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editorial

editorial
Depois do número de estreia, a “Évora Mosaico” lança agora a sua segunda edição, acrescida de
quatro páginas. O bom acolhimento que a revista teve suscitou, naqueles que a leram com verdadeiro
espírito crítico, o desejo de que lhe fosse dada maior densidade de folhas. Tal facto trouxe aos seus
responsáveis trabalho, esforços e preocupações adicionais, mas foi seu entendimento não defraudar
as expectativas abertas e geradas pelo produto apresentado. Outros ecos de pequenos reparos foram
chegando e sendo tomados em consideração, principalmente quando provenientes da avaliação de
quem pretende efectivamente contribuir para o enriquecimento da publicação.
Na projecção deste número a equipa editorial voltou a ter em conta o propósito – que de novo
reitera – de promover e divulgar informação actualizada sobre o que, em termos patrimoniais, culturais e turísticos na nossa cidade, deve ser trimestralmente destacado. É neste contexto que a “Évora
Mosaico” se torna mensageira da entrada em recuperação do velhinho Salão Central Eborense, tradicional casa de espectáculos, em estado de abandono há vinte e três longos anos, e cujo sonho de
regresso às suas funções de antanho parecia já perdido. Por essa razão, aqui se adiantam os primeiros
pormenores sobre a remodelação a que o edifício vai ser sujeito no seu interior.
De resto, esta obra de reabilitação segue-se a outras intervenções de iniciativa pública ou privada,
ou mesmo em parceria, que nos últimos tempos vêm acontecendo na área do Centro Histórico. O
Dia da Cidade foi marcado pela reabertura do Museu de Évora, depois de remodelado e valorizado
– uma entrevista com o seu director pode ser lida nas páginas interiores – e o novo Museu de Arte Sacra havia sido inaugurado no final do mês de Maio; prosseguiram as obras de recuperação do Teatro
Garcia de Resende, assim como se tornou exequível o reaproveitamento do edifício sede da antiga
Escola da Academia dos Amadores de Música Eborense para instalação do curso de Artes Musicais da
Universidade de Évora. Isto porque não há cultura sem equipamentos que a possibilitem.
No campo do património edificado, houve ainda neste número a intenção de dar realce à existência
da pequena Ermida de Nª. Srª. do Ó, incrustada no arco da Porta de Avis e tão mal conhecida entre
os eborenses, tal como de fazer alusão à modernização da Hemeroteca da Biblioteca Pública, onde
estão guardadas e disponíveis para consulta as colecções da imprensa eborense, grande fonte do conhecimento da história da cidade dos últimos 150 anos. Referência se faz igualmente à saída de um
novo volume do boletim cultural “A Cidade de Évora”. Justas felicitações são endereçadas também
ao Coral Évora, que completou três décadas de existência.
A memória colectiva da cidade é convocada através de antigas evocações da Feira de S. João, das concessões régias ao extinto e saudoso
Liceu Nacional de Évora e da Farmácia Motta, cenário de graves
incidentes políticos ocorridos entre 1910 e 1931. O Jardim Público foi escolhido para o passeio ambiental e a reportagem incidiu sobre o Aeródromo municipal, considerado a nível nacional
como o melhor de 2008. Nos aromas e sabores o fabrico do pão
alentejano ganhou proeminência. Os destaques à gastronomia e à
hotelaria de referência voltam inevitavelmente a marcar presença.
Neste editorial cabe ainda um apontamento de muito apreço à
realização da XI Bienal Internacional de Marionetas, que só não
foi aqui objecto de maior destaque dada a periodicidade da revista e alguma imprevisibilidade que a certo
momento pairou sobre a sua realização mas que a
Câmara decidiu patrocinar e apoiar.
Voltaremos em Setembro. Até lá boas férias
para todos.
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património Salão Central recuperação vai começar

Finalmente o Salão Central Eborense, edifício emblemático da cultura citadina, vai entrar em obras de recuperação. O respectivo projecto cujo relatório preliminar foi aprovado por júri especializado no
passado dia 18 de Junho, vai desenvolver-se no âmbito de uma parceria público-privada, tendo já obtido parecer favorável do IGESPAR
(Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico).
As obras deverão iniciar-se ainda no decorrer do mês de Agosto, sendo
expectável que se encontrem concluídas no fim da Primavera ou princípios do Verão de 2010.
O seu aspecto exterior manter-se-á inalterável, apesar das necessárias obras de reparação e beneficiação que irá receber. Virado essencialmente para as chamadas artes de palco, o Salão Central comportará duas salas: a maior terá capacidade para alojar 200 espectadores,
enquanto a outra, de dimensões menores e dotada de grande polivalência, será, em princípio, destinada essencialmente a ensaios. Porém,
como ficará acoplada ao bar, poderá ser utilizada complementarmente em espectáculos de café concerto. Numa outra dependência, bem
mais reduzida, ficarão instalados os serviços administrativos.
Recupera-se desta forma um quase centenário equipamento cultural
da urbe, criado em 1916 pelo abastado proprietário eborense José
Augusto Anes – igualmente dono por esse tempo da Pensão Eborense
(hoje Albergaria Solar de Monfalim) – como palco destinado a servir
diversas actividades de espectáculo. Essa vocação polifacetada per-

Salão Central
recuperação vai começar
deu-se em 1931, quando uma vistoria da Inspecção Geral dos Espectáculos determinou o seu encerramento enquanto o proprietário não fizesse obras para colmatar as
várias deficiências encontradas.
Como as irregularidades eram bastantes e a fortuna de Anes começara a esboroarse, este apenas procedeu à correcção de algumas, optando por limitar a actividade
do Salão Central à apresentação de sessões de cinema. O afundamento financeiro do
proprietário levou-o à venda da sua quota a Florival Sanches de Miranda, opulento
homem de negócios e conhecido filantropo eborense, a quem entretanto já se havia
associado.
Depois da morte deste, sucedeu na posse e exploração do Salão uma empresa denominada de Manuel Themudo Baptista. Os seus sócios decidem então proceder à
remodelação e modernização de todo o espaço, a fim de proporcionar maior conforto, bem estar e segurança aos seus frequentadores. Da execução do projecto foi
encarregado o arquitecto Francisco Keil do Amaral (1910-1975), que transmitiu ao
edifício o seu actual desenho.
Concretizada a intervenção, o Salão reabre a 1 de Novembro de 1945, com uma
lotação de 548 lugares, assim distribuídos: 324 na plateia, 214 no balcão e 10 nas
frisas. O interior aparece, por sua vez, decorado com pinturas que, segundo Tânia
Rico, autora de um aprofundado estudo sobre o imóvel, aludem ao «Alentejo rural

criado pelo Regime (Estado Novo): um Alentejo rural, indispensável pelas suas actividades agrícolas ao sustento alimentício e económico do país».
O Salão Central conhece então os seus tempos áureos. Mas a morte de Judith Sanches de Miranda, irmã de Florival e sua herdeira, vai levar à desintegração da M.
Themudo Baptista. Todo o património da empresa é adquirido pela Sacil (Sociedade
de Actividades Cinematográficas, Lda.), com sede em Lisboa e dona do Cinema
Roma. Silva Ferreira, posteriormente Inspector Geral dos Jogos e Casinos, e Joaquim Ribeiro Belga, a residir na capital, mas natural de Montemor-o-Novo, onde
em 1935 patrocinara o lançamento do Rádio-Clube, são daí em diante os seus sócios
gerentes.
É já sob a égide destes que o imóvel receberá diversos melhoramentos em 1953,
1958 e 1962, sempre sujeitos à autorização e assentimento de Keil do Amaral e da
Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes. Mas a partir do final dos anos
50, e em virtude da expansão acelerada dos meios audiovisuais, nomeadamente da
televisão, que vai alargando a sua rede de cobertura a quase todo o território nacional, a afluência às salas de cinema entra em declínio. O Salão Central não passará
incólume em relação a este fenómeno, que irá agravar-se substancialmente com a
abertura dos Alfas Duplex.
Por essa altura já o salão Central entrou numa fase de grande dificuldades, acumulando sucessivos prejuízos. Era então seu proprietário e gerente o escritor montemorense Almeida Faria, sobrinho da mulher de Ribeiro Belga. Até 1988 manteve-se
como espaço de exibição cinematográfica, ainda que com discutíveis concessões à
passagem cada mais frequente de filmes pornográficos. Depois foi alugado a uma
seita religiosa e a uma rádio local, entre outros usos menores.
Em 1996, o executivo municipal de então acabou por adquiri-lo. Mas, sem verbas
para o mandar restaurar, foi-o deixando degradar, exposto à usura climatérica, à falta de limpeza e ao vandalismo. Ao cabo de treze anos de abandono vai ser finalmente
recuperado e reintegrado nas suas primevas funções, colmatando a lacuna que o seu
encerramento abriu nos espaços culturais da cidade.
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património Hemeroteca renovada

Notável foi a recente remodelação da Hemeroteca na
Biblioteca Pública de Évora. Os respectivos serviços estão agora dotados de um espaço extremamente agradável para a fruição da leitura, apto para receber qualquer
tipo de visitante e proporcionando excelentes condições
de trabalho aos investigadores que os demandam regularmente. Este é um significativo melhoramento em
termos de modernidade e funcionalidade, que honra a
cidade e as instituições públicas de cultura,
Indagarão, porém, os menos familiarizados com a terminologia arquivista: – o que é isso de hemeroteca? Ora
bem, hemeroteca é um conceito relativamente recente
que designa o sector das bibliotecas onde se encontram
colecções de jornais, revistas, periódicos e obras em série. No caso vertente, a hemeroteca de Évora permite o

exemplar conhecido, e a “O Scholastico Évora” (1861),
ambos de duração relativamente efémera.
O primeiro grande jornal citadino foi, indubitavelmente, o excelente “Pharol do Alentejo”, bissemanário
político que, entre 3 de Maio de 1862 e 7 de Janeiro de
1864, tirou 183 números e cujo nome foi imortalizado
por Eça de Queiroz em “A Relíquia” (1887) ao citá-lo
por duas vezes nos dois primeiros parágrafos deste romance. Por sua vez, o escritor viria a dirigir e redigir na
cidade o conhecido “O Distrito d’Évora” – 67 exemplares entre Janeiro e Setembro de 1867.
Outros jornais importantes na vida da cidade até ao
final do século XIX foram o “Manuelinho d’Évora”
(1880-1906), premiado com diploma de mérito na Exposição Nacional de Imprensa em 1893; “O Progresso

Hemeroteca
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renovada

acesso a mais de 20 mil títulos de publicações periódicas, entre as quais o “Diário da República”, beneficiando para o
efeito do estatuto de Depósito Legal que
mantém desde 1931.
No local, porém, só estão disponíveis
para consulta imediata as colectâneas da
folha oficial e as importantíssimas e mui
valiosas colecções da imprensa citadina e
regional, sendo que todas as restantes se
encontram armazenadas em espaço cedido pelo Arquivo Distrital. E são, na realidade, as colecções de jornais e revistas
que mais suscitam a atenção dos frequentadores, na medida em que constituem
um património de inestimável valor para
um melhor conhecimento da cidade, dos
principais acontecimentos que lhe marcaram o rumo e dos respectivos protagonistas, nos últimos 150 anos.
Neste contexto, ali podemos encontrar
o “Boletim” (1846) e a “Crónica Eborense” (1847), que foram, na opinião
dalguns, os primeiros jornais eborenses.
Erro grosseiro porque, na realidade, estes
não passaram de folhas políticas transcrevendo decretos da Junta Governativa
e alguns comunicados de guerra. A primazia na matéria, ocorrida já em período
da Regeneração, deve, pois, ser atribuída
à “Grinalda” (1860), do qual não resta

do Alentejo” (1883-1890), que ficou na história da Imprensa regional
por ter sido o primeiro a ser impresso numa revolucionária rotativa a
gás; e o “Diário do Alentejo”, (1886-1899 e 2.893 números publicados), o primeiro do género.
No domínio pedagógico o grande destaque vai para a excepcional revista “A Escola”, que, tendo começado a publicar-se em 25 de Maio de
1884, veio para Évora em Setembro desse ano, por iniciativa de Henrique Freire, colocado como professor na recém-criada Escola Normal
de Évora. Tirou 155 números, encerrando portas em 1892. Em 1886
obteve consagração europeia com a obtenção da Medalha de Ouro
da Exposição Internacional Partonopeia Permanente, em Nápoles, e
quatro anos depois alcança o primeiro prémio de Imprensa da especialidade na Exposição Pedagógica do Porto. Noutro plano, ganhou
saliência o semanário literário e noticioso “A Academia” (1893-1904),
galardoado igualmente com diploma de mérito, como o “Manuelinho
d’Évora”.
À beira do novo século (1900) começa a publicar-se o diário “Notícias d’ Évora”, que durará 94 anos, sendo até à data o periódico local
que atingiu maior longevidade. Em 1915 chega a Évora, trazido de
Montemor-o-Novo, onde se começara a publicar em 1901 como diário
republicano, a “Democracia do Sul”. Foi extinto em 1972, depois de
muitos anos de luta contra a ditadura. Importante foi também outro
órgão da mesma linha ideológica, com o título de “Voz Pública” (19041920). Em 1923 surge o semanário católico “A Defesa”, actualmente
o título eborense mais antigo em circulação. No Natal de 1957, o semanário “Jornal de Évora” introduz a prática do moderno jornalismo
na cidade. Depois de passar a mostrar-se duas e posteriormente três
vezes por semana, encerra em 1969 para dar lugar ao actual “Diário
do Sul”.
Todos estes títulos e muitos mais estão à disposição de quem os queira
consultar ou estudar na Hemeroteca, agora remodelada e modernizada.

