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editorial

editorial

Ao concederem nas eleições autárquicas do passado mês de Outubro o triunfo à força política que represento, os 
eborenses acabaram por votar implicitamente na continuidade da “Évora Mosaico”. No editorial do número an-
terior, como decerto recordam, tinha aqui assumido esse compromisso em caso de vitória. Venho agora renová-lo, 
com acrescidas razões, pois a revista regista um crescente e significativo interesse por parte de eborenses e adventí-
cios, é folheada e lida com atenção e começa a ser requerida e coleccionada por quantos se interessam pela história 
passada e presente da cidade, sem entrar em conjecturas e discussões de carácter demasiado técnico ou científico. 
Continuaremos por outro lado a privilegiar a informação sem concessões à, por vezes vazia e oca, prosa poética.  

Assim sendo, a estrutura e o figurino da “Évora Mosaico” não sofrerão grandes alterações ao longo do ano 2010. 
A fórmula e o desenho que tão bem  têm provado vão manter-se. Ao nível dos conteúdos, a ocorrência de alguns 
acontecimentos marcantes, como o nosso primeiro aniversário e a celebração do centenário da República, poderá 
ditar pequenos ajustamentos, adequados às respectivas circunstâncias. Mas por melhor que um número seja planea-
do, há por vezes factos que ultrapassam quem tem de decidir. Foi o que sucedeu com a morte do saudoso Mário Bar-
radas, ocorrida a 19 de  Novembro, já com esta edição em pleno andamento. Aqui deixamos a nota de muito pesar 
pelo seu desaparecimento e a promessa de à sua vida e trabalho dedicarmos algumas laudas na próxima edição. 

O tema de capa do presente número versa sobre os monumentos megalíticos eborenses, num ano em que o “ 
Lonely Planet”, o mais conhecido e influente dos guias turísticos mundiais, lança sobre eles os seus holofotes, consi-
derando que são locais de visita indispensável para quem visitar Portugal, destino incontornável de férias em 2010. 
Traz por outro lado ao conhecimento de todos as obras de recuperação por que vão passar as fontes henriquinas 
da Praça de Giraldo e das Portas de Moura, monumentos emblemáticos da cidade. Revelar e difundir a beleza do 
Palácio dos Condes de Azarujinha é outro dos assuntos de interesse, destinado particularmente aos muitos que têm 
do concelho uma visão demasiado estreita e centralista. 

Numa altura em que tanto se discute e opina sobre o cinema em Évora, a “Évora Mosaico” achou por bem ouvir 
João Paulo Macedo, uma das pessoas  mais entendidas sobre a matéria. Recorda-se também a personalidade de 
António Bartolomeu Gromicho, o grande reitor do Liceu que amou esta terra como poucos e dessa paixão deixou 
abundantes e relevantes testemunhos. A grande novidade será, porém, a revelação de quem foi Diana de Liz, jorna-
lista e escritora do século passado, praticamente desconhecida entre os seus 

A sugestão do passeio recai, como seria quase inevitável, sobre o Alto de São Bento, notável geo-sítio e o grande 
miradouro da cidade. A reportagem incidiu sobre o CEAI (Centro de Estudos de Avifauna Ibérica), uma organiza-
ção não governamental na área do ambiente. No capítulo do comércio tradicional a atenção 
volta-se, desta feita,  para a firma Silva Neves, que mantém viva a fabricação e venda 
do capote alentejano, e  na  gastronomia o destaque nesta época do ano vai para a 
já habitual  Rota dos Sabores Tradicionais, que regista uma quantidade recorde de 
participações.

A prática da esgrima preenche o espaço dedicado ao lazer, enquanto na me-
mória citadina se evoca o êxito da peça “O Caso do Chico Enjeitado”,  com 
que a Sociedade Dramática e Recreativa Eborense (Antiga Mocidade Eborense) 
ganhou em 1959 o prémio SNI para o Teatro Amador. Completam este número 
as referências usuais às unidades de excelência no campo da restauração e da 
hotelaria. 

Para todos um feliz e venturoso 2010, último da  década inaugural do actual 
século.
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a magia
do megalitismo

património o megalitismo eborense

O Lonely Planet, considerado o mais importante guia 
de viagens e de turismo cultural de todo o mundo e tido 
como de leitura obrigatória para todos os operadores 
dos respectivos sectores, afirma que, este ano, Portugal 
será um destino incontornável para os viajantes de toda 
a parte. E recomenda as experiências que o turista não 
pode perder ao visitar o nosso país: a prova dos vários 
vinhos do Porto, um passeio pelas remotas povoações 
graníticas da Peneda-Gerês, passar por Lisboa e provar 
o pastel de Belém e, finalmente, ver um pôr-do-sol nos 
monumentos megalíticos junto a Évora.

Este alvitre vai, decerto, trazer à cidade  muitos viajan-
tes estrangeiros com o objectivo explícito de visitar estes 
locais onde a aventura do homem, enquanto ser social, 
se começou a desenhar. Será então desolador ver muitos 
eborenses e homens de cultura do país exibirem  o seu 
desconhecimento em relação a esses lugares, vestígios 
de um tempo mítico fundador sacralizado pelos deuses, 
quando outros virão de tão longe para apreciar o espec-
táculo indizível que é contemplar o ocaso do astro-rei 

num cenário quase primordial. Neste contexto se entende que é necessário promover tão valioso património, espa-
lhado pelas imediações da urbe e que tão esquecido tem sido na divulgação do melhor que Évora  tem, fornecendo 
informação susceptível de suprir tão grave lacuna.

Asseveram os estudiosos do passado que as primeiras sociedades agro-pastoris, próprias do Neolítico, se sucede-
ram aos primitivos grupos errantes de caçadores-recolectores que viviam do que a natureza lhes dava, característica 
da época mesolítica. A sedentarização, produto do domínio das técnicas agrícolas e da domesticação dos animais, 
veio criar uma nova forma de vida que implicava o trabalho em favor da comunidade. Esta profunda alteração na 
vivência humana ocorreu sobretudo na Europa Ocidental.

Em Portugal, os historiadores apontam para que os primeiros pastores tenham vindo dos concheiros do Tejo e 
Sado, locais de exploração de moluscos marinhos e terrestres, onde  erguiam sazonalmente acampamentos que 
tinham a exacta durabilidade dos meios de subsistência procurados: água  em abundância e caça com fartura. Por 
essas alturas era a natureza da paisagem que  impunha a fixação, ainda que temporária ou  eventual. Ao posterior 
movimento de deslocação interna, gerador do mundo rural alentejano, veio a referir-se desta forma o arqueólogo 
Manuel Calado: «abandonar as margens dos estuários e mudar-se de armas e bagagens para os arredores de Évora 
foi, certamente, uma ruptura profunda no quotidiano das populações do VI milénio a.C.. De um dia para o outro 
houve (o homem) que adaptar-se a novos horizontes, novas actividades, novos valores».

No Alentejo (zona de Évora, particularmente) e na Bretanha (Oeste 
francês), duas das áreas de maior concentração demográfica neolítica, 
foram pela primeira erguidos os grandes  monumentos megalíticos com 
base nos menires, cravados no solo e por vezes de alturas insuspeitas, 
relacionados com o culto da fecundidade (símbolos fálicos) ou indi-
cando marcos territoriais. Isto pressupõe já a existência de povoados 
próximos de afloramentos graníticos com gente em larga  escala para 
construir, levantar e transportar monólitos de dimensão impressionan-
te, empenhada também, por outro lado, no desbravamento de bosques 
e florestas. O uso de instrumentos de pedra polida, nomeadamente de 
machados, era-lhes, por certo, essencial. Passemos então à descoberta 
dos grandes megálitos do concelho.

Num cabeço localizado a 12 quilómetros a poente de Évora, situado 
na freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, encontra-se  o maior 
monumento megalítico estruturado da Península Ibérica e um dos mais 
antigos da história da Humanidade. É o Cromeleque dos Almendres, 
constituído actualmente por 95 menires de granito (chegaram a ultra-
passar  centena) e começado a construir há cerca de 7.000 anos, tendo 
passado 3 fases antes de atingir a feição última (forma oval) em finais 
do terceiro milénio a.C.. Uma dezena deles está decorada, exibindo 
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relevos e gravuras de grau de visibilidade diferente. Em metade são 
todavia bem notórios.

Na placa interpretativa que figura junto ao parque de estacionamen-
to, clareira cavada entre o montado de sobro e azinho ali existente 
e rodeada de medronhos, se informa ser desconhecida a sua função. 
Adianta-se todavia que os dados arqueológicos recentes têm coloca-
do em evidência a disposição e implantação  de alguns monólitos em 
coincidência com os movimentos elementares do Sol e da Lua, per-
mitindo a marcação dos equinócios e solstícios, o que deixa antever a 
possibilidade de ter sido usado como posto de observação astronómica. 
E acrescenta-se que «alguns dos elementos decorativos e a aparente 
esquematização dos menires, poderão constituir, à escala monumental, 
a primeira representação escultórica de entidades tutelares ou mesmo 
das mais ancestrais linhagens do poder». Lá do alto avista-se Évora, 
que por esses tempos nem sequer existia. (Ver igualmente Alto de São 
Bento, páginas 16 e 17).

A partir de Guadalupe, alcançada a partir de um desvio na EN-114, 
o caminho para o Cromeleque, à distância de 4,3 Km, é de terra batida 
mas perfeitamente acessível a veículos ligeiros. Entra-se em caminhos 
particulares e deve seguir-se com cuidado, até mesmo para não deixar 
passar despercebida a estreita vereda que o proprietário abriu para ace-
der ao Menir dos Almendres, exemplar isolado de forma ovóide alon-
gada, decorado com um báculo gravado em baixo relevo, indicativo da 
actividade agro-pastoril e idêntico a outras insculturas vistas em outros 
monumentos da altura. A sua localização está ligada ao Cromeleque, 
dado que, observada a partir deste, se aponta para a posição do nascer 
do Sol no dia do solstício de Verão.

No regresso a Guadalupe, é tomar a estrada para Valverde. São qua-
tro quilómetros de belíssima estrada até à povoação. Atravessa-se a 
ponte sobre a ribeira do mesmo nome e, antes de chegar ao Aqueduto 
da Mitra, curva-se à esquerda e entra-se em terrenos da Universidade. 
Ao fim de pouco mais de dois quilómetros em percurso revestido a 
gravilha chega-se a uma clareira, resgatada entre azinheiras velhíssimas, 
daquelas que  já não sabem a idade, deixando-se o carro, dado que só 
é possível prosseguir a pé. Duzentos metros percorridos é necessário 
passar por uma ponte rudimentar de madeira, mas oferecendo bastante 

segurança. Meio quilómetro à frente, a meio de uma 
encosta suave, aparece a Anta Grande do Zambujeiro, 
considerada a mais alta do mundo, sustentada em gran-
des pedras verticais graníticas  com cerca de 6 metros 
de altura.

As antas ou dólmens eram  monumentos tumulares co-
lectivos, relativos à fase derradeira do Neolítico, com-
preendida entre o fim do V milénio a.C. e o III milénio 
a.C.. Na sua essência, a anta do Zambujeiro é composta 
por uma câmara apoiada em 7 pilares aprumados, ou 
esteios, a que se segue um longo corredor cujo acesso 
está hoje vedado por uma porta protectora de madeira. 
A laje de cobertura encontra-se sob a mamoa, ou seja, 
um pequeno montículo artificial de terra, composto de 
várias pedras, que servia para encobrir o monumento. 
Devido a uma intervenção antiga, que afectou a estabi-
lidade do monumento, foi necessário construir uma co-
bertura provisória do conjunto, esperando-se a realiza-
ção de uma acção que faça a sua recuperação definitiva.

Estes são os três principais monumentos megalíticos 
do concelho. Mas outros existem disseminados ainda 
pela zona de Valverde, entre os quais são de assinalar 
as Antas do Barrocal. Entrando-se ligeiramente na fre-
guesia de Santiago do Escoural (termo de Montemor-o-
Novo) pode ver-se a Anta-Capela da Senhora do Livra-
mento e a Necrópole de Vale Rodrigo. No caminho para 
a Azaruja, e cortando  para os Canaviais, chama a aten-
ção a Anta do Paço das Vinhas. Retomando o caminho 
e seguindo para a Igrejinha, fica o Menir da Oliveirinha, 
caído e de grandes dimensões, o maior do concelho de 
Évora. Na zona de Torre de Coelheiros sobressaem as 
antas do Zambujalinho, da Bota, do Freixo de Cima e 
a de Cabacinhitos, com as suas notáveis placas de xisto 
gravadas, expressando promessas e pedidos.

A não perder, principalmente ao entardecer, dizem os 
homens do “Lonely Planet”. E com razão, acrescente-se.
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património fontes henriquinas

Herdar ou receber património relevante no âmbito da 
história nacional, regional ou mesmo apenas local im-
plica responsabilidades sérias por parte dos seus sequen-
tes proprietários - sejam eles públicos ou privados - ao 
nível do cuidado, da manutenção e da preservação dos 
respectivos bens. Foi por manter em excepcional estado 
de conservação o seu Centro Histórico, construído na 
Idade Média e na renascentista Idade de Ouro Portu-
guesa, período este que abrange a grande epopeia dos 
Descobrimentos, que Évora viu a UNESCO atribuir-lhe 
em 1986 o estatuto de Cidade Património Mundial.

