenceu à segunda geração do
neorrealismo, cujos mecanismos de representação narrativa se fundavam nos conflitos sociais que colocavam
predominantemente em cena camponeses, operários,
patrões e senhores da terra. Em termos políticos, lutou
através da ação e da palavra contra a ditadura. Num
outro plano, nutria uma especial afeição pelo Juventude
Sport Clube, coletividade de que chegou a ser dirigente.
Antunes da Silva nasceu em Évora em 1921, na Rua do
Muro, sendo filho de um carpinteiro e neto de um casal
de beirões que baixaram ao Alentejo para ganhar a vida

e da amizade, e jornalistas sensíveis; brincando aos detetives e aos poetas, vagabundos noturnos dentro das
ruas da nossa cidade, povoada de lendas, dos nichos,
arcos, alcárcovas, poiais e catacumbas; no Jardim Público, ouvindo a música no coreto e namorando as moças
– «tribunos de uma adolescência exaltante, pachorrenta
e livre».
Do escritório do solicitador Pascoal sairia Antunes da
Silva para a Seguradora Ultramarina, organismo de Estado. As suas preocupações sociais levam-no a ingressar
nas fileiras do MUD (Movimento de Unidade Democrática)/Juvenil, integrando a secção de Évora. Detido em
1945, ano de eleições, pouco tempo permanece preso.
É readmitido ao serviço e vê publicado no ano seguinte
pela editora Inquérito “ Gaimirra”, um livro de contos
que há tempo lhe bailava na mente.
Todavia a vida em Évora tornara-se-lhe insuportável.

vida e obra de Antunes da Silva
ou o orgulho de ser alentejano
no campo. Criado com a avó, cedo aprendeu a conhecer
a natureza, os desmandos dos elementos (as chuvas, as
secas, os ventos, as tempestades), os animais e os seus ciclos de vida e também as agruras, as carências, as dificuldades, a miséria e as injustiças que compunham a triste
vida dos assalariados rurais. Depois de feita a instrução
primária matriculou-se na Escola Comercial e Industrial
de Évora, que passará a frequentar à noite, quando por
volta dos treze anos consegue que o solicitador António
Manuel Pascoal lhe arranje trabalho no seu escritório.
Revertendo mais tarde ao horizonte da sua infância e
adolescência, escreverá um livro de crónicas denominado “Alentejo é Sangue”, que dedicará emocionadamente
ao «José Godinho Bastos, Álvaro Velez, António Rodrigues, Joaquim Maria Carrageta, Eduardo Teófilo Braga,
João Cabeça Ramos, Manuel Peres, Joaquim Franjoso
Murteira, Domingos Martelo, Joaquim Brás Godinho,
António Cavaco e Manuel Chaveiro – gente do povo e
da mesma raça, que deram à minha juventude a alegria
de viver e o orgulho de ser Alentejano».
Nessas páginas rememorará como uma dádiva de
saudade as imagens da vida de todos: na escola primária, na escola industrial, no jogo da bola no Buraco dos
Colegiais, no velho Convento do Salvador; ou confecionando uma gazeta pícara, datilografada, onde havia
aprendizes de prosador, com saibo pelos pactos do amor

Não tinha a mínima tranquilidade, perseguido que era
constantemente pela PIDE, que destinara para a sua
vigilância um indivíduo sem quaisquer escrúpulos, vigarista consumado e pederasta conhecido. Atendendo
às circunstâncias, Antunes da Silva rumaria a Lisboa
em 1948, apenas com 27 anos, onde um amigo lhe irá
arranjar colocação na secção de publicidade e relações
públicas da Celcat, fábrica de cabos eléctricos, emprego
que ficará para o resto da vida.
Garantida a subsistência e atingido o equilíbrio de
vida, recomeçará então a sua produção literária, sempre
na área do conto. A uma cadência bem ritmada publica ainda nesse ano “Vila Adormecida”, dois anos mais
tarde “Sam Jacinto” (1950), “O Aprendiz de Ladrão”
(1954) e “O Amigo das Tempestades” (1958). E em
1960 estreia-se no romance com “Suão”, título que o
consagrará ao obter o “Prémio dos Leitores” do “Diário
de Lisboa” e despertar a curiosidade dos críticos além-fronteiras. Tiragens de muitos milhares de exemplares,
traduções em várias línguas e a sua adaptação a peça
radiofónica por parte do Rádio Clube Português, que
a transmitiu em vários episódios, fizeram saltar o seu
nome para a galeria dos notáveis da literatura portuguesa do seu tempo.
Quatro anos depois dará à estampa «Terra do Nosso
Pão», a que a censura não achou qualquer graça, tendo
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mandado apreender os últimos exemplares da primeira edição. A temática agora abordada era a cisma do regresso dos
que nos anos 40 e 50 haviam deixado os
campos e abalado para a cintura industrial para fugirem a um destino de fome
e miséria. Os coronéis da censura recomendaram «que não deveria permitir-se
o reclame do livro ou quaisquer críticas,
nem ser permitida nova reedição».
Em 1969, durante a chamada “primavera marcelista”, fará nova incursão na
vida política ativa ao integrar as listas do
MDP/CDE pelo círculo de Évora às eleições legislativas, as quais eram compostas
por uma mescla de católicos progressistas
e elementos de esquerda. Só voltará ao
romance depois do 25 de Abril com «A
Fábrica», uma obra menor, pouco conseguida e até confusa, longe da grande
qualidade de trabalhos anteriores. Claro
que a Reforma Agrária não o deixou indiferente. Em 1976 reuniu, em livro que
denominou de “Terras Velhas Semeadas
de Novo”, uma série de reportagens feitas por si ao serviço de diversos jornais.
Nesse mesmo ano assumiu o cargo de
diretor do “Notícias do Sul”, um semanário regionalista, literário e publicista,
«apartidário, defensor das classes mais desfavorecidas»,
o qual teve sede em Évora no Largo Severim de Faria e
se extinguiu três anos depois.
Gostava imenso do jornalismo e colaborou em diversos periódicos, entre os quais “O Comércio do Porto”,
“Diário Popular”, “Diário de Lisboa” e “República”, entre os de expansão nacional. No Alentejo abrilhantou
as páginas da “Democracia do Sul” (Évora) e do “Diário do Alentejo” (Beja). Teorizou sobre o neorrealismo
nas revistas “Vértice” e na “Colóquio”. Em 1987 foi-lhe
atribuído o Prémio de Jornalismo do II Congresso sobre
o Alentejo, realizado na capital do Baixo Alentejo.
Mas, à semelhança de Manuel da Fonseca, Antunes da
Silva também foi poeta. Em 1952 lançou “Esta Terra
Que é Nossa”, que começou por ser proibido pela censura mas que, submetido a uma segunda apreciação, recebeu autorização para ser publicado, «apesar de não ser
isento de reparos e o autor ser considerado suspeito».
Reincidiria em 1957 com “Canções do Vento”, sempre,
sempre o vento... (Vá-se embora senhor vento/não são
horas de aqui estar/não há trevo nem há água/para o
gado apascentar...). O grosso da sua produção poética
está porém disperso pelas publicações citadas e também
pelos dois Diários que escreveu: “O Jornal I – Diário”,
escrito ainda em companhia da sua esposa, Arlete, que
viria a falecer de doença súbita, e abrangendo relatos de

fatos e acontecimentos ocorridos nos anos de 1984 e 85 e publicado
em 1887; e o “Jornal II - Diário”, começado em 1986, ano do seu regresso, durante o qual casará em segundas núpcias com Maria Gisela,
passando o casal a viver na Alcárcova de Baixo. Nessas páginas discorrerá sobre a velhice, sobre a paisagem alentejana e as suas cambiantes e
reflete sobre o passado e a sua própria velhice, tudo isto entrecortado
por poemas, numa linguagem simples e despretenciosa. Com este livro
dá por concluída a aventura diarística em 1990. A sua publicação acontece ainda nesse ano.
Em 1991 será o mandatário distrital do PS em Évora às legislativas,
na condição de independente. Em 29 de Junho desse ano a Câmara
distingue-o com a Medalha de Mérito Municipal e, em 1992, Mário
Soares, enquanto Presidente da República, atribui-lhe o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Em 1996 a edilidade homenageou-o, comemorando os seus 50 anos de vida literária editando
um pequeno livro preenchido com uma seleção dos mais belos textos.
Passará os últimos anos da sua vida a ler e a conversar com os amigos
nas arcadas da Praça, nunca desperdiçando uma oportunidade para um
bom petisco, acompanhado de um copo de tinto alentejano. De quando em vez ia até Sines, terra de que gostava bastante e onde possuía
casa também. Foi um homem bom, afável mas discreto, que não gostava de se colocar em bicos dos pés e por isso mesmo recusava sempre
com elegância convites para colóquios e debates.
Faleceu em 21 de Dezembro de 1997. A charneca e o mundo rural
perdiam um dos seus lídimos defensores. Muito justamente, a autarquia viria a conceder o seu nome a uma das ruas da cidade.
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Inácia Angélica Ramalho Barahona foi porventura a mulher mais rica da cidade e, simultaneamente, a mais generosa de quantos a habitaram. Nasceu
a 27/7/1844, no seio de uma família abastada, e o fato de ter enviuvado de
dois matrimónios, contraídos com dois poderosos proprietários eborenses, sem
que de ambos houvesse descendentes, levou a que concentrasse nas suas mãos
uma fortuna fabulosa, consubstanciada em inúmeros prédios rurais e urbanos
e um vultuoso número de ações disseminadas por diversos bancos. Mas nunca
deixou de ser uma pessoa atenta aos problemas dos mais carenciados, quer
através do financiamento de diversas associações filantrópicas, quer através da
construção do monumental Asilo Ramalho Barahona, para o qual contou com
o apoio sucessivo dos seus cônjuges, mas que só veio a ser concluído em 1908,
em tempos da sua dupla viuvez.
Neta do negociante Sousa Matos e do lavrador José Joaquim Fernandes (três
filhas do primeiro consorciaram-se com outros tantos filhos do segundo, dando
origem à mui abastada e poderosíssima família dos Matos Fernandes), Inácia
Angélica, menina prendada, casou-se ainda não havia feito 20 anos com José

Inácia Angélica Ramalho Barahona
a mãe dos pobres
Maria Dinis Ramalho Perdigão, nascido e residente no Monte

para aí instalar o Teatro Garcia de Resende.

da Oliveirinha, na freguesia da Graça do Divor.

