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editorial

editorial

A publicação deste terceiro número da “Évora Mosaico” faz-se, como aliás era previsto, num cenário de indefi-
nição quanto ao seu futuro. No próximo dia 11 de Outubro terão lugar as eleições autárquicas, que determinarão 
qual a formação política que os cidadãos eborenses querem ver à frente dos destinos camarários. Os dados estão 
lançados e, nestas circunstâncias, caberá ao novo executivo decidir pela continuidade ou não da revista. Até lá paira, 
pois, sobre ela, a ameaça do seu desaparecimento. É uma possibilidade real que não é lícito omitir.

Por parte da força político-partidária que represento, caso venha a ser legitimada para o exercício de novo man-
dato pela vontade da população aqui deixo, desde já, expresso o compromisso de que a “Évora Mosaico” é para 
manter. E é para manter por três razões: em primeiro lugar, porque se tratou de um projecto concebido pelo actual 
executivo; depois, porque foi muito bem acolhido por quem aqui vive e por muitos dos que nos visitam; e finalmen-
te porque foram atingidos os objectivos que presidiram ao seu lançamento.

De facto, foi possível provar que uma revista como esta, trimestral e orientada – como se disse no número inau-
gural – para a produção de informação cultural actualizada e diferente, para a promoção da cidade e seu termo 
enquanto espaço de usos, costumes e recursos singulares, e também para a divulgação das condições de acolhimento 
que Évora proporciona, tinha todo o cabimento e colmatava uma lacuna sobejamente reconhecida. Tanto mais que, 
servida por uma linguagem simples e despretenciosa, colocava e coloca a sua leitura ao alcance de qualquer pessoa. 
É, pois, este produto que corre o sério risco de ser extinto.

Feita a advertência que se impunha, observe-se então o conteúdo desta edição, que tem como tema de capa a Arte 
Pública na cidade, tantas vezes olhada com indiferença e outras criticada com evidente má fé, mas que é parte do 
património citadino e em bastas ocasiões mais admirada pelos turistas que pelos próprios residentes. No âmbito dos 
testemunhos materiais de tempos mais remotos se dá relevância a pontos de extraordinário interesse, que pouco 
colhem a atenção de naturais e forasteiros, talvez por se encontrarem um pouco longe da cidade e os caminhos 
serem menos convidativos, como são os que conduzem à villa romana da Tourega ou à capela tumular de Garcia 
de Resende.

Na habitual entrevista, José António Calixto, Director da Biblioteca Pública, fala sobre o trabalho efectuado pela 
instituição no sentido de intensificar a leitura, de abrir as portas à comunidade e de inventar espaços capazes de 
diversificar a sua oferta cultural. Na esfera das figuras que marcaram indelevelmente a história da cidade evocam-se 
D. Manuel da Conceição Santos, insigne Arcebispo de Évora, que há exactamente oitenta anos foi vítima de conse-
guida manobra traiçoeira de Salazar, congeminada com o intuito de o afastar do Patriarcado, em favor do seu dilecto 
amigo Gonçalves Cerejeira; e Manuel Paulino Ramos, o pintor autodidacta e o último dos 
artistas boémios do nosso tempo, desaparecido há uma década.

A Óptica Havaneza é a referência do trimestre no espaço dedicado ao comércio 
tradicional, enquanto a ecopista ocupa as páginas do habitual passeio ambiental. 
Nos aromas e sabores marca presença desta feita a doçaria conventual eborense. 
E a reportagem, como não podia deixar de ser, fez-se em torno do lançamen-
to do perfume “Jardim d’Évora”, apetecida e feliz consequência da geminação 
com Chartres. À memória colectiva são trazidos os casamentos de S. Pedro, de 
realização única em 1972.

Com um salto para as Piscinas relembram-se os idos da sua construção, a re-
volução operada nos hábitos balneares dos eborenses e os benefícios que estes 
continuam a usufruir de um complexo planeado há quase meio século, com ine-
gável visão de longo prazo. Os sectores da gastronomia e da hotelaria 
de qualidade comparecem com as sugestões costumeiras. Completa 
esta edição o bem elaborado cartaz das principais manifestações 
e actividades culturais que terão lugar no trimestre que agora 
se enceta.

Veremos então se poderemos voltar em 2010.
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A arte pública contemporânea começou a instalar-se em Évora no 
decurso dos últimos anos, como resposta à necessidade de valorizar 
esteticamente o espaço circular interno gerado pelas rotundas, enquan-
to ponto de convergência urbanístico de ruas e avenidas. Por parte de 
muitos, pouco ou nada familiarizados com os caminhos percorridos 
pela arte moderna, a reacção foi e continua a ser profundamente ne-
gativa. Mas é obrigação de uma cidade, que se pretende afirmar como 
pólo cultural de referência, acrescentar mais património ao excepcio-
nal legado histórico recebido e fomentar nos seus habitantes o interesse 
pelas modernas formas de expressão artística. E não há melhor forma 
para o fazer que utilizar os lugares disponíveis no espaço público.

Na opinião de numerosos historiadores, analistas e críticos, o con-
ceito de arte pública moderna surgiu na primeira metade dos anos 60 
com o objectivo de destacar um novo tipo de intervenção artística no 
espaço público, distinto do tradicional monumento comemorativo, fi-
lho do naturalismo clássico. Este deveria celebrar um acontecimento 
ímpar na vida de um país ou de um povo, ou homenagear um membro 
de uma cidade ou de uma comunidade que o deseja gravar na memória 
colectiva. No primeiro caso optava-se pelo erguer de uma construção 
grandiosa; no segundo a escolha era de natureza escultórica. Este era o 
conceito tradicional de arte pública.

Em Portugal as construções imponentes foram poucas e traduziram-
se, regra geral, em grandes obras de arquitectura. Mas as esculturas 
impuseram-se, de alguma forma, durante o século XIX e meados do 
século passado, tendo como espaço de eleição as praças, os largos e os 
jardins. Assim veio a acontecer com o busto de José Cinatti, a primei-
ra obra de arte pública a ser erguida em Évora em 1864 e localizada 
no Jardim Público, de cuja construção e planeamento ele se havia en-
carregado. No pedestal – elemento característico da estatuária pública 
clássica – lá se encontra escrito: «À memória de José Cinatti / Évora 
agradecida/1844». O segundo busto erigido na cidade foi dedicado ao 
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que o busto, da autoria do escultor Diogo de Macedo, 
obtivesse autorização para colocação num local discreto 
do Jardim.

Ao Parque Infantil foi parar uma estátua em granito 
do cronista e prosador Garcia de Resende, cinzelada por 
António de Paiva e oferecida à Câmara de Évora pelo 
Ministério das Obras Públicas na Primavera de 1974. 
Cerca de duas décadas depois, o grande mestre Lagoa 
Henriques criava o busto do grande filantropo eborense 
D. Vasco Maria Eugénio d’ Almeida (Conde de Vilal-
va), no qual já era notória a transfiguração das formas 
clássicas (menor rigidez e monumentalidade) e que foi 
colocado no relvado fronteiro ao Palácio da Inquisição, 
em plena Acrópole.

A série de homenagens individuais em pedra e ao ar 
livre teve no busto de André de Resende, o grande hu-
manista eborense do século XVI, a sua última realiza-
ção. A escultura de João Cutileiro encontra-se desde 
2000 no Jardim de S. Mamede, em local discreto, mas 
foi produzida em meados dos anos 80, semelhando-se 
em muito na sua concepção e linhas estéticas à estátua 
de D.Sebastião, também de sua autoria e implantada em 
Lagos em 1973 e considerada pelo crítico José Augus-
to França como «a primeira escultura pública moderna 
nacional».

Fora deste contexto fica o Monumento aos Mortos da 
Grande Guerra, que foram muitos os criados por todo 
o país. O de Évora foi erguido em pleno Rossio, em 
1933, ainda que em princípio estivesse destinado à Pra-
ça Joaquim António de Aguiar. A iniciativa partiu de um 
grupo de militares e civis e a inauguração contou com a 

Entretanto a Arte Pública moderna fazia a sua entrada em Évora com 
a realização em 1981 do Simpósio Internacional da Pedra, orientado 
por João Cutileiro. O catálogo assinalou a presença de 26 peças de 
15 artistas. A maioria das peças está distribuída por jardins e praças. 
Só no jardim Diana foram colocadas 4 delas (de Pedro Fazenda, Luísa 
Perienes ), outra de João Sotero repousa no Parque de estacionamento 
da Porta da Lagoa. Destaque extra merece a peça “Sarcófago”, burilada 
por José Pedro Croft, ainda no relvado do Palácio da Inquisição.

A presença de obras de arte em rotundas começou em meados dos 
anos 60 com a instauração de um pouco imaginativo padrão dos des-
cobrimentos na rotunda da Praceta Infante D. Henrique. Só em 1991, 
por iniciativa municipal, em homenagem aos voluntários eborenses, 
surgiu a Rotunda do Bombeiro, da autoria do professor de Belas Ar-
tes Armindo Alípio Pinto, que já gerou alguma controvérsia. Foram 
contudo as derradeiras, colocadas nos últimos quatro anos, que mais 
celeuma criaram, naturalmente por imbuídas de concepções estéticas 
diferentes da ideia corrente de monumento. Inserem-se neste âmbito as 
duas em que a água é um elemento de referência: a fonte cibernética, 
da autoria do arquitecto paisagista Caldeira Cabral (Rotunda do Rai-
mundo), e a escultura de António Charrua denominada de “Diálogo 
de Ícaro com o Sol” (Rotunda dos Colegiais), envolvida por engenhosa 
fonte ornamental.

Para além dos monumentos de homenagem à Associação dos Dadores 
Benévolos de Sangue e ao ciclismo eborense, resta a polémica réplica 
do Arco do Triunfo que terá existido na Praça do Giraldo, de João 
Cutileiro, cujo mérito artístico não cabe aqui avaliar. Na estatuária por-
tuguesa contemporânea, porém, Mestre Cutileiro já demonstrou estar 
à frente do seu tempo. Curiosamente o filósofo contemporâneo Gilles 
Lipovetsky dirá, em “A Era do Vazio”: «O modernismo é de essência 
democrática: desliga a arte da tradição e da imitação e simultaneamen-
te inicia um processo de legitimação de todos os temas».

Dr. Francisco Eduardo Barahona Fragoso, opulento lavrador, Par do 
Reino, Oficial-mor da Casa Real, homem de arte e da cultura e gran-
de benemérito da cidade. A obra de arte dedicada ao “Dr. Barahona” 
e executada «por subscripção pública» encontra-se no Jardim Diana 
desde 1908.

Foi preciso chegar a 1949 para um novo busto passar a embelezar o 
espaço público citadino. A homenageada era pela primeira vez uma mu-
lher, Florbela Espanca de seu nome. Acto que mereceu a desaprovação 
da Igreja diocesana, que considerava a notável poetisa, que frequentara 
o Liceu de Évora em 1911, onde concluíra o curso sete anos depois e 
se suicidara em 1930 em Matosinhos, como uma mulher dissoluta e 
imoral. Depois de muito porfiar, os admiradores e amigos conseguiram 

presença do Presidente da República de então, General 
Óscar Carmona. Tem 11 metros de altura e do conjun-
to fazem parte diversas inscrições explicativas em placa 
de bronze, material de que também são compostos dois 
obuses, colocados a cada um dos lados do monumento. 

Diferente, pela sua menor dimensão e discrição, não isen-
to porém de expressiva dignidade, é o obelisco (peça típica 
do Antigo Egipto, formada por um pilar de forma qua-
drangular e alongada, que se afunila ligeiramente à medida 
que vai subindo) em memória de todos «os que lutaram e 
morreram por Portugal no Ultramar», levantado no Largo 
dos Castelos, frente ao Quartel General da cidade.
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as ruínas romanas 
da Villa da Tourega
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património as ruínas romanas da Tourega

a seu marido Quinto Júlio Máximo, questor da Sicília, 
tribuno da plebe, legado da província Narbonense e 
nomeado pretor da região. Depois da submetida a in-
terpretação paleográfica, a placa acabou por ser data-
da do século III, fazendo actualmente parte do espólio 
do Museu de Évora. Segundo Mário Saa, «Quinto Júlio 
Máximo e seu filho eram quadrumvirus (membros de 
uma Junta de Quatro) da intendência das vias públicas», 
o que demonstra a importância que a estação assumiu 
nesses tempos.

Pouco mais se soube da villa da Tourega até 1985, al-
tura em tiveram início naqueles terrenos intervenções 
arqueológicas aprofundadas. De 1988 até 1996 foi ela-
borado o “Projecto de Investigação da Villa Romana da 
Tourega”, no âmbito de uma parceria entre a Universi-
dade Lusíada e a Fundação Calouste Gulbenkian. Os tra-
balhos efectuados incidiram especialmente sobre a zona 
termal. A descoberto foi posto um corredor que condu-
zia a um edifício, tido como principal, com salas para 
banhos quentes ou frios, e um outro de dimensões mais 
amplas que serviria para o armazenamento da água.

Já este ano, por iniciativa da Câmara Municipal, foi 
dado início ao processo preliminar burocrático de classi-
ficação do local, que subirá depois até ao IGESPAR para 
decisão final por parte deste.