património a oculta ermida de Nª Srª do Ó

A Ermida de Nossa Senhora do Ó, pequeno templo de
graciosidade ímpar incrustado no arco da Porta de Avis,
subsiste hoje como o único dos nichos e capelas que foram
erguidos, em meados do século XIV, em honra da Virgem
Maria, nas quatro entradas mais importantes da cidade.
Das outras ermidas, a da Porta de Machede (Senhora da
Natividade), completamente degradada, passou a fazer
parte de uma casa de habitação; a da Porta de Alconchel
(Senhora da Ajuda) foi demolida em 1866 e a da Porta
da Rua da Mesquita (Senhora do Amparo) foi integrada
na Igreja do Senhor Jesus da Pobreza, que começou a ser
construída em 1729.
Segundo o Cónego António Fernando Marques, por
cima da Porta de Avis, virada a nascente, foi construído

Com a implantação da República, a ermida viu-se incluída no arrolamento dos
bens da Igreja e posteriormente encaminhada para uso civil. Apesar da sua exiguidade, terá servido, durante esse tempo, de
habitação e arrecadação de uma taberna.
Depois de devolvida à sua função primordial veio a ser reaberta ao culto em 24 de
Junho de 1931 (há exactamente 78 anos),
sendo a missa de Acção de Graças celebrada pelo Arcebispo de Évora, D. Manuel
da Conceição Santos.
Hoje entra-se nela por uma porta situada
na abertura interior da muralha. Sobem-se

a oculta

Fotografias de Carlos Neves

Ermida
de Nª Srª do Ó

um nicho onde foi colocada uma imagem de Nossa Senhora do Ó, padroeira das grávidas e parturientes. No lugar daquele vieram a ser mais
tarde levantados um balcão e um arco coberto, em cujo vão se pintou,
a fresco, a imagem da Virgem a caminho do Egipto. Outros quadros ali
foram pintados: Nª. Srª. do Espinheiro, S. Sebastião e Santo António.
Cerca de 1484, foi então construída a actual ermida sobre a espessa muralha e entre as duas portas, possivelmente como forma de resguardar a
imagem da Senhora do Ó, alvo de grande devoção popular.
Nos séculos seguintes, o pequeno orago sofreu reparações e melhoramentos vários (1525 e 1589), suportados integralmente pelo Cabido
eborense. Em 1671, o próprio povo veio a contribuir para a recuperação
da capela, que os espanhóis haviam destruído quase por completo oito
anos antes, durante a Guerra da Restauração. Entretanto, em 1804 foi
a Porta de Avis que entrou em obras. A Câmara e o príncipe regente D.
João, de acordo com o Comando Militar, ordenaram a abertura de uma
Nova Porta de Avis, depois de produzidas diversas alterações necessárias
ao seu reforço e consolidação, as quais não se repercutiram nas suas
estruturas fundamentais. Dessa intervenção ficou uma lápide comemorativa na parte cimeira exterior da Porta. Afigura-se por natural que tenham sido efectuadas algumas modificações na ermida que lhe deram a
configuração actual.
Na sua obra “Da Toponímia de Évora – Vol. I”, o historiador Afonso
de Carvalho afirma que «apesar de muito pequena, a ermida de Nª. Srª.
do Ó tinha confraria própria e nela dizia-se missa todos os domingos e
dias santos, ficando os fiéis do lado de fora e o celebrante no interior
da ermida». Mais informa que eram de «grande riqueza» as pinturas e
imagens existentes nesta ermida, como Frei Agostinho de Santa Maria
deixou bem documentado no seu livro “Santuário Mariano”, de 1716. E
recorda que as festas em honra da Virgem tiveram uma certa importância, mormente no período que mediou entre a segunda metade do século
XIX e a queda da Monarquia.

quatro pequenos lanços de escada e de súbito vemo-nos introduzidos na capela pela
zona meã da sua actual disposição. Logo à
direita, e junto a uma janela, figura o antigo púlpito. À esquerda, fica o cativante
altar da Senhora do Ó, sendo todo o espaço longitudinal ocupado por cinco bancos
corridos, onde, com boa vontade, se poderá sentar um máximo de 30 pessoas. Na
parede são visíveis os quadros atrás mencionados. A outra extremidade, também
servida por pequena janela que dá para a
Rotunda fronteira, é composta pelo antigo balcão, o qual se encontra preenchido
com livros sagrados.
O curioso templete não está, nos
nossos dias, aberto ao público. Mas
franqueia as suas portas aos segundos
domingos de cada mês, pelas 9 horas,
para a celebração da Eucaristia. Sem o
esplendor das grandes festas de há um
século, que, segundo reza a imprensa da
época, chegaram a reunir no Largo de
Avis mais de seis mil pessoas, a imagem
da Senhora do Ó continua a sair anualmente em procissão no dia 18 de Dezembro, liturgicamente apelidado de dia
da Expectação. Foi nessa data que, de
acordo com a tradição católica, Maria
exprimiu ardentemente o desejo de ver
nascer rapidamente o seu filho.
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Oliveira Caetano

Director do Museu de Évora

o grande “salto em frente”
depende
de apoios
externos

Com a entrega da obra no dia 15 de Maio, pode dizerse que ficou concluído o processo de requalificação do
Museu?

Teoricamente, sim. Na prática, não. No último mês
houve ainda que proceder a pequenos acabamentos
internos, efectuar alguns restauros no seu interior,
regular a entrada de vários exemplares e remontar
o Museu, que aloja mais de 20.000 peças. Foi um
esforço excepcional para cumprimos as datas de
abertura ao público, a 20 deste mês, e a inauguração
oficial, no dia de S. Pedro, patrono da cidade.
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Todo o edifício esteve então disponível para ser visitado
na data da sua reabertura...

Infelizmente não. Por abrir ficaram ainda, nesta
fase inicial, as salas que necessitam de vitrinas para
protecção das peças e que são as que vão acolher a
colecção Cenáculo, as de desenho e ourivesaria e,
no piso 1, a sala de arqueologia pré e proto–histórica. Tivemos um problema com o concurso do
fornecimento das vitrinas, que justifica o atraso. Por
isso elas irão sendo abertas progressivamente até ao
final do Verão. Mas o restante edifício, composto
por três pisos, esteve disponível no dia da reabertura . Os visitantes puderam assim admirar as obras
de pintura, de escultura e epigrafia romana do Museu. E na sala de exposições tiveram uma mostra de
“cartoons” do conhecido Luís Afonso. Acresce que
na primeira semana a entrada foi gratuita. Depois
passará a custar 3€.
O piso cimeiro continuará a ser o mais importante?

Sem dúvida. É o andar de maior nobreza do Museu, basicamente dedicado à pintura e que absorveu

a parte de leão dos investimentos de restauro. O seu
recheio foi, inclusive, reforçado com 14 novas peças.
Três são quadros de grande dimensão, da autoria do
flamengo Francisco Henriques, o pintor régio de D.
Manuel, e outras oito são obras do também artista
flamengo, Frei Carlos, que professou no Convento
do Espinheiro. Este é um conjunto de valiosos quadros que tinham sido retirados dos Conventos de
Évora e agora regressam à cidade.
Apesar da requalificação e modernização, o espaço ocupado com o todo o acervo continua a ser exíguo?

Assim é, de facto, porque na realidade só ganhámos
uma área e duas salas no piso 2. Por isso vamos ser
obrigados a manter em reserva, na Igreja das Mercês, as colecções de mobiliário, de arte dos séculos
XIX e XX, a de pintura dos séculos XVII e XVIII e
ainda as de azulejaria e paramentaria. Este é um problema que só estará resolvido quando pelo menos
parte da actual Biblioteca passar para o Museu.
Recuemos um pouco no tempo para lembrar que este,
ainda que longe de solucionar o problema, foi um processo por demais demorado?

Nunca passou pela cabeça de ninguém que este processo, desencadeado em 1992, se prolongasse até
agora. Na altura, o Instituto Português de Museus
colocou o Museu de Évora entre aqueles que careciam de uma intervenção urgente e profunda, tendo
em conta a importância do mesmo, as falhas no imóvel e o estado de degradação do seu espólio. Atribuído o projecto ao arquitecto Raul Hestnes Ferreira,
este foi sofrendo diversas alterações ao longo da sua
elaboração, ditadas por novos achados revelados
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É o único Museu tutelado pelo IMC (Instituto dos Museus e da Conservação) localizado a sul do Tejo. Criado em 1915 pelo governo da I República,
só 14 anos depois foi instalado no antigo Paço Episcopal, um edifício de
construção setecentista. Com localização junto ao Templo Romano, apenas
esporadicamente foi recebendo melhoramentos até entrar num progressivo e inevitável processo de degradação, que, a não ser travado, ameaçava
provocar danos irreparáveis no seu acervo de mais de 20 mil peças.
Falamos do Museu de Évora, que o Ministério da Cultura reconheceu em
1992 precisar de uma intervenção urgente. Por vicissitudes da mais diversa ordem a situação arrastou-se até 2003, altura em que a Direcção se viu
compelida a encerrar as portas. Só quatro anos mais tarde se encetaram as
obras de recuperação e modernização. Reabriu oficialmente, para regozijo
geral, no Dia da Cidade. Para falar desta odisseia e do próximo futuro da
sua actividade, a “Évora Mosaico” conversou com o seu director, Joaquim
Oliveira Caetano.

pelas prospecções arqueológicas e
pelas novas leituras proporcionadas
pelas intervenções de conservação e
restauro.
Mas é voz corrente que as obras poderiam ter começado em 2001...

E podiam mesmo. No entanto, a queda do governo de Guterres e a instabilidade política que se lhe seguiu
bloquearam o andamento das coisas
e frustraram a oportunidade para a
abertura do respectivo concurso. Em
2003 entendemos que não existiam
mais condições para continuarmos
como estávamos e o Museu foi encerrado, tendo sido aberto um Núcleo
provisório na Igreja de Santa Clara.
Só em 2007 as obras finalmente tiveram início, com o primeiro prazo de
entrega marcado para Agosto do ano
passado. Todavia, o processo foi de
rara complexidade e nem este prazo
foi possível cumprir.
Esse interregno de quatro anos em que
só o Núcleo provisório funcionou foi proveitoso?

Foi claramente, porque nos possibilitou fazer a evacuação faseada e tranquila de todo o acervo e proceder à
sua inventariação exaustiva, que em
grande parte estava por realizar. Teve
o seu reverso, já esperado aliás, com a

perda de visitantes, cujo número em
anos anteriores se situava nos 40.000
e baixou para os 10.000. Uma coisa é
estar em toda a plenitude na Acrópole, e outra é funcionar parcelarmente
na Rua Serpa Pinto, localizada fora do
habitual circuito turístico da cidade.
Nesta nova fase que eventos já estão previstos para redinamizar a actividade do
Museu?