A obra visava ainda contribuir para resolver

Ramalho Perdigão era 14 anos mais velho, pessoa discreta,
amante das artes e lavrador de elevado mérito, tendo revolu-

a grave crise de desemprego que grassava por
essa altura em toda a região.

cionado a agricultura local com a introdução de novas práticas

Ramalho Perdigão viria a falecer a 29 de

e metodologias nas suas explorações. Inácia Angélica possuía

Janeiro de 1884, sem ver o seu palácio nem

carácter sensível e bondoso, era senhora de maneiras requinta-

o teatro concluídos. Em testamento viria a

das, aprendidas entre a elite da cidade, que frequentava, para

constituir um legado de 12 contos para cons-

mais sendo a família a mais influente na administração con-

trução de um Asilo de Mendicidade para alo-

celhia, e tinha espírito determinado, procurando levar a bom

jar os trabalhadores rurais inválidos da sua

termo tudo aquilo a que metia ombros. Para residência o ca-

casa agrícola, uma grande aspiração de sua

sal mandou construir, em espaço herdado, um grande palácio

mulher, a quem condoía o coração ver dei-

que impressionou a cidade e os forasteiros pela sua dimensão,

xados ao abandono aqueles que os tinham

grandiosidade e beleza arquitetónica.

servido. José Celestino Rosado Formosinho,

Mas, para lá do levantamento de tão aparatosa mansão e da

homem de posses, consideração pública e ten-

ajuda prestada ao município na abertura do Passeio Público, o

dência republicana, viria a escrever, em tirada

par não ficou sossegado no afã de contribuir para o desenvol-

de grande apreço e admiração: «E se, em vida

vimento da cidade. O ano de 1881 será marcante para ambos.

de seu marido a Srª. D. Inácia fizera o bem

Por alvará régio de 6 de Agosto, Inácia Angélica vê aprovados

que podia, continuou na sua viuvez com mão

os estatutos do Asilo da Infância Desvalida de Évora, especial-

larga e munificiente a derramar à flux os dons

mente dedicado a acolher órfãos abandonados e no qual a fi-

da caridade».

lantropa se empenhou pessoal e financeiramente. Por sua vez,

Não ficaria muito tempo sozinha tão benefi-

o marido fazia vingar um projecto muito caro à elite citadina

cente mulher. Da sua distinção, do seu porte,

encabeçando uma lista de 280 notáveis, que constituíram o

da sua personalidade assaz cativante e seduto-

grupo de acionistas da Companhia Eborense, a qual adquiriu,

ra e da sua grandeza de alma se veio a encan-

em 8 de Agosto, «uma casa térrea situada à Praça de D. Pedro»

tar Francisco Eduardo de Barahona Fragoso,

cultura e artes Inácia Angélica Ramalho de Barahona

nascido em Cuba e apenas um ano mais velho
que ela, filho do 1º. Visconde da Esperança,
bacharel em Direito e Par do Reino, senhor
de vastos domínios fundiários, opulentos rendimentos e apaixonado pelas artes clássicas.
Depois das núpcias celebradas em 16/5/1887
e com a anuência da esposa, Francisco Barahona incute nova dinâmica e requintes de
exceção, reforçados pela adição de novas verbas, às obras do Palácio e do Teatro Garcia de
Resende.
O Teatro foi inaugurado em 1892 e ofertado
de imediato pelo casal à Câmara Municipal.
No grandioso e magnificente Palácio, a partir daí conhecido pelo apelido de Barahona,
foram alojando frequentemente os monarcas
do tempo quando das suas visitas a Évora: D.
Luís e D. Maria Pia de Sabóia, D. Carlos e D.
Amélia. O primeiro destes soberanos, a instâncias da mulher, patrona e benemérita de
imensas obras de caridade e ação, chegou em
1899 a oferecer o título de Marquesa a Inácia,
mas esta recusou perentoriamente.
As suas virtudes e a sua permanente ação esmoler vieram a ser consagradas publicamente
num magnífico opúsculo em sua homenagem
editado pelo “Eborense” (semanário que se
publicou nos dois primeiros anos do século
passado) no dia do seu 57º. aniversário, ocorrido em 1901. Interpretando o sentimento do
povo, que já então a conhecia por “Mãe dos
Pobres” e por “Anjo da caridade”, produziram
textos de invulgares encómios a Inácia Angélica o já citado José Celestino Formosinho;

N.º especial de “O Eborense”, de 27/07/1901, em depósito na Biblioteca Pública de Évora/
DGLB/Secretaria de Estado da Cultura.

o ex-governador civil Conselheiro José Carlos Gouveia; José Fernando Pereira, antigo

eborenses. Deixa então o Palácio, que será vendido em 1915 à Companhia

Presidente da Câmara de Estremoz, distinto

de Seguros “A Pátria”, então em fase de constituição. Passa a residir no nº. 13

professor do Liceu Nacional de Évora e seu

da Rua de Cicioso (João Mendes de Cicioso, judeu riquíssimo que ali viveu

futuro Reitor; Henrique Freire, notabilíssimo

na segunda metade do século XV e foi igualmente um grande benemérito da

professor de instrução primária e excecional

cidade), onde continuará a corresponder com o generoso óbolo a quem a ela

pedagogo; António Francisco Barata, inves-

recorre, sejam pessoas ou instituições de solidariedade.

tigador, escritor e historiador; e finalmente,

Finar-se-á a 5 de Janeiro de 1918, e da sua colossal fortuna deixará em tes-

entre outros, Luís da Costa (Janota & Cª.), o

tamento, publicado no “Notícias d’Évora”, dois contos de réis (2.000$00) a

repórter social da época.

dividir pelas quatro freguesias da cidade para serem distribuídos pelas pesso-

O segundo marido morrerá em 25 de Janei-

as mais pobres de cada uma, consoante as respetivas necessidades; 9 contos

ro de 1905, não ficando totalmente termina-

de réis em ações nominais à Santa Casa da Misericórdia; 1 conto e trezentos

do o Asilo de Mendicidade, sonho maior de

mil réis em ações ao Asilo de Mendicidade; outro tanto ao Asilo de Infância

sua mulher. O magnífico edifício, e obra de

Desvalida; e igual montante à Casa Pia, ao Montepio Eborense e à Associação

extraordinário alcance social, é inaugurado

Filantrópica Académica Eborense, num total de 17 contos e quinhentos mil

em 17/6/1908. A viúva dá-lhe o nome de Ra-

réis (17.500.$00). Uma quantia fabulosa há quase 100 anos. Mas todos os

malho Barahona que usava, juntando o nome

que serviram a família, desde criados a feitores, passando por aias e pastores,

dos seus cônjuges. Assiste à chegada da Repú-

foram contemplados, chegando os mais antigos e fiéis a serem beneficiados

blica, a qual não teme, pois sabe que embora

com o usufruto vitalício de alguns prédios, legados naturalmente a herdeiros

sendo monárquica está no coração de todos

de Inácio Angélica.
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Estava-se em pleno PREC (Processo Revolucionário
em Curso). No Alentejo, a Reforma Agrária era um autêntico braseiro político e social, pois os proprietários
de um milhão e duzentos e mil hectares tinham sido
compulsivamente afastados das suas terras e substituídos
pelas Unidades Colectivas de Produção, constituídas por
grupos de trabalhadores organizados que as haviam ocupado com a conivência do MFA (Movimento das Forças
Armadas) e o apoio do Partido Comunista Português. A
tensão entre lavradores e antigos assalariados atingira
o rubro, ameaçando transformar a região num enorme
campo de batalha em que o sangue correria a rodos, visto que, se de um lado as forças militares e para militares
possuíam armas legais, os latifundiários e rendeiros também as tinham, ainda que obtidas de forma clandestina.
O confronto por diversas vezes esteve iminente, tal era
o ódio entre ambas as partes em litígio.
Nessa altura Évora era vista como a capital da Reforma Agrária. Os movimentos ditos progressistas e os in-