As ruínas da villa romana da Tourega, pouco conhe-
cidas dos eborenses, ficam situadas a cerca de 12 quiló-
metros da cidade, num desvio de terra batida existente 
na estrada de ligação às Alcáçovas, perto da ribeira de 
Valverde. O local terá sido ocupado entre o século I 
e o Século IV, tendo a villa chegado a estender-se por 
uma área de cerca de 500 metros quadrados, dotada de 
termas duplas, para homens e mulheres, e tanques de 
banhos frios e quentes. Em termos gerais, dir-se-á que 
uma villa romana era uma propriedade rural romana, 
semelhante aos actuais montes alentejanos, constituí-
da por um conjunto de habitações para residência dos 
proprietários e dos seus trabalhadores e equipadas de 
banhos privativos, dado que os romanos sempre deram 
significativa importância à higiene e cui-
dados de saúde.

Segundo os estudos conhecidos, a villa 
da Tourega funcionou como um impor-
tante ponto de apoio na via XII, que es-
tabelecia a ligação entre Lisboa (Olissipo) 
e Emerita (Mérida). André Carneiro, do-
cente da Universidade de Évora, na sua 
obra “Itinerários Romanos de Alentejo, 
Uma releitura de As Grandes Vias da Lu-
sitânia – O Itinerário de Antonino Pio” 
de Mário de Saa, cinquenta anos depois 
considera, na esteira de outros investiga-
dores, que a villa da Tourega teria uma 
localização predominantemente estra-
tégica, determinada por várias possibili-
dades de acessibilidade. A mesma estaria 
muito perto da estrada (cerca de qui-
nhentos a mil metros) que vinha de Al-
cácer do Sal (Salatia) com duas variantes 
(uma por Montemor, outra pelo Torrão 
e Alcáçovas) – mas próxima também de 
um cruzamento de vários itinerários. A 
ligação Ebora – Pax Julia (Beja) distaria 
apenas uma légua.

Referências a este sítio são conhecidas 
desde o século XVI, quando o humanis-
ta André Resende encontrou uma lápide 
funerária dedicada por Calpúrnia Sabina 
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a bela capela tumular 
de Garcia de Resende

Concebida e desenhada pelo próprio, como muitos 
especialistas admitem, a capela tumular de Garcia de 
Resende é um dos monumentos nacionais menos conhe-
cidos da população e dos mais ignorados pelos turistas 
nacionais e estrangeiros, que não lhe encontram refe-
rência nos guias habitualmente colocados à sua dispo-
sição. O facto deste singular monumento funerário se 
situar a quatro quilómetros da cidade, esquecido e iso-
lado na vasta cerca do Convento do Espinheiro – o qual 
foi adquirido após a extinção das Ordens Religiosas por 
particulares pouco sensíveis ao seu valor patrimonial e 
cultural – muito terá contribuído para o seu olvido por 
banda de todos, autoridades incluídas. Por isso foi van-
dalizado durante décadas até que uma oportuna inter-
venção do então IPPAR o salvou da ruína e recuperou, 
já nos alvores do novo século.

A capela tumular foi planeada em 1520 (dezasseis an-
tes da sua morte), tendo a obra arrancado no ano se-
guinte, em terrenos que terão sido facilitados por D. 
Manuel, em obediência à sua ideia de que as grandes 
figuras do Reino deveriam ser enterradas em casas mo-
nacais da Ordem dos Jerónimos. Ora Garcia de Resende 
não era nobre, embora tivesse sido criado no Paço Real. 
Nascera em Évora em 1470 e seus pais tinham morri-
do cedo, mas recebera educação esmerada por parte de 
seu tio, desembargador régio e figura de prestígio junto 
da corte. Por volta dos 20 anos, Garcia de Resende foi 
escolhido para moço de câmara de D. João II e pouco 
tempo depois era nomeado moço de escrivaninha, uma 
espécie de secretário particular, cargo que manteria até 
à morte do monarca em 1495.

Continuou a exercer importantes funções na corte 
com a ascensão de D. Manuel ao trono, e integrou, em 
1514, como secretário-tesoureiro e o título de fidalgo 
da casa do rei acumulado, a luxuosa embaixada ao Papa 
Leão X. No ano seguinte vê ser-lhe atribuída uma tença 
de 2000 réis, para em 1516 ser nomeado escrivão da 
fazenda do príncipe herdeiro, o futuro D. João III. Ao 
longo do tempo, este multifacetado talento de poeta, 
trovador, cronista e desenhador reúne avultados bens 
em Évora, traduzidos na posse de grandes e belas casas 
na cidade (recorde-se a casa que a tradição lhe atribui na 
Rua de S. Manços e cuja janela é monumento nacional) 
e de extensas propriedades rurais nas zonas em redor.

É pois com 51 anos que manda edificar, sem quais-
quer problemas financeiros, a sua bela capela tumular, 
exemplar típico do estilo manuelino-mudéjar, de plan-
ta rectangular e miniatural e composta por três corpos 
distintos: galilé, nave e capela-mor. No pavimento da 

primeira figura a campa de Jorge de Resende, irmão de Garcia de Re-
sende. Na nave situa-se a sepultura do poeta e cronista, ali recolocada 
já em fase adiantada do século XX, depois de recuperadas a pedra 
tumular, que entretanto havia sido vendida, e as próprias ossadas, que 
se encontravam desaparecidas. O pavimento da nave e da ábside é for-
rado com azulejos andaluzes da época, apresentando-se as abóbodas 
nervuradas. Segue-se a capela-mor, cujo acesso é encimado por gracio-
so arco triunfal.

Garcia de Resende viria a servir ainda durante mais alguns tempos, 
embora em funções menos importantes, o rei D. João III. Os últimos 
anos da sua vida passou-os tratando das suas terras em Évora, vindo 
a falecer em 1536. Recolheu serenamente à bela capela que mandara 
edificar sem nunca sequer suspeitado dos tratos de polé a que a mesma 
iria estar sujeita. Hoje felizmente recuperada, até para recolha e abrigo 
de gado chegou a ser utilizada. 
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libertar espaços
e inventar outros

Normalmente a função de director da BPE era atribuída 
a pessoas de Évora ou aqui radicadas há alguns anos. 
Consigo não foi o que aconteceu...

Eu vim parar a Évora por concurso. Na realidade 
sou natural de Abrantes, mas toda a minha vida pro-
fissional se organizou em Setúbal, onde fui professor 
do ensino secundário e desempenhava as funções de 
director da Biblioteca Municipal, a cujos quadros 
aliás pertenço. Vi que este lugar havia sido posto a 
concurso e decidi habilitar-me. Fiquei feliz por ter 
ganho e por outro lado não ficava longe de casa. 
Nestas circunstâncias, vou e venho diariamente, 
pois encontro-me em comissão de serviço.

Surpreendeu-o a situação que veio encontrar?
Até certo ponto não. Sabia que a BPE era uma ins-
tituição de enorme prestígio, em particular pela 
excepcional valia do seu espólio antigo, mas tam-
bém tinha conhecimento de que lutava com falta de 
espaços, de meios e de recursos humanos. Mas foi 
um desafio que decididamente quis enfrentar, tendo 
tomado posse em Abril de 2003.

Logo no ano seguinte o governo de Santana Lopes ins-
talou em Évora a Secretaria de Estado dos Bens Cultu-
rais. Na altura foi celebrada uma proposta de protocolo 
para a construção de um Fórum do Conhecimento que 
resolveria todos os problemas. Sabe em que ponto se 
encontra esse processo?

Essa é uma questão política na qual não me quero 
envolver, ainda que não me dispense de fazer um 
curto comentário. É bom lembrar que o que real-
mente foi assinado foi uma proposta de protocolo, 

que envolveu diversas entidades da Cultura e à qual 
a Câmara prometeu dar a melhor cooperação, e não 
um protocolo. Não teve qualquer execução práti-
ca porque nem sequer houve tempo. O governo de 
Santana Lopes caiu quase de imediato e não mais 
se ouviu falar no assunto. A questão só se resolverá 
quando um governo e um ministro decidirem apos-
tar seriamente na construção de um novo espaço.

Isso significa que tal possibilidade, ainda que de reali-
zação distante, não interferiu de forma nenhuma com o 
que já planeara?

Claro que não. Havia que deitar mãos ao trabalho 
porque eu queria imprimir-lhe um novo modelo de 
gestão a todos os níveis. Os relatórios indicavam que 
desde o início da década de 90 a procura dos ser-
viços da BPE tinha entrado em constante declínio. 
Mais: reinava o marasmo, o comodismo, a aceita-
ção da inevitabilidade da situação, numa instituição 
em que o espaço era dez vezes inferior ao desejado, 
o número de funcionários era extremamente dimi-
nuto, os equipamentos escasseavam e o orçamento 
rondava os 150.000 €. Havia que romper com este 
estado de coisas.

Parece haver nessa avaliação uma crítica implícita ao 
trabalho dos seus antecessores...

Seguramente que não. Acontece que os meus ante-
cessores não eram bibliotecários de formação, mas 
provenientes de outros sectores. Por exemplo, Isabel 
Cid era arquivista e Helder da Fonseca investigador. 
Tinham visões diferentes e mais estáticas do papel 
de uma biblioteca. A BPE era elitista, praticamente 

entrevista José António Calixto
Director da Biblioteca Pública de Évora
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de reformados. Este é um ponto im-
portante na estratégia da abertura da 
instituição à comunidade.

Ao aumento dos serviços prestados cor-
respondeu um acréscimo no respeitante 
aos recursos humanos?

Lamentavelmente, não. Temos ape-
nas 6 funcionários no quadro que são 
inexcedíveis na competência, no brio 
profissional e na dedicação à institui-
ção. Depois há um número flutuante 
de trabalhadores, na roda das duas 
dezenas e meia, de proveniências dis-
tintas: 5 estão cedidos pela Câmara, 
outros são colocados pelo Instituto 
de Emprego e Formação Profissional 
ao abrigo dos POC e alguns voluntá-
rios da Fundação Eugénio d’Almeida. 
Mas é da maior justiça sublinhar que 
até mesmo estes, sem qualquer víncu-
lo contratual à BPE, têm dado sempre 
uma colaboração muito estimável.

Em 2007 a BPE deixou de ser tutelada pe-
los Arquivos Nacionais /Torre do Tombo 
(AN/TT) e foi integrada na Direcção Geral 
do Livro e das Bibliotecas (DGLB). Justifi-
cou-se esta mudança? E foi proveitosa?

Vamos ver: a inclusão orgânica nos 
AN/TT não fazia qualquer sentido, 
mas resultou da especificidade do 
problema da BPE. A actual integra-
ção na DGLB visa a sua futura incor-
poração na Rede Nacional de Biblio-
tecas. No primeiro caso, a BPE tinha 
mais autonomia administrativa mas, 
em contrapartida, estar na DGLB 
permite-nos o acesso à procura de 
alguns financiamentos externos. Isto 
é importante, porque o nosso orça-
mento anual se mantém à roda dos 
150.000 €.

Perspectivas para o futuro?
Vamos continuar a usar a imaginação 
para suprir todas as lacunas conheci-
das. Desejamos que o número de vi-
sitantes continue a crescer. Em 2008 
foram 53.610 as pessoas que trans-
puseram as portas para usufruir dos 
nossos serviços. Mas é imperioso en-
contrar um novo espaço porque nos 
faltam um auditório, salas de exposi-
ção permanente, locais para instalar 
áreas destinadas aos audio-visuais, à 
música, aos multimédia e criar um 
sector infantil.

A Biblioteca Pública de Évora (BPE), fundada em 1805 pelo prelado eboren-
se Frei Manuel do Cenáculo, é a segunda mais antiga do país. Instalada num 
amplo complexo imobiliário de origem medieval, alberga no seu interior 
um notável acervo livresco e documental, sendo o seu fundo antigo com-
posto por 664 incunábulos e 6.445 obras impressas no Século XVI, apenas 
superado pelo da Biblioteca Nacional e igualado pelo da Universidade de 
Coimbra.
Apesar da sua dimensão, este espaço de há muito se tornou insuficiente, 
dado que a BPE é beneficiária, desde 1931, do estatuto de Depósito Legal. 
Em consequência deste privilégio, ali entram anualmente mais uns milhares 
de livros e publicações que é necessário acomodar junto dos 612 mil volu-
mes e da colecção de mais de 20 mil títulos já existentes. Perante o referido 
cenário, resulta óbvio que, por carência de instalações, a BPE está impossibi-
litada de cumprir outras funções modernamente atribuíveis à actividade de 
uma biblioteca.
Enquanto se aguarda pela construção de um novo e já denominado Fórum 
do Conhecimento, o seu actual Director, José António Calixto, tem feito 
autênticos prodígios para lhe imprimir uma dinâmica viva, atraente e apela-
tiva. Foi ele o escolhido para a entrevista de fundo desta edição.

só frequentada por investigadores, 
professores universitários e intelec-
tuais. Entendi também que era altura 
de trazer o cidadão comum ao seu in-
terior. Quero aqui ressaltar, todavia, 
que foi com Helder da Fonseca que a 
BPE deu os primeiros passos no sen-
tido da sua informatização.

Mas com tantas limitações e restrições 
como tentou inverter minimamente a si-
tuação?