Tem-se assim por imperioso continuar a manter sob 
aturada vigilância os principais pontos de referência 
da cidade antiga, de molde a evitar que a natural usura 
do tempo lhes infrinja estragos insanáveis, recorrendo 
a acções apropriadas, susceptíveis de lhes prolongar a 
existência. Sinalizado o mau estado de conservação de 
duas fontes henriquinas, classificadas como Monumen-
tos Nacionais ( Praça do Giraldo e Largo da Porta de 
Moura), a autarquia decidiu, em obediência a este cri-
tério, avançar com obras de recuperação em ambas as 
estruturas, onde são evidentes os danos causados por 
animais, pela deficiente manutenção e pela erosão con-
tinuada dos elementos metálicos.

O programa de recuperação e restauro tem um cus-
to aproximado de 117 mil euros e visa proceder não 
só à correcção de intervenções anteriores, à limpeza da 
pedra e à estabilização da degradação dos elementos 
metálicos, como ainda inibir a acção dos agentes bioló-
gicos e assegurar a renovação dos sistemas hidráulicos, 
incluindo a eliminação das rupturas, através da introdu-
ção de mecanismos de recirculação da água. Também a 

renovação e melhoramento da iluminação de ambos os 
chafarizes está contida neste projecto, que deverá vir a 
ser co-financiado pela WMF (World Monuments Fund), 
uma das principais organizações mundiais não-lucrati-
vas votadas às causas da preservação do património ar-
quitectónico de relevância em risco. Representantes seus 
estiveram na cidade no passado dia 20 de Outubro e 
manifestaram interesse no projecto.

Ambas as fontes, autênticos ex-libris de Évora, perten-
cem ao Aqueduto da Água da Prata, mandado construir 
por D. João III em 1532 e que foi dado como concluído 
sete anos mais tarde. O chafariz da Praça do Giraldo não 
é porém o original, dado que este, adornado por quatro 
leões de mármore, ficava, segundo Túlio Espanca, de-
baixo de um arco de triunfo romano, o qual viria a ser 
“barbaramente” derrubado em 1570, para libertação es-
pacial e visual da Igreja de Santo Antão, erguida entre os 
anos de 1557 e 1563. Abre-se aqui um parêntesis para 
esclarecer que é a réplica deste antigo arco, colocada na 
Rotunda do Raimundo, que João Cutileiro recriou, se-
gundo linhas estéticas modernistas, antevendo as ruínas 
em que hoje estaria caso não tivesse sido demolido.

Para substituir a antiga fonte, ponto terminal da ex-
tensa conduta que, por gravidade, abastecia a cidade de 
água, o Cardeal D. Henrique, regente do trono devido 
à menoridade de D. Sebastião, filho de D. Manuel I e 
da infanta D. Maria de Espanha, encarregou o arquitec-
to da casa real, Afonso Álvares, de conceber um novo 
chafariz. Foi ele o artífice da bela peça de arte, de bojo 
curvilíneo, em mármore branco, rematada por uma co-
roa de bronze (em preito de adulação a seu sobrinho, 
Filipe II de Espanha) e ornamentada por oito carrancas 
do mesmo metal que, de acordo com a tradição, repre-
sentam igual número de ruas que desembocam na vasta 
praça, por altura sujeita a uma recomposição urbana. 
Foi inaugurada em 1571.

Um pouco diferente é a história da fonte da Porta de 
Moura, desenhada pelo arquitecto eborense Diogo de 
Torralva e que entrou em funcionamento década e meia 
antes, exactamente em 1556. A iniciativa da sua cons-
trução ficou a dever-se também ao Cardeal D. Henri-
que, ainda apenas primeiro arcebispo de Évora, sendo 
rei seu irmão, D. João III, que viria a falecer no ano 
seguinte. Mas, na verdade, já era ele e os jesuítas que pu-
nham e dispunham na cidade. A fonte, assinale-se, saiu 
obra de grande apuro, dotada de uma graciosa esfera, 
embandeirada no topo e envolvida por escadós (série de 
degraus de materiais diversos), taças e tanques de cava-
laria. A Câmara e o duque de Bragança arcaram com as 
despesas da construção.
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Em toda a área concelhia de Évora há muito obra arquitectónica digna de ser ad-
mirada, conquanto não usufrua de qualquer classificação especial. Poucos são os que 
conhecem essas jóias culturais, carregadas de história e em risco de desaparecer se os 
proprietários lhes não acudirem em tempo oportuno. Uma conservação mínima pode 
retardar o processo de deterioração dos edifícios, mas a verdade é que a sua falta de 
habitabilidade ou de utilização, perante a indiferença geral, condena-os na mesma ao 
abandono e à ruína.

É o que acontece, a cerca de quatro léguas da cidade, com o Palácio dos Condes da 
Azarujinha e a respectiva igreja, separados por um lanço da estrada municipal que liga 
a sede da freguesia da Azaruja ao vizinho concelho de Redondo. O primeiro está desa-
bitado há muitas décadas, são muitos os vidros de janelas escaqueirados, mas o jardim 
que o rodeia e onde avultam majestosas palmeiras, entre arbustos diversos, está limpo 
e bem cuidado, tal como um pequeno pomar que lhe está associado. O mesmo sucede 
com a cerca que rodeia a Igreja, embora esta se apresente em pior estado de conserva-
ção. Um caseiro assegura a limpeza e a segurança das propriedades. Mas é pena que os 
herdeiros não vão mais longe, porque, para além da beleza dos imóveis, desprende-se 
de ambos um irresistível sopro a romantismo decadente em queiroziano ambiente de 
fin de siècle, que apetece desfrutar com tempo e noutras condições.

A construção do Palácio remonta ao século XIX, sem que se conheça a data exacta 
do seu levantamento. Trata-se de um edifício simples de piso térreo e andar superior, 
concebido segundo os cânones neo-clássicos e cujo portão de acesso à propriedade é 
ladeado por dois pequenos torreões, nos quais figura o brasão dos Azarujinhas. Os 
torreões marcam presença, aliás, em todo o corpo do edifício, projectado segundo o 
modelo dos templos greco-latinos, com 
grande profusão de colunas de linhas 
direitas e simetricamente dispostas. Na 
fachada, antecedendo a porta do imóvel, 
sobressai graciosa colunata - no centro da 
qual veio a ser colocado, posteriormente, 
um busto do 1º. Conde - que serve de 
apoio ao entablamento, encimado por 
sugestivo frontão decorativo. O piso ci-
meiro já apresenta elementos de caracte-
rísticas medievais. No parapeito da divi-
são, um número significativo de ameias, 
cortadas a intervalos regulares, confere-
lhe um jeito amuralhado de castelo.

À retaguarda do Palácio fica um outro 
edifício de piso único mas de concepção 
muito idêntica, supondo-se que serviria 
de instalação a serviços de apoio e alo-
jamento da criadagem. A propriedade 
era utilizada como quinta de lazer, onde 
os condes passavam largas temporadas, 
como convinha à frágil saúde do ilustre 
par do reino. Na região possuíam várias 
herdades onde davam trabalho a muita 
gente, sendo benquistos pela população. 
De fortes convicções religiosas, o conde 
veio a adquirir os terrenos fronteiros e 
mandou erguer ali uma Igreja em 1901, 

a qual se encontra encerrada e em mau estado de conservação. Mas 
na respectiva cerca podem encontrar-se os restos do que terá sido um 
espectacular caramanchão, pequena casa de estrutura muito leve, nor-
malmente coberta de vegetação e usada para descanso e recreação. No 
limite desta pequena horta existe um belo fontanário e, acoplada ao 
templo, pode observar-se uma cozinha de outros tempos. Tudo ainda 
recuperável se houver nisso interesse.

Mas perguntar-se-á: quem foram esses Azarujinhas? O título de Con-
de de Azarujinha foi criado em 1890 por D. Carlos I, rei de Portugal, a 
favor de António Augusto Dias de Freitas, natural, ao que se presume, 
da Marinha Grande, onde terá nascido em 1830. Homem empreende-
dor e político regenerador, depressa se tornou uma das pessoas mais 
poderosas do país, enriquecendo no negócio dos vidros. Nesse âmbito 
criou a Companhia Industrial Portuguesa, uma das principais fábricas 
de cristal do país, e foi arrendatário e depois director da Real Fábrica 
de Vidros da Marinha Grande, entre 1864 e 1894. Igualmente foi di-
rector da Companhia do Mercado da Praça da Figueira e membro do 
conselho fiscal de várias outras companhias.

Interessou-se também pelo negócio da cortiça e comprou várias her-
dades numa área compreendida entre a Azaruja (S.Bento do Mato) e S. 
Miguel de Machede. Em finais do século XIX, como forma de ajuda 
à fixação da população, aforou uma delas em 200 courelas, das quais 
90 ficaram em zona azarujense (Courelas da Azaruja) e as restantes em 
área machedense (Courelas da Toura). António Freitas faleceu em 1904 
e seguiram-se-lhe quatro descendentes, o último dos quais morreu em 
2007 sem deixar sucessores. São elementos da família que asseguram 
hoje o pagamento ao caseiro.
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entrevista João Paulo Macedo
Director do Cine Clube Universitário de Évora e do FIKE

Fo
to

gr
af

ia
 d

e 
C

ar
lo

s 
N

ev
es

entrevista João Paulo Macedo

É lícito afirmar que a cidade se encontra divorciada do 
cinema?

Não creio que assim seja. Baseio-me no que me 
dizem a experiência profissional e a condição de 
observador atento daquilo que se passa na cidade. 
Reconheço todavia que existem efectivamente de-
ficiências na comunicação e informação da progra-
mação cultural disponível e, por outro lado, que é 
muito difícil vencer a relutância dos eborenses em 
sair de casa, principalmente à noite, com excepção 
da época estival. Repare que nos meses de Julho e 
Agosto, de há 6 ou 7 anos a esta parte, o Cine Clube 
Universitário organiza, em conjunto com a Câmara, 
sessões de cinema na Praça do Sertório, sempre com 
boas afluências.

Mas também é verdade que foi a partir dessa altura, 
mais ou menos que começou o declínio da procura dos 
Alfas, que quando encerraram tinham uma média de 
menos de uma dezena de espectadores por sessão...

De facto assim aconteceu. A lógica da programação 
da Lusomundo foi-se tornando cada vez mais co-
mercial e, nos anos mais recentes de exploração das 
salas, os filmes de estreia ou mais aplaudidos pela 
crítica passaram a chegar a Évora com três e quatro 
meses de atraso. Ora quem, por diversas razões ti-
nha necessidade de se deslocar a outras cidades mais 
próximas de Lisboa aproveitava a ocasião para ver 
esses filmes, já disponíveis em cartaz. Era até mais 
fácil vê-los, por exemplo, em Montemor-o-Novo 
que aqui.

A introdução de complementos (venda de pipocas, ba-
tatas fritas, coca-colas e outros) que eram consumidos 

durante os espectáculos, provocando ruídos vários e 
distracções diversas, não constituíram causa de abando-
no de muitos que não viram com bons olhos a dessacra-
lização das salas e uma dificuldade acrescida ao acom-
panhamento das narrativas cada vez mais complexas 
e menos lineares que caracterizam os argumentos do 
nosso tempo? 

Admito que sim, principalmente entre os seguidores 
de culto do cinema, que o vêem como arte e não 
apenas como produto de diversão. A geração mais 
antiga, acima dos 50 anos, terá de facto abandonado 
progressivamente a frequência das salas de cinema, 
por esse motivo. Mas a massificação de comporta-
mentos e gostos está presente por todo o mundo. 
O filme de carácter meramente lúdico e comercial 
tem o seu espaço e há que ser realista. O equilíbrio 
é desejável e a oferta deve ser diversificada, tanto 
quanto possível. E na realidade, não foi isso o que 
se passou. 

Entretanto o chamado ciclo do filme mudou muito...
Totalmente de acordo. Desde os anos 80 que o ciclo 
do filme se alterou radicalmente. Desde logo com 
o aparecimento do vídeo doméstico, que é substan-
cialmente mais barato. Entre 87 e 90 foram encer-
radas mais de 300 salas de cinema em todo o país. 
Depois vieram as ofertas na televisão por cabo ( TV 
Cine, AXN, Hollywood, MOV e outros), ainda me-
nos dispendiosas. E ainda depois na Internet. A pro-
cura em salas próprias diminuiu. Por outro lado, o 
tempo de vida de um filme em exibição pública é de 
três a quatro semanas, tempo de exposição dema-
siado curto em função da sua capacidade mercantil.

queremos 
ganhar Évora 
para o cinema
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Há exactamente um ano os Alfas Duplex cerraram portas acompanhando 
a desactivação do Centro Comercial Eborim e deixando ficar Évora sem 
cinema, situação que originou fortes e contundentes protestos de muita 
gente. Depois de várias negociações com a Câmara e a Universidade de 
Évora, a Lusomundo, empresa concessionária dos Alfas, passou a explorar, 
cinco vezes por semana, o Auditório Soror Mariana, casa mãe do Cine Clube 
Universitário, para o qual vieram a ficar reservados os dias sobejantes. Mas 
o recurso não vingou, as audiências baixaram a números residuais e a Luso-
mundo decidiu abandonar Évora. Os outros parceiros entenderam-se para 
que a 7 ª. Arte permanecesse em Évora. Ao cabo de três meses de experiên-
cias as melhoras registadas parecem evidentes.
Para conversar sobre estas questões e o momento do cinema na cidade, a 
«Évora Mosaico» convidou João Paulo Macedo, um nome de referência na 
cinefilia nacional, antigo director da revista “Cinema” e ex-presidente da 
Federação Portuguesa de Cineclubes, actual director artístico da Mostra 
Luso-Amazónica de Cinema (Manaus- Brasil) e do Festival Internacional de 
Curtas Metragens de Évora (FIKE), e ainda responsável primeiro pela pro-
gramação do Auditório Soror Mariana. Segue-se o registo do interessante 
diálogo travado. 

entrevista João Paulo Macedo

Face a isso parece pertinente perguntar: 
é vantajoso, ou ao menos sustentável, in-
vestir na criação de salas de cinemas in-
tegradas numa grande superfície comer-
cial, como defendem muitos? 