Estamos a pensar em chegar rapidamente aos 60.000 visitantes anuais
e temos uma excelente e atractiva
programação para os chamar até nós.
Assim, em Outubro vamos apresentar uma inédita colecção de armas
brancas orientais, usadas pelos povos
do Japão, Índia e Sudoeste Asiático,
que beligeraram contra os portugueses na nossa fase de expansão pelo
Mundo. Depois, no início de 2010,
teremos uma exposição de retrato
esculpido, organizada pelo Museu
Nacional de Arte Romana de Mérida. E pelo Verão contaremos com
uma extensão (núcleo) da exposição
de ourivesaria e joalharia organizada
pelo Museu Nacional de Arte Antiga,
ligada às comemorações do Centenário da implantação da República.
Pelo meio, ficarão a organização de
um Congresso Internacional sobre o

retábulo flamengo de Évora e a sua
exportação para o Sul da Europa e
ainda uma evocação retrospectiva
da Missão Internacional que se realizou em 1958 e tanto impacto teve
na cidade a nível artístico, político e
social.
Um programa tão ambicioso exige um
bom suporte financeiro...

Isso é indubitável. O valor do investimento para a recuperação do edifício
e os restauros de obras a que foi inevitável proceder andou pelos 6 milhões de euros. Não podemos esquecer, por outro lado, que um museu
renovado sai sempre mais caro do
que anteriormente. A modernização
do espaço e as benfeitorias recebidas
vão implicar um acréscimo significativo nas despesas de funcionamento. E o IMC (Instituto do Museu e
Conservação) tutela em todo o país
28 museus e um certo número de palácios, sendo as verbas cada vez mais
insuficientes para o trabalho cultural
dos Museus.
Isso significa que...

Para gerir bem o Museu e arrancar
para iniciativas mais arrojadas era
necessário um bolo regional anual da
ordem dos 100.000€, com a cedência
de contrapartidas. Nesse sentido, estamos a procurar estabelecer parcerias
com outras entidades, com o objectivo de dividir custos e maximizar o impacto de exposições e investigações.
Já chegámos a um acordo de cooperação com o Departamento de Física
e Química da Universidade de Évora
e concorremos ao projecto Hércules,
financiado pela Noruega e pela Fundação de Ciência e Tecnologia, no
âmbito do QREN, e candidatámonos a outras fontes de financiamento
externo, como o programa Acrópole
XXI. Mas carecemos, sem dúvida, de
um mecenas para nos apoiar noutro
tipo de eventos nos próximos anos.
Só assim poderemos dar o salto em
busca da melhor qualidade.
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cultura e artes Coral Évora 30 anos a cantar

O coralismo é um movimento cultural que conheceu um grande desenvolvimento após o 25 de Abril de
1974. Isto não vale por dizer que antes não existiam
grupos corais. A sua formação era porém bastante complexa, dado estar condicionada ao aval do Ministério do
Interior, que investigava o passado de cada um dos seus
componentes, censurava os repertórios e previamente
curava de saber se os direitos de reunião e associação
haviam sido respeitados. Todos estes pressupostos dissuadiam os mais afoitos. O deferimento de pretensões
nesse campo só estava garantido aos grupos corais organizados no âmbito da Mocidade Portuguesa, aos de
inspiração cristã e, com muitas reservas e pruridos, aos
orfeões universitários.
A Revolução dos Cravos fez desaparecer todas estas
peias e impedimentos ideológicos. Foi assim que em

Évora, decorria o ano de 1978, um grupo de amantes do canto coral, na maioria
professores do ensino secundário, decidiu unir esforços e vontades para a constituição de uma agremiação musical que
recebeu o nome de Coral Évora. O concerto de apresentação pública realizou-se
na Igreja da Graça, no dia 31 de Janeiro
de 1979, templo onde o grupo voltou a
actuar no mesmo dia de 2009 para comemorar os seus 30 anos de existência.
O seu primeiro maestro foi o Cónego
Joaquim Lavajo. O grupo foi crescendo
até que se institucionalizou, em 25 de
Maio de 1981, com a aprovação dos seus
estatutos. Dois anos depois viu ser-lhe

Fotografia de Rosário Fernandes

Coral Évora
30 anos a cantar
atribuída superiormente a qualidade de
Organismo de Utilidade Pública. Pelas
suas fileiras passaram centenas e centenas de pessoas, que foram ajudando a
robustecer a sua organização e a permitir
a manutenção de uma actividade permanente. O Coro possui cerca de 200 sócios
pagantes, divididos em coralistas (efectivos), auxiliares e honorários.
Ao longo de três décadas de intenso labor, o Coral Évora já realizou centenas
de actuações por todo o país, arquipélagos dos Açores e da Madeira incluídos,
e exibiu-se além fronteiras em Espanha,
na Alemanha e na Bélgica. Na promoção
do intercâmbio com grupos estrangeiros
recebeu em Évora formações congéneres
de França, Espanha, Senegal, Brasil, Israel e Bélgica. Do seu repertório fazem
parte mais de duzentas composições nacionais e estrangeiras, que vão do popular ao clássico e do medieval ao contemporâneo, havendo a registar a criação de
um Coro feminino que já tem igualmente
repertório para se exibir sozinho.

O actual elenco do Coral Évora é composto por 32
elementos distribuídos pelos seguintes naipes: 10 sopranos, 7 contraltos, 7 tenores e 8 baixos. Dezassete são
homens e 15 são mulheres. A direcção artística pertence
desde Dezembro de 2000 a Octávio Martins, licenciado
em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa
e que lecciona no Conservatório Regional de Évora, na
Escola de Artes do Norte Alentejano e na Academia de
Música de Elvas, sendo membro fundador e igualmente director artístico do Grupo Vocal Trítono, associação
com quem o Coral Évora partilha instalações na antiga
Fábrica da Música, situada na Zona Industrial, Bairro de
Almeirim Norte.
A homenagem que a «Évora Mosaico» lhe presta nas
suas páginas, evocando os seus 30 anos de existência, é
o agradecimento pela sua dedicação à causa da música,
numa altura em que se assiste a novo decréscimo do movimento coralista, a atravessar uma fase difícil a vários
níveis, que já obrigou à dissolução de diversos grupos,
enquanto outros vão lutando pela sua sobrevivência. A
manutenção na cidade desta prática musical, peça bem
importante do património cultural português, justifica
todo os apoios e estímulos concedidos. Afinal o Coro
é, segundo os entendidos, o mais antigo agente sonoro
colectivo da humanidade.

cultura e artes boletim de cultura “a cidade de évora”

boletim de cultura
“a cidade de évora”
O Boletim de Cultura A Cidade de
Évora começou a ser publicado em Dezembro de 1942, tendo como director
António Bartolomeu Gromicho e como
editor Túlio Espanca. Os seus objectivos
estão bem definidos na introdução deste
primeiro número, intitulada “Pórtico”,
os quais, na sua essência, permanecem
actuais, como se pode verificar:
Quando várias outras Câmaras Municipais teem procurado dar a conhecer todo
o seu labor através de minuciosos e claros
relatórios e boletins, à Câmara Municipal
de Évora incumbe mais particularmente
criar uma publicação, que, não só seja
o repositório de sua existência como organismo de administração, mas também
encerre doutrina e encare problemas relativos à sua qualidade de cidade única
no País em riquezas arquitectónicas, fonte
inexgotável de uma bem orientada propaganda turística.
Por agora criam-se três secções, a saber:
a) – Secção literária com vista à valorização da cidade monumental e à sua propaganda turística.
b) – Secção burocrática, na qual serão
incluídos os relatórios dos vários serviços
municipais, estatísticas, planos de obras,
etc.
c) – Secção de publicação de obras e documentos inéditos de interesse citadino.
[…]
O Boletim “A Cidade de Évora” em obediência ao seu título e ao seu espírito, será
um miradouro de livre acesso a todos que,
com elevação e desinteresse, se proponham contribuir com as suas produções
literárias para maior prestígio e melhor
e maior divulgação dos tesouros que as
muralhas fernandinas encerram e que nós
eborenses, devemos amar e defender com
zeloso ardor.
Évora, Outubro de 1942.
António Bartolomeu Gromicho

Desde este primeiro número, em 1942, e até aos nossos dias, o Boletim conheceu duas fases de edição. A
primeira estendeu-se até 1993 e nela surgiram 76 números, agrupados em vários volumes. A segunda fase,
iniciada após o falecimento de Túlio Espanca, assume a
designação de II Série e publica em 1994 o número 1 e
até hoje conta com sete números editados. Os trabalhos
incluídos no Boletim são, essencialmente, estudos de
história, história de arte e literatura, relevantes para o
conhecimento de Évora e da região do Alentejo, muitos
da autoria de notáveis investigadores.
O prestígio nacional e internacional que o Boletim adquiriu, ao longo dos anos, deveu-se também ao mérito
do grande historiador de Évora, Túlio Espanca, autor de
uma das maiores obras editadas em Portugal no século
XX, o Inventário Artístico do Concelho e do Distrito de
Évora (6 volumes) e do Distrito de Beja (parcial: 2 volumes), editados pela Academia Nacional de Belas-Artes.
Actualmente, esta publicação mantém-se como um
importante instrumento para o conhecimento, reflexão,
preservação e divulgação da cultura da cidade e da região. Instituições culturais, universidades, bibliotecas e
centros de investigação, portugueses, e várias entidades
internacionais de relevo, como a Biblioteca do Congresso nos EUA, a maior biblioteca do mundo, a British
Library, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade Sorbonne, entre outras, solicitam regularmente as edições do Boletim Cultural “A Cidade de Évora”.
No dia 30 de Maio, a Câmara Municipal de Évora
apresentou publicamente um novo número do Boletim,
o N.º 7, que conta com a preciosa colaboração de 30 autores, que nele apresentam um igual número de artigos,
sobre temas subordinados ao património, arqueologia,
urbanismo, antropologia e literatura. Este número contém ainda um novo tipo de trabalhos, dois artigos de
memórias relacionadas com a sociedade eborense, que
nos transportam para uma Évora ainda tão recente temporalmente, mas que já não é a nossa.
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Festivais

Festival Escrita na Paisagem

O Escrita na Paisagem é um festival de performance e
artes da terra de que se realiza a 6ª edição, em várias localidades alentejanas, entre elas Évora
Nesta edição serão apresentados espectáculos de novos
e consagrados criadores de elevada qualidade, entre projectos nacionais e internacionais.
O programa é, mais uma vez, bastante diversificado ao
nível artístico, sendo preenchido por exposições, teatro,
música, instalação, dança, new media, performance, vídeo, literatura e workshops.

Info: 266 953 607
Email: info@escritanapaisagem.net
Site: www.escritanapaisagem.net
Org.: Colecção B - Associação Cultural (estrutura
financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora | Câmara
Municipal de Arraiolos | Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo | Câmara Municipal do Fundão | Associação de Municípios do Distrito de
Évora
Nota: Consultar programa próprio.

16 a 19 de Julho

Festival Internacional de Ritmo e Arte “Paralelo”
O Festival Internacional de Ritmo e
Arte conta com uma programação musical de excelência, com um cartaz principal que apresenta artistas de relevo
internacional e que promete quatro dias
com actividades para toda a família, espalhadas um pouco por toda a cidade.
Serão quatro dias de muita diversão e
diversidade. Trata-se de um festival ímpar na região do Alentejo, desde logo
porque promove diversos encontros
em paralelo: encontro entre artistas de
diversas gerações e contextos culturais,
entre diversos públicos, entre diversas
linguagens artísticas, entre a criação, a
documentação, a informação e a investigação, entre Lisboa, Tondela e Évora
e finalmente entre a contemplação/fruição e a promoção do conhecimento/reflexão, contribuindo desta forma para
a sensibilização em torno de diferentes
linguagens estéticas – oriundas de diversas raízes culturais – de forma a difundir
a diversidade e estimular a tolerância e
o diálogo intercultural.

16 Jul. | 22:30
Spokfrevo Orquestra (Brasil)
Local: Jardim do Granito

17 Jul. | 22:30
Stweart Sukuma (Moçambique)
Local: Jardim do Granito

18 Jul. | 22:30
Kasai Masai (Congo)
Local: Jardim do Granito

19 Jul. | 17:00
Encerramento: apresentação do Mapa Etnomusical
de Júlio Pereira / João Luís Oliva
Concerto Marcos Molina (Colômbia)
Concertos, documentários, vídeo-performance, actividades para a infância, exposições, entre outros
acontecimentos.
Local: Palácio de D. Manuel
Info: 936 560 217
Email: geral@cepia-web.org | wmf.paralelo@gmail.com
Site: www.cepia-web.org | www.myspace.com/paraleloevora09
Org.: CEPiA - Centro de Estudos Performativos i Artísticos
Apoios: Câmara Municipal de Évora | ADRAL | Serviços de
Acção Social da Universidade de Évora
Nota: Entrada livre.