A questão prioritária era a de libertar 
espaços e inventar outros. A ajuda 
da Câmara foi fundamental, ao ce-
der-nos dois dos Celeiros da EPAC. 
Tudo o que nos vai chegando através 
do Depósito Legal é para lá encami-
nhado. É nessas dependências que 
todo o material recebido passou a ser 
analisado, seleccionado e catalogado. 
Por outro lado, as caves do Arquivo 
Distrital vieram a receber parte im-
portante da hemeroteca (colecções 
de jornais). Fizemos obras no edifício 
que permitiram criar no rés-do-chão 
duas salas de leitura presencial distin-
tas: a reservada aos cimélios e uma 
hemeroteca aligeirada do ponto de 
vista funcional, aberta, com a infor-
mação de actualidade, disponível a 
todo o público. Também no primeiro 

andar foram efectuadas benfeitorias 
em diversas salas no sentido de um 
melhor e mais racional aproveita-
mento do espaço. A bela sala de Lei-
tura Geral passou a oferecer condi-
ções para, depois do horário normal 
de funcionamento, receber, como o 
tem feito a partir de então, diversas 
manifestações culturais como confe-
rências, debates, apresentação de li-
vros e concertos.

Entretanto em 2005 ocorreram as come-
morações do 2º. centenário e abriu-se o 
tão aguardado empréstimo domiciliário?

É verdade. A comemoração do bi-
centenário constituiu um momento 
muito alto na história da instituição 
e nesse mesmo ano abrimos o Ser-
viço de Empréstimo Domiciliário, 
dando aos leitores a possibilidade 
de aceder a cerca de 30 mil títulos. 
Temos registados actualmente 3.041 
utilizadores, que levantam uma mé-
dia mensal de um milhar de livros, 
e não temos tido problemas com a 
sua restituição. A maioria dos utiliza-
dores são jovens adultos, estudantes 
dos diversos graus de ensino, mas dos 
nossos ficheiros constam também em 
número razoável pessoas de diversas 
profissões e um número apreciável 

entrevista José António Calixto
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Figura de grande relevo na história da 
Igreja portuguesa, D. Manuel Mendes 
da Conceição Santos foi o mais conhe-
cido de todos os prelados eborenses, 
permanecendo à frente dos destinos da 
Arquidiocese durante 35 anos, entre 
1920 e 1955. Homem de fina inteligên-
cia e verbo escorreito, sócio da Academia 
das Ciências, é hoje tido como o pai do 
jornalismo católico regional. Os que o 
conheceram sempre falaram dele como 
pessoa de grande tolerância, bondade e 
modéstia. Em 1929 era o favorito dos 
seus pares para chegar ao Patriarcado, 
mas, numa manobra traiçoeira de Olivei-
ra Salazar junto do Vaticano, viu-se pre-
terido no cargo pelo grande amigo deste, 
Manuel Gonçalves Cerejeira. Faz agora 
exactamente 80 anos.

Nascido em 1876 no lugar de Pé de 
Cão, freguesia de Olaias, concelho de 
Torres Novas, chegou a Évora oriundo 
da diocese de Portalegre, que comandara 
durante quatro anos (1916-1920) e onde 
ganhara fama e notoriedade nos contur-
bados tempos da implantação da Repú-
blica. Havia estudado nos Seminários de 
Santarém e da Guarda. A este último re-
gressara enquanto pároco, chegando pos-
teriormente a vice-reitor. Na cidade egita-
niense fundara o semanário “ A Guarda”, 
que veio a servir de modelo a todas as 
publicações católicas regionais que se lhe 
seguiram, e em Portalegre, já como bispo, 
conseguiu reunir fundos para a diocese 
adquirir o “Distrito de Portalegre” - ain-
da hoje o título mais antigo do Alentejo 
em publicação - que considerou indis-
pensável para exercer em plenitude o seu 
intenso e fecundo labor espiritual.

Em 1919 o Patriarca D. António Men-
des Belo convida-o para fazer o discurso 
oficial da Igreja nas exéquias de Sidónio 
Pais, e no início do ano seguinte nomeia-
o para idêntica função, nas cerimónias de 
transladação dos restos mortais de D. Pe-
dro II e da Imperatriz, sua mulher, para 
o Brasil. Entretanto o Vaticano chama-o 

cultura e artes D. Manuel da Conceição Santos

D. Manuel da Conceição Santos
o Arcebispo de Évora traído por Salazar

para a mitra episcopal de Évora, que vagara por morte 
de D. Augusto Eduardo Nunes, velho, cansado e desgas-
tado pelos tempos árduos da oposição ao anti-clerica-
lismo republicano que o chegaram a conduzir ao exílio 
em Elvas.

Conceição Santos lançou-se ao trabalho para recons-
truir uma diocese praticamente destruída, sem sede, 
com o Seminário encerrado por falta de candidatos e 
muitas paróquias sem padres. Com a ajuda de alguns 
católicos endinheirados funda “A Defesa”, para difusão 
das ideias católicas no contexto do novo regime políti-
co, consolida o acordo com a Condessa de Margiocchi 
para cedência do Convento do Carmo para funcionar 
como sede do episcopado e imprime uma dinâmica ino-
vadora no recrutamento de vocações e no regresso dos 
fiéis aos templos.

O acerto do seu múnus espiritual não podia ser posto 
em dúvida. Em 1928, o Cardeal Belo, já bastante enfer-
mo, encarregou-o de benzer, a 13 de Maio, a primeira 
pedra da futura Basílica de Fátima. O lugar de Patriarca 
parecia-lhe destinado. Assim não sucederia. Na sombra, 
Oliveira Salazar, ainda só ministro das Finanças, já ma-
quinava junto do Vaticano em favor do seu amigo de 
Coimbra, Gonçalves Cerejeira, recém - nomeado Arce-
bispo de Mitilene. E foi este que surpreendentemente 
veio a ser nomeado para o lugar, sucedendo a D. Antó-
nio Mendes Belo, falecido a 5 de Agosto de 1929. No 
seio da Igreja a tramóia de Salazar foi conhecida.

Mas, para os leigos, a certeza de que D. Manuel Men-
des tinha sido vítima de uma conjura política forjada 
pelo futuro ditador só chegou no dia do seu funeral, em 
1955. Na oração fúnebre, o seu amigo D. José da Cruz 
Moreira Pinto, bispo de Viseu, declarou para quem quis 
ouvir,que nessa altura « um ministro de Estado fez saber 
superiormente que ele não era persona grata ao governo 
(Ministério Ivens Ferraz) para o Patriarcado».

A hipocrisia de Salazar, porém, não tinha limites. Em 
1932, o governo de Domingos de Oliveira, do qual fa-
zia parte ainda como ministro da Finanças, concedeu 
a Conceição Santos, a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. 
O prelado continuou exercendo o seu magistério pas-
toral com a humildade, a bondade e a solidariedade 
de sempre. Em 1949 o governo do homem de Santa 
Comba Dão outorgou-lhe a Grã–Cruz da Ordem da 
Benemerência, destinada a distinguir actos ou serviços 
meritórios que revelem desinteresse ou abnegação em 
favor da colectividade no exercício de funções públicas 
ou privadas.
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recordar
Paulino Ramos

Fez, no dia 6 de Setembro, uma década sobre o desa-
parecimento do pintor Manuel Paulino Ramos, o último 
dos artistas boémios da cidade. Prazenteiro e folgazão, 
sempre atarefado no seu passo miúdo e saltitante, opti-
mista perante tudo e todos, de piada fácil e espontânea, 
palavroso e bem falante, quem não se recorda do mestre 
Paulino, de chapéu mole e nariz à Cyrano de Bergerac, 
atravessando as ruas do burgo em direcção ao seu local 
de trabalho ou, em alternativa, encaminhando-se para 
o “Fialho”, que o estômago de um bon vivant também 
tem razões que a razão desconhece, como diria Pascal 
em relação ao coração? Esta é por certo a imagem mais 
intensa que permanece na memória de quem o conhe-
ceu ou de quem, com ele, alguma vez se cruzou nas an-
danças do quotidiano da cidade que ele tanto amou.

E no entanto Paulino Ramos não era natural de Évora, 
nem sequer da região, o que muito o desagradava. Se 
o queriam ver destemperado, era alguém falar-lhe no 
assunto, a ele, que a fala arrastada denunciava como um 
puro alentejão. A verdade, porém, é que vira a luz do 
dia a 26 de Julho de 1923 na transmontana cidade de 
Vila Real. Seu pai, eborense de gema e sargento músi-
co de profissão, ali fora parar na sequência de uma das 
muitas convulsões político-militares em que a I Repúbli-
ca foi fértil. Nas Terras Frias do Nordeste conheceu uma 
senhora, órfã, mas de alguns haveres e cabedais, com 
quem veio a consorciar-se.

Mas os mesmos ventos políticos que o levaram para 
Vila Real acabaram por determinar o regresso a Évora. 
Foi apenas com dez dias de existência que o pequeno 

Manuel bebeu o ar da planície e não mais daqui arre-
dou. Na escola primária aconteceu o episódio que o ha-
via de levar a uma fecunda carreira de pintor autodidac-
ta. O Ministério da Instrução havia decidido promover 
um concurso a nível nacional para seleccionar trabalhos 
destinados a representar Portugal num certame interna-
cional, a realizar em Bruxelas, para estudantes daquele 
grau de ensino. Um quadro seu foi seleccionado para a 
exposição final e mereceu uma menção honrosa, o que 
lhe serviu de estímulo para o futuro.

Acabado o curso primário, Paulino ingressou na Esco-
la Comercial e Industrial de Évora. Concluídos os pri-
meiros dois anos, passou à condição de trabalhador-es-
tudante, tendo arranjado emprego na firma João Lopes 
Branco, onde se manteve durante largos anos. O ado-
lescente medrou e tornou-se homem feito, mantendo o 
firme propósito de ser artista plástico. Comprou tintas, 
pincéis e cavaletes e instalou-se nas ruas e praças de Évo-
ra para melhor as sentir e enquadrar em traço próprio. 
Segundo a filha, Ivone, a técnica foi-a aprendendo com 
muitos artistas, nomeadamente aguarelistas franceses 
que por esse tempo invadiam a cidade.

A partir daí trabalhou imenso e produziu com afinco, 
num constante aprimoramento da técnica da pintura em 
“folha de ouro”, através da qual retratou, no seu estilo 
peculiar, a monumentalidade de Évora. Mas outras for-
mas de expressão pictórica e artística, expressas em ma-
teriais bem diferentes, como os relevos em estanho, ou 
sobre cobre, não lhe foram alheias, ainda na exploração 
da temática eborense. Noutro campo ganharam realce 
os seus conhecidos “Pássaros de Poeta”, que estiveram 
em exposição permanente durante cinco anos consecu-
tivos nas Casas de Portugal espalhadas por diversos paí-
ses da Europa e da América.

O seu trabalho em artes gráficas levou-o entretanto a 
mudar de emprego, ingressando no Fomento Eborense, 
Lda., na fase áurea desta empresa no sector da publi-
cidade. Criou o logotipo das célebres pastilhas elásti-
cas “Pirata” e foi o coordenador da revista infantil do 
mesmo nome. Mas não ficou por aqui e esbanjou a sua 
versatilidade criativa na execução de painéis de azulejo, 
vitrais e na construção de cenários.

Paulino Ramos produziu muito e muito vendeu. Com 
os proventos adquiridos, este excêntrico garimpeiro da 
arte eborense abriu na Rua das Lousadas “A Trave”, um 
misto de atelier e bar, lugar de encontro, reunião e con-
vivência de artistas, cantadores, poetas e conversadores 
de tudo e de nada. Ali se casaram, durante mais de três 
décadas, a boémia e arte em noites de Outono e Inver-
no, ao acolhedor fogo de lenha alentejano. Depois teve 
ainda tempo para a instalação de um novo atelier no nº. 
15 da Rua do Alfeirão, mais espaçoso, mais formal mas 
menos carismático.

Só um imparável acidente vascular cerebral quebrou a 
energia deste homem que sorvia a vida a goles de inu-
sitado prazer. Deixou-nos pouco depois, mas é de crer 
que o Paulino, da arte e da boémia, do riso solto e co-
lorido, ainda nos espreite sorrateiramente, de quando 
em vez, no inesperado recanto duma qualquer travessa 
eborense.

cultura e artes Paulino Ramos
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Música

Melodea
Temporada de Música 2009

3 de Outubro | 21:30

Os Músicos do Tejo 
“Sementes do Fado”

Concerto único, de enorme beleza e originalidade, que 
resulta de uma inovadora investigação às origens e influ-
ências mais remotas de uma canção urbana, herdeira de 
uma simbiose de culturas, que combina melodias rurais, 
cantos de trabalho plangentes e danças cantadas dos es-
cravos africanos e afro-brasileiros, com trauteadas de ma-
rinheiros e canções da moda que transpiravam dos salões 
da sociedade e dos teatros para a rua.
Maria Ana Bobone | voz
Ricardo Rocha | guitarra portuguesa
Marcos Magalhães | cravo e direcção musical

7 de Novembro | 21:30

Aloelela
(World Music | Afro Beat)

Aloelela é o projecto de vida de 
Yami como músico, intérprete 
e compositor. Meio português, 
meio angolano, canta as cores, os 
cheiros e as histórias de África em 
kimbundu e em português, numa 
voz que lembra o vento e se deve 
ouvir de olhos fechados.
Em síntese, uma afro-lusofolia tão 
contagiante como o riso.