Recuso-me a aceitar a ideia da falta 
de viabilidade da instalação de salas 
de cinema na cidade, apesar do fra-
casso dos Alfas nos seus últimos tem-
pos. Conheço localidades de idêntica 
ou menor dimensão e sem implanta-
ção universitária que têm 5 salas de 
cinemas. A teoria diz que uma cidade 
com mais de 20 mil habitantes supor-
ta três ou quatro salas de cinema. A 
afirmação é talvez um pouco ousada 
e não aplicável a todos os casos. Ago-
ra o que é injustificável é uma cidade 
sem cinema.

Foi por isso que o Cine Clube, a Universi-
dade e a Câmara se entenderam no senti-
do de não faltar o cinema em Évora?

Exactamente, e pode dizer que se 
trata de uma verdadeira parceria, 
pois a Universidade disponibilizou o 
espaço, o Cine Clube cede o conhe-
cimento e a orientação na escolha 
dos filmes e a Câmara é a entidade 
financiadora e promotora do cinema 
na cidade. Os três primeiros meses 
suplantaram as nossas melhores ex-
pectativas, ainda que exista - e isto 

cinema. Contudo, deve salientar-se 
que é preciso um esforço brutal para 
o realizar. Em termos de divulgação 
e difusão praticamente não contamos 
com a ajuda de ninguém. Dou-lhe 
um exemplo que diz tudo: dispensa-
lhe maior tempo de cobertura e des-
taque a Euronews que as três televi-
sões nacionais todas juntas, apesar 
de terem representações na cidade. 
O Fike é ainda o único dos Festivais 
Internacionais realizados em Portu-
gal que não recebe apoio financeiro 
do Fundo de Turismo. Por isso ele 
ainda não conseguiu expressar todos 
as suas potencialidades, apesar de ser 
conhecido por todo o mundo através 
da nossa rede de contactos.

De quando em vez vão aparecendo filmes 
e novelas a serem rodados no Alentejo. 
Isto significa que a região poderá aspirar 
a acolher um estúdio de realização ou 
qualquer outra estrutura semelhante?

Durante estes últimos anos temos 
trazido até cá muitos realizadores. 
Todos são unânimes em atribuir à 
região condições únicas para ser um 
espaço de filmagem. Mas para que as 
coisas possam acontecer é necessário 
reunir as infra-estruturas indispensá-
veis. Há uma proposta de criação de 
um Gabinete do Filme que serviria 
de apoio à promoção e divulgação 
da região enquanto zona de rodagem 
cinematográfica à semelhança do que 
existe em todo o mundo e que, inclu-
sive, podia funcionar junto do FIKE. 
Por enquanto o processo ainda não 
registou qualquer desenvolvimento. 
Mas ainda não perdi as esperanças.

parece mentira - uma franja significa-
tiva da população que não sabe que 
há cinema no Auditório Soror Maria-
na, ou sequer onde este se situa.

Optimista, portanto...
Sem dúvida. Todavia não temos pres-
sa. Sabe que nas práticas culturais é di-
fícil ganhar um hábito mas é fácil per-
dê-lo. Queremos reganhar Évora para 
o cinema. E nesse sentido estamos a 
enviar sinais para o público sobre a 
nossa filosofia de actuação: os filmes 
existem para serem vistos. Temos uma 
sala pequena mas bem confortável. A 
passagem da exploração das salas de 
cinema do Lusomundo para o âmbito 
da parceria resultou num abaixamen-
to de 1,30 € por bilhete. Encurtámos 
o espaço de apresentação dos filmes 
em Lisboa e Évora de três meses para 
três semanas e temos uma programa-
ção elaborada a dois meses de antece-
dência. Só por má fé se pode criticar o 
esforço e o empenhamento desta par-
ceria. Estamos abertos às reclamações 
do público desde que estas se pautem 
pelo espírito construtivo, não pelo 
bota-abaixismo primário.

Entretanto tivemos mais uma edição do 
Fike com o sucesso do costume...

Sim, é verdade. E é por tal que afir-
mo que há público em Évora para o 
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De 1841, ano em que abriu as suas por-
tas, até 1974, o Liceu Nacional de Évora 
conheceu 22 reitores. Durante a monar-
quia o cargo foi entregue quase exclusi-
vamente a altos funcionários políticos da 
cor do partido no poder, normalmente 
governadores civis, pelo que os seus man-
datos foram, regra geral, de curta dura-
ção. A República não trouxe quaisquer 
alterações neste campo. A função conti-
nuou a ser cometida a comissários polí-
ticos, embora os tempos de permanência 
na administração da instituição tivessem 
aumentado. Em 1929, já em plena Dita-
dura Militar que conduziria à instauração 
do Estado Novo, o novo poder nomeou 
para reitor António Bartolomeu Gromi-
cho, professor da academia desde 1916, 
cujo consulado terminou exactamente 
três décadas depois, por via da sua apo-
sentação. Ao serviço do Liceu de Évora, 
que recuperou, desenvolveu e defendeu, 
esteve 43 anos. Para além disso foi tam-
bém um apaixonado pela urbe e um dos 
primeiros a aperceber-se do seu valor tu-
rístico enquanto cidade de cultura.

Bartolomeu Gromicho nasceu na vila 
de Alandroal em 24 de Agosto de 1891, 
sendo filho de pai incógnito. Veio a fre-
quentar o Seminário de Évora mas não 
seguiu o destino que lhe parecia destina-
do. Bacharelou-se em Letras e obteve o 
diploma de professor da Escola Normal 
Superior da Universidade de Coimbra. 
Com 23 anos ingressa no Liceu Nacio-
nal de Évora. Encantado com a cidade, 
percorre-a demoradamente e interessa-se 
pelo estudo do seu passado, tão rico em 

pormenores revelados e outros que se deixam adivinhar mas permane-
cem ocultos do conhecimento geral. 

Mal é nomeado Reitor do Liceu, dedica-se à tarefa de recuperar a 
propriedade do antigo Colégio do Espírito Santo da extinta Universi-
dade de Évora, que em 1913 o governo republicano havia entregue à 
Casa Pia de Évora. O Liceu havia passado à mera condição de arren-
datário, vendo-se ainda obrigado a desafectar a ala do primeiro andar 
para que nela se instalasse a Escola Comercial e Industrial, criada no 
mesmo ano. Aproveitando o facto do ministro da Instrução ser Gusta-
vo Cordeiro Ramos, eborense, antigo aluno e professor da instituição, 
consegue que a posse do edifício e terrenos anexos transite para o Esta-
do. Nestes, o Liceu vai construir os campo de jogos e o ginásio (actual 
auditório da Universidade), na sua época considerado como um dos 
melhores do país.

Paulatinamente, foi restaurando as salas do antigo Colégio e reali-
zando diversos melhoramentos no edifício, cuja área se estendeu com 
a saída dos antigos parceiros de ocupação: a Escola Comercial vai para 
o antigo convento de Santa Clara, em 1951, e a Casa Pia passa para o 
Convento de S. Bento de Cástris, em 1957. Com mais espaço à dispo-
sição, são criados a biblioteca, os gabinetes de biologia e ciências natu-
rais, de física e de química. O Liceu de Évora, sob a sua tutela, torna-se 
um dos mais bem apetrechados a nível nacional, enquanto vê reforçado 
o seu quadro de professores, sempre de elevada qualidade. 

No plano político a sua adesão ao salazarismo tinha-o conduzido à 
Câmara, onde ficou como vereador da cultura. Assumiu a presidência 
da Comissão Municipal de Turismo, criou o Posto de Turismo da Praça 
do Giraldo e, em 1938, elaborou e viu ser aprovado o “Regulamento 
Geral da Construção Urbana para a Cidade de Évora”, documento fun-
damental para desincentivar todos quantos, a pretexto de modernizar 
a sua arquitectura, lhe pretendiam alterar a face. Tornara-se entretanto 
presidente do Grupo Pró-Évora, associação de defesa do património 
criada em 1919, que viria a organizar, duas décadas depois, sob a sua 
égide, um curso de cicerones que teve como vencedor Túlio Espanca. 
Tendo este como editor, fundou em 1942 e dirigiu, no âmbito muni-
cipal, o Boletim de Cultura “A Cidade de Évora”, que ainda hoje se 
encontra em publicação. Entre este ano e 1959 exerceu a função de 
deputado da União Nacional.

Os afazeres políticos foram-lhe, entretanto, retirando tempo para 
uma intervenção mais activa no quotidiano cultural. Apesar disso, foi 
reunindo papéis, documentos e diplomas sobre a existência do Liceu 
e tornou-se no próprio historiador da instituição. A sua boa estrela 
empalideceu já perto de atingir o limite de idade, na sequência da in-
tenção governamental de restaurar os estudos superiores na cidade. 
Estes seriam instalados no Colégio do Espírito Santo, seu antigo poiso, 
pelo que se procederia à construção de um novo liceu. Em intervenção 
no Parlamento, no dia 24 de Outubro de 1958, Gromicho, embora 
aceitando a restauração da Universidade em Évora, critica asperamente 
o propósito de ser o Liceu a transferir-se de lugar, já que este ali criara 
raízes, pergaminhos, tradição e carisma, deixando sinais indeléveis na 
vida cultural da região e do país em cerca de 120 anos de existência.

Esta tomada de posição valeu-lhe a animosidade das chamadas forças 
vivas citadinas, que o maltrataram verbalmente na imprensa e oral-
mente nos cafés, nas tertúlias e outros lugares públicos. Elementos do 
Grupo Pró-Évora demitiram-se para o deixarem isolado. Aposentou-se 
a 24 de Fevereiro de 1959, amargurado e desiludido. O Governo ain-
da lhe conferiu a Comenda da Instrução Pública. Na hora da retirada 
recebeu porém o carinho e o agradecimento de muitos antigos alunos. 
Faleceu em 17 de Agosto de 1964.  

A. Bartolomeu
Gromicho
o Senhor Reitor
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quem foi
Diana de Liz

cultura e artes Diana de Liz
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Diana de Liz é o nome de uma estirada rua da cidade, que começa nas 
antigas instalações da Manutenção Militar e vai até à Albergaria Vitó-
ria, de um lado, e à filial em Évora do BPP, do outro, depois de cruzar 
as Avenidas dos Combatentes e de Dr. Barahona e ladear a Ermida de 
S. Braz e o hotel D. Fernando. As placas toponímicas identificam-na 
como uma escritora eborense do século XX. Na cidade, porém, ela 
é praticamente desconhecida, tal como a obra que produziu. Oitenta 
anos passados sobre o seu desaparecimento, ainda não tinha 40 anos, é 
tempo de a revelar aos seus actuais conterrâneos.

Por trás deste pseudónimo literário abrigou-se Maria Eugénia Haas 
da Costa Ramos, eborense de gema, nascida a 29 de Março de 1892 
na freguesia de S. Pedro, sendo filha do capitão do Regimento de Ca-
valaria nº 5, Zacarias da Costa Ramos, e de Margarida Amélia Haas da 
Costa Ramos. Apesar de ser um abastado proprietário rural eborense, a 
errância da vida militar levou o capitão Zacarias Ramos a fixar-se com 
a família em Lisboa, tinha a pequena Maria Eugénia oito anos de ida-
de. Na capital, a menina recebeu esmerada educação, tendo aprendido 
com extrema facilidade as línguas francesa, inglesa e italiana. Aprimo-
rou entretanto o estudo da língua pátria e dedicou-se à música. Aos 20 
anos tinha cumprido a formação intelectual e tornara-se uma mulher 
moderna, desempoeirada e desejada nos meios mais elegantes da socie-
dade lisboeta. Ademais era bonita, muito feminina e sensual.

Continuava a vir a Évora, acompanhando os pais que amiúde se des-
locavam para se inteirarem do estado das suas lavouras; outras vezes, 
corria a visitar a madrinha, que a adorava. E, com espírito diletante, 
cultivava a escrita em prosa (pequenas novelas) ou em verso, material 
que ia colocando em vários periódicos sob o nome por que era conhe-
cida entre as amigas: Mimi Haas. Assim aconteceu no “Correio da Ma-
nhã”, no “Diário de Notícias”, no “Diário de Lisboa”, no “Magazine 
Bertrand”, na “Vida Feminina” e outros. Foi no primeiro destes peri-
ódicos que, em 1923, utilizou pela primeira vez o pseudónimo Diana 
de Liz, o qual não viria a abandonar até final da sua curta existência. 
Por este se tornou igualmente conhecida no estrangeiro, escrevendo 

para o “ABC” de Madrid e para o “El Suplemento” de 
Buenos Aires.