Exposições Temporárias

“Por mim fazia ali um Museu”
Cartoons de Luís Afonso

Exposição dedicada aos cartoons de Luís
Afonso, contemplando uma visão de vinte
anos das suas contribuições no jornal “Público”, filtrados através de uma temática básica:
a sua crítica ao estado da cultura em Portugal.

Local: Museu de Évora | Lg. Conde de Vila Flor
Horário: Quarta-feira a Domingo | 10:00-18:00
Terça-feira | 14:30-18:00
Info: 266 702 604
Site: http://museudevora.imc-ip.pt
Email: mevora@ipmuseus.pt
Org.: Museu de Évora | Ministério da Cultura
Nota: Preço 3 €.

cultura e artes espectáculos

6 de Julho a 15 de Agosto
Teatro

“Stabat Mater Furiosa”[drama],
pelo a bruxa TEATRO

  
Enraizada nas questões da actualidade, a bruxa TEATRO
apresenta o ser humano na sua recusa pela aceitação da
guerra e da miséria, através da reencenação daquele que
foi um êxito em 2008, “Stabat Mater Furiosa” é um texto do contemporâneo francês Jean-Pierre Siméon – poeta, romancista e crítico, cuja obra poética já lhe valeu
alguns prémios.
Há uma mulher que recusa compreender. Uma mulher
sem memória, destruída pela guerra. “E o que é automático, a arma ou o gesto? O que é essa emoção seca que
governa a mão assassina? O que vê realmente o olho que
mira? O que é ao ouvido do matador o barulho das vísceras que rebentam? O que é a ideia de estar ali para que
o outro já não esteja? (…) Eu sei, as minhas perguntas
são como perguntar qual é a intenção da geada que mata
a fruta, do vento que mata o ramo (…) Basta, chega de
ouvir eternamente o léxico da morte (…) Vamos recomeçar a história, criaremos os nossos
filhos sem vós, apesar de vós e contra vós, o
seu vício será a doçura.”
Stabat Mater Furiosa não é apenas um texto
contra a “tosse enraivecida das armas”, é uma
indignação, um gesto de revolta, uma voz de esperança.
Local:
Forte de São Bartolomeu (edifício em Ruínas na Rotunda de Avis)
Horário: Quintas-feiras, sextas-feiras e sábados | 22:00
Info: 266 747 047
Email: abruxa@mail.evora.net
Site: www.evora.net/abruxateatro | http://abruxateatro.blogspot.com
Org.: a bruxa TEATRO
Apoios: Câmara Municipal de Évora

25 de Julho
Festa do Perfume

Apresentação do Perfume
“Jardim de Évora”
A criação do perfume “Jardim de Évora” teve origem na
geminação entre as cidades de Évora e Chartres (França).
Estas duas cidades têm vindo a estabelecer ligações de cooperação e amizade, abrindo desta forma novas oportunidades, não só culturais, mas principalmente económicas.
O parque industrial de Chartres, onde se encontra o Cosmetic Valley (www.cosmetic-valley.com), é mundialmente
conhecido pelo facto de ali estarem sediados os grandes
fabricantes de perfumes e de cosmética. A partir deste contexto surgiram os primeiros passos para a concepção do
perfume “Jardim de Évora”. Em Dezembro de 2007, re-

alizou-se na Arena d’Évora a Festa do Perfume, um certame
nunca antes realizado em Portugal, direccionado para a promoção e venda de perfumes e produtos
cosméticos. A partir desta primeira iniciativa começou a ganhar forma a ideia da
criação de um perfume de Évora, criado a
partir dos aromas silvestres que se podem
recolher nas paisagens alentejanas e que
agora é apresentado sob o nome “Jardim
de Évora”.
Actuações de Duarte (Évora / Portugal) e
Aless (Arles / França)
Local: Templo Romano
Horário: 22:00
Info: 266 777 100
Email: cmevora@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora

18 e 25 de Julho

X Ciclo de Concertos | 2009
Concertos “Música nos Claustros”
Música concertante para dois pianos e orquestra

Em Julho regressam os concertos de música erudita aos
Claustros do Convento dos Remédios, naquela que é já a 10ª
edição do Ciclo de Concertos “Música nos Claustros”, este
ano dedicada aos Instrumentos e Vozes Ibéricas.
Programa:
18 Jul. | Sábado
“Barbacute”
Intérpretes: António Carrilho (flautas
de bisel), Fausto Córneo (clarinete e
clarinete baixo), Marcelo Fortuna (guitarra, cavaquinho, banjo e percussões),
Edoardo Sbaffi (violoncelo) e Miguel
Leiria Pereira (contrabaixo).
25 Jul. | Sábado
“Música e Cinema”
Recital de Piano a 4 Mãos
Intérpretes: Mauro Dilema e Patrizia
Giliberti
Local: Convento dos Remédios | Av. S. Sebastião
Horário: 21:30
Info: 266 746 750
Email: eboraemusica@mail.evora.net
Site: www.eborae-musica.org
Org.: Associação Musical de Évora “Eborae Mvsica” | Conservatório Regional de Évora (estrutura financiada pelo M|C-Direcção
Geral das Artes e Câmara Municipal de Évora)

22 a 26 de Julho
Dança

Site Specific 09
A jovem criadora Raquel Nobre apresenta uma proposta de
dança em Site Specific, uma instalação do corpo, onde explo-
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ra a arquitectura do Mercado
Municipal como um discurso
que procura transcender as
vivências do local. Um momento que procura redimensionar o quotidiano social do
espaço e lhe atribui novas
valências.

1 Set. | “Aquele Querido Mês de
Agosto”, de Miguel Gomes
Local: Praça de Sertório
Horário: 22:00 | Terças-feiras
Info: 266 708 488
Email: cineclube@uevora.pt
Site: www.auditorio.blogspot.com
Co-produção: Câmara Municipal de Évora | Cineclube da Uni-

Ficha Artística: Concepção, Coreografia e Interpretação: Raquel

versidade de Évora | Pátio do Cinema - SOIR Joaquim António

Nobre

d’Aguiar | FIKE-Festival de Curtas Metragens de Évora

Horário: 11:00

Nota: No caso de se verificarem condições meteorológicas ad-

Info: 266 743 492

versas, a exibição dos filmes terá lugar no Auditório Soror Ma-

Email: office@cdce.pt

riana [Rua Diogo Cão, 8], às 22:15.

Site: www.cdce.pt
Produção: Eira
Org.: Companhia de Dança Contemporânea de Évora (Estrutura
Financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes e Subsidiada pela
Câmara Municipal de Évora)
Apoio: Mercado Municipal de Évora, S.A.

4 a 6 de Setembro

Feira Nacional de Caça e Pesca
– Évora 2009
O programa da Feira Nacional de Caça e Pesca é composto por inúmeras actividades, nomeadamente Tiro aos Pratos Virtual, Demonstração de Pesca
ao Corrido, Taça Portuguesa de Sto.
Humberto, Largada de Caça, Feira de
Cães de Caça, Demonstração de Tiro
com Arco e Besta, Demonstração de
Cães de Parar, espectáculos musicais,
entre outras.
Local: Rossio de S. Brás e Arena d’Évora
Info: 249 321 376
Email: geral@fpcacadores.pt
Site: www.fpcacadores.pt
Org.: Federação Portuguesa de Caçadores
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Consultar programa próprio.

14 de Julho a 1 de Setembro

Cinema no Verão
A Câmara Municipal de Évora apresenta este ano a 6ª edição
de mais uma temporada de “Cinema no Verão” na Praça de
Sertório, numa projecção ao ar livre e de entrada gratuita.
Nesta iniciativa serão exibidos sete filmes portugueses e estrangeiros, na sua maioria produções recentes.
14 Jul. | “Um dia de cada vez”, de Mike Leigh
28 Jul. | “Quem quer ser Milionário”, de Danny Boyle
4 Ago. | “Uma História de Encantar”, de Kevin Lima
11 Ago.| “Um Amor de Perdição”, de Mário Barroso
18 Ago. | “Gran Torino”, de Clint Eastwood
25 Ago. | “O Último dos Homens”, de Murnau
(filme-concerto com Arsénio Martins Ensemble)

11, 12 e 13 de Setembro

“Nosso Encontro” – X Oficina
Internacional de Capoeira
Carinhosamente baptizada de “Nosso Encontro”, a Oficina Internacional de Capoeira em Évora acontece pelo
décimo ano consecutivo. Trata-se de um encontro repleto
de energia positiva, cujo objectivo principal é a interacção entre os grupos de capoeira radicados em Portugal,
independentemente das suas características filosóficas,
indumentária ou formas de expressão no jogo.
Portanto, este Encontro é para todos os praticantes e profissionais de capoeira que queiram fazer parte desta festa,
que não promove nenhum grupo em particular, nenhum
mestre em particular, mas promove a capoeira como arte
que está acima das vaidades e egocentrismos, sem a necessidade de carimbos e rótulos, e para ser vivenciada por
quem ama e sente a capoeira como lar de uma grande
família.
Tendo uma média de 40 profissionais de capoeira em
cada encontro, a organização tenta distribuir os módulos
de aulas durante o dia, a fim de
que o maior número possível de
profissionais possa expor o seu
trabalho através de aulas dirigidas aos alunos que são distribuídos por quatro níveis distintos
– iniciantes, intermediário I, intermediário II e avançados.
Local: Piscinas Municipais de Évora
Info: 967 384 252
Site: www.nossoencontro.net/evora
Email: umoisouza@hotmail.com
Org.: Grupo União na Capoeira – Associação Sociocultural Brasil-Portugal
Apoio: Câmara Municipal de Évora

18, 19 e 20 de Setembro

Portugal Air Show’09
Évora acolhe mais uma edição do maior festival de aeronáutica da Península Ibérica. Este ano a Bienal de Aeronáutica volta a apresentar acrobacias, exibição de aero-

cultura e artes espectáculos

naves, baptismos de vôo, mas também
muitas surpresas que prometem muita
adrenalina.
Local: Aeródromo de Évora
Horário: 8:00 – 20:00
Info: 266 741 942
Email: cmevora.dde@mail.evora.net
Site: www.aeropress.pt
www.cm-evora.pt/airshow
Org.: Aeoropress
Produção: Câmara Municipal de Évora

Até 31 de Julho
Exposição de fotografia

“Crónicas Portuguesas”,
de Georges Dussaud
Georges Dussaud é fotógrafo e repórter, e ficou conhecido pelas reportagens internacionais que iniciou em 1975,
e que o levaram a países como Grécia, Índia e Cuba. Capta, a preto e branco, os lugares e a estranheza
que os habita. Expõe com regularidade em
França, Irlanda, Portugal, Brasil, México e
Itália. Editou em Portugal os livros “Trás-osMontes”, “Portugal e Índia”, “Portugal terra
fria”, “Douro de cepas e fragas” e “Crónicas
Portuguesas/Chroniques Portugaises”.
Local: Palácio de D.Manuel | Jardim Público
Horário: Segunda a Sexta-feira | 10:00-12.00 | 14:00 – 18:00
Sábado | 14:00-18:00
Info: 266 777 100
Email: cmevora.dac@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
Colaboração: Câmara Municipal de Lisboa

Até a 29 de Novembro
Exposição Temporária

Artesanato de Nisa - “Ponto
por Ponto, Pedra por Pedra”
Traços perfeitos em linhas trabalhadas resultam
na simbiose da arte singular e amplamente reconhecida do Artesanato de Nisa. O artesanato é
diversificado e essencialmente decorativo. Caracteriza-se por peças de barro vermelho incrustadas
de pequenas pedrinhas brancas e pelos Alinhavados, as Rendas de Bilros e as Frioleiras.