Yami | voz e guitarras
Nelson Canoa | teclas
Mário Marques | percussão

Música | 5 de Dezembro

Amigo
(Jazz | Quarteto Yuri Daniel)

Filipe Raposo, Johannes Krieger e Vicky, todos músicos 
conceituados do mundo do jazz, vão partilhar o palco 
com o contrabaixista Yuri Daniel. Além da ligação, da 
cumplicidade e da coexistência dos imaginários musicais, 
possuem o outro ingrediente que transcende as barreiras 
do conhecimento e da técnica: a Amizade.
Yuri Daniel é um dos mais acreditados contrabaixistas da 
nova geração do jazz; integra várias bandas, nacionais e 
internacionais, das quais se destaca a de Jan Garbarek, 
umas das maiores referências do saxofone mundial.
Yuri Daniel | contrabaixo e direcção musical

Filipe Raposo | piano
Johannes Krieger | trompete
Vicky | percussão

Local: Fórum Eugénio de Almeida (Rua Vasco da Gama)
Info: 266 748 350
Site: www.forumea.com.pt
Email: geral@forumea.com.pt
Org.: Fundação Eugénio de Almeida
Nota: Bilhete 5€.

Música | 2 a 5 de Outubro

XII Jornadas Internacionais da Escola 
de Música da Sé Évora 

Estas jornadas têm como objectivo divulgar o espólio da 
Escola de Música da Sé de Évora dos sécs. XVI e XVII, 
da responsabilidade de compositores como Frei Manuel 
Cardoso, Duarte Lobo, Diogo Dias Melgaz, Estêvão Lo-
pes Morago, entre outros. Integrados nas actividades das 
jornadas terão lugar na Sé de Évora quatro concertos 
abertos ao público em geral.

Programa:

2 Out. | 21:30 |
“Officium” – grupo vocal
Direcção de Pedro Teixeira

3 Out. | 19:00
“A Capella Portuguesa” (Oxford)
Direcção de Owen Rees

4 Out. | 21:30
Coro Gulbenkian
Direcção de Jorge Matta

5 Out. | 17:00
Concerto de Encerramento
Coro Polifónico “Eborae Mvsica”
Direcção de Pedro Teixeira

Local: Sé de Évora
Info: 266 746 750
Email: eboramusica@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)
Patrocínio: Câmara Municipal de Évora
Apoio: Cabido da Sé | Universidade de Évora | Fundação 
Eugénio de Almeida | Caixa Geral de Depósitos | Delta 
Cafés | Diário do Sul | Rádio Diana 
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Dança | 7 de Outubro a 14 de Novembro

Festival Internacional 
de Dança Contemporânea

O programa do festival integra oficinas de dança para 
crianças, meetings e espectáculos de dança.

Programa de Espectáculos (adultos e crianças):

7 e 8 Out. | 21:30
“Luz”, de Nélia Pinheiro (CDCE) 
Local: Teatro Garcia de Resende

10 Out. | 21:30
“Vice-Royale.Vain-Royale.Vile-Royale”, 
de Sónia Baptista 
Local: Teatro Garcia de Resende

12 Out. | 10:30 | 14:30
“Uma Bailarina na Escola”, de Aldara Bizarro
Locais: CAI e EB1 Almeirim

15 Out. | 21:30
“Representações”, de Mário Afonso
Local: Black Box | Évora

17 Out. | 18:00
“A Preguiça Ataca”, de Aldara Bizarro
Local: Black Box | Évora (p/ crianças)

20 e 21 Out. | 10h30 | 14h30
“Barulhada”, de Tânia Carvalho
Local: Black Box | Évora (p/ crianças)

24 Out. | 21:30
“Atempo”, de São Castro
Local: Black Box | Évora

29 Out. | 21:30
“Das Coisas Nascem Coisas”, de Claudia Dias
Local: Black Box | Évora

30 Out. | 14:30
31 Out. | 11:00
“A Galinha da Minha Vizinha”, pela Circolando
Local: Black Box | Évora (p/ crianças)

5 Nov. | 21:30
“Materiais Diversos”, de Tiago Guedes
Local: Black Box | Évora

Info: 266 743 492
Email: office@cdce.pt
Site: www.cdce.pt
Co-produção: Companhia de Dança Contemporânea de 
Évora | Municípios de Campo Maior e Redondo
Apoios: M|C-Direcção-Geral das Artes | Câmara Muni-
cipal de Évora
Nota: Consulte a agenda das oficinas de dança para crian-
ças e dos meetings no programa completo do Festival.

Teatro | 15 Outubro a 1 de Novembro

“O Rosto Levantado”,
de Norberto Ávila
Pelo CENDREV

Ao regressar do serviço militar, 
Geraldo, que apesar de jovem 
exercera as funções de feitor 
do latifundiário José Redondo, 
apercebe-se da impossibilidade 
de, comodamente, se reinserir 
naquele meio (que aliás lhe ti-
nha sido tão favorável). A ex-
periência da guerra colonial e 
o convívio com alguns camara-
das minimamente politizados 
haviam-lhe aberto os olhos 
para uma tão grande desigual-
dade social.

Ficha artística:
Encenação: José Russo
Cenografia: João Sotero
Interpretação: Álvaro Corte Real, Ana Meira, Jorge Baião, 
Marco Silva, Maria Marrafa, Rosário Gonzaga, Rui Nuno 
e Victor Zambujo

Local: Teatro Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º 
d’Aguiar)
Horário: De Quarta-feira a Sábado | 21:30
Domingos: 16:00
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV-Centro Dramático de Évora (estrutura 
financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora
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Teatro | 3 a 13 de Dezembro

“O Fim”, de António Patrício
Pelo CENDREV

“O Fim”, de António Patrício (1878-1930), é uma fábula 
cénica alucinatória, na qual o dramaturgo transfigurou a 
iminente queda da monarquia em Portugal, que acontece-
ria um ano depois da peça ser publicada, em 1909. Numa 
atmosfera de demência insolúvel, a acção confronta o es-
paço interior do Paço Velho, asilo para a louca Rainha 
Velha, com o universo exterior das ruas de uma Lisboa 
em guerra, onde a insurreição das massas combate uma 
invasão estrangeira.
Na sua vertiginosa brevidade em fractura, “O Fim” inte-
gra elementos premonitórios de correntes estéticas que 
lhe são muito posteriores, como sejam: o teatro da cruel-
dade, de Artaud; o teatro da morte, de Kantor; ou o tea-
tro chamado absurdo, de Beckett e de Ionesco.

Local: Teatro Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º 
d’Aguiar)
Horário: De Quarta-feira a Sábado | 21:30
Domingos: 16:00
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV-Centro Dramático de Évora (estrutura 
financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Teatro de Marionetas | 15 a 20 de Dezembro

Bonecos 
de Santo Aleixo:

Estes títeres tradicionais do 
Alentejo parecem ter tido a 
sua origem na aldeia que lhes 
deu o nome. São títeres de va-
rão, manipulados por cima, 
à semelhança das grandes 
marionetas do Sul de Itália e 
do Norte da Europa, mas di-
minutos – de vinte a quarenta 
centímetros. Os Bonecos de 
Santo Aleixo são manipulados 
por “uma família”, constituí-
da por actores profissionais, 
que garantem a permanência 
do espectáculo, assegurando 
assim a continuidade desta 
expressão artística alentejana.

Actores-manipuladores: Ana Meira | Gil Salgueiro Nave 
| Isabel Bilou | José Russo | Vitor Zambujo
Acompanhamento Musical: Gil Salgueiro Nave

Local: Salão Nobre do Teatro Garcia de Resende (Pç. Jo-
aquim Ant.º d’Aguiar)

Horário: 18:30
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV-Centro Dramático de Évora (estrutura 
financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Exposição temporária | 2 a 11 de Outubro

Lubrapex 2009
Exposição Internacional de Filatelia

A Lubrapex é uma exposição de Filatelia bilateral entre 
Portugal e o Brasil, que se realiza há 40 anos ininterrupta-
mente. Este ano tem como país convidado a Eslovénia, e 
a iniciativa contará com a participação de filatelistas por-
tugueses, brasileiros e eslovenos, e também dos PALOP.
No evento estarão representadas as várias disciplinas em 
que a filatelia se divide: filatelia tradicional, história pos-
tal, inteiros postais, filatelia temática, maximafilia, aero-
filatelia, filatelia juvenil, open class, classe um quadro e 
os selos fiscais.
O programa da Lubrapex é composto por visitas guiadas 
para escolas, congressos, apresentações de edições de sé-
ries postais e de livros de filatelia, lançamento de um selo 
postal comemorativo dos 20 anos da Confraria Timbro-
lógica Meridional com uma imagem da Fonte da Porta de 
Moura e no local haverá também um Posto de Correios, 
que todos os dias contará com um carimbo diferente alu-
sivo à iniciativa.

Local: Arena d’Évora
Horário: 9:30-19:00
Info: 93 925 25 51
Email:  jmlsoeiro@gmail.com
 ctm.confraria@gmail.com
Org.: Confraria Timbrológica Meridional
Apoio: Câmara Municipal de Évora | Correios de Portu-
gal | Federação Portuguesa de Filatelia

Exposição temporária | Novembro a Janeiro

“Rituais de Poder”
A Colecção de Armas Orientais 
de Jorge Caravana

Nesta mostra propõe-se dar visibili-
dade à colecção particular do cirur-
gião Jorge Caravana, que reside em 
Évora desde 1989 e que reuniu um 
conjunto de cerca de cem obras, de 
excepcional valor cultural e artísti-
co, no âmbito da armaria oriental.

A colecção está orientada para armas 
brancas e armaduras, oriundas das 
áreas geográficas relacionadas com 
a expansão portuguesa no Oriente. 
Neste enquadramento histórico, 
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objectos representativos da Índia, Ceilão, Nepal, China, 
Japão, Indonésia/Malásia e Filipinas ilustram as distintas 
regiões da Ásia onde os portugueses projectaram a sua 
presença, desde o início do século XVI até meados da 
centúria de oitocentos, período cronológico que o con-
junto acompanha e estende até ao início do século XX.

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

Exposição temporária | Até 10 de Janeiro

Colecção 
da Fundação Cupertino de Miranda
Mário Cesariny

A partir da Colecção da Fundação Cupertino de Miranda, 
apresentam-se desenhos, pinturas, colagens, objectos da 
autoria de Cesariny, realizadas entre a segunda metade 
dos anos 40 e a actualidade, possibilitando uma ampla 
visão do trabalho realizado e uma compreensão plena do 
artista no contexto da história da arte portuguesa, e mes-
mo internacional.
Comissário: António Gonçalves

Local: Fórum Eugénio de Almeida (Rua Vasco da Gama)
Horário: 9:30 - 1900 
Info: 266 748 350
Site: www.forumea.com.pt
Email:  geral@forumea.com.pt
 servicoeducativo@forumea.com.pt
Org.: Fundação Eugénio de Almeida
Nota: Entrada na exposição 1€. A exposição dispõe de 
um programa de actividades para escolas, adultos e crian-
ças, que requerem marcação prévia. Consulte a institui-
ção organizadora para mais informações.

Exposição temporária | Até 23 de Outubro

Ilustração de Contos Populares 
de Évora, Idanha-a-Nova e Mértola

Contar contos, ouvir contos, 
são experiências comunica-
cionais intensas e fecundas 
que importa preservar, im-
portando também garantir 
a sua continuidade. Aqui, o 
acto de ler/contar e o acto de 
escutar possuem uma função 
de extraordinário alcance hu-
mano.

O projecto “3 Culturas” propôs-se trabalhar a problemá-
tica do conto popular, através de inúmeras facetas, tendo 
consciência de que as recolhas efectuadas, os trabalhos 
de artes plásticas e visuais aqui apresentados para exposi-
ção, as conferências realizadas e o ciclo de cinema cons-
tituem um todo que irá enriquecer a vida quotidiana das 
populações alvo, dos concelhos de Évora, Idanha-a-Nova 
e Mértola.
Coordenação: Rui Arimateia
Ilustrações: Andreia Rechena, Leonor Serpa Branco e 
Manuel Passinhas Palma

Local: Biblioteca Pública de Évora (Largo Conde de Vila Flor)
Horário: Terça a Sexta-feira | 9:00-12:30 | 14:00-17:30
Info: 266 769 330
Email: bpevora@bpe.pt
Site: www.evora.net/bpe
Org.: Biblioteca Pública de Évora | Câmara Municipal de Évora

Formação |  6 a 11 de Outubro

II SIMELP
Simpósio Mundial de Estudos 
de Língua Portuguesa

II SIMELP está integrado nas Come-
morações dos 450 anos da Fundação 
da Universidade de Évora, e dará con-
tinuidade à primeira edição do evento, 
que se realizou em São Paulo em 2008, 
no qual se reuniram cerca de 1200 
investigadores. Neste simpósio serão 
abordados temas relacionados com os 
estudos de língua, literatura e cultura 
dos países onde a língua portuguesa 

é falada e haverá, também, um tema dominante: a língua 
portuguesa ultrapassando fronteiras, juntando culturas.