Nestas andanças veio a conhecer, em 1926, o jorna-
lista e escritor Ferreira de Castro, nessa altura vivendo 
tempos difíceis de fome e privação. Ambos se envolvem 
numa paixão tórrida. Diana tinha já 34 anos e Ferreira 
de Castro menos seis. Pretendem casar-se, mas os pais 
dela opõem-se à sua união com um homem sem futuro 
nem profissão e deserdam-na. Juntam-se em 1927 e vão 
viver para uma casa térrea, sem água nem luz eléctrica, 
na Rua Tenente Espanca, frente à actual sede da Funda-
ção Calouste Gulbenkian.

No ano seguinte Ferreira de Castro publica “Emigran-
tes”, o seu primeiro grande romance. A vida do casal 
melhora um pouco. Em 1929, depois de uma visita a 
Paris e a Andorra, Maria Eugénia adoece de tuberculose 
e o escritor leva-a para a sua casa natal de Osselas (Oli-
veira de Azeméis), tentando uma mudança de ares que 
lhe seja favorável. Em vão. Aí morre a 27 de Maio de 
1930, ano em que é lançada “A Selva”, a imortal obra 
prima de Ferreira de Castro, que conhece um sucesso 
estrondoso em Portugal e além-fronteiras.

O escritor vai então dedicar-se à tarefa de coligir, orga-
nizar e procurar editor para a publicação dos escritos da 
mulher. Tarefa difícil, porque, como o próprio Ferreira 
de Castro viria a referir, ela «escrevia pelo puro prazer 
de escrever e quando isso lhe era voluptuoso. Depois, 
abandonava os seus trabalhos, quase os esquecia». As-
sim, aparece em 1931 “Pedras Falsas”, uma colectânea 
de pequenas novelas, crónicas e cartas, quase todas pu-
blicadas no “Correio da Manhã”, prefaciada pelo seu 
companheiro, o qual, logo de início, confessa: «Devo, 
talvez, a este livro o estar ainda vivo. Se não fora o de-
sejo de o publicar, eu teria seguido, possivelmente, a sua 
autora, quando a morte ma roubou. (…) Disse-lhe eu, 
que os seus livros, quaisquer que fossem os esforços a 
fazer seriam publicados ».

Dando cumprimento ao prometido, surge, passado um 
ano, “Memórias de uma Mulher da Época”, uma novela 
de maior fôlego e mais vasta ambição. Foi a sua última 
obra póstuma. Entretanto o próprio escritor, consumi-
do pelo desgosto, tinha adoecido gravemente com uma 
septicemia e tentara o suicídio. Conseguiu sobreviver e 
foi convalescer para a Madeira, onde escreveu “Eterni-
dade”, que lhe dedicou e se revelou como um grito de 
revolta contra o fatalismo biológico do homem.

No dia em que fez quatro anos de falecida, a cidade, 
por intermédio do Grupo Pró-Évora, prestou-lhe sen-
tida homenagem, organizando uma sessão solene evo-
cativa da sua obra. O seu nome foi então dado à citada 
artéria e uma lápide toponímica colocada numa das es-
quinas da Ermida de S. Braz, de cujo descerramento se 
encarregou o próprio Ferreira de Castro.

Diana de Liz está sepultada em Ossela, em jazigo que 
Ferreira de Castro mandou erguer. Na campa ao lado, 
figuram os restos mortais dos pais do escritor e da mãe 
de Diana, segundo o seu próprio desejo, depois de arre-
pendida de a ter repudiado.
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Música | 3 de Fevereiro

Concerto 
OlivetreeDance

Digressão nacional de lançamento 
do 1º álbum dos OlivetreeDance, 
assinalando toda a beleza e a for-
ça poderosa das performances ao 
vivo. “Didj Dance All Beauty!” é 
o nome do disco de estreia que in-
tegra esta tournée, que irá passar 
por várias cidades portuguesas.
OliveTreeDance reproduz, to-
talmente em acústico, as sonori-
dades ancestrais do instrumento 
aborígene da Austrália chamado 
didgeridoo, combinando a inspi-
ração da composição actual das 
máquinas sonoras do nosso tem-

po representadas pela variada percussão do mundo, e a 
força cardíaca do kit da bateria. Completamente fora dos 
padrões musicais a que estamos acostumados, estes ele-
mentos da natureza fazem desta banda um acto energéti-
co e poderoso.

Local: Espaço Celeiros (Rua do Eborim)
Horário: 23:00
Info: 96 023 51 92
Email: pachamama@pachamama.pt
Site: www.pachamama.pt | www.myspace.com/olivetreedance
Org.: Pachamama Produções | Natural Groove Records
Apoio: Associação PédeXumbo (estrutura financiada 
pelo M|C-Direcção-Geral das Artes) | Câmara Munici-
pal de Évora
Nota: Preço é 12€ (10€ em pré-venda), com oferta de CD.

Música | 27 e 28 de Fevereiro

VIII Ciclo de Concertos “A Quaresma 
na Escola de Música da Sé de Évora”

Programa:
27 Nov. | 18:00
Coro Polifónico Eborae Mvsica,
Direcção de Pedro Teixeira.
Introdução ao Ciclo
pelo Dr. Jorge Raposo.

28 Nov. | 18:00
Officium – Grupo Vocal, direcção de Pedro Teixeira

Local: Convento dos Remédios
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)
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Exposição | até 28 de Janeiro

Mostra Nacional Jovens Criadores

A cidade de Évora acolhe pela primeira vez a Mostra Na-
cional Jovens Criadores, que é uma iniciativa anual do 
Instituto Português da Juventude e do Clube Português 
de Artes e Ideias. Esta é a 13ª edição deste projecto, que 
se tem afirmado como uma plataforma de lançamento e 
confirmação de novos talentos, entre os quais se desta-
cam Catarina Campino, José Luís Peixoto, Gomo, André 
Sier, João Fazenda, Gonçalo Amaral, João Pedro Vale, 
André Murraças, Rudolfo Quintas, Cecília Costa e Lara 
Torres, entre outros.
Esta é uma exposição plurisdisciplinar, onde se conjugam 
artes plásticas, artes digitais, fotografia, ilustração, design 
gráfico, design de equipamento, joalharia e vídeo, para 
além do encontro entre os criadores seleccionados. A 
Mostra Nacional Jovens Criadores é um acontecimento 
cultural único no país, onde se reúne uma safra artística 

considerável, com-
posta por 62 pro-
jectos escolhidos de 
entre cerca de 300, 
oriundos de todo 
o País, numa prova 
evidente do vigor do 
tecido criativo na-
cional sub 30.

Local: Palácio de D. Manuel
Horário: Segunda a Sexta-feira | 10:00-12:00 / 13:00-
17:00; Sábado | 13:00-17:00
Local: Igreja de São Vicente
Horário: Terça a Sexta-feira | 11:00-13:00 / 15:00-
19:00; Sábado e Domingo | 15:00-19:00
Email: press@artesideias.com
Org.: Instituto Português da Juventude e Clube Português 
de Artes e Ideias
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Exposição | até 23 de Maio
 
Paula Rego 
na colecção Manuel de Brito
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Paula Rego é uma das mais emblemáticas pintoras portu-
guesas contemporâneas de projecção internacional. Nesta 
exposição apresentam-se 39 obras da Colecção Manuel 
de Brito que vão dos anos 60 até 2009, abrangendo as di-
ferentes fases da artista desde as colagens, os objectos em 
pano, os desenhos, as ilustrações de livros até um estu-
do para o grande painel da National Gallery de Londres, 
além de trabalhos significativos das principais séries de 
obras gráficas. Poderão ainda ser apreciadas, nesta expo-
sição, três bonecas criadas por Paula Rego e pertencentes 
à colecção privada da comissária. 
Comissária: Arlete Silva

Local: Fórum Eugénio de Almeida (Rua Vasco da Gama)
Horário: 09:30 – 18:30
Info: 266 748 350
Email: servicoeducativo@forumea.com.pt
Site: www.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.

Música| Janeiro a Maio

Concertos Promenade
“Músicas do Mundo”

A Orquestra do Algarve 
preparou para este ano 
mais um ciclo de Concer-
tos Promenade na Arena 
d’Évora, desta vez sob o 
tema “músicas do mundo”, 
com um total de cinco es-
pectáculos, cada um deles 
dedicado à música de cada 
continente.
Estes espectáculos são di-
reccionados para crianças e 
adultos, tendo por objecti-
vo estimular o conhecimen-
to e o gosto pela música 
erudita em novos públicos, 
desmistificando a ideia de 
que esta é pouco atractiva, 
hermética ou inacessível.

Esta é terceira edição dos Concertos Promenade pela Or-
questra do Algarve, que são uma organização da Câmara 
Municipal de Évora, com o patrocínio da Caixa Geral de 
Depósitos.

Programa:
24 de Janeiro | Música da América do Sul
14 de Fevereiro | Música da América do Norte
14 de Março | Música de África
18 de Abril | Música da Europa
9 de Maio | Música da Ásia

Local: Arena d’Évora
Horário: 17:00
Info | Reservas: 266 743 133
Site: www.orquestradoalgarve.com
Org.: Câmara Municipal de Évora | Orquestra do Algarve
Patrocínio: Caixa Geral de Depósitos
Nota: Os ingressos têm o preço único de 5 euros, a en-
trada é livre para crianças até aos 12 anos (mediante o 
levantamento de bilhete) e jovens até aos 25 anos e os 
maiores de 65 anos têm um desconto de 50%. Vendas nos 
locais habituais.

Formação | 3 a 25 de Fevereiro e 8 a 31 de Março

Dança na Escola

O Projecto Sócio-educativo e Comunitário “Dança na 
Escola” desenvolve uma linha direccionada à criação ar-
tística no contexto escolar. A arte acontece no ambiente 
educativo e actua como elemento indutor do desenvolvi-
mento global da criança. Para além da realização, já no 
terreno, de um ateliê de dança criativa itinerante pelas 
escolas do distrito, o projecto adquire uma nova função 
educativa e artística, apresentando-se como um momento 
performático e expressivo. As crianças têm parte activa 
na performance, contribuem para a sua evolução, pro-
põem materiais e exploram os propostos. A dança aconte-
ce através de um jogo de movimentos com o corpo.

Duração do espectáculo: 30 min.
Público-alvo: 3 aos 10 anos.
Criação: Rafael Leitão e Nélia Pinheiro;
Interpretação: Rafael Leitão;
Produção: Companhia de Dança Contemporânea de Évora.

Local: Escolas do concelho
Horário: 10:30 e 14:30
Info: 266 743 492
Email: office@cdce.pt
Site: www.cdce.pt
Org.: Companhia de Dança Contemporânea de Évora 
(estrutura financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes 
e subsidiada pela Câmara Municipal de Évora)
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produzidos de 1950 até aos dias de hoje, ilustrativos das 
suas diferentes fases.

Local: Palácio de D. Manuel
Horário: Segunda a Sexta-feira | 10:00-12:00 / 13:00-
17:00; Sábado | 13:00-17:00
Info: 266 777 100
Email: cmevora@mail.evora.net
Org.: Universidade de Évora
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Música | 7 de Fevereiro

Concerto
do Ensemble Contemporâneus

Programa:
Suite N.º 1 para Quinteto de Cordas
de Rogério Medeiros
Suite Rústica N.º 2
de Fernando Lopes-Graça
Quarteto de Cordas N.º 1
de Luís de Freitas Branco

Ficha artística:
Pedro Lopes | Violino I
Sara Llano | Violino II
Pedro Falcão | Viola d’Arco
Rogério Medeiros | Violoncelo
Hugo Monteiro | Contrabaixo

Local: Biblioteca Pública de Évora (Lg. Conde de Vila Flor)
Horário: 16:00
Info: 266 107 634
Email: geral@contemporaneus.org
Site: www. contemporaneus.org
Produção|Org.: Contemporâneus – Associação para a 
Promoção da Arte Contemporânea (estrutura financiada 
pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora | Biblioteca Pública 
de Évora | IPJ | Fundação Eugénio de Almeida

Temporário

Teatro de Marionetas
“Fotógrafos, Títeres 
e outros Sonhadores,
Évora e a História da Fotografia”

Inspirado na expressão artística dos famosos Bonecos de 
Santo Aleixo, este espectáculo, concebido como projecto 
educativo, consiste numa breve resenha dos momentos 
e figuras mais ligadas aos primeiros anos da chegada da 
fotografia a Évora. O texto narrativo é original e retrata a 
história dos primeiros fotógrafos chegados a Évora e que, 
por um motivo ou por outro, foram marcantes na história 
da fotografia local

Local: Pátio do Arquivo Fotográfico Municipal (Rua Dio-
go Cão, n.º19)

Formação | 14 a 27 de Fevereiro

Residências artísticas e acolhimentos

A Companhia de Dança Contemporânea de Évora acolhe 
na Black Box o novo projecto de criação de Miguel Bon-
neville, num período de residência artística. No percurso 
será desenvolvido um momento de contacto com o pú-
blico, com a promoção de uma mostra work-in-progress.