Até 27 de Setembro
Exposição de Arte Contemporânea

“Aperture”
Esta é a primeira exposição de um ciclo no Palácio Cadaval, destinado a divulgar e a promover a arte contemporânea
através do diálogo entre as obras dos artistas e o espaço do
palácio. A exposição intitula-se “Aperture”, porque a palavra
designa no inglês duas ideias essenciais da
exposição: a de “abertura” (do diafragma de uma lente, de algo que se procura
focar e registar) e de “confluência” (de
raios que convergem num ponto). Nesta
mostra estão reunidas obras de três artistas: Paul Lisak, Miguel Branco e Eurico
Lino.
Local: Palácio Cadaval
Horário: Terça-feira a Domingo | 09:00-12:30 | 14:00-18:00
Site: www.casacadaval.com
Org.: Casa Cadaval | ADIAC (Associação para a Divulgação Internacional da Arte Contemporânea)

Até 6 de Setembro
Exposição

“Homenagem e Esquecimento”
Esta mostra é composta por um conjunto de obras da Colecção do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian. Através destas obras expressamente reunidas
para esta exposição, pretendem-se identificar as intenções de
homenagem e a presença do seu inverso, o esquecimento, a
diferentes níveis e a partir de formulações contrastantes.
Apesar de centrada na escultura, esta proposta abrange também pintura, fotografia e gravura, principalmente em casos
em que a escultura é tomada por objecto ou referência. Estão
representados 16 artistas, em que se
incluem nomes como: João Cutileiro, Henry Moore, José Pedro Croft,
Noronha da Costa, Daniel Blaufuks,
Ana Vieira, Canto da Maia, Almada
Negreiros, Gaëtan, Fernando Lemos,
Maria Beatriz, Rui Sanches, João
Onofre, Cabrita Reis, Alexandre Estrela e Graça Pereira Coutinho.
Comissário: Leonor Nazaré.
Local: Fórum Eugénio de Almeida | Lg. Vasco da Gama
Horário: Segunda a Sexta-feira | 9:30 – 19:00
Sábado, Domingo e Feriados | 9:30 – 18:30
Info: 266 748 350

Local: Centro de Artes Tradicionais | Lg. 1º de Maio

Email: geral@forumea.com.pt | servicoeducativo@forumea.com.pt

Horário: 9:30-12:30 | 14:00-18:00 (Encerra aos Domingos)

Site: www.forumea.com.pt

Info: 266 771 212

Org.: Fórum Eugénio de Almeida |

Email: geral@turismodoalentejo.pt

Nota: Preço – 1€. Visitas guiadas, audioguiadas, programas para

Site: www.turismodoalentejo-ert.pt

escolas e actividades para crianças. Para mais informações contacte

Org.: Turismo do Alentejo, E.R.T. | Câmara Municipal de Nisa

a entidade organizadora.
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o sortilégio
da feira de S. João
Em quase todo o território Junho é
tempo de folguedo, regozijo, arraiais e
espectáculos. No decorrer do mês celebram-se os dias dos três santos populares: Santo António (a 13), S. João (a 24)
e S. Pedro (a 29). A religiosidade passa,
porém, para segundo plano e é o tempo
festivo que alegre e efusivamente impera.
O profano então sobrepõe-se ao sagrado,
sem que ninguém se empenhe a censurar
o atropelo pagão.
É, pois, no decorrer desse período que
em Évora se comemoram as Festas da Cidade, organizadas em torno da Feira de
S. João, criada por Alvará do Rei D. Sebastião, datado de 1 de Março de 1568.
A sua primeira realização só ocorreu
contudo a 24 de Junho do ano seguinte
e teve lugar no Terreiro do Rossio de S.
Brás, seu cenário de eleição. Pelo tempo
adiante viria a converter-se na maior feira ao Sul do Tejo, mexendo – e de que
maneira – com toda a economia regional.
Desde o seu início que a Feira de S. João se caracterizou pelo cariz vincadamente agrícola. Na segunda
maior cidade do país, por essa altura, o certame impôsse como o local indicado para os lavradores da vasta
planície efectuarem os grandes negócios e transacções
de gado. A ele viriam a acorrer, igualmente desde os seus
primórdios, mercadores e artesãos que aqui se propunham vender também os seus produtos. Entre estes encontravam-se os cirgueiros, os cirieiros (vendedores de
velas), os curtidores, os oleiros, os ourives, os filateiros,
os tecelões, os sapateiros e tantos outros.
Se para os lavradores havia um espaço próprio, para os
mercadores e artesãos a Feira era arruada. Estes instalavam as sua tendas – ainda como hoje pequenas barracas
onde os vendedores se instalam, expõem e transaccionam artigos e objectos – em ruas próprias, de acordo
com os respectivos mesteres e ofícios. Nesta zona de arruamentos obedeciam a igual critério de arrumação as
chamadas lojas de capelas que vendiam quinquilharias,
fitas, linhas, retrozes e outras miudezas de costura e de
modas. Espaços especiais havia igualmente para as tabernas, saltimbancos, funâmbulos, acrobatas, aramistas,
bonecreiros, comedores de fogo, vendedores de banha

da cobra e bailarinas, tal como os aguadeiros podiam
circular livremente pelo terrado desde que não perturbassem os outros.
Este foi o paradigma quase imutável da Feira até aos
princípios do século XIX. Durante duas centúrias e
meia foi alargando o tempo de duração, que começou
por ser de três dias e paulatinamente se foi estendendo
aos oito, ainda que em diversos períodos de instabilidade político-militar tivesse sofrido alguns interregnos.
Entretanto, a pacificação das relações com Espanha e o
fim das invasões francesas vieram a conferir a todos, lavradores e artesãos, principalmente, uma segurança até
aí desconhecida.
Pode dizer-se que é a partir de 1848 que na Feira começam a ser introduzidos novos elementos, que não a
desvirtuam, antes pelo contrário a enriquecem, alargando o leque de actividades que proporciona aos seus
frequentadores. Nesse ano as touradas passam a ser incluídas nos festejos, enquanto as companhias de teatro
ousam montar tenda na feira para apresentarem os seus
espectáculos, escolhidos de propósito para a ocasião.
Aparecem em edições seguintes os domadores de répteis, que aproveitam o seu estado de hibernação para
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largo. A Rosinda já conhecera outras feiras, havia uma lá na aldeia em
todos os Junhos, mas esta era uma feira da cidade. Nenhum termo de
comparação (...).»
Também o beirão Vergílio Ferreira, em “Aparição” (1959), não lhe
ficou indiferente e fez dela uma síntese extraordinária:
«A feira abriu com grande excitação. Todo o Rossio se iluminou de festa com fieiras de barracas, carrocéis, circos, stands de carros e máquinas
agrícolas, botequins, tendas de doçaria, de fotocómico, tômbolas, jogos de
argolinha, aparelhos de buena-dicha com variantes de passarinhos que tiram o papel da sorte, tiro ao alvo, aparelhos para demonstração de forças,
solitários vendedores de água com uma bilha e um copo ao lado, vendedo-

negócios agrícolas floresciam, o dinheiro circulava com alguma abundância na cidade e a Feira era um bom sítio onde o gastar. O combóio
e as camionetas de carreira (assim se designavam ao tempo) lançavam,
nesses dias de febril excitação, vagas de forasteiros e muitos eborenses,
os quais, tendo saído do seu torrão natal para ganhar a vida noutro
lado, aqui regressavam para reviver tempos antigos.
Na década de 50 do último século, a Feira de S. João tinha atingido
o seu auge, acabando por ficar imortalizada na Literatura Portuguesa
através de três grandes escritores: Fernando Namora, Vergílio Ferreira
e Antunes da Silva. O primeiro, médico em Pavia durante muitos anos,
retratou desta forma na sua obra “ Retalhos da Vida de um Médico”
(1949) o fascínio que a Feira exercia sobre as gentes do distrito:
«(...) Évora tinha, nesse dia o aspecto de um grande arraial provinciano. Tal como nas festanças da minha aldeia, mas em ponto grande. A
gente da cidade e os maiorais das vilas, refrescavam-se nas esplanadas,
à espera da brisa do entardecer, de jalecas curtas e alforges, com a
merenda, andavam por ali como um rebanho atordoado. (...) No poente permanecia um clarão, mas algumas luzes da feira já tinham sido
acesas. À medida que o céu escurecia, esse delírio de fogachos de várias
cores tornava-se fantasmagórico. E excitava como um vinho quente.
Obrigava-nos a mergulhar os sentidos na fascinação. As vozes dos pregoeiros, dos mágicos, dos vendilhões, ecoavam com um timbre mais
agudo sempre que o pessoal engrossava nas ruas afluentes do imenso

res de mantas, de escadas, de cestos – sob
um céu duro de alto-falantes e poeira e vibrações luminosas. Noite de S. João, noite
cálida de bruxas e de sonhos (...)».
Por sua vez Antunes da Silva, eborense de nascimento que por perseguições
políticas foi obrigado a ir viver para a
Amadora, fez seu o lamento de muitos
conterrâneos que não podiam vir a Évora
nessa data, em apontamento escrito no
seu diário “Jornal I”:
«Aproxima-se a Feira de S. João na minha terra, que este ano promete. Évora às
janelas, nas ruas, nas igrejas, nos claustros,
nas touradas, nos jardins, mas sobretudo
em pacífica ebulição de prazeres de uma
jovial natureza que se revê em acenos que
o marcam para a vida inteira.
Por força de uma mórbida passividade
ou mágoa, ou ainda por via de teimosas
vontades alheias, estou longe».
Era este, e ainda hoje é, ainda que mais
esbatido, o fascínio da Feira de S.João.

Fotografia de Eduardo Nogueira / Arquivo Fotográfico da CME

os manterem sob controle. Crescem as
tabernas episódicas e surgem as primeiras tendas de fotógrafos. Os circos organizados estabelecem-se por vários dias e
as bandas filarmónicas e militares, dos
regimentos fixados na cidade, exibem-se
por todo o lado.
Nem o novo regime republicano se
atreveu a mexer no modelo da Feira, que
cresceu desmesuradamente nas décadas
seguintes. Com a Campanha do Trigo, os
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as Concessões Régias
ao Liceu Nacional de Évora

O uso do traje académico (capa e batina), em determinadas alturas do ano, é
actualmente prática comum em diferentes Universidades do país. Trata-se da generalização de uma tradição que, tendo
sido mercê concedida “ in illo tempore”
aos estudantes universitários de Coimbra, apenas se veio a tornar extensiva,
por concessão real de 27 de Outubro
de 1860, aos alunos do Liceu Nacional
de Évora, entretanto extinto no ano de
1977.
O estabelecimento de ensino secundário
eborense abriu portas no dia 14 de Outubro de 1841, cinco anos depois do ministro Manuel da Silva Passos, mais conhecido por Passos Manuel, ter determinado a
criação de Liceus em todas as capitais de
distrito. O mesmo veio a ser alojado no
rés-do-chão do majestoso edifício da antiga Universidade dos Jesuítas, fundada
em 1579 e encerrada exactamente dois
séculos depois, em consequência da ex-

pulsão dos membros daquela ordem religiosa, a mando
do Marquês de Pombal.
No seu primeiro ano de funcionamento o Liceu registou a matrícula de 17 alunos em regime de internato.
O número de estudantes foi subindo progressivamente,
atingindo, em 1860, os 110. Ao fim de duas décadas
o espírito académico consolidara-se e os estudantes haviam ganho consciência de que, bem vistas as coisas, o
Liceu era até certo ponto o sucedâneo da antiga Universidade, e eles os herdeiros legítimos das suas tradições.
Ainda nesse ano endereçaram um pedido ao reitor para
que intercedesse junto do Rei no sentido de lhes ser concedido o uso do traje académico, historicamente descendente das roupas eclesiásticas. Recorde-se que na Ideia
Média era quase só o clero que estudava e leccionava.
Ora o reitor João Rafael de Lemos, que era igualmente
administrador do concelho de Évora e muito conhecido
como político e homem de acção, levou ao conhecimento de D. Pedro V a pretensão dos seus alunos. Poucos
acreditaram que o seu desejo vingasse junto das instâncias superiores. Mas o mesmo veio a ser deferido, para
gáudio de professores e estudantes. A 18 de Julho de
1861 a reitoria mandava publicar o seguinte
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EDITAL
João Rafael de Lemos, comissário dos estudos do distrito de Évora e
reitor do Liceu Nacional desta cidade, por S. Magestade (sic) o Senhor
D. PedroV, (...) faz saber que:
Os alunos do Liceu Nacional desta cidade são obrigados a apresentarem-se em todos os actos escolares com o vestido talar académico, cujo
uso lhes foi concedido pela Portaria do Ministério do Reino de 27 de
Outubro de 1860, sob pena de serem riscados do livro de matrículas
os contraventores.
E para que chegue a notícia aos interessados (...)
Évora, 18 de Julho de 1861
O comissário de estudos e reitor do Liceu
João Rafael de Lemos
Quase um ano mais tarde, a 14 de Julho
de 1862, o reitor via-se compelido a emitir novo edital, que na prática mais não
era que uma cópia do teor do primeiro,
acrescida de esclarecedora especificação:
«...bem como não é lícito a qualquer indivíduo, não matriculado neste liceu,
o uso dentro da cidade de Évora, dum
vestido talar que, por mercê especial, foi
concedido aos alunos daquele liceu por
Portaria do Ministério do Reino de 27 de
Setembro de 1860; incorrendo na penalidade das leis do reino os que violarem
esta proibição».
A concessão do uso do traje académico
arrastava consigo outra – a do direito à
posse de hino próprio. Foi o insigne cidadão eborense Joaquim Sebastião Limpo
Esquível que se encarregou de compor a
música. Aproveitando a circunstância de
estar por essa altura na cidade o poeta
João de Deus, bacharel em Direito, alguns cavalheiros, como ao tempo soía dizer-se, apelaram junto dele para se dignar
fazer e oferecer um hino para a melodia
composta.
Antes, porém, já os estudantes se haviam antecipado, fazendo idêntica solicitação ao lente do 2º. e 3º. anos de latim
do Liceu, Manuel Martiniano Marrecas,
gramático de notoriedade nacional, homem de grande probidade moral e intelectual, e conhecido popularmente pelo
“Perna de Pau”, devido à mutilação de
um membro inferior sofrida na guerra
civil de 1832-1834.
Foi a letra deste último a escolhida
e sancionada, primeiro pela reitoria e
posteriormente pelo Ministério. Estava
constituído o Hino Académico do Liceu
de Évora, que aqui se reproduz:

Nesta quadra da vida, tão leda, É o saber que, dos lares paternos
Nesta aurora dum belo porvir No sorrir da infância, inocentes,
Quem já que não sofra contente Vem roubar-vos à mãe carinhosa
Quando quer da ciência fruir? E votar-vos à pátria contentes.
É a ciência esse bem que só pode Quando à meta chegardes um dia
Uma nova existência apurar Das fadigas que tendes sofrido,
Um complexo de dotes e prendas Como filhos que a pátria prezais
Que a riqueza não pode outorgar Tereis da pátria o prémio devido.
Coro
Nesta senda de espinhos e rosas
Que não goza e não sofre um estudante!
Sois alunos da casta minerva,
Eia avante ! mancebos,avante!
Com este património adquirido o Liceu Nacional de
Évora ganhou um carisma muito especial entre os estabelecimentos de ensino médio do país. Este viria a
fortalecer-se ainda mais em 1902, com a formação da
mais antiga Tuna Académica liceal, apresentando-se os
seus elementos sempre impecavelmente trajados e dando invariavelmente início às suas actuações com a execução do glorioso Hino Académico. Para que conste e
a memória colectiva não olvide as primícias do velho e
saudoso Liceu, que tanto marcou a vida da cidade e a
adolescência daqueles que tiveram o orgulho e a felicidade de o frequentar.

19

20

lojas com história farmácia Motta

farmácia Motta
o último reduto
dos monárquicos eborenses
No comércio local existem lojas com mais de um séPedrosa, entendeu esclarecer que «reconhecendo a nova
culo de existência. Do passado de algumas constam
forma de governo instituída agora em Portugal, não
episódios que foram relevantes na história recente da
queremos com isto dizer que aderimos à República».
cidade, ainda que o rolar dos tempos os tenha remetido
Investido por si próprio na função de redactor-chefe,
para o baú do esquecimento. Importa por isso recorpassou usar o jornal como tribuna de ataque ao regime
dá-los, contribuindo para um melhor conhecimento do
republicano. Enquanto cidadão, envolveu-se na conjura
passado próximo da cidade, e também para se entender
monárquica de 1912, pela que veio a ser condenado a
e compreender o seu presente. Isto porque a história de
20 meses de cadeia na prisão do Limoeiro. Foi já na
uma loja não se reduz à actividade a que se dedica nem
qualidade de director do “Notícias d’Évora”, e debaixo
ao espaço físico que ocupa, mas passa igualmente pelo
de forte escolta policial, que saiu do calabouço para vir
percurso de vida dos respectivos proprietários e dos caresponder ao Tribunal de Évora por abuso de liberdade
minhos que imprimiram aos seus estabelecimentos.
de imprensa, com o fundamento de ter ofendido a Comissão Concelhia de Administração dos Bens do Estado.
É o caso da Farmácia Motta, situada em
Durante a sua reclusão foi o redactor agrícola Santos Garcia que asseguplena Praça de Giraldo, a qual foi palco
rou a continuidade do jornal. Amnistiado por um decreto de Fevereiro de
de acontecimentos de natureza política
1914, de Bernardino Machado, que abrangeu cerca de 1200 monárquicos,
de que muitos dos actuais eborenses não
Motta Capitão é libertado e exila-se em Espanha. A morte do tio, que lhe
suspeitam mas que se vieram a inscrever
deixa em herança a farmácia, obriga-o a regressar para ficar à testa do
nos registos oficiais da cidade e do país.
negócio. E volta de novo à política e ao jornal, ao qual torna a imprimir
O grande responsável por tais factos foi o
um cunho fortemente anti-republicano, envolvendo-se em várias quezílias
seu proprietário, Joaquim Lopes da Motcom as autoridades.
ta Capitão, monárquico convicto e posÉ assim que, na sequência de nova insurreição monárquica, os republiteriormente nacional-sindicalista, de cacanos eborenses saem à rua para festejarem o seu insucesso e aclamarem a
rácter inflamado e sempre pronto a usar
República, mostrando a sua firme disposição de a defenderem intransigenda palavra ou da pistola para defender os
temente. Em ambiente de grande exaltação, a enorme massa de manifesseus ideais.
tantes passa junto da Farmácia Motta e – segundo o Jornal “Voz Pública”
Nascido no Tramagal em 1885, Motta
– depois de alguns gritos de «abaixo os traidores» ouviram-se tiros, sendo
Capitão, que foi um dos principais protavoz corrente que partiram da farmácia, onde se encontravam os empregagonistas políticos da cidade entre os anos
dos e o proprietário, Joaquim da Motta Capitão.
de 1910 e 1933, veio muito novo para
Prossegue o periódico: «Os vidros da farmácia voaram à pedrada, havendo
Évora a fim de ajudar seu tio na Farmácia
mais tiros, um dos quais deu morte instantânea ao ajuMotta, que este fundara e tornara a mais conceituada
dante Jacinto Parreira, de 18 anos, ex-aluno da Casa Pia,
do distrito. Inteligente, tirou com bastante facilidade o
de nada lhe valendo os prontos socorros da Cruz Vermecurso de Farmácia. Apaixonado e temperamental, casou
lha que sem demora o conduziram ao hospital, já cadáver.
cedo com Ana Fernandes Soares, filha única do poderoMotta Capitão fora também atingido por dois tiros, um
so proprietário e banqueiro Conselheiro José António
dos quais nenhum mal lhe produzira, por dar em uma
d’Oliveira Soares.
caneta de tinta permanente que tinha no bolso do colete,
Gozando de excelente situação financeira, Motta Casendo ferido pelo outro na mão direita, sem gravidade.
pitão evitou o encerramento do jornal “Notícias d’ ÉvoChegadas ao local, as autoridades evitaram que a multira” nos dias seguintes à implantação da República, dado
dão invadisse a farmácia e linchasse o Capitão, o que por
que este, como folha apoiante do dissolvido Partido Remais de uma vez esteve iminente. Conquanto os ferimengenerador–Liberal, não tinha condições para continuar.
tos o não tornassem necessário, foi metido numa maca e
Foram os operários despedidos a encontrar na pessoa
conduzido, sob escolta, ao Hospital, onde ficou detido.
do boticário da Praça de Giraldo a pessoa e a bolsa certa
Pouco depois o povo, refluindo para a Praça de Giraldo,
para o que o jornal não morresse. E, logo que reapaassaltou o “Notícias de Évora”, inutilizando as máquinas
receu, o diário, pela pena do seu administrador Carlos

e queimando o mobiliário na praça em fogueira ateada para efeito (...).
Jornal e farmácia foram encerrados e selados. Motta Capitão foi depois
liberto com a promessa de não voltar à política e ao jornalismo.»
Mas em 1925, com o recrudescimento do nacionalismo, regressou
como presidente das Juventudes Monárquicas de Évora. Com o triunfo
do General Gomes da Costa, aderiu à Liga 28 de Maio, organização
de apoio à Ditadura criada em finais de 1926 mas só apresentada em
Janeiro de 1928. Dado, porém, que a União Nacional demorava a implantar-se no terreno, a Liga 28 de Maio decidiu tomar a dianteira e
aparecer como sua concorrente.
Em Évora a farmácia tornou-se o principal local de reunião do grupo. Com Joaquim Silva Dias (advogado e antigo secretário de Gomes
da Costa) e António Cary Potes Cordovil (grande proprietário), Motta
Capitão refundou o jornal “Manuelinho de Évora” e transformou-o em
órgão local do grupo. O caldo entornou-se em 13 de Dezembro de 1931,
quando dirigentes nacionais da Liga vieram a Évora inaugurar a sede distrital. Já no regresso, a caminho da Estação de Caminho de Ferro, estes
viram-se cercados por republicanos que os apuparam e invectivaram. Na
Avenida de Dr. Barahona houve agressões graves, gritaria infernal e tiros,
daí resultando vários feridos de maior ou menor gravidade e a morte do
carpinteiro Manuel dos Santos, apoiante da República.
A retaliação aconteceu na manhã seguinte. Às onze horas, quando
Rolão Preto, o chefe dos nacionalistas radicais, se encontrava per-

to da Farmácia Motta, dentro do seu automóvel, em
conversa com Silva Dias, este foi baleado mortalmente
à queima roupa por alguém que se conseguira aproximar de uma portinhola do carro. Desvairado com o
atentado, Motta Capitão passou meses nas páginas do
jornal clamando vingança e a prisão de elementos da
Maçonaria local sobre quem fazia recair as suspeitas do
crime. O inquérito veio a dar como autor do disparo
José Joaquim Coelho, um antigo cabo de polícia, expulso por envolvimento no golpe republicano de 3 de
Fevereiro de 1927.
Entretanto a Liga 28 de Maio transforma-se no Partido Nacional/Sindicalista. Motta Capitão, que se tornara ferrenho adepto do fascismo e possuía em cima da
secretária, no seu gabinete de trabalho, uma fotografia
de Benito Mussolini, adere entusiasticamente. A 28 de
Junho de 1932, só por um erro no seu reconhecimento,
por parte de um carbonário que tencionava assassiná-lo,
não foi abatido à porta da farmácia de que era dono. Foi
porém a ilegalização do Partido Nacional/Sindicalista
que acabou por afastá-lo do jornalismo e da política. Tinha então 47 anos e os dias de paz na Farmácia voltaram
aos tempos do seu tio e fundador.
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Jardim Público
o “pulmão verde” da cidade

Lamentavelmente, poucos são os eborenses que se apercebem da beleza calma
e tranquila do Jardim Público da sua cidade. Quase só o procuram turistas, estudantes e velhos à espera do passaporte para o outro mundo. É verdade que
muitos outros, a maioria, naturais ou habitantes do burgo, o cruzam em passada
acelerada para encurtar distâncias entre
oblíquos destinos já definidos. Atravessam-no absortos, alheados e indiferentes
à presença do grande pulmão verde da
urbe, herdeiro do Passeio Público que,
como raros outros no país, marcou arquitectónica e paisagisticamente o romantismo do fim do século XIX. O Passeio
Público foi um elemento caracterizador
da sociedade portuguesa do tempo, altura em que a burguesia urbana, principalmente a feminina, se atreveu a sair do
enclausuramento medieval para conviver
e saber novidades, enquanto ouvia tocar
música, tomava o seu sorvete, assistia a
representações teatrais e, em datas festivas, ao lançamento de fogo de artifício.
O Passeio ou Jardim Público surgiu em
Portugal a partir do conhecimento do
denominado Jardim à Inglesa, que começara a ser implantado em Londres quase
uma centúria antes. Obedecia à ideia romântica de valorização da paisagem associada ao pitoresco (jardins com falsas
ruínas, pavilhões, pontes, lagos, coretos
e quiosques) e à utilização do ferro fundido como novo material de construção.
Foi sob estes pressupostos estéticos que
foram concebidos estes espaços de devaneio e diversão.
O planeamento do Passeio Público de
Évora coube ao arquitecto e cenógrafo
italiano José Cinatti (1808-1879), que,
tendo estudado em Milão, fugiu para
Portugal em 1839 devido a razões de na-