Agrária foi-se esboroando progressivamente. Em 1979 começa a devolução das
terras que haviam sido nacionalizadas aos
antigos proprietários. Os ocupantes resistirão, mas a GNR virá a ter um papel
determinante na imposição das decisões
governamentais. Será Cavaco Silva que,
em 1995, com a publicação da Lei de Bases do Desenvolvimento Rural, vibrará o
golpe de misericórdia na Reforma Agrária
ao decidir-se pela privatização das terras.
Na parede junto ao Palácio de Cadaval,
o painel continuou indiferente aos ventos
da história mas exposto à fúria dos elementos, que foram contribuindo para a
sua acelerada deterioração, que já praticamente o tornava pouco menos que impercetível. Em 2004, aquando dos festejos do
30º. Aniversário do 25 de Abril, a Câmara

o mural desaparecido
telectuais apoiavam calorosamente a mudança ocorrida nos campos
alentejanos, emprestavam-lhe toda a sua solidariedade e criatividade e
reforçavam as consignas emanadas do poder revolucionário. Foi assim
que durante o chamado Verão Quente, mais concretamente nos dias
5 (sábado) e 6 de Julho (domingo), a instâncias da Comissão Dinamizadora Central do MFA, uma brigada de artistas plásticos deslocou-se
à cidade para criar, num muro com 40 metros de comprimento, uma
grande composição pictórica que celebrasse os momentos históricos
de rutura com o antigo regime, nomeadamente a conquista da Reforma Agrária.
O local escolhido havia sido uma extensa parede, adstrita ao Palácio
de Cadaval e situada junto à Porta do Moinho de Vento, à entrada
do Largo dos Colegiais. Durante aqueles dias trabalharam, num ritmo
frenético e pluralidade de estilos, os pintores e desenhadores Vespeira,
Gracinda Candeias, Rogério de Amaral, Rodrigo de Freitas, Sá Nogueira, Júlio Pereira, Sérgio Pombeiro, Teresa Magalhães, Henrique Manuel, David Evans, João Moniz Pereira, Silvia Chicó e Henrique Ruivo.
A obra consagrava de fato maioritariamente a Reforma Agrária, quer
através das imagens como por meio da inserção da máxima socialista
“A terra a quem a trabalha”, mas referia também de forma mais breve e
por vezes metafórica a chegada da liberdade ao Alentejo, as nacionalizações, a aliança Povo-MFA e o nascimento da Guiné-Bissau.
Depois, com a realização das primeiras eleições e a instauração da
democracia parlamentar e o consequente afastamento do PCP, a que
sucedeu o paulatino regresso aos quartéis dos militares, a Reforma

Municipal tentou recuperá-lo, mas os peritos consultados para o efeito foram de
opinião que o seu restauro era impossível,
dada a degradação do reboco do muro.
Em face disto, a edilidade optou por
mandar executar uma placa interpretativa do mural que reproduzia a pintura
como ela era em 1975, de acordo com
a fotografia acima inserta e única que
abrangia a totalidade da obra, e na qual
figuravam os nomes dos artistas que haviam participado na sua feitura. Logo
nos tempos imediatos desconhecidos
roubaram a placa identificativa. Hoje, da
existência do mural apenas restam alguns
vestígios praticamente indecifráveis, com
o muro carcomido pela usura do tempo
e pelas ervas e líquenes que o encobrem.
E foi pena que não lhe tivessem acudido a tempo. Independentemente das
convicções políticas e ideológicas de cada
um, o mural era valioso do ponto de vista
artístico e cultural e marcava o testemunho de uma época marcante na história
da cidade.

cultura e artes a Cruz do Santo Lenho

A Cruz Relicário do Santo Lenho de Évora é uma peça de ourivesa-

espontaneamente tomada pelo animal. Naquelas paragens ficou até à

ria de alto valor histórico, artístico e cultural, engastada de pedraria

batalha do Salado (1340), que opôs os povos peninsulares aos mou-

riquíssima, que faz parte integrante do chamado Tesouro da Sé, insta-

ros, os quais procuravam recuperar o território perdido quando da

lado desde Maio de 2009 no moderno Museu de Arte Sacra, contíguo

Reconquista Cristã.

à Catedral. Extremamente valiosa, suscitou entre os anos 90 do sécu-

Ao tempo desse decisivo confronto reinava em Portugal Afonso IV,

lo passado a cobiça das quadrilhas internacionais de ladrões de arte

cuja filha Maria (a fermosíssima Maria, cantada por Luís de Camões

sacra, que por duas vezes a tentaram roubar. Mas a estrutura sólida

em “Os Lusíadas”) era casada com Afonso XI de Castela, mas vivia re-

e maciça do velho templo gorou-lhes as intenções, ao não permitir

colhida num convento em Sevilha por não poder suportar a relação do

a intrusão no seu interior. Curiosamente, a cruz relicário é mais co-

rei com Luísa de Gusmão, sua amante e de quem viria a ter dez filhos

nhecida por visitantes que pelos próprios eborenses, muitos dos quais

ilegítimos. Entretanto a poderosa ofensiva muçulmana, comandada

desconhecem a sua existência ou dela ouviram falar vagamente. E vale

pelo rei de Fez e Marrocos com o auxílio de emir de Granada, amea-

a pena saber a sua história, mescla de crenças, tradições e fatos reais, a

çava ocupar Castela sem que os exércitos de Afonso XI manifestassem

par da extraordinária riqueza da sua composição.

grande capacidade de combate.

De acordo com a tradição, foi Santa Helena (Flávia Júlia Helena),

Em face disto, o rei de Castela viu-se obrigado a pedir o auxílio

mãe do Imperador Constantino I (responsável pela conversão do mun-

de Afonso IV através da filha. Esta aceitou vir a Évora, onde a Corte

do latino ao cristianismo), quem, após aturadas pesquisas em torno do

estava instalada, interceder junto do pai, que com alguma relutância

lugar onde Cristo foi supliciado e torturado, descobriu a cruz na qual

decidiu juntar-se ao genro, não sem que tivesse ordenado ao Prior da

o Nazareno agonizou e morreu. Desde logo manifestou a intenção de

Ordem do Hospital que levasse o Santo Lenho de Marmelar.

partir a cruz em duas metades, tendo uma permanecido em Jerusalém,

Afonso IV dirigiu-se primeiro a Elvas, com o fito de recrutar para as

a valiosa Cruz Relicário
do Santo Lenho de Évora
enquanto a outra foi encaminhada para Roma. Os pequenos fragmen-

suas fileiras o maior número possível de cavaleiros e peonagem, que

tos resultantes da operação de separação foram remetidos para diver-

entretanto foram aumentando com outras guarnições formadas em di-

sos pontos da cristandade, passando todos a ser genericamente desig-

versos troços do percurso. Daí saiu para se encontrar em Sevilha com

nados por Vera Cruz, ou seja pertencentes à verdadeira cruz. Possuir

o genro. Na cidade andaluza concertaram estratégias e atacaram o po-

um fragmento mínimo era, pois, a maior das relíquias, conferia honra,

deroso contingente mouro junto à ribeira do Salado, perto de Cádis.

dignidade, solenidade e especial veneração aos locais que os detinham,

Os muçulmanos desorientaram-se e, depois de prolongada peleja, aban-

dando origem ainda, por acréscimo, ao aparecimento de novos lugares

donaram a pugna, sofrendo memorável revés e deixando o campo de

de culto e comunidades de vizinhança, para promoção da devoção e

batalha juncado de mortos e de valiosíssimos despojos. De acordo com

do culto. De frágil madeira para adoração, os pedaços sagrados pas-

os cronistas coevos, o papel da relíquia no ânimo, no espírito e na fé dos

saram a ser guardados em relicários cravejados obrigatoriamente de

combatentes cristãos foi determinante no desfecho da contenda.

metais nobres, para maior engrandecimento e glória do Senhor.

No regresso a Portugal, como conta Jorge Cardoso no “Agiológico

Perguntar-se-á então, com alguma admiração e surpresa, como che-

Lusitano”, «levou el-rei gosto que se partisse em duas partes iguais e

gou a Évora uma parte do Santo Lenho. Admite-se como certo que na

ficasse uma em Évora e outra na sua Igreja de Vera Cruz». Contudo, o

sétima cruzada (movimentos militares de inspiração cristã, ocorridos

magnífico relicário que hoje se pode admirar na Catedral só começou

entre os séculos XI e XIII e destinados a libertar a Terra Santa), D.

a ser composto por ordem do Arcebispo de Évora, Frei Luís da Silva

Afonso Pires Farinha, prior da Ordem do Hospital ou de Malta, na

Teles (1691-1703), que a diversas joias recebidas do seu antecessores

pequena vila de Marmelar (Portel), conseguiu trazer para Évora um

adicionou centenas de muitas e valiosas gemas (pedras preciosas), num

grande fragmento da Cruz, a pedido do bispo D. Durando Pais, que

total de 1374, sendo que 845 são diamantes, 105 esmeraldas, 419

entretanto refundara a Catedral, dado que a primitiva estava assente

rubis, 2 safiras azuis, 2 espinelas vermelhas e uma hessonite.

sobre uma mesquita muçulmana da qual hoje não restam vestígios.

Mas para conhecer com maior detalhe esta maravilhosa peça de ou-

Sustenta a tradição que a mula que o transportava, ao chegar às ime-

rivesaria barroca portuguesa a “Évora Mosaico aconselha a leitura de

diações de Évora, deteve-se subitamente e fincou as patas no chão, de

“O Santo Lenho da Sé de Évora - Arte, Esplendor e Devoção”, da

modo a que ninguém a conseguiu dali arrancar. Os que participaram

autoria de Rui Galopim de Carvalho, Artur Goulart de Melo Borges

na comitiva viram nisto um sinal divino de que a relíquia não era para

e Gonçalo Vasconcelos e Sousa, em edição luxuosa da Fundação Eu-

ficar na cidade e levaram-na para o Mosteiro de Marmelar, direção

génio d’Almeida.
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o mundo da metrologia
na casa da balança
A Casa da Balança, interessante núcleo museológico da
cidade inserido em plena zona da Mouraria, no ancestral
Largo do Chão das Covas, merece a visita de quem se
interessa pela cultura científica e pelo conhecimento de
como se fez a história do sistema de medições e da calibração dos respectivos instrumentos, que garante a sua
precisão, tão essencial hoje como outrora nos processos
produtivos e nos circuitos comerciais.
Em Portugal foi decisiva a chamada Lei de Almeirim,
criada por D. Sebastião em 26 de Janeiro de 1575, na sequência das Cortes do mesmo nome, e que veio a ser conhecida como «de igualamento das medidas dos sólidos e
dos líquidos», necessária por haver sido informado «que
em uns lugares as medidas são grandes e logo em outros,
junto deles, são mais pequenas ou maiores».
Com esta reforma fixavam-se as medidas de volume por
rasoura, iguais entre si, e proibia-se o cogulo. Paralelamente, criou-se um sistema de medidas para os produtos
secos e outro para os produtos líquidos. Podemos acrescentar que as principais unidades de referência para medição passaram a ser a vara, a polegada e o côvado para