Local: Universidade de Évora (Largo dos Colegiais 2)
Info: 266 740 800
Email: simelp2009@uevora.pt
Site: www.simelp2009.uevora.pt
Org.: Departamento de Linguística e Literaturas da Uni-
versidade de Évora | Universidades brasileiras USP e Uni-
versidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo
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nos trilhos
da ecopista

passeios nos trilhos da ecopista

Entre os muitos e bons percursos ambientais que a cidade e o seu ter-
mo nos propiciam, a ecopista marca já posição de relevância nacional 
e internacional, estando integrada na Rede Verde do Espaço Mediter-
râneo Ocidental, a qual é constituída por vias não motorizadas que 
garantem uma ligação fácil entre as zonas urbanas e rurais, proporcio-
nando um contacto directo com a natureza. A ecopista de Évora nasceu 
de um acordo celebrado entre a Refer e a Câmara de Évora, visando a 
reconversão do antigo ramal ferroviário de Mora como forma de con-
tributo para o desenvolvimento integrado da região. No cumprimento 
desse desígnio, compete-lhe fazer a promoção de pontos de interesse 
histórico-cultural, do turismo, do recreio e do lazer ao ar livre e, em 
concomitância, proceder à recuperação do património em mau estado, 
assente numa ideia global de incentivo à conservação da natureza e 
valorização dos sistemas naturais existentes.

O antigo ramal de Mora, de cerca de 60 quilómetros de extensão, 
ligava a cidade àquela vila, com passagem pelas estações e apeadeiros 
da Graça do Divor, Arraiolos, Pavia e Cabeção. Inaugurado a 11 de 
Julho de 1908, estava previsto no projecto inicial que se viria a alongar 
até Ponte de Sor, onde estabeleceria conexão com a Linha do Leste 
(Abrantes – Elvas). Tal ideia não veio porém a concretizar-se. No entan-
to, o principal objectivo que presidira à sua construção – necessidade 
de fazer escoar os produtos agrícolas da parte setentrional do distrito 
de Évora até à sua capital, onde eram armazenados nos respectivos 
silos, procedendo-se ulteriormente ao seu envio para Lisboa – foi de 
qualquer modo alcançado. Entretanto, a partir de 1916, ano da funda-
ção da Sociedade Alentejana de Moagem, o ramal ganhou uma movi-
mentação inusitada ao passar a efectuar o transporte dos produtos da 
famosíssima Fábrica dos Leões (massas alimentícias), que para o efeito 
ali instalou uma estação, mesmo junto à linha.

Daqui não se infira, porém, que a linha só serviu para o transporte de 
mercadorias. Pelos seus carris passaram, durante muitos anos, milhares 
e milhares de passageiros. Só a partir de finais dos anos 60 a afluên-
cia aos seus préstimos começou a declinar. A expansão das empresas 
rodoviárias, a generalização da propriedade e uso do automóvel e o Fo
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decréscimo de importância da actividade agrícola na economia regional foram factores que contribuíram para um 
acentuado afrouxamento na sua procura. Atendendo às circunstâncias, a CP decidiu-se pelo seu encerramento em 
1990.

No decurso de oitenta e dois anos de existência o ramal vira crescer, junto a si e no seu troço inicial (periferia de 
Évora), novos espaços habitacionais, bairros na sua grande maioria: os primeiros, clandestinos (Chafariz d’El Rei, 
Poço Entre-as Vinhas, Leões e Louredo) e os seguintes (Novo, Câmara e já mais tarde Nogueiras, Bacelo e Álamos) 
legais. Desactivada a linha e removidos os carris, os moradores começaram a utilizá-la como percurso de comunica-
ção entre eles ou como forma de encurtar caminho nos deslocações à cidade. Sempre a pé ou de bicicleta.

Com a transformação da CP em Refer enquanto entidade gestora e exploradora dos Caminhos de Ferro Portu-
gueses, foi possível chegar rapidamente a um entendimento com a Câmara Municipal para a sua reconversão em 
ecopista. A nova estrutura foi inaugurada a 25 de Abril de 2005 com uma grande festa popular e teve numa primeira 
fase a extensão de 13 quilómetros, começando poucos metros adiante da estação de Évora e prolongando-se até ao 
antigo apeadeiro da Graça do Divor. No ano seguinte foram abertos mais 7 quilómetros até à antiga paragem na 
Herdade da Sempre Noiva, situada no limite do concelho. Sublinhe-se que na zona urbana da cidade a ecopista se 
desenvolve em tapete betuminoso, o que torna a sua utilização mais cómoda e segura para as pessoas de mobilidade 
reduzida.

O sucesso desta infra-estrutura de desporto informal, recreio e lazer, destinada essencialmente ao passeio, à mar-
cha, ao ciclo-turismo e aos praticantes de BTT foi imediato. Para isso muito contribuiu o percurso extremamente 
interessante do ponto de vista paisagístico e ecológico, onde a fauna e a flora características da região observam 
o utente a cada instante e cuja interpretação se encontra disseminada por diversos pontos do percurso. O mesmo 
acontece com a indicação da quilometragem, sempre presente ao longo do corredor ecológico. Em outros quadros 
se fornecem as regras e condições respeitantes ao seu uso, acompanhadas de um imprescindível mapa de apoio.

Abusos de utilização (caçadores e cavaleiros), depredação de materiais e alguns outros desmandos passaram a 
ser punidos com coimas entre os 50 e os 1000 euros, segundo o Regulamento de Utilização da Rede de Percursos 
Ambientais de Évora, em vigor desde 28 de Julho de 2007 e publicado em Diário da República. Fiscais camarários, 
PSP e GNR encarregam-se da vigilância à ecopista. O Grupo de Caminheiros de Évora também dá uma ajuda na 
preservação do espaço.

Dada a sua frequência, a Câmara Municipal dotou, no ano passado, de iluminação o troço inicial de quatro 
quilómetros, correspondentes a toda a área urbana abrangida, entre os bairros de Chafariz d’El Rei e do Bacelo, 
alargando o seu período de utilização em condições de segurança. E, já em 2009, procedeu à colocação ao longo 
do percurso de mais de centena e meia de árvores, dando sequência ao projecto Portugal Verde, promovido pela 
Revista Visão.

A ecopista de Évora é pois um percurso ambiental a não perder. Vá conhecê-la e conviva alegremente com a na-
tureza.
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Óptica Havaneza
o sucesso 
sob designação obsoleta

lojas com história óptica Havaneza

O “Prémio Mercúrio – o melhor do comércio” foi 
criado em 2007 pela Escola do Comércio de Lisboa com 
o propósito de reconhecer e galardoar as entidades e 
personalidades que, em cada ano, mais se tenham dis-
tinguido pela contribuição e valorização do sector do 
comércio e serviços e outras profissões a ele ligadas. A 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal veio 
a associar-se ao projecto como sua promotora. No ano 
passado foram atribuídos os primeiros troféus em várias 
categorias e diferentes ramos de actividade, mas nenhu-
ma das empresas eborenses que se candidatou logrou a 
obtenção de qualquer distinção. No entanto, a Óptica 
Havaneza esteve entre as cinco nomeadas para a catego-
ria de “Lojas com História”, tendo o triunfo sido arre-
batado pela Livraria Lello do Porto.

A selecção para o pequeno núcleo de empresas que 
chegou ao escrutínio derradeiro foi prestigiante para a 
firma, criada em 7 de Outubro de 1944 com um ob-

jectivo bem diferente do actual. Foram 
seus fundadores Sebastião Mendes Bolas, 
à data funcionário dos Correios, e sua 
mulher, Maria das Neves, que se estabe-
leceram na Rua Miguel Bombarda, nº 23, 
com um pequeno estabelecimento a que 
deram o nome de Havanesa (nessa altu-
ra a palavra foi assim grafada) Eborense. 
Destinava-se então à venda de tabacos 
nacionais e estrangeiros, lotaria, papela-
ria e artigos escolares. No anúncio publi-
cado no “Notícias d’ Évora” se esclare-
cia que «as instalações da nova casa, não 
são muito espaçosas mas são largamente 
compensadas pelo variadíssimo sortido 
de artigos que apresenta».

E porquê o nome estranho de Hava-
neza? Provavelmente porque este era o 

termo pelo qual se passaram a designar, desde a primeira casa em Por-
tugal com esse nome – fundada em pleno Chiado lisboeta no ano de 
1864 pelo Conde de Burnay – todas as lojas cujo objectivo principal 
era a venda de charutos e tabacos importados de Havana, sinónimo de 
grande qualidade e sujeição a um serviço cuidado e profissional no seu 
acondicionamento local. A primitiva Casa Havaneza, cuja existência 
ainda perdura, foi imortalizada na literatura portuguesa ao longo dos 
tempos, em obras de Eça de Queiroz (“Os Maias”), Guerra Junqueiro 
(“No Chiado”) e, mais recentemente, de José Cardoso Pires (em “Lis-
boa – Livro de Bordo”).

Com o passar do tempo, as havanezas foram-se, pois, estendendo um 
pouco por todo o país como indicativo de estabelecimento de comercia-
lização de tabaco estrangeiro e de qualidade. Não foi assim motivo para 
admiração que também o casal tivesse conferido esta designação à sua 
loja, acrescendo-lhe apenas o qualificativo de eborense. Sete anos mais 
tarde, em 1951, a firma cria uma filial na Praça do Giraldo com o intui-
to de se dedicar ao ramo da fotografia. Em 1960 Sebastião Mendes Bo-
las encerra o primitivo estabelecimento na Miguel Bombarda (hoje faz 
parte da Xavier Modas – Confecções Femininas) e aproxima-se da filial 
para aí fundar a Tabacaria Paris. Maria das Neves mantém-se no coman-
do da loja até à sua reforma, após o que a mesma será trespassada. 

É neste contexto que em 1968 Sebastião Bolas renuncia ao comércio 
dos tabacos, lotarias e papelaria para passar a dedicar-se à actividade 
óptica, sendo que o estabelecimento da Praça do Giraldo muda para 



19lojas com história óptica Havaneza

o contraditório e já obsoleto nome de 
Óptica Havaneza (agora já com a orto-
grafia corrigida) Eborense. Entretanto, já 
se envolvera no comércio e importação 
de máquinas e ferramentas, criando em 
1965 a Sebastião Mendes Bolas & Filhos, 
Lda. (hoje Bolas – Máquinas e Ferramen-
tas de Qualidade, SA) e depois a Mafeu-
ropa- Máquinas e Ferramentas de Qua-
lidade, já extinta. Politicamente era um 
homem de oposição ao regime salazaris-
ta, tendo sido um dos 36 eborenses que 
participaram no 3º. Congresso Nacional 
da Oposição Democrática, realizado em 
1973 na cidade de Aveiro.

Em 1987 a agora Óptica Havaneza Ebo-
rense volta a mudar de poiso, recuando 
um pouco nas arcadas. A empresa trans-
fere-se para a Rua da República nº 27, 
em prédio próprio, o qual será objecto de 
grandes obras de ampliação e moderniza-
ção. Reabre dividido por cinco secções: 
recepção, óculos de sol, óculos de receitu-
ário, contactologia, optometria e oficina, 

das quais nalguns casos foi pioneira. Numa visão de futuro toma defini-
tivamente a dianteira no comércio óptico local, que entretanto floresce 
porque os óculos deixaram de ser as cangalhas que eram usadas por ne-
cessidade, a contragosto e muitas vezes às escondidas, para se tornarem 
em objectos de moda, em adereços e adornos desejados, com atraentes 
desenhos que valorizam o visual de mulheres e homens. As lentes de 
contacto foram-se impondo e com elas foi possível até mudar a cor dos 
olhos à vontade do freguês, como outrora se diria. O antigo anátema do 
ou da “caixa de óculos” perdeu-se por deixar de ter sentido.

Foi tendo em conta esta evolução da empresa que a Associação Co-
mercial de Évora decidiu propor a sua candidatura ao Prémio Mercú-
rio, na categoria de Lojas com História, a qual visa distinguir «lojas 
que, com mais de 50 anos, conseguiram ir adequando o seu conceito e 
adaptando a sua estratégia, de forma a continuarem a ser, ainda hoje, 
negócios de sucesso e factores de diferenciação do comércio de rua e, 
assim, pólos de dinamização das cidades bem como motivos de interes-
se cultural e turístico».

O casal Mendes Bolas já há muito deixou o mundo dos vivos. O gran-
de crescimento da firma enquanto óptica deve-se contudo a seu filho 
Francisco Mendes Bolas, o especialista na matéria e principal accionista 
da empresa, que continua a manter uma designação desfasada no tem-
po. De resto a Óptica Havaneza é hoje um êxito comercial, possuindo 
mais uma loja em Évora e filiais em Montemor-o-Novo e Reguengos 
de Monsaraz.
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a doçaria conventual
eborense

A famosa doçaria conventual alentejana tem em Évora um dos seus pontos altos, o 
que não é para admirar se dissermos que, coincidindo com o auge da produção da 
cana do açúcar na colónia do Brasil, existiam no século XVIII na cidade 22 conventos 
pertencentes a outras tantas ordens religiosas. Principalmente no Sul, estas tinham 
sido decisivas na lutas contra o invasor muçulmano, tendo os primeiros monarcas 
portugueses incentivado a criação de mosteiros, que funcionaram muitasvezes como 
pousada dos próprios e dos seu séquitos, ou das famílias mais nobres, quando em 
trânsito pelos territórios do Reino.