tureza política. Acolhido e protegido em Lisboa, onde
existia um importante colónia de conterrâneos seus, que
o apresentaram aos influentes pares do reino e burgueses endinheirados, depressa ganhou notoriedade pública
graças à qualidade dos seus trabalhos, passando a ser o
arquitecto e cenógrafo da moda.
Foi na capital que o abastado lavrador José Maria Ramalho Perdigão (1830-1884) o descobriu e contratou
para projectar, em espaço que lhe pertencia, e se situava
numa das modernas portas da cidade, um palácio sumptuoso digno da sua opulência e fortuna que viria a ser
conhecido pelo nome de Palácio Barahona. Entretanto,
Ramalho Perdigão tinha doado ao município os terrenos
que haviam constituído a antiga horta real do palácio
de D. Manuel (apenas restou a Galeria das Damas) e do
Convento de S. Francisco e outros, à época afectos ao
exército, numa extensão de 3,3 hectares. E foi a expensas suas que José Cinatti dirigiu, entre 1863 e 1867, os
trabalhos de arqueologia e jardinagem do Passeio Público.
Curiosamente, foi por alturas da Feira de S. João de
1867 que o escritor Eça de Queiroz abandonou Évora.
Pouco antes, escrevera nas páginas do “Distrito de Évora”, pouco entusiasmado com o que vira: «uns mingua-

dos tapetinhos de verdura, as árvores raras e despidas
das galas da folhagem, as placas nuas, sem elegância».
A verdade é que só meses depois vieram a ser colocados
os lagos com cisnes e terminada a instalação das Ruínas
Fingidas, de estilo gótico, compostas por ameias de inspiração árabe, janelas geminadas com arcos em ferradura, pórticos e torre, retiradas de vários monumentos civis e religiosos da cidade, nomeadamente do Palácio do
Vimioso. Enquanto isto as árvores exóticas, de crescimento rápido, rompiam em todo o seu esplendor. Magnólias, cedros, plátanos, begónias, castanheiros da Índia
e outras espalhavam não apenas o seu perfume pela vasta área como igualmente projectavam a sombra refrigerante que os calmosos dias de Verão reclamavam.
Cinatti morreu em 1879, e uma comissão de eborenses
ilustres decidiu homenageá-lo, perpetuando-lhe a memória no espaço que tão habilmente pensara e gizara.
Um busto seu, da autoria do escultor Simões de Almeida, ali veio a ser colocado em 4 de Maio de 1884. Mas
o embelezamento do Passeio Público prosseguiria com
a inauguração do coreto, em 20 de Maio de 1888. À
beleza naturalista do espaço acrescentava-se agora uma
nova funcionalidade de ordem cultural. Criava-se desta
forma um local especialmente destinado à realização de

concertos e outros espectáculos de matriz similar, muito apetecidos entre as elites e classes em ascensão, onde era fino ser melómano. Por seu
turno, actuar no coreto «diante de gente tão selecta e distinta» constituía uma honra para as bandas filarmónicas . A sua frequência não era
acessível a todos, dado que a entrada no recinto era paga.
O Passeio Público de Évora ganhou então fama em todo o país. As ditas melhores famílias da cidade, ou de fora mas cumprindo vilegiaturas
em casa de parentes e amigos, acorriam à sua fruição com assiduidade
inesperada, deleitando-se com a beleza e a civilidade do local. Até que,
em 1910, o movimento republicano democratizou o espaço e mudoulhe o nome para Jardim Público. O escol social citadino passou a desprezá-lo gradualmente e “o charme discreto da burguesia” deixou de
se sentir por ali. Mas continuou a ser frequentado, especialmente aos
domingos e dias de festas, agora por pessoal menos snobe e afectado.
No dia 14 de Julho de 1919 recebeu uma Oliveira da Paz, comemorando o final da I Guerra Mundial.
A instalação, nas imediações, das estações rodoviárias, a partir dos
anos 40, fez do Jardim Público um bom lugar de espera para os forasteiros que tinham de aguardar pelo transporte de regresso. Com a
oposição da Igreja, acolheu em 1949 o busto de Florbela Espanca, que
tanto o frequentou e por ali namorou e poetou. Entre os anos 50 e
meados dos anos 60 foi literalmente invadido, três a quatro vezes por
temporada, por milhares e milhares de adeptos de futebol, nos domingos em que milhares e milhares de adeptos de futebol se deslocavam a
Évora para aplaudirem os clubes da sua predilecção, em compita com
o Lusitano, nos tempos áureos da permanência deste na I Divisão Nacional. Noutro âmbito, a presença dos pavões, aliada à dos cisnes nos
lagos, ou a cantoria desenfreada de pássaros faziam dele o encanto da
criançada que pais e avós ali levavam a passear.
Depois, com a Revolução de Abril, muita coisa se alterou. Perante
a passividade das autoridades, o Jardim passou a dar guarida a toda
a casta de marginais, que conspurcavam o ambiente e cujo comportamento atemorizava os mais afoitos. A permissão da montagem de um
quiosque, servido por uma esplanada, a maior utilização da Galeria
das Damas como cenário de eventos culturais e a aquisição do antigo
Regimento de Artilharia 3 pela Universidade de Évora, que ali instalou
o seu Departamento de Ciências Exactas, acabaram por banir dali os
indesejáveis.
Hoje transita-se no Jardim como a mesma tranquilidade de outrora.
Voltou a ser um excelente espaço para passear, correr, descansar, ler,
estudar, reflectir ou apenas oxigenar os pulmões, ainda que necessite,
como é óbvio, de passar por um urgente programa de recuperação e
requalificação.
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aeródromo de évora
rumo à excelência

«Évora não precisa de um aeroporto mas sim de consolidar o seu
Aeródromo como uma unidade de excelência na fileira aeronáutica
portuguesa» assinala Eduardo Lima Basto, director daquela estrutura
municipal, que no ano transacto foi considerada a melhor do sector a
nível nacional. Para alcançar este anseio está em curso o plano estratégico de desenvolvimento do Aeródromo, assinado em 2007, com a
vigência de dez anos, e que é dotado de um conjunto de investimentos
na ordem dos quatro milhões de euros.
Na tranquilidade do seu gabinete, Lima Basto, antigo piloto de linha
aérea da TAP e perito internacional em matéria aeronáutica, é, por
estes dias, um homem satisfeito com a conclusão da primeira fase do
plano, orçada em 1,5 milhões de euros e que levou, já este ano, à instalação do sistema de iluminação nocturna da pista, inaugurado em finais
de Março com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional, Rui Baleiras.
«Com este notável esforço da edilidade, apoiado pelo Estado, o Aeródromo pode, a partir de agora, receber voos nocturnos e garantir que
toda a formação dos pilotos que frequentam a Academia Aeronáutica
será efectuado nos céus de Évora sem necessidade de temporariamente
os enviar para outros centros» – sublinhou o director, que se congratulou igualmente com a melhoria do sistema de apoio à navegação aérea
e a instalação de um grupo gerador automático, destinado a suprir as
faltas de electricidade.
Em termos de segurança o Aeródromo, situado a 3 Km de Évora, na
estrada de ligação a Viana do Alentejo, passou a dispor de um carro de combate a incêndios, ofertado
pelo Aeroporto de Lisboa, ao passo que o depósito de combustíveis deixou de se encontrar à vista
para passar a estar enterrado, o que implicou o aumento da respectiva placa em cerca de 50 metros.
Com efeito, no dia da reportagem, entre fortes e intermitentes bátegas de água, diversos operários
procediam à operação de alteração do local de colocação dos bidões.
A segunda parte do plano envolve o alargamento e asfaltagem da pista até 1500 metros, a criação
de uma nova torre de controlo, o reforço dos meios tecnológicos de auxílio à navegação aérea, a
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instalação de bombeiros em permanência, uma nova via
para acesso dos aviões à pista e a construção de instalações aero-portuárias. «A realização destas condições
permitirá a recepção de aviões até 40 passageiros, mas
só o alargamento da pista e respectiva asfaltagem, de
molde a melhorar a sua resistência, custa um milhão de
euros. Vai ainda levar algum tempo mas lá chegaremos,
provavelmente ainda no decurso do próximo ano» – assevera Lima Basto.
Por ora o número de turistas que chega a Évora de
táxi aéreo é relativamente reduzido, tendo-se cifrado
em 172 no ano passado. Ao inverso, o paraquedismo é
uma actividade que continua em crescendo, situando-se
o números de voos, nos últimos quatro meses, entre os
375 e os 390. Neste domínio, o Aeródromo é considerado um dos melhores da Europa e regista uma permanente movimentação, mesmo no Inverno. Em Fevereiro
ali estiveram em treinos, durante duas semanas, grupos
de italianos, noruegueses e dinamarqueses.
O mesmo se verifica no concernente à formação de pilotos, aspecto em que o Aeródromo é igualmente bastante forte. Para lá da sua utilização por banda da Academia
Aeronáutica e do Aero Clube de Évora, ele responde
também a solicitações várias dos clubes de Cascais e do
Porto. São cerca de 2000 voos mensais nesta vertente.
Realce merece ainda a actividade da empresa Agroar,
que ali começou a operar em 1992 na área da prestação

de serviços agrícolas. Hoje faz também manutenção de aeronaves e trabalhos aéreos de vários tipos, dos quais se destacam o combate a fogos
florestais, o lançamento de paraquedistas, incluindo baptismos de voo,
o reboque de planadores e a fotografia aérea.
Toda esta actividade concorre para que o número de voos se encontre
em aumento contínuo, esperando-se que a procura se acentue ainda
mais a partir do mês de Julho, com o alargamento à navegação nocturna. Os números não mentem. O tráfego em permanência situou-se em
2007 nos 35.000 movimentos (aterragens e descolagens), ascendendo
aos 42.500 em 2008 e esperando-se que este ano suba aos 50.000. Durante o Verão, a infra-estrutura acolherá, em termos desportivos, uma
etapa da Volta Aérea a Portugal em Ultra-Ligeiros, o Torneio Internacional de Aeromodelismo e a tradicional edição bienal do Portugal Air
Show.
Enquanto isto o município prepara a industrialização do Aeródromo.
Depois de ter adquirido à Fundação Eugénio d´Almeida terrenos contíguos à pista, a Câmara deu início ao rasgar de uma via de acesso, a
partir da estrada, ao futuro Parque Aeronáutico, que acolherá as duas
fábricas para produção de componentes para aeronaves que a empresa
brasileira Embraer ali vai montar. É de aguardar que à sua instalação
se juntem outras, nacionais e estrangeiras, interessadas na formação de
um “cluster” aeronáutico em Portugal.
Para já o Aeródromo Municipal de Évora é, como diziam os latinos,
primus inter pares, a nível nacional. Um estatuto de que, por certo,
muito se orgulharia D. Vasco Maria Eugénio d’Almeida, se fosse vivo,
dado que foi ele que, em 1965, doou ao município aqueles terrenos,
que faziam parte do seu campo de aviação particular.
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costumes e sabores o belo pão alentejano