o comprimento; o arrátel e a onça para o peso; o almude
e a canada para os líquidos; e o moio e o alqueire para
os secos.
A lei definia também as tarefas dos Afiladores do Senado e distribuía as competências de fiscalização pelo
Almotacé Mor, Corregedores e Ouvidores. Para melhor
concretização destas medidas, D. Sebastião mandou que
fosse efetuada entrega de cópias dos padrões reais por
todos os concelhos. O documento inovador alcançou recetividade geral e perdurou, com ligeiras alterações, até
meados do século XIX.
Contudo, se a lei regularizava a situação no Reino, ela
era praticamente desprovida de eficácia em termos internacionais, dado que, como é óbvio, cada Estado possuía
unidades de medição diferentes e sem correspondência
entre si, provocando sérios embaraços ao desenvolvimento do comércio mundial. Neste contexto, percebe-se que
não foi fácil chegar à organização de um método de padronização de pesos e medidas que satisfizesse a todos.
A solução veio a ser encontrada no âmbito da Revolução Francesa, quando foi levada à aprovação da Assem-
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bleia Nacional uma proposta de renovação metrológica
encontrada no estudo aturado da Natureza e dos seus fenómenos. Aprovado em 1799, o novo sistema tomou por
base de comprimento o metro, definido como a décima-milionésima parte do quadrante do meridiano terrestre,
calculado na medição do respetivo arco compreendido
entre Dunquerque e Barcelona. Coube à Academia das
Ciências de França analisar e afinar o projeto que, em
1799, estabeleceu o Sistema Métrico Decimal. Dois padrões de platina representando o metro e o quilograma
foram então depositados nos Arquivos da República para
memória das definições encontradas, constituindo desta
forma a certificação formal da primeira etapa que levou
ao atual Sistema Internacional de Unidades de Medidas.
Depois de várias tentativas de integração de Portugal no
Sistema Métrico Decimal, ele acabou por ser introduzido
oficialmente no reino através de um decreto de D. Maria

II de 13 de Dezembro de 1855. A adesão ao Sistema Internacional implicava a observância de um prazo de dez
anos para sua consolidação, dispondo ainda Portugal de
igual período de tempo para inserção do novo saber nas
escolas públicas e particulares. Os progressos e as alterações científicas que o desenvolvimento das ciência naturais e a explosão da industrialização vieram a conhecer
provocaram atualizações, revisões e modificações das
unidades básicas tomadas na padronização e conduziram ao conceito de metrologia, entendido genericamente
como o estudo e descrição dos pesos e medidas de todos
os povos e épocas.
A instalação de um núcleo metrológico em Évora resultou da participação da Câmara Municipal no programa
Stratcult, integrado na rede MECINE e criado em 1997.
Em Junho, a Divisão de Cultura e Desporto da autarquia
empenhou-se num trabalho de recolha, estudo e inventariação de material diverso no âmbito da metrologia, o
qual veio a constituir o fundo patrimonial do que viria a
chamar-se a Casa da Balança, velho edifício que servira de
armazém de apoio ao extinto mercado hortícola instala-

do no Largo do Chão das Covas em 1949.
As obras de recuperação do imóvel, executadas sob a
orientação do arquiteto João Videira e coordenação de
vários serviços municipais, decorreram durante todo o
ano de 1998, tendo constado da criação de uma área de
exposição, uma reserva de espólio e a instalação de uma
estrutura sanitária de apoio ao núcleo, após o que o mesmo foi dado como apto para acolher o espólio reunido,
cuja origem se encontra entre os séculos XV e XX e é
essencialmente proveniente das coleções da própria Câmara Municipal e do Museu de Évora.
Desde a sua abertura ao público em 1999, com a exposição “ O Mundo do Trabalho e a Oficina de Aferição”,
a Casa da Balança tem vindo a integrar outras coleções
de entidades públicas, de comerciantes, de industriais, de
colecionadores e de particulares.
O mais destacado contributo é o de Joaquim Rita Pisco

Martins, aferidor municipal em Estremoz e em Évora, o qual esteve na
origem da construção da Casa da Balança, e detentor de uma espantosa
coleção de equipamentos de metrologia. Mas também António José Carmelo Aires, Gonçalo de Sousa Cabral, Maria Manuel Ferreira Pessoa da
Silva, Mário Ceia Alexandre, Nuno Castel-Branco Cordovil, José Maria
da Silva, José António Raimundo, José Maria Palma e Rui Arimateia
ali depositaram diversos instrumentos de medição para valorização do
respetivo espólio.
A afluência de público a esta estrutura de inegável valia didática e pedagógica tem crescido ano a ano, sendo nomeadamente procurada por
alunos e professores de escolas dos mais diversos graus de ensino. No
ano passado as visitas à Casa da Balança ultrapassaram os cinco milhares
e meio de pessoas. Nesta altura está a decorrer o “Cabinet 1799”, o
novo projeto educativo do núcleo metrológico, que apresenta no seu
animatógrafo «o inesperado e nunca visto livro das histórias do sistema
métrico com as aventuras e desventuras dos ilustres sábios geodésicos
Pierre Méchin e Jean Delambre no meridiano de Paris, no tempo da
revolução francesa».
Imperdível uma viagem ao mundo da metrologia, para ilustração de
miúdos e graúdos.
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«Fantástica viagem pela arte da medição, surpreendente e intemporal», assim definiu Pedro Tarelho o sentimento que experimentou no
final de uma visita realizada ao polo de Évora do Museu do Relógio,
inaugurado em 16 de Dezembro de 2001 no âmbito de uma parceria
celebrada com a Fundação INATEL (Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos Livres), com o objetivo de estimular o fluxo turístico no Alentejo e em Évora.
Este foi o derradeiro sonho do fundador do Museu do Relógio em
Serpa, António Tavares d’Almeida, que há muito almejava transferir
para Évora parte da sua coleção, reunida e exposta na sua cidade natal.
Tavares d’ Almeida viria a falecer cerca de um mês após ter visto concretizado o seu anseio, vítima de doença prolongada. A abertura desde
polo, para o qual fez transitar 400 das 2.300 peças, todas mecânicas,
que constituem o seu espólio, culmina uma paixão desencadeada em
1972 pela herança de três relógios avariados, por parte de seus avós.
A partir daqui este bem sucedido empresário agrícola dedicou as suas
horas livres a percorrer o país na procura de relógios antigos, com vista
ao seu restauro e resguardo. Durante os últimos 30 anos foram-lhe
doados cerca de 400 relógios considerados sem quaisquer préstimos.

polo de Évora do Museu do Relógio
para lá do tempo cronológico
Quando atingiu um número de peças que
entendeu como suficiente abriu um Museu em Serpa, em dez salas cedidas pelo
Convento do Mosteirinho como local
para as expor e mostrar, transformando-o numa das maiores atrações culturais e
turísticas da terra.
A colecção de Tavares
d’Almeida, única na Península Ibérica e integrada nas cinco conhecidas
em todo o mundo, abarca
um arco temporal que vai
de 1630 até aos nossos
dias e é composta por relógios de sala, de bolso e
de pulso. Em Évora, porém, os mais antigos referem-se ao ano de 1790,
altura em que a relojoaria
era já a grande atividade
económica da Suíça. Por
esse tempo os relógios

eram grandes, estáticos, muito caros e por isso mesmo
só ao alcance dos mais abastados, que os colocavam
nas enormes salas das suas residências ou escritórios.
Eram os relógios de pêndulo, de invenção atribuída a
Christian Huygens e que os mais antigos conhecem das
casas dos seus antepassados. Antes também os havia,
enormes, nas torres das igrejas, postos ao serviço da
comunidade e movidos por um complexo sistema de
rodas e roldanas mas apenas com um ponteiro indicativo das horas.
Medir o tempo com o maior rigor e fiabilidade era
um trunfo extraordinário para quem o podia fazer,
privilégio quase por inteiro dos mais endinheirados. A
Revolução Francesa e a Revolução Industrial, primeiro
com a instauração da democracia e depois com a fabricação em série, haveriam de dar a volta à situação. O
número de consumidores cresceu desmesuradamente,
exigindo contudo máquinas mais pequenas e menos pesadas, que pudessem ser comodamente transportadas.
Surgiu o relógio de bolso, que teve como consequência
o aparecimento de um pequeno saco, interno ou externo, nas calças do vestuário masculino, para guardar a
nova maravilha que dava distinção a quem o usava. Ou,
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ainda mais tarde, com lugar marcado nos
coletes dos fatos completos.
Na sua produção vão empenhar-se as
principais fábricas de relógios ainda hoje
famosas pela qualidade dos seus produtos, as quais aparecerão já em meados do
século XIX: Baume & Mercier (1830),
Cartier (1847), Tissot (1853), Zenith
(1875) e Omega (1880), entre outras.
Inopinadamente, a história guardará
igualmente a memória da Roskopf, criada pelo engenheiro suíço de origem russa
Frédéric Roskopf, que produziu relógios
com materiais pouco nobres (aço e latão), reduzindo-lhes significativamente
o preço e pondo-os ao alcance de quase
todos. Muito populares, não teriam por
certo a máxima precisão e o silêncio de
funcionamento dos outros, mas fizeram