Em recompensa da participação e apoio nos combates contra os infiéis concederam-
lhes os reis avultados domínios e formas de senhorio, que os tornaram poderosos e 
riquíssimos. Pela hospitalidade concedida e consoante o tempo de duração da estadia, 
doavam-lhes os senhores pingues esmolas, que contribuíam também para que ali nada 
faltasse em tempo algum. Este facto, aliado mais tarde à presença da Corte em Évora, 
no decurso do chamado período de ouro dos Descobrimentos, fez com que as congre-
gações monásticas radicadas na cidade tivessem então triplicado. Os Conventos eram, 
pois, postos seguros de abrigo, respeitados, de excelente acomodação e bálsamo para 
o espírito, o paladar e o estômago.

Paradoxalmente, os doces tinham sido trazidos para a Ibéria pelos árabes. Eles eram 
os principais cultivadores de açúcar e tinham-no transportado como elemento medici-
nal, benéfico para os incómodos do aparelho digestivo e respiratório. Era então equi-
parado às especiarias, igualmente de elevado preço e muito apreciado pela sua doçura. 
O seu consumo excessivo levou no entanto os médicos a declararem-no, em princípios 
do século XVII, como causador de graves alterações no sangue, apodrecimento dos 
dentes, origem indiscutível do escorbuto e não aconselhável a pessoas biliosas.

Durante cerca de uma centúria desenvolveu-se acesa polémica entre os seus defenso-
res e detractores, chegando-se à conclusão de que o seu uso redundava em benefício 
quando feito com moderação, repudiando-se porém os excessos. Entretanto os Portu-
gueses chegaram ao Brasil e deram início, em força, à exploração da cana do açúcar. 
Com o desenvolvimento da produção, cujas técnicas de refinação iam conhecendo 
simultaneamente progressos substanciais, o açúcar começou a chegar a Portugal em 
grandes quantidades e a preço muito acessível.

costumes e sabores a doçaria conventual eborense
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A sua abundância reflectiu-se na produção doceira regional de que 
era elemento tradicional, juntamente com os ovos, a farinha, as amên-
doas e o azeite. Os doces, normalmente confeccionados pelas senhoras, 
tornaram-se então presença assídua nos grandes banquetes senhoriais, 
como complemento das lautas refeições onde a carne predominava. 
Estas opíparas refeições eram bastas vezes confeccionadas no conven-
tos femininos, que estavam pejados de freiras oriundas de famílias ricas 
que para ali eram remetidas por serem filhas bastardas ou por não con-

seguirem consorciar-se até determinada idade. Havia igualmente as que ali se refugiavam em função de romances 
desfeitos ou contrariados ou, mais raras, as que o faziam por devoção.

De qualquer forma essa entrada era sempre acompanhada de magníficas doações. Na vida de clausura e de devo-
ção exigia-se-lhes um comportamento exemplar (nem sempre cumprido), mas a frugalidade não constava da lista de 
obrigações. Para o interior dos mosteiros transportavam o tipo de alimentação que faziam como leigas, a ponto das 
receitas palacianas e senhoriais se terem incorporado nos hábitos da vida monacal. Ali sobejava-lhes o tempo para 
recriar, experimentar e inovar as múltiplas possibilidades que a abundância de açúcar veio proporcionar, criando 
novos doces. Para além dos grandes senhores, as freiras forneciam doçaria também a outras pessoas, desde que o 
seu estatuto ou o peso da sua bolsa lhes parecessem recomendáveis.

Em separata das Actas do Congresso de História no IV Centenário do Seminário de Évora, que aborda o tema 
das Ordens Religiosas na Arquidiocese, o cónego António Fernando Marques identifica os 9 conventos femininos 
que no século XVIII existiam na cidade: S.Bento de Castris (um dos mais antigos do Reino, fundado em 1274 pela 
Ordem de Cister); Santa Mónica (ramo feminino da Ordem dos Agostinhos, 1380); Nª. Snrª. do Paraíso (Domi-
nicanas, 1450); Santa Clara (Franciscanas, 1452); Santa Catarina de Sena (Dominicanas, 1547); Santa Helena do 
Monte Calvário (Franciscanas, 1565); Salvador (Franciscanas, 1602 e de todos o mais rico); S. João da Penitência 
(Maltesas?) e Convento Novo (Carmelitas Descalças, 1681).

No seu livro intitulado “Doçaria Conventual do Alentejo”, Alfredo Saramago (1938-2008), o consagrado antro-
pólogo e investigador das tradições gastronómicas portuguesas assinala, entre outras, as principais guloseimas que 
os tornaram procurados. O Convento do Paraíso seria então especialista no Bolo Real, no Toucinho do Céu, Lam-
preia de Ovos, no Pão de Ló e no Bolo Preto, enquanto o do Calvário ganhava encómios com o Pão de Rala com 
Azeitonas, o Bolo de Mel e o Porco de Chocolate com recheio. Em Santa Clara tinham fama o Doce de Escorcionei-
ra (hoje desaparecido mas que há 50 anos ainda era uma especialidade de Évora), a Sopa Dourada, as Barriguinhas 
de Freira e os Queijinhos do Céu. Os Conventos de S. Bento e de Santa Mónica disputavam primazia no fabrico dos 
Manjares Branco e Real e da Encharcada, sendo que o segundo era ainda conhecido pela excelência do seu Morga-
do. Mas também o Convento do Salvador se fazia notar com a apresentação das Orelhas de Abade, dos Rebuçados 
de Ovos e dos Mimos de Freira. Em todos os outros existiam, da mesma forma, excelentes receitas.

Com o advento do liberalismo as Ordens Religiosas foram extintas. Em relação aos conventos femininos aguar-
dou-se pela morte das últimas religiosas para o encerramento das portas. Depois, ou foram afectos a outros fins ou 
foram demolidos, como os do Paraíso, S. João da Penitência ou do Salvador, de que resta a Torre do Salvador. Com 
o regresso posterior das Ordens a maioria veio a servir para prestação de assistência social a jovens desamparadas.

Para prazer de todos, as belas receitas da doçaria não se extraviaram e ainda hoje fazem as venturas de qualquer 
palato. Na cidade não há restaurante que não possua doces conventuais eborenses na sua carta de sobremesas. A 
Rota dos Sabores Tradicionais, excelente iniciativa municipal centrada na promoção dos sabores da mesa alentejana, 
consagra-lhes o mês de Maio. Mas o melhor local para os saborear e adquirir é sem dúvida, a Pastelaria Conventual 
Pão de Rala, na Rua do Cicioso, onde Maria Ercília Zambujo é mestra na confecção do doce que dá o nome ao 
estabelecimento, bem como do Toucinho de Noz, das Encharcadas, das Barrigas de Freira e dos Morgados. 
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Jardim d’Évora
o nosso perfume

Aprisionar numa só essência os aro-
mas da “charneca em flor,” como um dia 
Florbela Espanca titulou um dos seus li-
vros de poemas, era velha aspiração das 
alentejanas genuínas, que agora foi tor-
nada possível pela geminação de Évora 
com Chartres, cidade francesa e uma das 
capitais mundiais da indústria cosmé-
tica e dos perfumes. “Jardim d’Évora” 
foi a designação sabiamente atribuída a 
esta “eau de toilette”, que veio a reunir 
as melhores características olorosas dos 
citrinos ensolarados (bergamota, laranja 
e flores de laranjeira), do alecrim (a flor 
do campo que, segundo o romanceiro 
regional, nele nasce sem ser semeada) 
e da mirra dos reis Magos, fixadas pela 
presença da esteva, arbusto resinoso de 
grande qualidade.

A apresentação pública do perfume foi 
feita junto ao Tempo Romano, em noite 
de fins de Julho, no decurso de um espec-
táculo musical que lhe serviu de suporte 
e em que actuaram a cantora francesa 
Allés, acompanhada pelo guitarrista Ma-
thieu Parcheminal, e o fadista eborense 
Duarte. Numa bancada perto, funcioná-
rias ligadas à organização, distribuíam a 
quem o solicitava lencinhos empapados 
na nova fragrância. De início houve al-
gum comedimento nos pedidos, mas de-
pois do cheiro começar a pairar no ar as 
últimas atitudes de acanhamento acaba-
ram por desaparecer.

Sentada na quarta fila entre os especta-
dores, Mariana Dias foi das que não sos-
segou no lugar, dando mostras de algum 
nervosismo, enquanto procurava adquirir 
coragem para uma surtida até ao local da 
oferta. E quando se decidiu trouxe dois 
lencinhos: um para ela, outro para Dulce 

Mendes, sua amiga de sempre, que a seu lado marcava 
igualmente presença. Ambas se deleitaram na fruição do 
prazer que lhes inebriava o olfacto e o cérebro. Para a 
primeira, mais loquaz, «este perfume trouxe-me à me-
mória os cheiros da minha infância e da minha adoles-
cência quando, pela manhã, íamos para a escola ou para 
o liceu. Eram os cheiros provenientes dos quintais, das 
hortas e das quintas que rodeavam a cidade. Mas tam-
bém dos jardins por onde passávamos e nos enchiam a 
alma de mil ideias e sonhos».

À medida que o espectáculo musical se foi prolongan-
do, com aplauso geral dos muitos espectadores que ali se 
deslocaram apesar da noite ventosa, muitos comentários 
elogiosos foram saindo de outras bocas. Enquanto isto, 
o aroma inebriante continuou correndo pela Acrópole 
eborense, saindo disparado para as zonas da cidade mais 
próximas, numa evocação da ruralidade perdida que no 
entanto ainda é possível inalar, de forma natural, nalgu-
mas freguesias do concelho.

Apesar do uso ancestral de perfumes pelas mulheres 
remontar à civilização egípcia, o certo é que só no úl-
timo século ele se tornou de utilização habitual como 
forma de limpar, suavizar, encobrir imperfeições e em-
belezar o corpo. O desenvolvimento da moda nos países 
mais ricos e desenvolvidos veio a impulsionar a altera-
ção de regras nas indumentárias femininas, que se torna-

reportagem ”Jardim d’Évora”
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ram mais soltas, mais alegres e mais coloridas. Assim, a 
possibilidade de harmonização de uma boa roupa e um 
boa fragrância trouxe à mulher a exibição de uma nova 
imagem, caracterizada pela desenvoltura, ânsia de con-
quista ou mais simplesmente de agradar ou seduzir.

Aquilo que começou por ser uma marca distintiva das 
mulheres das grandes metrópoles do mundo acabou por 
se democratizar, chegando a todo o lado com o apare-
cimento da química orgânica. A aplicação de aldeídos, 
elementos compostos que facilitam a produção de pro-
dutos sintéticos, revolucionou por completo a indústria 
dos cosméticos, que se instalou em força nos Estados 
Unidos e na França. O uso dos cosméticos acabou por se 
tornar uma necessidade social.

Ora foi a geminação em 2003 de Évora com Chartres 
– famosa pela sua arquitectura gótica, de que é expoen-
te máximo a sua Catedral, com os esplêndidos vitrais, 
e considerada pela Unesco como Património Mundial 
– que veio permitir a concretização do sonho de ver os 
aromas da cidade disponíveis em permanência e conser-
vados de forma requintada. É nesta cidade, já bem próxi-
ma de Paris, que ficam as grandes unidades de produção 
da prestigiada perfumaria e cosmética gaulesa, dentre as 
quais avulta o multi-conhecido Cosmetic Valley.

Com base num estudo efectuado pela botânica Cata-
rina Meireles, residente em Évora, e pela investigadora 
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reportagem ”Jardim d’Évora”

do INETI na área de óleos essenciais, Teresa Nogueira, seleccionaram-
se os nossos aromas característicos, que depois foram trabalhados em 
Chartres. «Foi graças à ajuda tecnológica de Chartres que se conseguiu 
produzir a essência que retém os aromas que caracterizam a nossa ci-
dade e região» – confirmou o presidente do município, José Ernesto 
d’Oliveira, no decurso da cerimónia de apresentação oficial do perfu-
me realizada cerca de uma hora antes dos momentos musicais e que 
teve lugar no Jardim do Paço, propriedade da Casa Cadaval.

No acto marcaram presença também o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Chartres, Patrick Géroudet; Gloria Hara, representan-
te da Creassence, empresa produtora do perfume, e D. Diana Maria-
na Victória Álvares Pereira de Melo, duquesa de Cadaval e princesa 
d’Orléans pelo casamento. O autarca de Chartres considerou ser esta 
«a primeira concretização da dimensão económica que o pacto de ge-
minação assumiu desde início. Outras estão já em estudo». Por último, 
D. Diana, madrinha do “Jardim d’Évora”, comprometeu-se com todo 
o gosto e entusiasmo a desempenhar o papel de embaixadora e divul-
gadora desta «água fresca, alegre e cintilante».