Muitas vezes se ouve dizer, por parte de pessoas de outras regiões, que não há melhor pão que o alentejano. Verdade insofismável. Por essa razão, não falta quem, demandando Évora em passeio ou em negócio, procure saber onde pode encontrar o
pão tradicional da nossa terra, para consumo próprio ou então para satisfazer o pedido, a encomenda de amigos ou conhecidos. A preferência vai habitualmente para o
mais genuíno, aquele que é cozido em forno de lenha e cujo segredo se encontra na
qualidade da farinha e na dose de fermento a utilizar.
Uma introdução sobre a história do fabrico do pão torna-se necessária para entendermos que o segredo do pão alentejano reside tão só no máximo respeito pelas
técnicas artesanais. É ponto assente entre os historiadores que o pão terá surgido associado à cultura do trigo, na zona da Mesopotâmia (Crescente Fértil), actual região
do Iraque, há cerca de 6 milénios, como resultado do cozimento da farinha com água
e sal grosso. Estava-se então no início da sedentarização do homem, que deu origem à
chamada Revolução Agrícola no período Neolítico. Este primitivo tipo de pão é o pão
ázimo, tradicional ente os judeus.
O processo de fabricação do pão actual, obtido a partir da fermentação e levedação
da massa original, foi obra dos egípcios, poucos anos depois e ao que parece fruto
do acaso. Presume-se que, por incúria ou esquecimento, os antepassados núbios dos
actuais padeiros deixaram passar algumas horas sem introduzir o preparado no forno.
Acontece que a grande quantidade de microrganismos disseminados pelo ar, com especial relevância para os fungos de levedura, encontra nas massas de pão expostas as
condições adequadas para se nutrir do amido da farinha.
Desta forma, o amido desdobra-se em anidrido carbónico e álcool, pelo que a massa
acaba por se tornar mais macia e fofa. Durante a cozedura, anidrido carbónico e ál-
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o belo pão alentejano
cool evolam-se mas o efeito que provocaram reflecte-se sobremaneira na porosidade,
sabor e aroma do produto final. Manda a sabedoria que, antes da massa ir para o
forno, já toda levedada, se retire um pouco, que servirá como óptimo fermento para
a próxima cozedura. E assim consecutivamente. A esta massa que vai sendo retirada
e ciclicamente introduzida se dá o nome da massa velha. O resto do segredo está no
tender e na temperatura do forno.
Bem fundamental da sua alimentação, o homem da planície usa o pão como assento do pedaço de toucinho, do naco de queijo, ou da lasca de febra e/ou enquanto
substância molhada no ensopado, nas tomatadas, nas migas, na açorda, no gaspacho,
modo antigo mas genial de fazer avultar as refeições. Excepcional fixador de cheiros,
o pão da região guarda, nesses pratos, a riqueza das ervas aromáticas (alhos, coentros,
salsa, poejos e outros).
Natural é pois que o alentejano o fabrique desde sempre através do método da fermentação lenta. A sua confecção não envolve qualquer segredo mágico de alquimista ,
como já se aludiu. Exige, porém, uma preparação requintada, que começa na escolha
dos próprios grãos de trigo, pela sensibilidade e destreza especial das mãos que o
amassam, e passa pelo conhecimento do tempo para borrifar a massa com água, pelo
reconhecimento rigoroso do ponto de levedura e pela habilidade no seu tender. Assim
se produz o belo pão alentejano, também conhecido por Pão de Cabeça
No concelho de Évora fabrica-se com grande qualidade em Guadalupe, na Torre de
Coelheiros, Vendinha (S. Vicente do Pigeiro) e na própria cidade, na zona da Urbanização do Moinho. Mas pode-se encontrá-lo também à venda em diversos mini-mercados ou no “Zé do Bacalhau”, no Mercado Municipal.

usos e costumes o belo pão alentejano

Receita do pão alentejano
Farinha de trigo: 2500 gramas; Sal grosso: 30 gramas; Fermento de
massa: 125 gramas; Água: 1,5 litros.
Em alguidar à dimensão do preparo começa por se dissolver no litro
e meio de água, previamente amornada, o fermento e o sal. A pouco e
pouco vai-se misturando a farinha que se deve amassar bastante bem
para que fique totalmente ensopada. Por isso, sempre que a mistura
borbulhe deve a mesma ser borrifada com mais água morna A massa
entretanto obtida é posta em descanso a levedar ou a “fintar”, cobrindo-se o alguidar com um pano. Quando crescer 2 a 3 centímetros é
chegada altura de a tender, ou seja de a estender com um rolo e dividi-la, neste caso, por 3 pães, tendo em atenção as quantidades de
ingredientes utilizados. Os pães vão permanecer a levedar durante mais
cerca de meia hora. Depois irão cozer para o forno que deve estar bem
quente, devendo esta operação derradeira prolongar-se por cerca de
60 minutos.
(Maria Antónia Sentieiro, antiga padeira eborense, 85 anos)
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à mesa restaurante Luar de Janeiro

não há luar
como o da Travessa do Janeiro
Na zona da antiga Mouraria, numa das
travessas à direita da Rua de Avis, fica o
conhecido restaurante “Luar de Janeiro”,
muito elogiado pela crítica da especialidade mas pequeno na dimensão e difícil
de encontrar no emaranhado da malha
urbana medieval da cidade. Percorrendo
a Travessa do Janeiro, de estreiteza manifesta e onde o Sol pede licença para
entrar no pouco tempo que por lá passa,
vai-se encontrá-lo meio alapado no meio
de um renque de casas iguais, de habitação, com rés-do-chão e primeiro piso,
quase mais adivinhado que real.
O restaurante é fisicamente muito acanhado, com uma saleta à entrada, onde
duas mesas dão assento a oito pessoas
e outra, de tamanho um pouco maior,
na qual cabem mais seis mesas e 22 comedores. Aqui fica também um balcão
com acrescida serventia de expositor e
uma exígua cozinha. O aspecto despretensioso da casa é complementado com
a modéstia da decoração rústica, e um
ou outro apontamento a tender para o
moderno, mas pouco impressivo. Afinal,
aquela casa começou por ser há trinta
anos, quando os proprietários, o casal
André e Olívia Prates, dela tomaram conta e se estabeleceram, uma taberna típica
dotada de petiscos de estalo que de modo
célere cativou o gosto da clientela das redondezas.
Desses tempos, quase sem horário definido, com a freguesia a permanecer pela
noite fora, lhe ficou o nome de “Luar de
Janeiro”, que, segundo a sabedoria popular, não há nenhum que se lhe equivalha.
Entretanto a taberna cresceu e a frequên-

Restaurante Luar de Janeiro
Travessa do Janeiro,13
Telefone 266 749144/5
Fax 266 749116
restaurante@luardejaneiro.com
Encerra às quintas feiras
Preço médio por refeição – 25,00€
Aceita cartões

cia subiu na escala social, rendida às iguarias de Olívia
Prates, que em muito nova trabalhara na casa do Conde
de Ervideira, onde a senhora, imensamente prendada no
conhecimento das lidas da casa, a instruíra nos segredos
da gastronomia alentejana. Hoje o restaurante tem merecida fama e justo reconhecimento, traduzidos na obtenção de numerosos prémios em concursos e festivais
da especialidade.
Se atentarmos na sua condição, não será para admirar que um dos pontos fortes do “Luar de Janeiro” seja
constituído pelas entradas que, em muitos casos, transitaram da antiga lista dos petiscos e são: a cabeça de
xara, os torresmos do risol, as pataniscas de bacalhau,
as empadas de galinha, os pimentos assados ou o coelho
à S.Cristóvão, ovas de pescada e o melão com presunto. Seja porém o comensal comedido no saborear destes
primores culinários, pois, caso contrário, arrisca-se a ficar sem embocadura para o resto do cardápio.
É que na ementa principal apresentam-se várias sopas, todas elas de
substância, como a dita de cação, de peixe, a genuína açorda, a da panela, a de bacalhau com ovos escalfados e as de tomate e beldroegas, no
tempo adequado. No sector dos peixes há um excepcional cherne grelhado com arroz de coentros, a encantar os palatos mais requintados.
Mas no Alentejo as carnes são a pedra de toque na avaliação da qualidade de um restaurante. No “ Luar de Janeiro” a oferta é vasta e de
qualidade acima da média. Superior destaque merecem o cabrito assado no forno, os lombinhos e as bochechas de porco preto grelhadas,
os pezinhos de coentrada, o tornedó de vitela, os ensopados e os belos
pratos de caça, na época própria, desde o arroz de lebre ou de pombo
à perdiz com couve-lombarda.
A doçaria é de grande gabarito. Entre as melhores guloseimas salientam-se o fidalgo, o morgado, o pão de rala, a sericaia com ameixas e as
trouxas de ovos. Cerca de 70 marcas, a maioria alentejanas, integram
a carta de vinhos. No tocante ao serviço, ele é de grande afabilidade e
eficácia, a merecer nota muito alta.
Grande na qualidade, o “Luar de Janeiro” peca apenas por estar instalado num espaço demasiado pequeno, o que retira alguma privacidade aos pequenos núcleos familiares e aos restritos grupos de negócios
amesendados. Isto origina a necessidade de reservas obrigatórias.
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à mesa restaurante Luar de Janeiro
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luxo e requinte
no “M’Ar de AR Aqueduto”

O “M’Ar de AR Aqueduto”, situado no centro histórico de Évora, junto da Porta da Lagoa, uma das entradas medievais da cidade, não abriu ainda há um ano
e já é tido como uma unidade hoteleira de referência
em todo o país. O sucesso granjeado parece devê-lo ao
plano de recuperação de um antigo imóvel quinhentista em que se optou pela manutenção e salvaguarda
da envolvente histórica, conjugando-a de
M’AR de AR AQUEDUTO
forma perfeita com a
Rua Cândido dos Reis, 72
criação de uma nova
7000-582 ÉVORA
ala, de design contemTel. 266 740700
porâneo e muito atraFax 266 739305
ente. É por esta razão
geral@mardearhotels.com
que ao seu nome acrescenta a designação de
58 quartos duplos
Preços: Clássicos – a partir de 120€; Supe- Historic Design Hotel
e SPA, assumindo-se
riores – a partir de 166€
como espaço de luxo e
4 Suites
ostentando as clássicas
Preços: A partir de 231€
Aceita cartões: American Express, Diners cinco estrelas correspondentes.
Club, Master Card

O novo hotel nasceu da reconversão do Palácio dos
Sepúlvedas, cuja construção, destinada à habitação da
família do mesmo nome, se supõe ter acontecido nos
primeiros anos do século XVI. A área pela qual se estende o edifício é vastíssima, ocupando todo um quarteirão, compreendido entre a Rua do Cano, a Rua do
Muro (retaguarda), a Rua Cândido dos Reis (fachada
principal) e a Rua das Donzelas. Nas suas traseiras passa,
já na sua fase derradeira, o Aqueduto de Água de Prata.
De mansão senhorial passou para domicílio do Colégio de S. Manços de Donzellas Nobres, por iniciativa do
primeiro arcebispo de Évora, D. Teodósio de Bragança,
que para esse efeito o adquiriu. A partir do triunfo do
liberalismo o edifício vai conhecer diversas alterações
arquitectónicas, ditadas pela necessidade da sua adaptação a funções de ordem económica, designadamente
para a instalação de unidades fabris. De acordo com um
estudo da investigadora Maria da Conceição Rebola,
publicado no Boletim “A Cidade de Évora” (nº.5 da II
série), o Palácio foi, sucessivamente, sede de empresas
de cereais e derivados, de vinho (adega), transformação
de cortiças (rolhas, no essencial) e finalmente, a partir

de 1959, núcleo industrial de empresas de confecção de
vestuário. Encerrou em 1996.
No âmbito da sua recuperação como hotel foram conservados o conjunto das três janelas manuelinas existentes na fachada principal, a esplendorosa capela e os magníficos tectos em abóbada. Na ala moderna avultam os
amplos corredores de tectos bem altos, com inovações
surpreendentes ao nível do desenho de quartos e salas,
do invulgar sentido estético, harmoniosamente combinado com engenhosas soluções de iluminação. Neste
projecto a Sociedade Hoteleira do Arez, S.A., investiu
cerca de 6 milhões de euros e beneficiou de incentivos
que rondaram os 2,3 milhões.
O M’ar de Ar Aqueduto disponibiliza 58 quartos e 4
suites. Os quartos dividem-se em clássicos ou superiores.
Qualquer deles ocupa um área de 30 metros quadrados. Os clássicos estão localizados no piso 0 e no piso 1.
Alguns têm vista para o Aqueduto e para o jardim. Os
superiores, situados no piso nulo, estão orientados no
sentido do jardim, mas possuem varanda e terraço com
mobiliário de exterior e piso em “deck” e beneficiam da
envolvente exterior. Os do patamar cimeiro, dispõem

de idêntico apetrechamento, mas estão voltados para o Centro Histórico. Quanto às suites, ficam na ala nova e contemplam uma sala com
sofá e maple individual. Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, telefone com ligação directa, ligação à Internet, Televisão
LCD HD, cofre e minibar.
O hotel tem restaurante, com o nome de Degust’AR, com 100 lugares sentados e serviço à carta, dirigido pelo Chefe António Nobre, que
prima por oferecer gastronomia mediterrânica de qualidade, com total
respeito pela cozinha tradicional portuguesa. O B’AR é magnífico, proporcionando uma fabulosa visão sobre todo o interior e sobre o Aqueduto, que se divisa no horizonte por muitas centenas de metros. Referência para os dois quartos SPA (220 metros quadrados), com ginásio
e cinco salas e gabinetes para tratamentos diversos. Há ainda piscina
exterior para adultos e crianças (separadas), um jardim e várias esplanadas, assegurando uma estada tranquila em ambiente romântico.
Para banquetes e reuniões o hotel comporta salas com dimensões entre os 120 e os 170 metros quadrados: Sala Capela, Sala Donzelas e
Sala Manuelina. Em termos de estacionamento o M’AR de AR Aqueduto tem à disposição uma garagem primitiva, paga, com capacidade para
60 semanas. Fora das muralhas, e muito perto do edifício, existe um
parque de estacionamento gratuito e que aos fins-de-semana costuma
ter bastantes lugares vagos.
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