a sua época. Em Portugal o termo Roskopf entrou para
o léxico corrente como expressão de algo de pouca qualidade, como eram aqueles relógios. Eles, os rascas, os
roskopf, lá estão representados no Museu do Relógio,
para admiração geral.
Não faltam também nas diversas montras e escaparates
os relógios de pulso cuja criação parece ligada aos relógios de bolso femininos, aplicados a adornos e adereços
de alta valia. Será a Omega a criar, em 1910, numa gama
ligeiramente mais baixa e mais acessível, o primeiro relógio de pulso fabricado em série, com caixa de prata e
mostrador de esmalte.
A função do relógio não se circunscreve apenas a medir com exatidão o fracionamento do tempo cronológico, tão útil na vida de todos os dias, em que todos
os momentos são preciosos e se encontram friamente
sincronizados e padronizados. O relógio mede também
o tempo psicológico e afetivo, e nesse sentido é utilizado
metaforicamente significando disponibilidade e atenção
para com os outros. Relembremos o poema de António
Ramos Rosa, nome maior da poesia contemporânea:
«Para um amigo tenho sempre um relógio,/esquecido em
qualquer fundo de algibeira,/mas esse relógio não marca

o tempo inútil,/São gestos de ternura rápida,/É um arco-íris de sombra,
quente e trémulo,/É um copo de vinho com o meu nome e o sol.» E
quantas vezes a oferta de um relógio não marcou indelevelmente um
acontecimento especial da existência ou uma hora e data esquecidas
no baú da memória, de que nos voltamos a recordar à sua reaparição?
«Mais do que uma coleção, é também um viver de histórias que queremos partilhar», assinala em consonância Eugénio Tavares d´Almeida,
que já auxiliava seu pai na gestão do Museu e agora fica à testa do
núcleo museológico. Alfredo e Simone, um casal do Rio de Janeiro,
consideram-no «um belo lugar, de boa conversa, onde os relógios têm a
responsabilidade de despertar memórias adormecidas». Monteiro Fernandes confessou que «Évora lhe ofereceu uma grande e bela surpresa».
Aliás, o livro de honra do polo de Évora, pelo qual passaram em dois
meses 800 visitantes, é testemunha exuberante do interesse e da surpresa provocados em todos eles. Há textos muito agradados de brasileiros,
espanhóis, italianos, ingleses, americanos e japoneses. Razão assistia a
Vítor Ramalho, presidente da Fundação INATEL, quando, no dia da
inauguração, vaticinou que a sua abertura ia ser uma mais valia para
Évora e para a região.
A merecer visita prolongada, o polo de Évora está fechado à segunda
feira, como é prática usual dos Museus, abrindo em todos os outros
dias da semana da parte da tarde, das 14:00 às 18:00, e aos sábados e
domingos também das 10:00 às 12:00 horas.
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A aprendizagem da literacia e numeracia básicas (ler e escrever, conhecer os algarismos e fazer contas), a par de algumas
noções elementares de ciências, história e
geografia, estiveram na origem da criação do ensino primário. Até 1759 a função esteve a cargo das ordens religiosas,
mormente dos Jesuítas, que haviam congeminado um programa específico para
ser aplicado em todas as escolas sob a sua
jurisdição. Com a expulsão dos Jesuítas
em 1759, o Marquês de Pombal procedeu à completa laicização da instrução e
empreendeu uma reforma educativa que,
no caso do ensino primário, levou à criação de Escolas Régias onde se ensinava
a ler, escrever, contar, o catecismo e as

pretendidas pela qualidade dos docentes e onde estes
eram também mais bem remunerados. Muitas delas
eram geridas por gente ligada ao clero. Apenas em 1984
foi criada a Escola Normal de Évora, com o intuito de
formar professores para a região a sul do Tejo, que veio
a ser instalada após demoradas e dispendiosas obras na
dita Igreja, à qual ficou anexa a escola que já aí funcionava.
Em 1886 o jornal “A Escola”, órgão do professorado nacional, nomeadamente do Alentejo, publicava a
seguinte informação datada de 12 de Fevereiro: “Pela
Direcção da Escola Normal d’Évora se faz público que
se encontra aberta desde o dia 15 do corrente pelas 9
da manhã a matrícula para a escola anexa à Normal,
sendo admitidas as crianças obrigadas à escola de todas
freguesias, as quais devem ser apresentadas pelos pais ou
tutores no edifício da Escola Normal”. A Escola Normal

velhas escolas,
novas escolas
regras da boa educação, numa aprendizagem que não ia
além dos três anos.
Só com o advento do liberalismo e a Carta Constitucional de 1826 se consagrou a obrigatoriedade escolar,
legislando-se em 1835 que a sua frequência deveria ser
gratuita, enquanto os pais e principalmente as câmaras
e as paróquias eram responsabilizadas pelo cumprimento e execução das normas aprovadas. Mantiveram-se os
três anos para a instrução primária obrigatória, havendo
mais um ano para quem quisesse. O ensino, porém, era
livre, consentindo-se a existência de escolas particulares.
Cabia pois aos municípios e às paróquias disponibilizar edifícios ou construí-los de raiz para dar cumprimento ao estipulado. Segundo as primeiras indicações
relativas à sua construção, estas deveriam ser implantadas em lugares tranquilos e em articulação com o núcleo
populacional, e dispondo de uma boa iluminação natural. Em Évora não houve necessidade de construir novos
edifícios, pois sobravam imóveis disponíveis depois da
desamortização dos bens da Igreja.
A Guerra Civil que se seguiu retardou o cumprimento
de tais disposições. As primeiras escolas primárias oficiais em Évora foram as de S. Pedro, instalada na Igreja
de idêntica designação e onde está hoje a Divisão de
Assuntos Culturais da Câmara, da Casa Pia e da Infância
Desvalida. Predominavam as escolas particulares, mais

falharia no entanto o seu objetivo ao formar apenas três
professores nos três anos em que funcionou, pelo que
foi encerrada.
Este estado de coisas no campo da instrução oficial
só veio a alterar-se já no segundo ano do século XX,
quando o governo monárquico regenerador de Hintze
Ribeiro promoveu uma significativa reforma da instrução nacional, apostando fortemente na criação de
mais instalações. No caso do concelho de Évora foram
criadas escolas oficiais nas paróquias de Santo Antão,
da Sé e S. Mamede, recorrendo-se a prédios e edifícios confiscados à Igreja. A Escola de S. Mamede viria
a transformar-se na maior escola do concelho, vindo a
instalar-se no abandonado Convento dos Agostinhos,
que foi demolido para ampliação do edifício escolar que
já ali funcionava e para alojar a Escola Normal, já então
reposta. Ainda hoje em atividade, é pois a mais antiga
escola primária de Évora, tendo ultrapassado um século
de existência em 1903.
Com a implantação da República nova reforma do
sistema de educação veio a ocorrer, assentando essencialmente na descentralização, na valorização do papel
do professor e no alargamento do número de escolas.
Para colmatar a falta de escolas móveis, principalmente
nas freguesias rurais, a República criou as escolas móveis
e pôde contar com o apoio de muitos benfeitores que,
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naturais desses lugares ou sendo proprietários de grandes herdades, faziam questão de custear a instalação de
escolas. Isto aconteceu na Azaruja em 1912, com a construção da escola a ser financiada por um médico local,
na altura vereador da Câmara de Évora; em S. Miguel
de Machede em 1915; na grande cerca do Convento do
Espinheiro, por parte da família Marçal; ou na Herdade
da Sousa da Sé, por parte dos lavradores aí residentes.
Se bem que durante este período se tenham registado
melhorias em todo o país nos índices de ensino, os objetivos estiveram longe de serem atingidos. Em relação a
1911 o analfabetismo apenas havia descido de 70,3% para
63,1%, e o número de escolas era de 7126, quando duas
décadas antes era de 6412, o que representava uma média
de 45 alunos e pouco mais de um professor por escola.
A cobertura de todo o território por uma efetiva rede
escolar apenas se veio a verificar com o Estado Novo.
O ensino básico passou para quatro anos e determinou-se o cumprimento integral da lei da obrigatoriedade
escolar, que, apesar da sua centenária existência, nunca
havia sido imposta. É verdade que o ensino ministrado
era ideológico e apologético, mas a sua análise não cabe
neste registo, que apenas se refere aos edifícios. E nesse
campo o Plano dos Centenários, lançado entre 1940 e
1960, veio a converter-se num êxito, que a propaganda
nacionalista glosou nos mais diversos tons e sons.
Devendo o seu nome ao terceiro centenário da Restauração da Independência (1940) e ao oitavo centenário
da Independência de Portugal, o Plano consistiu num
projeto de construção de escolas primárias em larga escala, abrangendo todo o país e com o objetivo de que
todo e qualquer lugar estivesse dotado de um edifício
próprio e adequado à função que iria desempenhar. Até
ao final da década de 1950 foram levantadas mais de
7000 novas escolas, que permitiram baixar drasticamente o analfabetismo.
A sua arquitetura típica, no estilo “português suave”,
acabou por torná-las um emblema do país, sendo facilmente reconhecidas. Coube ao arquiteto Raul Lino
desenhar os edifícios para a Região Sul (apenas ligeiramente diferentes dos do Norte por razões climáticas e
nos materiais utilizados), compostos por duas ou quatro