Local: Black Box | Zona Industrial Almeirim Norte, 
Rua Anibal Tavares, nº 2
Info: 266 743 492
Email: office@cdce.pt
Site: www.cdce.pt
Org.: Companhia de Dança Contemporânea de Évora 
(estrutura financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes 
e subsidiada pela Câmara Municipal de Évora)

Cerimónia | 11 de Fevereiro

Honoris Causa para Malangatana

A Universidade de Évora atri-
bui o doutoramento honoris 
causa ao pintor moçambicano 
Malangatana, no ano em que 
se assinalam 50 anos da sua 
obra. A sua dimensão artística 
e o compromisso que assumiu 
com os valores do humanismo 

foram alguns dos motivos que levaram a esta distinção, 
com a laudatio da responsabilidade do Prof. Marcelo Re-
belo de Sousa.
A denúncia da opressão, a defesa da liberdade e a promo-
ção do desenvolvimento social e cultural das populações 
foram questões que marcaram grande parte da vida de 
Malangatana, cuja obra é reconhecida internacionalmente.

Local: Sala de Actos da Universidade de Évora
Horário: 11:00
Info: 266 740 800
Email: uevora@uevora.pt
Site: www.uevora.pt
Org.: Universidade de Évora

Exposição | 11 de Fevereiro a 28 de Março

“Malangatana - 50 Anos de Pintura 
nos 450 Anos da Universidade”

Por ocasião da cerimónia de atribuição do grau de doutor 
honoris causa da Universidade de Évora ao artista plástico 
moçambicano Malangatana, é inaugurada uma exposição 
da sua obra que conta com o alto patrocínio do antigo 
Presidente da República Dr. Mário Soares e com o apoio 
da Embaixada de Moçambique. O objectivo desta mostra 
é traçar uma retrospectiva da sua vasta obra na área da 
pintura, representada em inúmeros museus e colecções 
privadas em todo o mundo. A mostra reúne 50 trabalhos, 
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Info: 266 743 666 | 266 704 262
Site: www.cm-evora.pt/arquivofotografico
Email: cmevora.arquivofotografico@mail.evora.net
Org.: Câmara Municipal de Évora/Divisão de Assuntos 
Culturais
Direcção artística: Manuel Dias
Apoio: Companhia de Actores dos Bonecos de Santo 
Aleixo | Estação Imagem
Nota: Destinado a um público dos 6 aos 80 anos. Espec-
táculos todas as tardes de quartas-feiras, mediante mar-
cação prévia.

Gastronomia | Janeiro a Maio

Rota de Sabores Tradicionais 2010

A Rota de Sabores Tradicionais tem como objectivo pro-
mover e qualificar a cozinha tradicional alentejana, valo-
rizando a qualidade dos serviços, a certificação e a auten-
ticidade dos produtos e promovendo a dimensão cultural 
que conforma a ementa tradicional da gastronomia alen-
tejana. Nas temáticas da Caça, Porco, Sopas, Borrego e 
Doces, procura constituir-se como um dos mais genuínos 
e sustentados produtos turísticos da cidade de Évora.

Info: 266 730 030
Email: cmevora.dpt@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt/guiaturistico
Org.: Câmara Municipal de Évora 
Parcerias: ACDE | Turismo do Alentejo, ERT | ARHESP 
| CEPAAL | Confraria dos Enófilos do Alentejo | Con-
fraria Gastronómica do Alentejo | Confraria da Moenga 
| Rota dos Vinhos do Alentejo | Slow Food Alentejo
Apoios: Museu de Évora | Casa do Povo de Canaviais | Junta de 
Freguesia de Canaviais | Junta de Freguesia da Azaruja | Hotel 
Convento do Espinheiro | CP-Comboios de Portugal | INATEL

Teatro | 18 a 28 de Fevereiro

“Os Dias Felizes”,
de Samuel Beckett
Pelo CENDREV

“Os Dias Felizes é um maravilhoso poema de amor, o 
canto de uma mulher que ainda quer ouvir e ver o ho-
mem que ama”. Winnie é uma personagem que cria o seu 
presente a partir de fragmentos de uma existência ante-
rior. Está a afundar-se na terra. Na condição em que se 
encontra, é absolutamente necessário que encontre forma 
de passar o tempo “à moda antiga”, não pode parar de 
falar, para se obrigar a não pensar no que a atormenta, 
vivendo assim um “dia feliz” de cada vez.

Ficha Artística:
Encenação: Júlio Castronuovo
Tradução: José Vieira de Lima
Interpretação: Isabel Bilou e Rui Nuno
Cenografia: Carlos Barreira
Figurinos: Inês de Carvalho
Iluminação: António Rebocho

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

Música

Melodea
Temporada de Música 2010

12 de Fevereiro
The Crow
“Da Sétima Arte ao Pop-Rock”

Este quarteto de cordas recorda bandas sonoras de al-
guns dos maiores clássicos da sétima arte, acompanhadas 
pela projecção de excertos das películas a que cada uma 
pertence, mas também a intemporalidade da música pop-
rock dos U2, Nirvana, The Rolling Stones, Red Hot Chilli 
Peppers e Coldplay, entre outros.

6 de Março
Simone de Oliveira
“Intimidades”

A voz profunda de um ícone da 
música popular urbana num espec-
táculo feito de memórias e de inti-
midades, onde sobressai a cumpli-
cidade entre a cantora Simone de 
Oliveira e o maestro Nuno Feist.

17 de Abril
4 por 4
“Americanas e Brasileiras”

Um espectáculo dedicado a alguma da melhor música 
americana, num interessante diálogo entre o Norte e o 
Sul, através da música de George Gershwin, Cole Porter 
ou Richard Rodgers, mas também de Chico Buarque, Vi-
nicius de Moraes ou Tom Jobim.
Maria do Anjo Albuquerque, Ana Cosme, Ana Serôdio, 
Manuela Teves, Vítor Paiva, Joe Coronado, Ciro Telmo e 
João Rosa | Vozes
Margarida Prates | Piano
Joe Coronado | Direcção Musical

Local: Fórum Eugénio de Almeida (Rua Vasco da Gama)
Horário: 21:30
Info: 266 748 350
Site: www.forumea.com.pt
Email: geral@forumea.com.pt
Org.: Fundação Eugénio de Almeida
Nota: Bilhete 5€.
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Alto de S. Bento
o miradouro da cidade

passeios Alto de S. Bento
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Numa edição cujo tema de capa é o megalitismo, a 
proposta de passeio é naturalmente uma visita ao Alto 
de S. Bento, notável geo-sítio situado a cerca de três 
quilómetros do Centro Histórico e conhecido entre a 
população como o miradouro da cidade, que vista lá de 
cima parece estender-se a seus pés. Foi esta característi-
ca, aliada ao microclima existente, que concorreu para 
que o lugar se tornasse procurado e fruído por grande 
número dos habitantes. Nomeadamente quando, a par-
tir de finais do século XIX, se alargou a estrada que 
lhe dava acesso e posteriormente se construiu a ligação 
rodoviária a Arraiolos.

Desde tempos bem antigos que toda a vasta zona que 
se sucedia à Porta da Lagoa, constituída por terrenos de 
grande fertilidade e frescura, foi alvo do interesse das 
comunidades monásticas. Em séculos diferentes neles se 

vieram a instalar os Conventos de S. Bento de Cástris, 
da Cartuxa e do Espinheiro. A implantação religiosa 
estendeu-se posteriormente a outros eclesiásticos e pre-
lados, conforme o denotam eloquentemente os nomes 
que alguns desses espaços ainda mantêm: Quinta do 
Chantre, Quinta dos Freires da Graça, Quinta de S. Ca-
etano, Quinta de Santo António. Aos monges e padres 
que se instalaram para viverem em afastamento o seu re-
tiro mundano, tendo a sua sobrevivência garantida pela 
exploração intensiva dos produtos hortícolas e de algum 
gado miúdo, juntaram-se posteriormente alguns nobres 
e magistrados que edificaram belas residências com o 
objectivo de ali passarem o inclemente verão eborense.

O isolamento monástico, e a circunstância das poucas 
residências particulares estarem desocupadas durante 
um parte do ano, tornavam os caminhos entre quin-
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tas bem perigosos. Nas zonas intermédias acoitavam-
se grupos de bandoleiros que assaltavam quem por ali 
por vezes circulava, para encurtar distâncias. Tudo viria 
a alterar-se com a revolução liberal. Os bens da Igreja 
foram secularizados, os nobres deixaram de viver das 
tenças reais e foram obrigados a vender os bens para 
sobreviver, enquanto muitos magistrados se viram afas-
tados dos seus lugares e remetidos para outras paragens.

A nova ordem política e social provocou bastas altera-
ções fundiárias, tendo contribuído para o desmorona-
mento e fragmentação de muitas casas senhoriais, que 
vieram a conhecer outros donos. Rasgados novos cami-
nhos vicinais de comunicação, foi possível melhorar e 
intensificar o trânsito entre as propriedades e franquear 
por completo o caminho que conduzia ao topo daquela 
colina granítica de cerca de 360 metros de altitude e em 
cujas imediações vivia uma série de pequenos hortelãos. 
A pé ou a cavalo, o Alto de S. Bento passou a ser deman-
dado por todos quantos queriam conhecer a paisagem 
que dali se desfrutava, gozar a benignidade dos seus ares 
ou para ali fazerem os seus piqueniques, moda burguesa 
dos finais do século XIX.

Este novo modo de vida ganhou outra dimensão por 
volta de 1885. Reinava em Évora um grande entusiasmo 
em torno das recém-aparecidas bicicletas, que os jovens 
ditos bem nascidos começavam a preferir aos trens e às 
caleches dos seus pais e avós. A novidade dos primei-
ros passeios velocipédicos deu origem às lúdicas voltas 
domingueiras, que os levavam às quintas dos arredores 
mostrando às moças o seu ar distinto de “ sportmen”. O 
Alto de São Bento era um dos percursos preferidos dos 
que gostavam de procurar a ruralidade dos subúrbios 
citadinos.

A sua demanda aumentou a partir da segunda década 
da centúria passada, com a crescente utilização do au-
tomóvel. O Alto passou a ser, particularmente de noite, 
local de amores clandestinos. Pouco ou nada policiado, 
o local permitia por outro lado ver à distância quem 
se aproximava. Nem isto fez, porém, com que o local 
deixasse de ser procurado pelos anteriores motivos. Ele 
continuou e continua a ser frequentado pelos amantes 
da natureza e das caminhadas pedestres, a servir de re-

frigério nos calmosos dias de Verão ou a acolher os que se mantêm 
fiéis à tradição de ir comer o borrego pascal ao campo na tarde de 
segunda-feira.

A esmagadora maioria dos que ali se deslocam desconhece, no en-
tanto, que o Alto de S. Bento foi um povoado pré-histórico ocupado 
na transição do Mesolítico para o Neolítico, ou seja, quando o homem 
iniciou o seu processo de sedentarização. O estudo de vestígios dessa 
época ali encontrados - artefactos de sílex (lamelas e micrólitos geomé-
tricos) - levou o arqueólogo Manuel Calado a concluir ter sido o local 
«um dos povoados dos construtores de menires e recintos megalíticos». 
Esta ocupação ter-se-á verificado, com grande grau de plausibilidade, 
entre os finais do sexto milénio antes de Cristo e inícios do quinto.

Junto à grande e compacta massa granítica que constitui o cabeço 
foram erguidos há muitas décadas seis moinhos de vento que, com o 
decorrer do tempo, foram perdendo a sua função original. Seguiu-se a 
entrada num processo de degradação que parecia imparável quando a 
Câmara, em finais do século passado, decidiu recuperar dois deles e o 
espaço envolvente com o propósito de ali criar um projecto educativo 
designado por Núcleo Museológico do Alto de S. Bento. Este com-
porta dois núcleos: o do Granito, onde estão recolhidos muitos dos 
vestígios pré-históricos encontrados, e o da Florística, sendo a criação 
deste justificada pela existência de um ecossistema muito diversificado 
e complexo onde abundam os matos mediterrânicos subtropicais, al-
guns pinheiros mansos, sobreiros e azinheiras.

O Núcleo foi aberto à comunidade escolar e à população em 2001. 
Três anos depois começaram as obras de reconversão da chamada 
“Casa do Guarda”, que passou à designação de Núcleo de Expressão 
Artística. A intervenção no local alargou-se aos terrenos circundantes 
aos moinhos, o que permitiu a criação de dois percursos de passeio 
(A e B), com acesso limitado a peões e a veículos de duas rodas, a par 
de um parque de merendas. Foi igualmente colocada sinalética geral, 
da qual sobressai um magnífico painel de azulejos que indica todos os 
pontos da cidade que dali se divisam. E, como seria de aguardar, toda 
a zona foi vedada.

A afluência ao Alto aumentou sobremaneira com a sua utilização por 
parte da população escolar, cativada desta forma para a aprendizagem 
das Ciências Naturais. Também a população se veio a interessar pelo 
sítio de uma forma bem diferente. Caminheiros e ciclistas voltaram a 
incluí-lo nas suas rotas lúdicas. Para sua melhor fruição, o Município 
vem promovendo nos sábados estivais o programa “Tardes Soalheiras, 
Noites ao Relento”, com o objectivo de conseguir que as famílias do 
concelho saiam de casa e partam à procura do muito que há para co-
nhecer em seu redor.

Visitar o Alto de S. Bento, na sua tríplice vertente (histórica, geofí-
sica e ambiental), é pois um acto de cultura que tem como aliciante 
adicional a possibilidade de participação em actividades científicas, de 
investigação ou de descoberta da paisagem e riquezas ambientais.