Em todos ficou a sensação de se estar perante uma forma inovadora 
de alcançar a promoção da região e da cidade, mormente no campo ex-
terno. Em relação ao mercado interno foi assegurado estarem em curso 
negociações com distribuidores nacionais para que o produto viesse a 
ser colocado à venda em todo o país. Em Évora todas as perfumarias o 
tiveram disponível um dia antes e com eles enfeitaram as suas montras. 
O sucesso do aroma ficou demonstrado com o esgotar do mesmo em 
muitos dos estabelecimentos da especialidade.
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Saberão acaso os eborenses que na cida-
de já se realizaram “Casamentos de São 
Pedro”, à imagem e semelhança dos que 
têm lugar em Lisboa pelo Santo António 
e dos que também já se fizeram no Porto 
pelo S. João? Pois é verdade, acontece-
ram por uma só vez, mas aconteceram 
no já longínquo ano de 1972, integrados, 
como não podia deixar de ser, na tradi-
cional Feira da urbe alentejana. Não tive-
ram seguimento porque o ambiente polí-
tico se toldou bastante no ano imediato 
e depois ocorreu a Revolução de Abril, 
tempo a partir do qual tudo o que eram 
manifestações de cultura ou festas po-
pulares, desde que não enquadráveis no 
novo paradigma, passaram a ser tomadas 
como sinónimo de reaccionarismo.

A iniciativa partiu de três senhoras (Ma-
ria Emília Rebocho, Laurinda Fernandes 
e Custódia Mata), que faziam parte da 
Comissão de Festas e pretendiam acres-

os casamentos
de S. Pedro (1972)

centar alguma coisa de inédito na programação da Feira 
de S. João desse ano, para além do já prestigiado Corte-
jo Internacional de Trajo, que a 2 de Julho encerrava o 
certame e trazia à cidade milhares e milhares de visitan-
tes. Tendo obtido luz verde da Câmara para o início das 
respectivas diligências, as referidas senhoras entraram 
em contacto com a administração do “Diário Popular”, 
o diário vespertino de maior tiragem no país e organi-
zador dos casamentos de S. António, em Lisboa, e de S. 
João, no Porto, solicitando igual apoio e patrocínio para 
os matrimónios que desejavam levar a cabo em Évora.

A abordagem efectuada ao jornal lisboeta foi coroada 
de êxito. Como o tempo urgia, pediu-se total empenha-
mento e dedicação à Comissão de Festas. Rapidamente 
se anunciou a abertura da inscrição «a todos os interessa-
dos, que não dispondo de grandes recursos financeiros, 
tinham já planos matrimoniais para o futuro próximo». 
Acudiram à participação dez pares casadoiros, sendo 
que um deles posteriormente se viu obrigado a desistir 
por motivos pessoais. Na sua maioria, as moças eram 
domésticas e os mancebos tinham profissões operárias.

A raridade da situação agitou Évora, nomeadamente 
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o sector feminino, e o então ainda pujan-
te comércio local, que se desmultiplicou 
em ofertas para os nubentes. Os sapa-
tos para as noivas saíram das sapatarias 
Guerreiros, ao passo que os dos homens 
foram uma dádiva do representante em 
Évora da marca Campeão Português. As 
camisas masculinas foram uma prenda 
das Confecções Melka. E houve ainda 
prendas de vários outros comerciantes, 
principalmente de electrodomésticos, 
que muito ajudaram casais em princípio 
de vida. Muitas destas e outras valiosas 
prendas estiveram em exposição, durante 
dias, numa loja da cidade.

Antes do início da cerimónia, as noivas, 
depois de se vestirem na Casa da Sagrada 
Família, situada no Largo Dr. Alves Bran-
co (hoje Residência Episcopal). deixa-
ram-se fotografar no terraço do edifício. 
Dali saíram em cortejo automóvel - todos 
de marca Ford e cedidos para a ocasião 
pela firma Aniceto & Espanhol – para 
o largo Conde Vila Flor, onde, tendo o 
Templo Romano por fundo, voltaram a 
posar para a posteridade.

Foi então altura do cortejo rumar à 
Igreja de S. Francisco, com um carro da 
PSP a abrir caminho, dada a aglomeração 
de pessoas espalhadas pelas diversas ar-
térias da cidade. Junto da Igreja, a multi-
dão de curiosos apinhava-se numa densa 
mole humana. No interior do templo, 
pomposamente engalanado, não cabia 
um alfinete. Noivos, padrinhos, alguns 
familiares, convidados e as principais in-
dividualidades do distrito (Governador 

Civil, Presidente e Vice-Presidente do Município, representante do Comandante da 
Região Militar, Presidente da Junta Distrital e outros), acompanhados das respectivas 
esposas, assim como um administrador do “Diário Popular”, igualmente acompanha-
do da sua consorte, enchiam literalmente o velho espaço seiscentista.

À cerimónia litúrgica presidiu o Arcebispo de Évora, D. David de Sousa, coadjuvado 
pelo chantre Jerónimo Alcântara Guerreiro e pelo arcediago João Luís Guerreiro. Os 
cânticos solenes foram acompanhados por um conjunto instrumental de género “pop” 
da mesma instituição – caso sem precedentes nas cerimónias religiosas da cidade. 
Terminada a cerimónia, só a muito custo noivos e convidados conseguiram romper a 
mole humana que circundava a Igreja e dirigir-se para os automóveis que os conduzi-
riam às piscinas municipais, onde a Câmara iria oferecer o copo d’água.

O desfile nupcial passou pela Praça do Giraldo, Rua Cândido dos Reis, estrada de 
Arraiolos, estrada de S.Bento de Castris e parque Arantes de Oliveira – tudo em linha 
recta porque os tempo eram outros e o trânsito automóvel relativamente diminuto 
– entrando no belo salão decorado com hortenses azuis, rosas e cor de salmão. No 
decurso do ágape, o vice-presidente do município, José Luís Cabral, veio a acentuar: 
«Graças à iniciativa, entusiasmo e ao esforço desenvolvidos por uma comissão de 
senhoras da nossa cidade, as nossas festas chegaram a um nível nunca antes atingido. 
Os Casamentos de S. Pedro são afinal a festa que faltava em Évora. E bem se viu como 
o povo, toda a cidade, a eles aderiu. Bem se viu como os industriais, comerciantes e 
autoridades para eles contribuíram».

Também Lopes da Rocha, o administrador do “Diário Popular”, usou da palavra 
para se congratular com «a decisão de patrocinar o acontecimento pois os Casamentos 
de S.Pedro atingiram de facto um brilho invulgar, perfeitamente na linha dos que o 
jornal organiza em Lisboa e no Porto», acabando por oferecer a cada casal uma prenda 
pecuniária.

Ao “Diário Popular” coube, como é natural, a reportagem em exclusivo do evento. 
Para o efeito fez deslocar a Évora Ângelo Granja, o seu mais talentoso repórter (ho-
mem ligado ao Partido Comunista e que chegaria mais tarde à chefia da redacção) e 
dois repórteres fotográficos. Durante os dois dias (véspera e dia dos casamentos) em 
que permaneceram em Évora, cada um, à vez, deslocou-se a Lisboa de táxi aéreo, para 
fazer a entrega das películas, enquanto na cidade o Banco do Alentejo pôs o seu telex 
à disposição para envio dos textos.

Há 37 anos os casamentos de S. Pedro constituíram um acontecimento diferente 
no dia do padroeiro da cidade. Um dos noivos declarou à reportagem do “Popular”: 
«Tudo isto é maravilhoso e oxalá se repita para beneficiar outros jovens entre nós». Os 
rumos da História e a vontade dos homens não o vieram a permitir.
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Inaugurado em 5 de Setembro de 1964 pelo ministro das Obras Públicas, Arantes e Oliveira, o 
grandioso Parque das Piscinas Municipais de Évora foi então considerado como o melhor complexo 
da Península Ibérica do género. Hoje, quarenta e cinco anos depois, já não é assim, mas as piscinas 
da cidade continuam a ser catalogadas como das melhores do país, numa demonstração de que quem 
as projectou e concebeu teve inegável visão de futuro. Foi uma obra para gerações que mereceu o 
aplauso geral e que colocou, de certo modo, um ponto final no número de mortes que regularmente, 
pelo Verão, ocorriam nos fatídicos e traiçoeiros pegos do rio Degebe (o chamado pego da Volta ficou 
tristemente célebre), que a gente jovem procurava para se refrescar do inclemente calor que, por 
esses dias, dardejava sobre a planície.

Fora dos meandros deste «rio assassino de jovens», como lhe chamou o escritor Antunes da Silva em 
livro de poemas que lhe dedicou (Prelo Editores, 1973), a rapaziada operária e estudantil banhava-se 
em condições precárias no Chafariz das Bravas (com balneário), e nos tanques particulares de algu-
mas herdades, dos quais o mais conhecido era o da quinta de Alberto Faustino, o grande construtor 
civil da época. Mas outros havia um pouco mais distantes e aos quais os mais encalmados acudiam 
igualmente, deslocando-se de bicicleta.

A resolução deste problema era uma prioridade para os responsáveis camarários da altura. A so-
lução encontrada passava pela criação de um parque de diversões com piscina, na antiga Horta dos 
Soldados (hoje Parque Infantil), cujo terreno havia sido doado ao município por D. Maria Faustina 
Simões Margiocchi para nele ser instalado um equipamento de natureza cultural. O projecto veio no 

lazer piscinas municipais
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piscinas municipais
quase meio século de 
inestimáveis serviços
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entanto a ser chumbado pelo Ministro das Obras Públicas, Arantes e 
Oliveira, em 1955, alegando que o espaço era menos adequado à moral 
vigente. Estando junto às muralhas, numa zona de grande afluência de 
trânsito pedonal e fazendo paredes meias com o Jardim Público, os 
frequentadores, e mais as frequentadoras, ficavam demasiado expostos 
à curiosidade geral – alegou-se então.

O ministro deixou no entanto a porta aberta para uma nova proposta 
de localização. E António Lopes Rodrigues, engenheiro de profissão, 
administrador municipal e homem de grande dinamismo sempre que 
se tratava iniciativas em prol de Évora, não descansou enquanto não 
encontrou o local ideal. Veio então a propor que o Parque das Piscinas 
deveria situar-se em zona próxima do Alto de S. Bento, pouco acessível 
à devassa alheia e à conspicuidade geral. Naquela área, então em fase 
de expansão, começavam entretanto a desenvolver-se os novos bairros 
de alguma burguesia endinheirada, mais culta e menos agarrada a pre-
conceitos.

Assim se obteve, sem outros entraves ou reservas, a autorização para 
construção das Piscinas de Évora, que foram recebidas de forma eufó-
rica pela população de todo o distrito. Só nos primeiros vinte dias de 

Vítor Silva, Manuel Pinto (actual técnico municipal de 
natação), José Guerra e Alexandre Calixto (o do fado).

Mas as piscinas tinham também outras funções lúdi-
cas: nas suas instalações também se realizavam festas, 
concertos, bailes e casamentos. No ringue de patinagem 
aprendia-se a deslizar sobre rodas ou jogava-se futebol 
de 5. Dir-se-ia que, de Verão, a taxa de ocupação era 
plena. Mais tarde veio a piscina coberta, a permitir a 
sua ocupação para fins da prática da aprendizagem por 
parte dos mais jovens, para o aperfeiçoamento de técni-
cas, para utilização dos estabelecimentos de ensino ou 
de aproveitamento de tempos livres por parte de traba-
lhadores enquadrados nos seus órgãos de representação 
profissional.

Nas piscinas municipais se começou igualmente a 
desenhar a constituição do Aminata – Évora Clube da 
Natação, fundado em 1982 e dedicado exclusivamen-
te à natação e aos desportos de água, já que Lusitano 
e Juventude, passados os arroubos dos primeiros anos, 

funcionamento foram vendidas 62.000 entradas gerais 
e 19.000 para a zona de banhos. Um êxito impressio-
nante para o complexo, implantado numa ampla área 
densamente arborizada (mata), dotado de uma pisci-
na olímpica e outra de aprendizagem, e de serviços de 
apoio (restaurante, bar e primeiros socorros) de grande 
qualidade.

Abriram-se de imediato escolas de natação de acordo 
com idades e objectivos, cuja direcção foi entregue ao 
professor Francisco Albuquerque, docente de Educação 
Física no ensino secundário e responsável pela ginásti-
ca desportiva no Lusitano Ginásio Clube. Sua mulher, 
a professora Zaida, ficou encarregada dos mais miúdos 
e da secção feminina. Como seria de esperar, em tem-
pos ainda de grande emulação competitiva, Lusitano e 
Juventude criaram as suas equipas para concorrerem a 
provas de âmbito nacional. Do grupo primeiro de atle-
tas que alcançaram alguma notoriedade citem-se os no-
mes de António Salvado (já falecido), António Trabuco 
(que deixou Évora para prosseguir os estudos e chegou 
a representar o Algés), Joaquim Bilro (hoje engenheiro e 
que chegou a ser chamado à selecção), Eduardo Santos, 

haviam extinguido as respectivas secções. Em 1984, o complexo muni-
cipal assistia pela primeira vez a jogos de pólo aquático, modalidade de 
que o Aminata foi pioneiro em Portugal. Quinze anos depois o clube 
abandonava de vez o velho Parque ao inaugurar a sua piscina coberta, 
o grande sonho dos seus dirigentes.