salas de aula, uma cozinha, instalações sanitárias e um
alpendre.
As primeiras escolas do Plano dos Centenários a serem
construídas em Évora foram as do Rossio, uma masculina e outra feminina. Inauguradas a 28 de Abril de 1948,
na presença de todas as principais figuras do regime do
distrito e do concelho, cada uma possuía quatro salas de
aula, dispondo o conjunto de uma vasta área para recreio e diversão. Seguiu-se, a 11 de Outubro do mesmo
ano, a inauguração da Escola do Chafariz d’el Rei, para
crianças do sexo masculino, em ambiente de igual pompa e circunstância. No ano seguinte é a vez do Bairro da
Câmara, sucedendo-se depois, a um ritmo frenético, as
dos Bairros de Almeirim, da Senhora da Glória e do Alto
de S. Bento a as das freguesias rurais de Valverde, S. Matias, Boa Fé,
Giesteira, Vendinha, Torre dos Coelheiros e outras mais. A última terá
sido, em 1973, a do Bairro da Comenda.
Muitas delas ainda estão hoje em funcionamento como escolas básicas do 1º. ciclo, tendo exigido um significativo esforço autárquico no
sentido da sua remodelação e requalificação. Entretanto, na década
de 90, com o abandono das zonas rurais e a litorização da economia
nacional, muitas outras foram desativadas por número considerado insuficiente de alunos, optando-se pela colocação dos mesmos noutras de
maior dimensão. Algumas dessas foram adstritas a outros fins, como a
de S. Matias, onde está alojado um núcleo da Liga para a Protecção da
Natureza, ou a do Alto de S. Bento, que serve de sede do Grupo Pim
Teatro.
Entretanto os novos conceitos de ensino básico, decorrentes das
mudanças de políticas educativas no regime democrático, os quais
alargaram a escolaridade obrigatória até ao 9º. ano, estabeleceram o
funcionamento da escola a tempo inteiro e implantaram as atividades
de enriquecimento curricular, exigindo a construção de edifícios mais
modernos e funcionais. Em Évora vieram a ser criadas, nos novos bairros situados fora das muralhas, novas escolas sem obedecerem a linhas
diretrizes específicas Assim apareceram as modernas escolas do Bairro
das Pites, da Vista Alegre, da Cruz da Picada, da Malagueira, da Horta
das Figueiras, do Frei Aleixo, dos Canaviais e do Bacelo, de caraterísticas diferentes umas das outras. A escola do Bacelo merecerá saliência
pelas linhas arrojadas e pós-modernas.
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memória citadina o hipismo em Évora

Muitos o desconhecem, mas as primeiras corridas de cavalo a nível nacional
realizaram-se em Évora em 1868, organizadas pelo Jockey Clube Alentejano, entidade pioneira das modernas associações
desportivas em Portugal. A iniciativa partiu do seu principal animador, o jovem

nacionais. Lembre-se, a propósito, o célebre episódio das corridas na obra “Os
Maias” de Eça de Queirós.
As corridas desapareceram de vez e em
seu lugar começa a impor-se, desta vez
por via militar, o Hipismo, entendido
como a arte de montar a cavalo nas suas
mais diversas variantes desportivas. Em
1912 o hipismo entra nas modalidades
olímpicas, sendo incluída nos Jogos de
Estocolmo (Suécia). O adestramento, os
saltos (com obstáculos) e o concurso completo de equitação são as provas escolhidas, mas será a segunda, por
mais espetacular, que ganhará fama em todo o mundo.
Assim aconteceu em Portugal, onde a modalidade se
implantou rapidamente nos meios castrenses. No capítulo “Aspectos da Vida Quotidiana” do Volume XI (“
Da Monarquia para a República”) da Nova História de

o hipismo e o hipódromo de Évora
(24 anos na altura) veterinário e lavrador António Isidoro de Sousa, natural de
Viana do Alentejo e intendente distrital
de pecuária, que se viria a tornar, com o
decorrer dos anos, numa das figuras mais
proeminentes da administração e gestão
da lavoura do Reino.
As provas, em número de três, realizadas nos dias 3, 5 e 6 de Maio, não
produziram nas nossas gentes o efeito
contagiante aguardado dado o seu sucesso em Inglaterra. Esgotada a curiosidade
inicial, e porque as corridas não tinham
tradição nas práticas equestres nacionais,
extinguiu-se o Jockey Clube Alentejano, tendo Évora ficado com o mérito da
tentativa da sua introdução em Portugal.
Outras intenções de promover a sua implantação no país resultaram igualmente frustradas. Em 1873 organizaram-se
corridas em Sintra e na Golegã, e no ano
seguinte é construído o primeiro hipódromo em Belém. Em 1881 é fundado o
Jockey Clube, que organiza as primeiras
corridas nas Alamedas do Campo Grande, que não colam contudo nos hábitos

Portugal, coordenado por Afonso Henriques de Oliveira
Marques, confirma-se esta tese, ao acentuar-se que «o
hipismo, era sobretudo apanágio da oficialidade de Cavalaria, participando neste culto também muitos civis».
O Regimento de Cavalaria 5, estacionado em Évora
com esta designação desde 1806, era um dos maiores focos da prática desportiva equestre. Em 1926 o seu quadro
de oficiais era composto por jovens capitães e tenentes,
amantes das competições equestres e nas quais se viriam
a ilustrar nas décadas seguintes. Entre eles sobressaíam
o 2º. Comandante, major António Joaquim de Faria; os
capitães Abílio Paes de Ramos (comandante do 2º. Esquadrão), Artur Mathias e Luís de Camões; e os tenentes
D. Domingos de Sousa Coutinho (marquês do Funchal),
Afonso Manuel Dias e José Correia Durão Paes.
Os excelentes resultados obtidos em provas nacionais
e também nalgumas em Espanha, mormente por parte do marquês do Funchal, fizeram com que viessem a
apresentar ao General Amílcar Barcínio Pinto, Ministro
da Guerra entre 8/7/1929 e 15/1/1930 do 5º. Governo
da Ditadura, e a partir de então Comandante da Região Militar Sul, com sede na cidade, a aquisição de um
campo de obstáculos para a unidade, onde pudessem
desenvolver a equitação e servir de local de treinos para
as provas nacionais e de palco para as competições internas.

memória citadina o hipismo em Évora

Igualmente pertencente à arma de Cavalaria, o general reconheceu a pertinência da pretensão mas pediu
um tempo de espera aos militares da guarnição, pois
o país estava ainda a recuperar da grave crise em que
mergulhara. Amílcar Barcínio Pinto abandonou Évora
em finais de Novembro de 1931 para exercer as funções de Administrador Geral do Exército, e poucos
meses antes o Coronel Camões assumira a presidência
da Comissão Administrativa da Câmara de Évora. Em
conjugação de esforços e interesses, o primeiro conseguiu forma de disponibilizar o dinheiro e o segundo
encarregou-se de encontrar o lugar adequado para a
instalação do parque hípico.
Na sua edição de 13 de Agosto de 1932 o diário “Notícias d’Évora” informava que «o comandante de Cavalaria 5, sr. Tenente Coronel António Joaquim de Faria, nomeou uma comissão composta pelos sr. Artur Mathias,
sr. capitão Mário Mário Palla e sr. tenente Gaspar (oficial miliciano) a fim
de elaborar
a planta de
um novo
campo de
obstáculos
que o Ministério da
Guerra adquiriu para
aquela unidade e que está situado junto do campo de jogos do
Lusitano na estrada das Alcáçovas».
Concluído o mesmo em início do ano seguinte, ali se
passaram a realizar as provas relativas aos campeonatos internos e os treinos e ensaios dos seus cavaleiros
mais destacados. Foi o caso do já promovido capitão
D. Domingos de Sousa Coutinho, marquês do Funchal
- e presidente da Assembleia Geral do Lusitano entre
1932 e 1935 - que ali apurou a destreza que fez dele o
melhor cavaleiro peninsular do tempo (venceu o Grande Prémio de Lisboa em 1934), integrando a equipa
olímpica de Portugal, que nos jogos de Berlim (1936)
conquistou a medalha de bronze nos obstáculos, igualando idêntica proeza alcançada nos Jogos Olímpicos
de Paris (1924). Outros também obtiveram excelentes
resultados, como Abílio Pais de Ramos, que chegou a
general e a diretor da arma de cavalaria, e Artur Mathias.
O Regimento de Cavalaria 5 haveria de ser extinto,
mas o já então Coronel Luís de Camões, ajudante de
campo do General Tamagnini de Abreu, comandante do
Corpo Expedicionário Português durante a I Guerra, se
manteve adstrito ao Quartel da Região Militar Sul, para
tomar conta e assumir as responsabilidades sobre os animais existentes. Isto porque cada militar de alta patente
a possuir um cavalo normalmente não chegava sequer

a montá-lo. Foi assim que o coronel Camões criou em
Évora uma Escola de Equitação totalmente grátis, que
tanto era frequentada pelos rapazes de mais baixa condição como pelos filhos da elite eborense.
As aulas decorriam no picadeiro para os novos, e no
campo de obstáculos que entretanto revertera para a
posse do Comando da Região, que o batizara de Hipódromo Amílcar Pinto ou, nos arredores de Évora,
em longas cavalgadas, no caso dos mais velhos e experimentados. Da nova fornada de cavaleiros formados
em Évora e aqui nados e criados dois novos militares
vieram a sobressair: o General Joaquim Miguel de Matos Fernandes Duarte Silva e o Coronel Jorge Eduardo
Rodrigues y Tenório Correia Mathias. Duarte Silva, filho do também general Joaquim Plácido Duarte Silva,
participou em quatro Olimpíadas (Helsínquia / 1952,
Melbourne / 1956, Roma / 1960 e Tóquio / 1964), fez
parte da equipa portuguesa que ficou em 4º. lugar no
Concurso Completo de Equitação na Finlândia e obteve
a 5ª. posição individual nos obstáculos em terras nipónicas. O coronel Jorge Mathias, filho do antigo major Artur Mathias, também colecionou algumas participações
olímpicas e internacionais e viria a comandar, anos mais
tarde, de 1974 a 1977, o Centro Militar de Equitação Educação Física e Desporto.
Entrementes, o uso do cavalo em funções militares e
bélicas tornara-se obsoleto, face ao aparecimento de veículos motorizados, pelo que o Exército resolveu proceder ao abate da maioria dos animais. Em Évora o coronel Camões conseguiu o obter a transferência de alguns
deles para a Guarda Nacional Republicana, o que lhe
permitiu, ainda que com algumas restrições, manter a
sua Escola de Equitação. Durante décadas, com o seu
empenho a Região Militar promoveu feiras equestres e
concursos hípicos durante a Feira de S. João. Pelo Hipódromo Amílcar Pinto passaram todos os grandes nomes
do hipismo português entre 1950 e 1970, entre eles os
dois eborenses já citados, o coronel Vasco Ramires, o
brigadeiro Henrique Calado e o tenente-coronel Pimenta da Gama.
Em finais da década de 80 o Ministério da Defesa
decidiu alienar vários prédios militares, entre eles o
Hipódromo de Évora, que passou para as mãos do Instituto da Juventude, que naqueles terrenos pretendia
erigir a sua pousada. Mas com as diversas mudanças
governamentais tal nunca se chegou a efetivar, tendo a
referida pousada mudado para outro espaço.
Toda aquela vasta área entrou em processo de degradação, tendo mesmo servido para a realização de campeonatos de corta mato, de concertos de bandas “rock”,
touradas, e funcionado de palco central da Queima das
Fitas da Universidade de Évora. Parecia perdida a sua
utilização original quando, em 2006, a novel Associação
Hípica Eborense a adquiriu ao Instituto de Desporto de
Portugal por 17.000 euros. Aguarda-se agora pela requalificação paisagística e sua recuperação desportiva.
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aromas e sabores os néctares da Cartuxa