18

a Casa Silva Neves
e o capote alentejano

lojas com história casa Silva Neves

Com a chegada dos meses mais frios voltam a ver-se os capotes alentejanos, os quais 
foram primitivamente usados por agricultores e trabalhadores rurais como protecção 
dos rigores invernais e hoje já equipam, de forma sofisticada, gente das mais diver-
sas condições sociais. Era com este tipo de agasalho de excepcional utilidade que 
os homens do campo vinham à cidade tratar dos seus afazeres, pelo que o seu uso 
despertou a atenção dos urbanos e seduziu estrangeiros. Entretanto, o declínio da 
actividade agrícola foi-se acentuando, a sua utilização decaindo e só mesmo os mais 
velhos ou os mais arreigados à tradição - que também os há entre os novos - lhe foram 
permanecendo fiéis. Alguns estilistas nacionais, porém, descobriram-lhe as virtudes, 
introduziram-lhe algumas modificações, tornando-o unisexo, e fizeram-no chegar às 
longínquas terras do Norte da Europa e da América.

O verdadeiro capote alentejano - símbolo inequívoco de uma região - é, na sua sin-
gela concepção, uma capa comprida de burel ou de flanela de lã, feita à mão e com 
aplicações na gola de pele de ovelha ou raposa. Normalmente utilizada pelos lavra-
dores, permitia-lhes montar a cavalo com facilidade mercê de uma extensa abertura 
na zona das costas. Tratava-se de uma peça relativamente cara e indiciadora de um 
certo estatuto no mundo rural. Necessariamente mais modesto era o abafo dos traba-
lhadores, pastores na sua generalidade, em tempo de invernia, constituído por peliça 
ou samarra (casaca mais curta forrada de pele ou lã de ovelha) e safões (meias-calças 
feitas de pele de carneiro).

Em Évora, dois estabelecimentos comerciais ainda se dedicam à venda dos típicos 
capotes alentejanos, assegurando a genuinidade do fabrico. O mais antigo deles é a 
Casa Silva Neves, situada na Rua S.João de Deus, debaixo das arcadas e não muito 

exposição, para encher e alegrar os olhos dos turistas. É 
que muitos dos clientes são estrangeiros.

Este factor tem justificado que nos últimos anos o gros-
so das vendas ocorra, paradoxalmente, no Verão. São 
procurados normalmente por pessoas oriundas do Cana-
dá, dos Estados Unidos e do Norte da Europa, pessoas 
que vivem em territórios de climas muito frios, obriga-
dos a enfrentar temperaturas muito baixas. A estes têm-
se juntado progressivamente compradores da Suiça, da 
Inglaterra e de Espanha, que vêm compensando um re-
lativo abrandamento da procura por parte do mercado 
escandinavo. No Inverno predomina o cliente nacional, 
da região ou de Lisboa, mas este ano os capotes têm sido 
particularmente solicitados por clientes transmontanos.

O seu preço na Loja Silva Neves, que regista pedidos 
pela internet, oscila entre os 180 euros (os de gola de 
pele de borrego) e os 280 (gola de pele de raposa). E en-
quanto houver procura, mesmo que se torne meramente 
residual, vai continuar a tê-los à disposição, porque foi 
e continua a ser um produto emblemático de uma casa 
que é actualmente um clássico pronto a vestir masculi-
no. Na capital, uma casa de moda, sem o aprumo e a 
originalidade da sua confecção, pede por eles entre 450 
e 530 euros. É a concorrência desleal e a venda do gato 
por lebre a preços exorbitantes.

longe da Praça do Giraldo. Maria Guilhermina, a sua 
actual proprietária, conta que o seu sogro abriu a loja 
em 1936 como alfaiataria e o fabrico complementar 
do «verdadeiro capote alentejano», função para a qual 
dispunha de um oficial especializado. Nesses tempos os 
capotes esgotavam-se rapidamente e era necessário fazer 
mais e mais.

A democratização no acesso à actividade venatória, 
em princípios dos anos 80, veio criar uma nova clas-
se de utilizadores: os caçadores. Por seu lado, também 
as mulheres, em busca da igualdade da indumentária, o 
passaram a procurar, exibindo-o com especial donaire 
e elegância. Os capotes, que se apresentavam habitual-
mente nas cores castanha e cinza, ganharam então uma 
tonalidade verde, por exigência dos caçadores e sobre-
tudo das mulheres.

Mas como todas as vestimentas recriadas pela moda, e 
não pelo seu préstimo imediato, a febre do capote tam-
bém passou. As novas leis da caça restringiram o nú-
mero de caçadores e as mulheres deixaram-se seduzir 
por outras propostas mais sofisticadas. Por outro lado a 
lavoura alentejana está praticamente extinta, tendo per-
dido muitos milhares de lavradores e rendeiros, com re-
flexos profundamente negativos no seu uso costumeiro. 
Hoje, Maria Guilhermina - que foi professora do ensino 
primário até o marido falecer - ainda consegue vender 
cerca de duas dezenas de peças e continua a tê-las em 
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a Rota dos Sabores 
Tradicionais

costumes e sabores rota dos sabores tradicionais

Autêntico repositório das melhores iguarias da cozinha alentejana, começou no início deste mês de 
Janeiro a 7ª. Edição da Rota dos Sabores Tradicionais, certame organizado pela Câmara Municipal 
de Évora que se vai prolongar até 30 de Abril. De fora fica, em relação ao habitual, o mês de Maio, 
dedicado em exclusivo aos doces . Isto não significa que a doçaria tenha deixado de ter o seu espaço, 
mas apenas que o mesmo se distribuirá por todos os meses, acompanhando os outros temas. Assim, 
Janeiro continuará a ser a ser o mês dedicado à caça, Fevereiro, o do porco, Março, o das sopas e 
Abril, o do borrego.

O sucesso da Rota dos Sabores Tradicionais regista este ano um número recorde de inscrições, 
nada menos de 48, sendo 42 do sector da restauração: Adega do Alentejano, Adeguita do Farrobo, 
Almedina, O Antão, O Aqueduto, Bacchus & Companhia, A Baiuca, Bolas, Café Alentejo, O Chico 
(S. Manços), A Choupana, A Cozinha de Stº Humberto, Degust’Ar (Hotel M’AR de AR Aqueduto), 
Divinus (Hotel do Convento de Espinheiro), Divor, Dom Joaquim, Fialho, O Garfo, Giraldo, Godi-
nho, O Grémio, Guião, Luar de Janeiro, Manuéis, Medieval, Monte do Carmo (Hotel do Carmo), 
Mr. Pickwick, O Moinho, A Muralha, Prova e Sorri, O Ricardo (Valverde), Sabores do Alentejo 
(M’AR de AR Muralha), Santa Fé, S. Brás (Hotel D. Fernando), S. Luís, Sobreiro (Azaruja), Sobreiro 
(Évora), Sol Poente (Évora Hotel), Time Out, O Trovador, Um Quarto para a Nove e Vinho e Noz.

A participação da apreciada Pastelaria Pão da Rala no evento assegura a presença dos doces regio-
nais, enquanto os restaurantes também os incluirão na sua carta de sobremesas. A organização da 
Rota decidiu alargar este ano as inscrições às lojas gourmet, possibilitando a obtenção de produtos 
regionais com certificação de qualidade a todos quantos queiram prolongar em casa o prazer colhido 
à mesa. Aderiram assim à iniciativa cinco lojas da especialidade: Alentejo de Ouro - Produtos do 
Alentejo, Ldª, Boa Boca Gourmet (Prémio Mercúrio 2008 - Novos Conceitos), Divinus Gourmet, 
Évoralforge e Saberes e Sabores do Alentejo.

Outra das intenções desta edição é a de introduzir e difundir o conceito de “slow food”, criado 
em Itália em 1986. Basicamente, consiste no direito ao prazer da alimentação utilizando produtos 
artesanais de qualidade superior, respeitando tanto o meio ambiente como os produtores. Opõe-se, 
por isso, à tendência da padronização do alimento no mundo e tem pretensões a defender a biodi-

versidade na cadeia de distribuição alimentar e promover a educação pelo gosto, com incidência nas 
práticas agrícolas, ecológicas e ambientais.

A Rota dos Sabores Tradicionais de 2010 tem ainda o desígnio de contribuir decisivamente para 
a aproximação entre a gastronomia e a cultura. Sinal dessa vontade é o facto de o cartaz oficial da 
iniciativa ser constituído pela reprodução do quadro “Natureza-morta com doces e flores”, da auto-
ria da pintora Josefa de Ayala ( Josefa de Óbidos) existente no Museu de Évora. Neste existem mais 
algumas telas de sua autoria versando igual temática, pelo que a organização pretende promover 
várias visitas ao local para estudo e informação de quem estiver interessado. Dado a conhecer será 
também o projecto de recuperação da escorcioneira, uma raiz outrora abundante no Alentejo e cujo 
doce, oriundo do Convento de Santa Clara, fazia até há 40 anos a delícia das senhoras. O mesmo está 
a ser desenvolvido em curso na cerca do Hotel Convento do Espinheiro.

Conferências diversas, o lançamento de um livro sobre a gastronomia tradicional, da autoria de 
Galopim de Carvalho e Maria de Lurdes Modesto, passatempos radiofónicos, a realização de um 
mercadinho de produtos regionais na Azaruja e de uma visita ao mercado municipal, com promoção 
de preços das principais ervas alimentares alentejanas, com destaque para os espargos, poejos e cata-
cuzes, fazem também parte da programação, que inclui ainda uma noite de fados para encerramento 
do certame destinada à população.

Em domínio específico sobressai uma acção de formação técnica avançada para profissionais da res-
tauração em serviço, acompanhada de prova de vinho. Momentos altos nesta Rota 2010, que conta 
com as parcerias da Associação Comercial de Évora, do ET-Turismo do Alentejo, da ERT - Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, do CEPAAL - Centro de Estudos e Promoção do 
Azeite do Alentejo, Confraria dos Enófilos do Alentejo, Confraria Gastronómica do Alentejo, Con-
fraria da Moenga, Rota dos Vinhos do Alentejo, Slow Food do Alentejo, e os apoios do Museu de 
Évora, Casa do Povo dos Canaviais, Juntas de Freguesia dos Canaviais e Azaruja, Hotel Convento do 
Espinheiro, CP Comboios de Portugal e Inatel, serão as recriações etnográficas da matança do porco 
e da segunda-feira de Páscoa no Alto de São Bento, com concurso do melhor farnel e do melhor casal 
trajado e animação musical a preceito.



21costumes e sabores rota dos sabores tradicionais



22

o caso do
Chico Engeitado

prémio SNI de Teatro Amador (1959)

memória citadina o caso do Chico Engeitado

No primeiro dia de Outubro de 1959 Évora foi surpreendida com a 
notícia de que o Grupo Cénico da velha Sociedade Dramática e Recrea-
tiva Eborense (Antiga Mocidade) havia ganho o Concurso de Arte Dra-
mática Popular, organizado pelo SNI (Secretariado Nacional de Infor-
mação), órgão de propaganda do regime salazarista. A estranheza pela 
escolha prendia-se quer com o facto de a sociedade não ser conotada, 
nem de perto, nem de longe, com o Estado Novo, quer com a temática 
da obra apresentada ser pouco cara às gentes abastadas e dominantes 
da região, apoiantes da situação. Da autoria de um modesto funcioná-
rio público, Alexandre Rosado de seu nome, a peça, inscrita na classe 
B (comédia e farsa), tinha como título “O Caso do Chico Engeitado” 
(sic) e contava de forma viva e animada o quotidiano de uma pequena 
aldeia alentejana em que um dos personagens sofria do referido estig-
ma social.

Ajudará a compreender melhor a situação se a situarmos no seu de-
vido contexto. Ora bem, o SNI tinha sido criado em 1944, para subs-
tituir a SPN (Sociedade de Propaganda Nacional), lançada em 1933 
como órgão público responsável pela propaganda política, informação 
pública e comunicação social. Fora o intelectual de direita, simpati-
zante do fascismo e dos regimes autoritários, para além de jornalista 
brilhante, António Ferro, quem sugerira a Oliveira Salazar a existência 
de um organismo encarregado de propagandear os feitos do regime.

A derrota, já então previsível, dos fascismos europeus levou o go-
verno português a proceder a uma reorganização quase imediata do 
recém - criado SNI, que viu a sua área de acção ser alargada com a in-
tegração do turismo e da Inspecção dos Espectáculos nos seus serviços 
e, ao mesmo tempo, ser-lhe cometida a tarefa de aproximação cultural 
à sociedade, ou, por outras palavras, de definir a actividade cultural 
das entidades particulares de fins recreativos. O contacto far-se-ia atra-
vés da Federação Portuguesa das Colectividade de Cultura de Recreio 
(FPCCR), fundada em 1925, pouco antes do golpe do 28 de Maio, que 
levaria à Ditadura Militar.

Uma das primeiras iniciativas governamentais de natureza cultural foi 
a organização de um concurso de Arte Dramática para as sociedades fe-
deradas dos distritos de Lisboa e de Setúbal. O propósito era o de esti-
mular a renovação do teatro amador, contribuindo para o desabrochar 
de novos talentos, e deixar ficar patente a ideia do quanto a chamada 
arte de palco era importante para a educação do povo. Todavia, a FPC-
CR falhou na sua missão de concitar a adesão associativa ao projecto.