Com o passar do tempo toda a vasta área ocupada, assim como as 
instalações, começaram a sofrer as usuras esperadas, sem que no en-
tanto a garantia da sua utilização e a solidez da infra-estrutura fossem 
postas em causa. As nossas piscinas municipais vão continuar das me-
lhores do país. Em 2008 passaram por ali, no período estival (Março a 
Setembro), cerca de 54.000 pessoas. Um número bem avultado, se en-
tendermos que, depois de 1974, se democratizou o acesso às praias e a 
concessão do subsídio de férias e que hoje em quase todos os concelhos 
existem já piscinas municipais.

Este ano o complexo celebrou 45 anos de existência e a Câmara resol-
veu recordar o seu passado organizando, nas respectivas instalações, uma 
bem agradável e sucedida exposição subordinada ao título “Mergulhos 
na História”. Procedeu a uma primeira fase de requalificação do seu in-
terior e adquiriu um elevador específico que tem por função facilitar o 
acesso à piscina a pessoas com mobilidade condicionada, tanto na entra-
da como na saída dos vários tanques de natação. As Piscinas Municipais 
foram a obra mais emblemática do Estado Novo implantada na cidade. Fo
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“O Chico“
de São Manços

Restaurante “O Chico”
Rua do Sol, 44C
São Manços
Telefone 266 722 208
Encerra às segundas-feiras
Preço médio por refeição – 20,00€
Aceita cartões

Neste périplo pelos restaurantes do 
concelho saímos hoje de Évora. Aproxi-
mam-se os fins-de-semana outonais, em 
que por vezes apetece dar uma volta pe-
las redondezas e almoçar tranquilamente 
em lugares menos buliçosos mas em que 
o respeito pela tradição gastronómica da 
região seja observado a preceito.

Tome-se então a direcção de São Man-
ços, localidade que o IP-2 acabou por 
deixar mais isolada. Antes era obrigató-
ria a passagem pelo seu interior, quando 
só a velhinha Estrada Nacional 18 pos-
sibilitava o acesso a Beja e ao Algarve. 
Mas deixemos para um pouco mais tarde 
a questão do amesendamento e falemos 
um pouco sobre a história da freguesia, 
para nos inteirarmos sobre o sítio onde 
estamos e do qual falamos.

Dela, freguesia, não hemos muito novas 
de antanho. Diz-se que fez parte do Mor-
gado de São Manços, instituído por Vas-
co Martim de Paiva e sua mulher Dona 
Maria Fernandes Cogominhos, sendo 
seus descendentes a família Mesquita 
Pimentel de Paiva. Todavia, a descrição 
mais fidedigna da freguesia reporta-se a 
meados de século XVI, e está incluída nas 
“Memórias Paroquiais de 1758”, projec-
to de realização de inquéritos sobre o ter-
ritório, apoiado pelo governo de D. José 

I e realizado com o auxílio dos párocos, na maioria esmagadora dos 
casos os únicos que sabiam ler. O questionário de base continha per-
guntas sobre a paróquia, a serra e o rio, onde estes existiam.

A 5 de Abril daquele ano escrevia o pároco António Fernandez (Gas-
par): «Hé esta Aldea e freguesia de El-Rey Nossa Senhor». Para acres-
centar logo de seguida: «Tem esta Aldeia noventa e três vizinhos, o 
campo noventa e sete; pessoas da Aldea trezentas e dezassette e do 
campo seis centas e quatorze». Os frutos que os seus moradores co-
lhiam em mais abundância eram «trigo, senteyo e cevada». O orago 
da freguesia era e é São Mancos, «o glorioso e mártir e primeiro bispo 
de Évora», nome da própria aldeia, a qual, segundo o realizador do 
inquérito, «não tem privilégios, nem anteguidades, nem couza alguma 
digna de memória».

Com a queda da Monarquia as terras reais mudaram de mãos. Em 
São Manços quase todas passaram a ser propriedade da Casa Eugé-
nio d’Almeida. Em meados do século passado, D. Vasco Maria Eugé-

à mesa restaurante O Chico
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nio d’Almeida (Conde de Vilalva), herdeiro único da imensa fortuna 
deixada pelos seus antepassados, católico convicto e homem de sólida 
formação ética e moral, passou a demorar-se algum tempo nas terras 
de São Manços, acabando por se afeiçoar à sua gente simples, modesta 
e trabalhadora. E começou a contribuir para as raras instituições da 
aldeia, nomeadamente para a escola e para a sua cantina.

Em 1957 tomou a decisão que iria mudar a vida da freguesia. Divi-
diu a sua Herdade da Defesa em 150 parcelas de um a dois hectares e 
distribuiu-as pela população. De repente, e graças à sua imensa genero-
sidade, as pessoas passaram a dispor de rendimentos para proverem ao 
seu sustento e sentiram que passavam a ser livres de traçar o seu futuro. 
São Manços pôde começar a trilhar o caminho do progresso.

Estendendo-se por uma área de cerca de 108 quilómetros quadrados, 
a freguesia tem hoje uma população de 1016 habitantes, pouco mais 
que as que tinha em 1785, mas vivendo em condições muito diferen-
tes. A agricultura continua a ser a actividade predominante, estando 
a maior parte dos seus terrenos abrangidos pelo perímetro de rega de 
Monte Novo, mas já existem pequenas unidades industriais, de cons-
trução e de comércio. Dentre o património aldeão há a destacar a Igreja 
(reconstruída após o terramoto de 1755), o Cruzeiro e o sítio arqueo-
lógico de Castelos de Monte Novo.

Depois deste bosquejo histórico sobre São Manços e de uma pequena 
volta apeada por entre o casario, procuremos então “O Chico” para 
abancar e almofadar o estômago. Se vai na expectativa de encontrar um 
edifício que dê nas vistas e possa ser identificável desde longe, desenga-
ne-se: “O Chico” tem fachada de café-restaurante de aldeia, com uma 
pequena esplanada a ocupar a parte disponível do passeio. À entrada 

há um pequeno balcão que serve de bar e logo depois 
a sala refeiçoeira, de decoração rústica e sem grandes 
arrebiques, com assento para 30 comensais.

Mas se o restaurante é muito procurado e já com al-
gum nome feito fora da raia alentejana, é pela qualidade 
do que serve. E neste domínio pede meças a alguns dos 
mais consagrados. As sopas, então, são excelentes, de 
substância, como soe dizer-se: beldroegas, cação, cardos 
alimados e tomate. Entre as carnes comparecem sempre 
no cardápio o arroz de lebre, o ensopado de borrego 
e o arroz de pato, a feijoada de caça ou de cabeça de 
porco.

A oferta não é extensa mas a anteceder a refeição há 
sempre umas empadas excelentes, favas guisadas com 
paio, linguiça e toucinho frito e queijinhos secos para ir 
enganando a espera. Entre as sobremesas salientam-se o 
morgado, a encharcada, a sericaia e o marmelo cozido. 
Pujante é a garrafeira, onde se pode encontrar qualquer 
néctar da muito apreciada produção vinícola alenteja-
na.

O ambiente é informal, mesmo quase familiar. A sala 
tem ar condicionado e zona para fumadores. Não são 
necessárias reservas e possui acesso para deficientes. En-
fim, “O Chico” de São Manços é uma excelente opção 
para quem gosta da típica comida caseira regional, com 
o senão do preço por vezes escaldar um pouco, tendo 
em conta a sua feição popular.
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Há pouco mais de dez anos o Convento do Espinhei-
ro era um verdadeiro espinho cravado na garganta dos 
eborenses, dado o miserável estado de abandono e ruína 
a que os seus proprietários o haviam votado e era causa 
de vergonha numa cidade cujo Centro Histórico havia 
sido classificado como Património Mundial pela UNES-
CO. Só o facto de se situar fora do perímetro urbano, 
num desvio pouco frequentado da estrada de Évora para 
Estremoz, conseguia até certo ponto tornar menos evi-
dente a situação de degradação a que o imóvel, com o 
estatuto de Monumento Nacional, havia chegado.

Sem posses para o reabilitar, a família Marçal - dis-
posta a fazer da sua alienação o negócio da vida do clã 
- pedia aos vários interessados na sua aquisição verbas 
exorbitantes, a que acresciam posteriormente os investi-
mentos avultados a efectuar na respectiva recuperação. 
O impasse prolongou-se por algum tempo, até que a fir-
ma SPPTH, S.A., detida pela família madeirense Cama-
cho, decidiu avançar para a sua compra, depois de se ter 
apercebido de que em Évora não existiam unidades ho-
teleiras de cinco estrelas, apesar de revelar um enorme 
potencial turístico, fruto da excelência em termos patri-
moniais, culturais e gastronómicas. No fundo, aqueles 
empresários mais não desejavam que devolver ao Con-
vento o seu antigo estatuto de nobre e selecta pousada, 
adequando o edifício às novas e requintadas exigências 
que são timbre dos tempos modernos.

No entendimento do historiógrafo Túlio Espanca, a 
construção do Convento do Espinheiro, em honra da 
Virgem Maria, ficou a dever-se à iniciativa do bispo 
D. Vasco Perdigão, que o consagrou em 1458 e con-
cedeu depois para povoação à Ordem dos Jerónimos. 

Pouco depois instalou 
nele uma pousada real 
para vilegiatura de seu 
filho, D. João II. Este 
soberano utilizará so-
bremaneira o Mostei-
ro, ali mandando reu-
nir as Cortes de Évora 
(1481), nas quais de-
finiu as linhas mestras 
do seu reinado. E será 
ali igualmente que em 
1490 se fará o encon-

opulência e nobreza 
no “Hotel Convento do Espinheiro”

tro pré-nupcial de seu filho D. Afonso e de D. Isabel, 
herdeiros das coroas de Portugal e Castela. Um ano de-
pois, porém, D. Afonso sucumbirá a uma queda de ca-
valo, ocorrida perto de Almeirim.

Os monarcas seguintes, especialmente D. Manuel I e D. 
João III, continuaram a permanecer no Convento largas 
temporadas e acabaram por transformá-lo em panteão 
da nobreza. Nele foram sepultados vários navegadores, 
diplomatas e escritores. Em tempos sequentes também 
por lá pernoitou D. Sebastião, antes de se envolver na 
suicida surtida ao Norte de África. Muitos anos depois, 
em 1663, quando da Guerra da Restauração, haveria de 
servir de quartel general ao Príncipe D. Juan de Áustria, 
que conquistou a cidade, o qual não chegou a aquecer 
o lugar, pois rapidamente foi desalojado. Depois, com 
a fixação definitiva da corte em Lisboa, o Espinheiro 
deixou de ser tão assiduamente demandado.

As obras de restauro do Convento e a sua ampliação e 
adaptação a Hotel demoraram cerca de três anos, pelo 
que a excepcional unidade hoteleira que daí resultou 
provocou a admiração geral. Inaugurado em Junho de 
2005, este Luxury Collection Hotel & SPA está rode-
ado de um magnífico jardim de oito hectares a que as 
azinheiras, as relvas e as cascas de pinheiro conferem 
o deleitoso encanto da planície. No interior do edifício 
encontravam-se disponíveis, na altura, 52 sumptuosos 
quartos, dos quais seis são suites e ficam na ala antiga do 
Convento. Existiam ainda mais 17 quartos situados na 
zona antiga da mansão, ficando todos os outros (36) na 
ala nova do hotel.

HOTEL CONVENTO DO ESPINHEIRO
Convento do Espinheiro
Tel. 266 788 200
Fax 266 788 229
recepcao@conventodoespinheiro.com

92 quartos
184 camas
6 suites
Aberto todo o ano
Preços: de 195 a 566 €

aposentos hotel Convento do Espinheiro
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Mas a enorme e inesperada afluência de clientes, dado 
tratar-se de uma unidade luxuosa e menos acessível ao 
bolso do comum dos portugueses, determinou a abertu-
ra, exactamente há um ano, de mais 33 quartos, igual-
mente na ala nova e apetrechados também dos mais 
modernos requisitos. Ao dispor dos frequentadores en-
contram-se ainda uma piscina externa e outra interna, 
um moderníssimo SPA e um campo de ténis.

No domínio gastronómico, saliência para o excelente 
restaurante Divinus, situado na antiga adega quinhen-
tista do convento, o qual fornece cozinha mediterrânica 
com sabores da região. Só está aberto para jantar, visto 
que para os pequenos almoços e almoços à carta o ho-
tel disponibiliza o restaurante Claustrus, que, como o 
próprio nome sugere, se encontra no referido espaço 
do antigo convento. Nesta área relevem-se ainda dois 
bares: o Cisterna Wine e o Pulpitus, este localizado na 
antiga cozinha dos monges.

Para reuniões e casamentos o complexo turístico re-
serva quatro espaços de grande luxo: o Lagar (antigo), 
dividido em três zonas distintas, a maior das quais tem 
capacidade para 150 pessoas; a Biblioteca Frei Carlos, 
igualmente com três salas diferentes, decoradas em es-
tilo clássico; a sala S. Jerónimo, moderna sala de confe-
rências com luz natural e capacidade para 110 pessoas; e 
a Sala D. Vasco, a maior de todas, ideal para a realização 
de casamentos, dotada de alta tecnologia, com possibi-
lidade de albergar 300 pessoas. E para a celebração de 
cerimónias religiosas, a esplêndida capela, totalmente 
recuperada, está ali para servir quem o desejar.
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