Se há matéria em que a produção dos campos alentejanos atinge o cume da excelência ela é sem sombra
a vitivinicultura. No concelho de Évora há vinhos de
ótima qualidade desde o séc. XVI, mas nenhum supera
os da Cartuxa, que resultaram de um sábio investimento
efetuado nesse setor pelo Conde de Vil’Alva há cerca
de cinquenta anos. Com efeito, entre 1959 e 1961 o
Engenheiro Vasco Maria Eugénio d’ Almeida mandou
proceder a obras de readaptação e resgate de espaços
na Quinta de Valbom, comprada em hasta pública em
1869 por seu avô José Maria Eugénio d’Almeida, para aí
passar a residir, com o intuito de acompanhar de perto
um avultado investimento na área da vinha. A Quinta de
Valbom tinha sido um antigo posto de repouso da Companhia de Jesus, património do Colégio do Espírito Santo, que o adquirira em 1580. Em 1776 já ali funcionava
um importante lagar de vinho, que absorvia a produção

da figura do Engenheiro Colaço do Rosário (ver Évora Mosaico 6), que na instituição trabalhou anos a fio como enólogo e foi o mentor do projeto Cartuxa,
no desenvolvimento do qual se procedeu
à recuperação de castas autóctones, particularmente no vinhedo de Peramanca,
com cerca de seis séculos de existência.
Nos nossos dias cabe ao Engenheiro Pe-

Fotografias de F.E.A.

os divinos néctares
da Cartuxa
vinícola da região limítrofe. E foi a partir dela que Vasco
Maria se lançou na grande aventura do cultivo da vinha.
Hoje, a área dedicada ao plantio de vinhedo ocupa
para cima de 300 hectares nas Herdades de Pinheiros,
Casito, Álamo da Horta e Quinta de Valbom, sendo
dada preferência às castas alentejanas recomendadas para a integração no conceito de
Denominação de Origem Controlada
(DOC). Nos brancos predominam as
castas Roupeiro, Antão Vaz e Arinto,
enquanto os tintos são formados a partir das castas Aragonez, Trincadeira
e Tinta Caiada. Entretanto, o
pequeno lagar deu paulatinamente lugar à moderna
e sofisticada Adega da Cartuxa, onde a uva é transformada, e funciona como
magnífico centro de estágio
de vinhos vocacionado para
o conhecimento das castas e
das técnicas de vinificação.
A excecional qualidade
dos vinhos da actual Fundação Eugénio d’ Almeida não
pode porém ser dissociada

dro Baptista a função de zelar com grande proficiência e
saber os néctares característicos da Fundação, acrescentando-lhes novos aromas e longevidade garantida.
A produção da Adega da Cartuxa assenta em quatro
vinhos diferentes: o EA, vinho jovem e de saída anual,
fácil de beber e de consumo imediato; o Foral de Évora, com pergaminhos na tradição dos antiquíssimos
vinhos de Évora, que o foral de 1501 outorgado à
cidade certifica; o Cartuxa, que associa a sua qualidade ao nome dos antigos monges Cartuxos, que
desde 1587 levam uma vida solitária no Convento de
Santa Maria Scala Coeli, e finalmente o Pêra Manca,
marca que a Fundação destina aos seus vinhos de
exceção. Os três últimos ostentam a designação
complementar de DOC ALENTEJO-ÉVORA
e todos eles se apresentam nas variedades de
tinto e branco.
Os vinhos da Fundação, nomeadamente o
Pêra Manca e o Cartuxa, estão consagrados
nacional e internacionalmente. Os múltiplos
prémios recebidos assim o comprovam. Ainda
recentemente a “Revista de Vinhos” distinguiu
o Scala Coeli tinto 2009 e o Pêra Manca branco
2009, da Adega da Cartuxa, como os melhores
do ano, atribuindo-lhes, respetivamente, os Prémios “Excelência” e “Os Melhores de Portugal”.

cultura e artes exposições e concertos

MÚSICA | 20 DE ABRIL

Rita Guerra Noites ao Piano
Neste novo espetáculo,
Rita Guerra sobe ao palco sozinha ao piano, em
concertos acústicos e intimistas com cerca de hora
e meia de duração. Em
cada uma destas «Noites
ao Piano», a cantora cria
uma nova atmosfera musical que promete surpreender os seus fãs. Além dos
seus maiores êxitos, em
25 anos de carreira, a “diva da pop” nacional tem no
alinhamento algumas das músicas que a influenciaram,
músicas que Rita Guerra sempre cantou nos bastidores
e que são “paixões secretas”, além de temas de outros
artistas que fizeram história.
Local: Arena d’Évora
Horário: 21:30
Info | Reservas: 1820 (24 horas) a partir do estrangeiro
+351 21 794 14 00
Co-produção: Produtores Associados | Câmara Municipal de Évora | Novo Espetáculo Lda.
Apoio: CTT | Rádio Renascença
Preço: 12,50€ - Plateia (com lugares marcados) | 10,00€
- Bancada (sem lugares marcados)

COMEMORAÇÃO | 1 e 2 DE JUNHO

Encontro Internacional 25 anos/years - Évora Património da Humanidade/Erasmus Programme
Este ano a classificação de Évora como Património da
Humanidade e o Programa Erasmus celebram ambos o
seu 25ºaniversário. Para assinalar estas efemérides Évora vai promover um programa direcionado fundamentalmente a jovens
estrangeiros em programas Eramus, que
pretende divulgar o
Projeto “Jovens Embaixadores de Évora
no Mundo” e informar os jovens sobre outros programas de mobilidade para estudar e/ou trabalhar. No dia
1 de Junho terá lugar um seminário na CCDR Alentejo,
que terá início com uma conferência intitulada “Ontem,
hoje e amanhã… 25 anos de Património da Humanidade, 25 anos de Programa Erasmus”. No dia 2 de Junho o
programa terá caráter mais lúdico e compreenderá uma
receção nos Paços do Concelho, uma visita ao Centro
Histórico, o torneio Quizz – Évora Monumental, uma
churrascada e a participação na Queima das Fitas 2012.

Info: 266 777 000
Email: cmevora@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora | Universidade de
Évora (Gabinete de Relações Internacionais e Centro de
Documentação Europeia) | Erasmus Student Network
Nota: Consultar programa próprio.

DANÇA | 11, 12 E 13 DE MAIO

Portugal Dança
O Portugal Dança 2012 pretende ser um dos maiores
festivais de dança a ter lugar em contexto urbano, decorrerá em vários espaços, numa perfeita relação e envolvimento com o riquíssimo património da cidade de Évora. Este será
um dos maiores festivais de dança do
país e do programa constarão cerca
de 250 apresentações de vários estilos de dança, como: hip-hop, danças
clássicas, sevilhanas, danças do mundo, danças africanas, danças de salão
e danças tradicionais.
Local: Arena d’Évora | Praça do Giraldo | Praça do Sertório (entre outros locais)
Horário: 9:00-24:00
Info: 266 777 100
Email: portugaldanca@cm-evora.pt
Site: http://portugaldanca.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora (Divisão de Desporto) | Companhia de Dança Contemporânea de Évora |
Associação Pé-de-Xumbo | Companhia Dança “Triana”
| Escola de Dança Amélia Mendoza | Grupo de Danças
Urbanas N’Dance | Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo | 100% Aventura | Alto Astral - Núcleo Alentejo
Apoio: Inatel | Instituto Português do Desporto e da Juventude | SOIR Joaquim António d’Aguiar | Sociedade
Harmonia Eborense

FORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO | ABRIL, MAIO E JUNHO

INATEL
13 DE ABRIL A 1 DE JUNHO
OFICINA DE APRENDIZAGEM | INICIAÇÃO DE GUITARRA
Formador: José Farinha | Horário: 19:00-20:30
ATÉ 21 DE MAIO
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “VINTE ROSTOS DOIS
MIL ANOS”
Horário: segunda a sexta-feira | 10:00:18:00
Local: Palácio Barrocal (Rua Serpa Pinto, 6)
Info: 266 730 520 | Email: ag.evora@inatel.pt
Site: www.inatel.pt
Org.: Inatel – Delegação de Évora
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à mesa Café Alentejo

o “Café Alentejo”
conjuga gosto e tradição
O prazer da mesa é peculiar da espécie humana; supõe cuidados
prévios com a preparação das refeições, com a escolha dos lugares
e com a reunião dos convivas.
Jean Anselme Brillat-Savarin in «Filosofia do Gosto», Paris, 1825.