Daí que, em 1949, António Ferro, já perto do seu adeus ao SNI, de-
cida reformular a política cultural e recreativa e elaborar um novo pla-
no de acção que despertasse verdadeiramente as sociedades para uma 
colaboração mais activa com os ditos interesses nacionais, propondo 

«a partilha simbólica de uma identidade 
comum». A criação do estatuto de utili-
dade pública, com todo um imenso cor-
tejo de benefícios fiscais e alguns incenti-
vos financeiros, foi um dos instrumentos 
postos em prática no âmbito da tentativa 
de consecução dos objectivos propostos.

No concernente ao teatro o SNI deci-
diu estender o Concurso de Arte Dramá-
tica a todas as colectividades do género 
no país, dividindo o certame em duas ca-
tegorias: a A, aberta ao género dramático 
e à tragédia; e a B, relativa à comédia e 
à farsa. As peças a concurso seriam apre-
sentadas em Lisboa, a fim de se proceder 
à escolha das que participariam na fase 
final, a realizar no emblemático Teatro 
da Trindade. Mas logo na 2ª edição, em 
1951, o Concurso esteve à beira da ex-
tinção, dado que o SNI, numa atitude de 
reforço à fiscalização da censura, decidiu 
proibir a apresentação de algumas peças, 
o que levou ao adiamento do certame 
para o ano seguinte. Também a Dramá-
tica Eborense se veio a queixar de cortes 
nos textos, o que lhes retirava o sabor da 



23

Fo
to

gr
af

ia
 p

ar
tic

ul
ar

memória citadina o caso do Chico Engeitado

tória do grupo de Évora na classe B com 
“O Caso do Chico Enjeitado” (localmen-
te continuava a prevalecer a grafia com 
g), a que correspondia o prémio Joaquim 
de Almeida, no valor de 10.000$00, en-
quanto Alexandre Rosado arrebatava o 
prémio de encenação Carlos Santos, que 
era valorado em 5.000$00. Os intérpre-
tes Luíza Moleiro, Jorge Pimentão e José 
Madeira da Rocha recebiam menções 
honrosas.

Ao espanto na cidade pela obtenção do 
galardão máximo sucedeu-se a indiferen-
ça das gentes oficiais. Coube à imprensa 
local, com destaque para o “Jornal de 
Évora”, reagir contra tal «falta de inte-
resse» e pressioná-las no sentido de pa-
trocinarem a realização de uma festa de 
homenagem ao grupo e à colectividade. 
A vontade escassa e a realização próxi-
ma das festividades do IV Centenário da 
Universidade de Évora serviram de pre-
texto a dois adiamentos da consagração 
citadina. Finalmente, a 5 de Novembro, 
no Teatro Garcia de Rezende, perante 
uma «assistência escolhida», como sa-
lientou o diário “Democracia do Sul”, 
teve lugar uma sessão solene alusiva ao 
acontecimento. Falaram o Governador 
Civil, José Félix de Mira, o presidente 
da Câmara, João Luís Vieira da Silva, o 
prelado doméstico José Filipe Mendeiros 
e o comandante da PSP local. Elogios de 
circunstância, promessas poucas e vagas 
de auxílio e pouco mais.

Feita a festa, fez-se o possível e conse-
guiu-se que a façanha dos amadores da 
Dramática caísse no esquecimento. Dos 
enjeitados (rejeitados pelos pais) se pre-
tendia que não rezasse a história. Meio 
século depois a «Évora Mosaico» decidiu 
recuperá-la, para que ela permaneça na 
memória citadina.

originalidade, obrigando por vezes à substituição por outros, dada a impossibilidade 
da sua reformulação.

A vigilância cerrada do regime salazarista às sociedades culturais e recreativas aden-
sou-se nos anos seguintes, culminando em 1957 com o encerramento de três delas. No 
rol foi incluída a Sociedade Fraternidade Simão da Veiga, com sede em Lavre, distrito 
de Évora, tendo os seus bens transitado para a respectiva Casa do Povo. Apesar de 
tudo, a Antiga Mocidade nunca deixou de se apresentar a concurso, ainda que com 
peças aparentemente pouco ambiciosas e de autores menos conhecidos. Em 1959 
resolveu a sua direcção apostar num texto ligeiro, intitulado “O Caso do Chico En-
geitado”, da autoria do entusiasta e estudioso local pelo teatro Alexandre Rosado. A 
este simples amanuense do Registo Civil, já com 71 anos, coube também a encenação.

O certo é que a peça provocou surpresa em Lisboa e foi seleccionada para a fase 
final, a decorrer entre 20 e 30 de Setembro. As rasgadas loas dos críticos teatrais lis-
boetas deixaram desde logo antever um bom resultado. No “Diário de Lisboa”, onde 
moravam os melhores analistas do sector, escrevia-se a 24 : «Com “O Caso do Chico 
Enjeitado” (escrito aqui correctamente), de Alexandre Rosado, o teatro português 
criou o correspondente nacional da “Our Town” de Thornton Wilder ». (N. do red.: 
esta peça do referido dramaturgo norte-americano, que ganhou o Prémio Pullitzer do 
Drama em 1938, retratava o carácter dos cidadãos de uma comunidade do séc. XX 
através das suas vidas diárias.) (...) «Utilizando processos por vezes similares, com 
o pequeno senão do gosto malabarístico, de brincar com as coisas do teatro e não 
condensar a peça para esta encontrar a sua justa medida, Alexandre Rosado não sou-
be apenas inventar um dos casos mais sérios do nosso teatro, soube ainda reunir o 
eficiente escol de amadores que constitui o Grupo Cénico da Dramática Eborense».

Ao contrário do habitual, a decisão foi extremamente rápida. Um dia após o encerra-
mento do concurso, a Emissora Nacional e os vespertinos da capital anunciavam a vi-



24 reportagem o CEAI

o estudo das aves
e o turismo ecológico
caracterizam o CEAI

Em Évora está sediada uma Organização Não Gover-
namental (ONG) de Ambiente  cuja actividade se centra 
na educação e informação ambientais e no desenvolvi-
mento de acções viradas para a investigação e conserva-
ção das aves, bem como de projectos de animação tu-
rística com base na observação das mesmas. Trata-se do 
CEAI (Centro de Estudos da Avifauna Ibérica), cuja área 
de acção se estende pelo Sul do país (regiões do Alen-
tejo e Algarve), pretendendo cumulativamente alterar 
comportamentos individuais e colectivos em favor do 
ambiente, promover os recursos naturais e impulsionar 
um desenvolvimento sustentável.

Uma visita efectuada à sede social desta organização 
corporativa, localizada no Espaço Ambiente, em plena 
mata do Jardim Público, e construída em colaboração 
com a autarquia e a delegação do Alentejo da Liga para 
a Protecção da Natureza, permitiu à «Évora Mosaico» 
inteirar-se da sua génese e desenvolvimento, dos espaços 
onde decorre a sua actividade, dos projectos em curso 
dentro da região e das ambições que acalenta. A anfitriã 
foi Carla Janeiro, presidente do CEAI, que nos pôs ao 
corrente de tudo isto, numa chuvosa tarde de finais de 
Outono.

Anote-se de imediato que o CEAI se constituiu em 
1991, com base num grupo de jovens que se reuniam  
em torno de um projecto informal chamado VCNP (Va-
mos Conhecer a Natureza de Perto) e gostavam da vida 
natural, mormente de observar aves. «A dinamização 
das nossas actividades começou a fazer-se a partir da 

garagem de um dos nossos associados - o João Luís Al-
meida. Esta era uma situação provisória que queríamos 
ultrapassar rapidamente, pelo que solicitámos à Câmara 
a cedência de um espaço que pudéssemos ocupar» - re-
corda a actual presidente da organização.

O ano de 1997 foi decisivo para o crescimento do 
CEAI. «A autarquia celebrou connosco um protocolo 
para ocupação da antiga Escola primária de S. Matias, 
que ficaria a funcionar como sede e onde poderíamos 
desenvolver acções de educação ambiental, incidindo 
sobre a população escolar» - conta Carla Janeiro, que 
adianta, no entanto, que  a solução encontrada estava 
longe de ser a ideal, dado que por essa altura a organiza-
ção trabalhava quase só com voluntários, os transportes 
escasseavam e o lugar se encontrava a dez quilómetros 
de Évora.

Quase de imediato surgiu a possibilidade de dar cum-
primento ao grande anseio do CEAI de possuir uma es-
tação biológica, isto é, de dispor de um local para se 
fazer investigação e estudos biológicos e ecológicos, a 
par da promoção de acções concretas de conservação 
da natureza, uma infra-estrutura única a nível nacional. 
A organização conseguiu adquirir o antigo posto da 
Guarda Fiscal em Garducho, concelho de Mourão, si-
tuado na margem esquerda do Guadiana e incluído em 
plena Rede Natura 2000 (áreas criadas por imposição 
comunitária e destinadas a contribuir para conservar os 
habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vul-
neráveis à extinção).
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«Mas a consolidação do CEAI  só se concretizou com 
a possibilidade de ocupação desta área do Jardim Pú-
blico de Évora e a construção do edifício, em parceria 
com o município e a LPN, através de uma candidatura 
comunitária ao programa Ambiente, de onde recebemos 
financiamento. Finalmente, pudemos ter uma verdadei-
ra sede social com todas as vantagens funcionais e admi-
nistrativas que isso implica» - confessou Carla Janeiro. 
Resolvido este problema, o CEAI abalançou-se a novos 
cometimentos no domínio das infra-estruturas, entre os 
quais avultou a requalificação da Estação do Garducho. 
O projecto de arquitectura que lhe foi associado preten-
deu conciliar as condições climatéricas adversas com a 
contemporaneidade, integração na paisagem e sustenta-
bilidade energética do edifício.

Erguida praticamente de raiz, a nova estação, orça-
da num milhão de euros, começou a ser construída em 
2006 com verbas provenientes do Programa Operacio-
nal da Região Alentejo, do município de Mourão e de 
diversas empresas, envolvendo uma área de exposição 
permanente, outra de trabalho técnico e uma residência 
para acolher investigadores e estudantes universitários, 
tanto nacionais como estrangeiros. Terminada em 2008, 
a estação do Garducho, da autoria do arquitecto João 
Maria Ventura Trindade, é hoje “a menina dos olhos” 
dos membros do CEAI, dado que o imóvel recebeu no 
ano passado o prémio ibérico de arquitectura da Arquin-
fad (Associação Interdisciplinar da Fomento das Artes e 
do Desenho), com sede em Barcelona.

A presidente do  CEAI diz que a organização pretende 
torná-la igualmente num pólo de atracção para escolas 
e turistas, e vai já pensando na requalificação da Esco-
la de S. Matias para que esta se converta, na zona de 
Évora, num posto de recepção a visitantes, proporcio-
nando a marcação de visitas e a definição de percursos 
da natureza. «A criação de fontes de receitas próprias 
assentes na venda de serviços e materiais é essencial ao 
nosso desenvolvimento. O financiamento do CEAI pas-
sa actualmente pelas empresas que financiam projectos, 
pelas autarquias e por projectos de conservação de aves 
de iniciativa comunitária», revelou Carla Janeiro, que 
adiantou que a organização tem ao seu serviço 14 téc-
nicos superiores, número que ascenderá aos 21 já no 
decurso deste mês.

Dos diversos projectos ambientais entretanto ajusta-
dos, dois incidem  directamente sobre o concelho de 
Évora. O primeiro reporta-se a um estudo, feito em par-
ceria com a Associação de Municípios do Distrito de 
Évora) sobre o impacto das  aves (cegonhas, gaivotas e 
aves de rapina) no aterro sanitário de Évora, tentando 
perceber o que as atrai para o local e apontar soluções 
para uma eventual minimização da situação; o outro, 
efectuado com o patrocínio da Câmara de Évora, visa a 
recolonização dos franceiros (pequenos falcões em ex-
tinção) nas muralhas. Este tipo de aves, que gosta de fa-
zer ninhos em cavidades de ruínas ou em edifícios aban-
donados, vai ajudar a resolver o excesso da população 
de pombos, afastando-os para longe.
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a invulgar leveza
da esgrima

Nos tempos que correm as actividades de lazer são cada vez mais procuradas, tendo 
em vista alcançar o bem-estar, o prazer e a satisfação individual. Pretende-se que as 
horas que sobejam de um desgastante dia de labor  ou de uma intensa jornada de es-
tudo sejam aproveitadas para aumentar a qualidade de vida, posta em causa durante 
a segunda metade do século pela redução substancial da actividade fisica, mediante as 
facilidades decorrentes do progresso tecnológico, as quais deram origem a vivências 
mais sedentárias, com graves repercussões na saúde das pessoas.

Entre os malefícios resultantes deste estilo de vida apontam-se o aparecimento de 
depressões, de comportamentos hostis e de estados de ansiedade, que afectam e per-
turbam o quotidiano das pessoas e, tantas vezes, são propiciadores de apetites desre-
grados e doentios, conduzindo à obesidade deformadora. Ao invés, no campo estético 
e em pleno império dos sentidos, a sociedade exerce uma pressão avassaladora ao 
valorizar ao exagero a imagem de um corpo esguio, magro, demasiado seco de carnes, 
discriminando os obesos e infligindo-lhes pesados danos de imagem e problemas de 
afirmação, resultantes de erros alimentares grosseiros não compensados pelo gasto de 
energias em tempo devido e oportuno.