Café Alentejo
Rua do Raimundo, 5
Tel.: 266 706 296
Encerra aos Domingos
Aberto das 12:30 às 15:00
e das 19:30 às 23:00
Preço médio por refeição - 22,00 €
Sala para fumadores
Aceita cartões

Com a habitual Rota dos Sabores Tradicionais a decorrer, mais difícil
e melindroso se torna fazer, neste espaço, uma opção gastronómica
recomendável ao visitante que nos demanda. A cidade continua muito
procurada por turistas nacionais e estrangeiros que procuram hoje, na
sua maioria e face à crise sentida por toda a Europa, conciliar a refeição caraterística regional de elevada qualidade com a modicidade dos
preços. Perante isto, não é de estranhar que as antigas tascas ou tabernas de fama e bem situadas, de preferência nas imediações da Praça de
Giraldo, chamem invariavelmente a atenção dos passeantes, os quais,
depois do repasto, se confessam deveras surpreendidos com a notável
qualidade do que lhes é servido.

à mesa Café Alentejo

É o caso do Café Alentejo, taberna muito apreciada nos idos de 50 e recuperada nos nossos dias por Joaquim Manuel
Gancho, seu proprietário, e Rita Maria
Camarate Campos Simão, que é quem
gere o estabelecimento. Quanto à sua
localização, não podia ser melhor: abre
portas na Rua do Raimundo, nº. 5, esquinando com o Posto de Turismo, plantado
no grande quarteirão da Praça de Giraldo
onde se domiciliam as centenárias Associação Comercial do Distrito de Évora e
a Sociedade Harmonia Eborense, e alojou entre os séculos XV e XVIII a célebre
Pousada Real dos Estaus.
A sala tem capacidade para 80 lugares,
dispersos por diversas mesas espaçadas
com decoração a preceito numa casa de
pasto regional de ambiente descontraído,
mas a que se acrescentou um elegante toque de modernidade. As loas tecidas pela
maioria dos seus clientes apontam para
a apresentação de pratos ou petiscos,
muito aromáticos e de grande riqueza de

paladar, que se sobrepõe à extensão das
propostas, normalmente curtas neste tipo
de estabelecimentos.
Consultando-se o cardápio, verificamos que as entradas são compostas por
espargos salteados em azeite (6 €), farinheira grelhada (4,50 € ), cogumelos à
Alentejo (6,00 €), camarões salteados em
piri-piri (9,00 € ), ovos mexidos com espargos (6,00 €) e tapa de presunto pata
negra (8,00 €). Há ainda omeletas de camarão e saladas de atum (ambas a 5,50
€). Entre as sopas citem-se a de legumes
(2,00 €), a de peixe do rio com hortelã da
ribeira (14,50 €), e a de cação (10,50 €).
Nos peixes é o bacalhau que pontua, sob
a forma de açorda com ovo (11,50 €) ou
gratinado com coentros (9,50 €).
Nas carnes as apostas são nas costeletas de borrego grelhadas (12,50 €)), bife
da vazia também grelhado (13,50 €), bife
de vaca à Café Alentejo (14,75 €), rabo
de boi estufado em vinho tinto (12,50
€), lombinhos de porco preto (12,50 €)

ou febras de idêntico animal na grelha
(11,50 €), arroz de pato (11,00 €) e migas à alentejana com carne de alguidar
(11,20 €). Durante os meses em que decorre a Rota dos Sabores a ementa é reforçada com açorda de perdiz e feijoada
de lebre, em janeiro; pezinhos de porco
de coentrada e javali à mestre Carriço, em
fevereiro; sopa de ossos e sopa de tomate com queijo, em março; e ensopado de
borrego, borrego assado com batatinhas
e borreguinho à Café Alentejo, em abril,
a preços sensivelmente equiparados aos
que fazem parte da oferta permanente.
A carta de vinhos é particularmente representativa dos produtores alentejanos,
e no setor dos doces, designados como «a
última tentação», surgem o torrão real, a
encharcada de ovos, a tarte de requeijão,
o queijinho do céu, o pudim de azeite e
mel e o sericá com ameixas de Elvas. O
serviço é solícito e atencioso. Às quintas-feiras há fado ou exibições de música
tradicional alentejana.
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alojamento Imani Country House

Imani Country House
à procura do tempo perdido
na Quinta do Montemuro

Há meia dúzia de anos a velha Quinta de Montemuro,
na freguesia de Nª. Senhora da Guadalupe, era um velho espaço agrícola desgastado pelo uso e abandonado
pela indiferença dos seus proprietários, onde o matagal
crescia e as lagartixas, esse brasão do tempo, como lhes
chamou José Cardoso Pires, preguiçavam aquecendo o
sangue nas serenas tardes de primavera ou nos estivais
dias de calor em que o sol estala de luz. Sinais abundantes de degradação do próprio casario iam anunciando a
entrada em total ruína nos anos mais próximos de uma
das mais belas quintas alentejanas dos primórdios do século passado.
Foi então que José Pedro Vasconcelos, actor e empresário hoteleiro, e Mariana Roxo, produtora de televisão
e também empresária, por alvitre de um agente imobiliário, deram com o lugar quase perdido naquela zona
a lembrar os princípios do mundo, com o Cromeleque
dos Almendres ou o Menir de igual designação ali bem perto, a escassíssimos quilómetros, e abalançaram-se à sua aquisição para o revitalizar e construir ali o seu refúgio de fim-de-semana. Depressa, porém,
Imani Country House
chegaram à conclusão de que aquele belo espaço de 13 hectares, enquaQuinta de Montemuro
drado por relvados e jardins, oliveiras e laranjeiras, tanques de pedra,
Guadalupe
estátuas e um bosque de cedros centenários, poderia converter-se num
Tel.: 266 782 021
projeto turístico invulgar, atraente e de grande qualidade.
A sua concretização não era tarefa fácil. Contudo, o casal de namo7 Quartos, sendo 5 suites
rados não se atemorizou com o esforço a despender. Ou seja, tiveram
Preços entre 120/140 € a 180/200 €
imani, termo que em swahili, língua nativa de alguns povos nativos
Cartões: American Express, Visa e Mastercard
da costa leste de África, significa crença nos seus sonhos. Durante três
Check-in – 14.00/19.00
Check-out – 12.30/14.00

anos, com o apoio técnico de Andrew Shore, um arquiteto australiano
radicado em Évora há alguns anos, e os conhecimentos de design de
ambos, procederam a um transformação radical do local, conseguindo
aliar a rusticidade alentejana à mais pintada sofisticação urbana. Ou
seja, o antigo monte virou casa de campo ou, como dirão os mais pedantes e afectados, hotel boutique de charme. Com estas caraterísticas
foi inaugurado a 6 de Maio do ano passado.
O antigo casario dos trabalhadores agrícolas, construído em 1907, é
agora o edifício principal do hotel, albergando 7 aposentos, dos quais
são 5 suites. Os quartos são bastante amplos (dimensões entre 30 a
80 m2), luminosos e arejados, possuem ar condicionado, o mais moderno equipamento audio e visual, mini-bar gourmet, e incluem um
pátio privado e uma televisão de ecrã plano com canais por satélite.
Na sua decoração foram utilizadas relíquias e velharias restauradas, a
par de mobiliário contemporâneo, sendo as casas de banho de grande
luxo e fantasia Nas suites as
banheiras são embutidas no
chão e nos pátios existem salamandras para aquecimento
nas longas noites de inverno.
Na maior de todas, situada no piso superior, não há
terraço mas existe um teto
oblíquo, janelas ovais e, na
casa de banho, uma banheira
vitoriana de duas costas em
ferro.

Já o restaurante, chamado de Improvável, encontra-se
literalmente decorado com mobiliário de recorte modernista. Nele se servem pequenos almoços, “brunches “ (refeições entre o pequeno almoço e o almoço), almoços e
jantares, estes sob marcação e preparados apenas às quintas, sextas e sábados pelo próprio João Pedro de Vasconcelos. O vinho consumido recebe o nome de Improviso e
é uma produção da casa e criação do conhecido enólogo
Paulo Laureano. Mas também pode comer no exterior,
aproveitando o alpendre, um aprazível espaço desenhado
a régua e esquadro e de colorido axadrezado, e dotado de
uma grande mesa comum em madeira e mármore onde
inclusive é possível beber um copo ou tomar um refrigerante enquanto os hóspedes e os proprietários se alongam
em cavaqueio pela noite fora.
A Imani Country Hotel é seguramente um lugar mágico para descansar e gozar do prazer do contato com
a Natureza. O enorme jardim proporciona sugestivos
passeios e caminhadas aos que procuram lugares tranquilos e sossegados, prenhes de ar puro, em ambientes
românticos, a lembrar tempos perdidos que já não voltam mais, mas que ainda é possível evocar. Na quinta
existem duas piscinas, sendo a menor, no aproveitamento de um antigo tanque, realmente encantadora, por ficar num recanto sob um loureiro, rodeado de uma mesa
e cadeiras, enquanto a outra, enorme e redonda, possui
espreguiçadeiras e vistas para o pastoreio do rebanho de
ovelhas e dos burricos que ali vivem.
Como actividades complementares os proprietários
disponibilizam ainda sala de jogos, massagem, bilhar e
bicicletas. Do rol das ofertas
gerais constam também um
parque de estacionamento,
os jornais do dia, o bar e um
espaço gay friendly. E, claro,
há toda a freguesia para conhecer, desde a Igreja de Nª.
Srª. de Guadalupe, padroeira
dos povos da América Central, à bela paisagem megalítica envolvente, passando
pelo castelo de Giraldo.
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