O recurso à actividade física passa, pois, por ser  um  modo salutar de  recuperar o 
equilíbrio psico-somático, contribuindo para libertar tensões acumuladas, descarregar 
emoções e frustrações ou devolver alguma auto-estima a quem esteja a precisar de um 
estímulo revigorante para se encarar ou avaliar no decurso do dia-a-dia. E se é normal 
que, entre os mais idosos, as preferências se inclinem para a ginástica de manutenção, 
para o ciclismo BTT ou para passeios pedestres, já os 
mais novos vêm optando por práticas desportivas não 
massificadas mas onde predominam a aventura e o ris-
co, herdeiras dos antigos combates, agora enquadrados 
em regras que lhes atenuam a agressividade mas mantêm 
vivo o espírito de competição.

Encontra-se neste tipo de jogos a esgrima, cuja origem 
remonta a cerca de três mil anos atrás. A Bíblia e algu-
mas pinturas egípcias e romanas referem-na como um 
modo de combate com os oponentes a fazerem uso das 
espadas. Primitivamente não sujeita a normas de execu-
ção, os Romanas incentivaram a sua prática, dotaram-na 
de algumas regras e fizeram dela uma arte marcial apre-
ciada. O auge da sua utilização como instrumento béli-
co conheceu-o porém durante a Idade Média. Alemães 
e Italianos eram os grandes mestres no seu manuseio. 
Com eles se desenvolveram as técnicas de combate cor-
po-a-corpo, com e sem armadura, empunhando adaga, 
espada de uma mão, espada longa, lanças e alabardas.

A partir de finais do século XVI as lutas e os com-
bates com espada começaram a perder impacto. A es-
grima renasceu depois como desporto, sendo uma das 
quatro modalidades pioneiras dos Jogos Olímpicos, cuja 
primeira edição se realizou em 1896, apresentando-se 
apenas nas variantes de florete e sabre, e só quatro anos 
depois apareceu a espada. Para o sucesso da sua práti-

ca muito concorreram aspectos como a leveza de mo-
vimentos, a destreza no jogo de cintura, a flexibilidade 
corporal, o desenvolvimento da capacidade de esquiva 
e a subtil fulgurância no ataque, a rapidez de reflexos, a 
elegância na postura e uma ética que obriga os adversá-
rios a cumprimentarem-se previamente.

Em Portugal a prática da esgrima, até 1974, era des-
tinada às elites, mormente as militares. A inerente de-
mocratização desportiva trouxe até Évora o mestre 
João Silva Jeremias, natural de Redondo, profissional 
de esgrima com cursos de Educação Física e respectiva 
especialização, tirados na Alemanha e em França, para 
fazer a iniciação da modalidade no âmbito do desporto 
escolar. Foi celebrado um protocolo entre o Gabinete 
do Desporto Escolar, que se comprometeu a pagar aos 
técnicos; a Escola Secundária Gabriel Pereira, que ce-
deu umas antigas oficinas da Escola Secundária Gabriel 
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Pereira para instalar a sala de armas; a Federação Portu-
guesa de Esgrima, que a apetrechou; e a Direcção Ge-
ral de Educação, que pagou as obras, e deu-se início ao 
Centro de Formação de Esgrima.

O técnico esteve também à frente do Centro de Esgri-
ma da Universidade, tendo a Associação de Estudantes 
conquistado com a modalidade o seu primeiro nacional 
universitário. Durante mais de uma década leccionou a 
cadeira de esgrima (neste caso artística) nos cursos de 
formação de actores do CENDREV. E numa  demons-
tração da ecletismo da esgrima, tornou-se técnico do 
Lusitano Ginásio Clube, assumindo a vertente competi-
tiva, sem descurar porém a formação.

Naquele clube, vai para 13 anos, organizou o respec-
tivo núcleo desportivo e atletas por si treinados apre-
sentam-se, competindo regularmente, nas provas de 
Infantis, Iniciados, Cadetes e Juniores, em masculinos 

e femininos. Individualmente e colectivamente o clube 
já conquistou vários títulos nacionais e torneios interna-
cionais. No seu conjunto há elementos que já represen-
taram Portugal em 5 Campeonatos do Mundo, 4 Cam-
peonatos da Europa e em 21 Taças do Mundo.

Com as obras na Escola Gabriel Pereira a decorre-
rem, o número de praticantes é actualmente de pouco 
mais de duas dezenas. Mas o futuro é risonho: com a 
requalificação da escola, a esgrima vai passar a dispor 
de uma moderna sala de armas,  junto ao  ginásio, mas 
em espaço autónomo, que a Federação apetrechará com 
pista e armas de elevadíssima qualidade, visando a sua 
utilização em grandes provas internacionais. Isto permi-
tirá também aumentar o número de praticantes, mesmo 
adultos e só com meros intuitos lúdicos. Afinal, João 
Jeremias já ultrapassou os 70 e continua mexer-se com 
uma ligeireza espantosa.
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o cativante
Dom Joaquim

Restaurante Dom Joaquim
Rua dos Penedos, 6
Telefone 266 731 105
Encerra aos domingos à tarde
e às segundas-feiras
80 Lugares
Preço médio por refeição – 25,00€
Aceita cartões

à mesa restaurante Dom Joaquim

Évora tem uma quantidade assinalável 
de bons restaurantes, que muitos guias  
turísticos e gastronómicos de referência 
assinalam devidamente. Acontece, po-
rém, que em certos casos os seus respon-
sáveis editoriais decidem do alto da sua 
suficiência que fora da capital nada se 
altera e por isso nem sequer se dão ao 
incómodo de  confirmar se na realidade 
tudo se mantém como em anos  anterio-
res. Daí que os estabelecimentos por si 
destacados já tenham, por vezes, mudado 
de gerência, com natural perda de quali-
dade, ou, noutros casos, tenham mesmo 
fechado portas, induzindo grosseira-
mente em erro quantos neles procuram 
informação idónea. Do mesmo modo, a 
devida e oportuna falta de actualização 
conduz ao ignorar de novas propostas de 
excelente nível  que contribuem para a 
renovação da oferta gastronómica sem 
que os críticos mais conceituados disso se 
apercebam.

Encontra-se nestas circunstâncias o 
“Dom Joaquim”, que abriu a 6 de Mar-
ço de 2007 na rua dos Penedos, situada 
entre o Largo do mesmo nome, onde o 
teólogo e beneficiado da freguesia de S. 
Pedro Francisco de Mendanha, por mer-
cê real de D. João III, o Pio, ergueu gra-
cioso palácio (em 1941, o edifício tinha o 
número 9 A e foi derrubado pelo grande 
ciclone de 15 de Fevereiro, provocando 
a morte de uma criança de quatro anos), 
e o Largo das Alterações, sito num des-
contínuo da Rua Serpa Pinto, e local do 

«grande abalo político, precursor e anúncio dos suces-
sos extraordinários de 1640», consoante a definição do 
grande escritor e historiador do século XIX, Alexandre 
Herculano, citada em adenda à respectiva placa topo-
nímica.

Foi pois nesta artéria que Joaquim de Almeida, o pro-
prietário, antigo empregado de mesa do Bar “Tropical” 
e depois do “Luar de Janeiro”, e mais tarde  chefe de 
cozinha do “Aqueduto”, onde fez os bons dias deste 
restaurante, resolveu montar o seu próprio restaurante. 
Para o baptizar escolheu o seu próprio nome, que ante-

cedeu do título honorífico que nobilitava em tempos de 
antanho os grandes servidores da causa pública. E este 
Joaquim é figura de grandes pergaminhos na nobre arte 
da culinária.

O prédio escolhido para se instalar era uma antiga casa 
de pneus, de há muito abandonada. A reabilitação do 
espaço para a sua nova função implicou a demolição de 
quase todo o espaço interior, do qual apenas veio a sub-
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depois envolta em massa de pão. Dife-
rente do habitual mas a justificar apre-
ciação suave e prolongada. Inovação são 
ainda os filetes de solha, com camarão e 
brócolos, que também não desmerecem, 
bem pelo contrário.

Deglutidos os pratos de substância si-
ga-se para as sobremesas, deliciosas sem 
sombra de dúvida, porque Joaquim de 
Almeida é também doceiro de raro talen-
to. A dificuldade está na escolha entre o 
Fidalgo, o Toucinho Rançoso, a Enchar-
cada de Mourão, o Bolo Cigano Rico 
(gila, amêndoa, ovos e chocolate), Seri-
cá com Ameixas de Elvas e o Torrão de 
Évora. Sempre em homenagem à herança 
conventual da região.

A carta de vinhos está bem apetrechada, 
com saliência para os tintos do Alentejo 
e do Douro. Quanto ao serviço é aten-
to, discreto e simpático, como mandam 
os cânones, justificando menção especial.  
Para quem quiser ir ao Dom Joaquim 
recomenda-se a marcação antecipada. É 
que o restaurante tem clientes fiéis. Aos 
almoços de terças, quartas e quintas-
feiras, mais de um terço das mesas estão 
reservadas para os magistrados das diver-
sas instâncias judiciais da cidade. E eles 
sabem o que é bom. Mas no tribunal da 
opinião pública o Dom Joaquim já fez 
também jus a merecida consagração.

sistir  o tom de pedra natural das paredes 
e a fachada, com limitações de interven-
ção ditadas pelo antigo IPAAR. Ultrapas-
sados estes entraves, o arquitecto João 
Paulo Ferreira ali concretizou o aprovei-
tamento da grande sala dividindo-a em 
três partes: a cozinha, a sala refeiçoeira e 
uma zona de recepção e espera, enquan-
to criou condições para fazer das paredes 
uma galeria cedida gratuitamente aos ar-
tistas que nelas pretendam expor as suas 
produções.

Neste ambiente alegre e acolhedor  é 
assim muito agradável abancar para sa-
tisfazer o palato e a gula, um dos sete 
pecados mortais que, de quando em vez, 
também é necessário desrespeitar. Na re-
alidade, quem consegue resistir às mag-
níficas entradas frias e quentes que em 
número de 18 constam do cardápio,  a 
começar pelo queijo de ovelha amantei-
gado e pelos torresmos do rissol, passan-
do pelos ovos mexidos com espargos ou 
pelos de codorniz com vinagrete, acaban-
do no divinal coelho à São Cristóvão?

No rol das sopas distinguem-se aque-
las em que o excepcional pão alenteja-
no marca presença e são: a açorda de 
bacalhau com ovo escalfado e amêijoas 
(11.00 €), a de cação (10.50 €), a de 
peixe com cheiros alentejanos (26.00 € 
para duas pessoas) e a sargalheta (sopa 

de toucinho) de perdiz tostada no forno 
(11.50), esta de comer e chorar por mais. 
Em terras de sequeiro é normal  que o 
pescado faça poucas aparições. mas os 
pratos de massinha à moda do litoral 
(12.50 €), os bacalhaus à lagareiro e em 
cataplana (12.50 €) e a açorda de marisco 
(25.00 para duas pessoas) comparecem 
com muito garbo.

É nas carnes, está bom de ver, que as 
iguarias do Dom Joaquim atingem o seu 
estado supremo. Bem sápidos os pratos 
de caça: o arroz de lebre malandrinho 
(12.00 €) e a meia perdiz acerejada no 
forno com batatinhas e cebolinhas (12.00 
€). Rescendente aos aromas da planície, 
gabe-se o gostosíssimo borrego assado no 
forno com batatinha a murro (11.50 €). 
Fiel à tradição, a casa confecciona, com 
similar esmero, as suculentas e mui apre-
ciadas migas de espargos com carne de 
porco do alguidar (10.50 €). No tocante 
ao badalado suíno preto, a ementa apre-
senta-o sob a forma de medalhões (12.00 
€) e lombinhos (12.00 €).

Afora do que consta  da lista, Joaquim 
de Almeida reforça-a diariamente com 
mais três ou quatro ofertas. Uma delas, 
porém, está quase sempre disponível e é 
uma criação sua. Trata-se da almofada  de 
porco preto, feita da carne junto ao osso, 
cozida com linguiça e pinhões, a qual é 
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a nova face 
do Évora Hotel

ÉVORA HOTEL
Avenida Túlio Espanca
Tel. 266 748 800
Fax 266 748 806
reservas@evorahotel.pt

166 quartos
4 suites
Aberto todo o ano
Aceita cartões
Preços: de 60 a 566 €

aposentos Évora hotel

Meio alapado numa área florestal que ladeia a estrada 
de acesso à capital do país fica o Évora Hotel, a maior 
unidade hoteleira da cidade. Quem vem de Norte dá 
por ele ao seu lado esquerdo, a cerca de dois quilóme-
tros do Centro Histórico, bastando-lhe depois curvar no 
desvio devidamente assinalado. Mas quem o pretende 
abordar, vindo da zona meridional, terá de prestar a de-
vida atenção à sinalética apresentada, pois o edifício só é 
visível mais de perto, no termo da muita extensa Aveni-
da Túlio Espanca, que sai da Rotunda do Raimundo. Aí 
se apanha igualmente o referido desvio, que conduz, em 
última instância, ao Bairro de Santo Antonico.

Trata-se de um imóvel de grande dimensão e traça 
moderna, pintado em diversos tons 
de ocre, cor tradicional da região. 
Dominado por linhas geométricas, 
parece uma montagem de brinquedos 
Lego, com as varandas dos quartos 
todas iguais e empilhadas simetrica-
mente por andares. Foi construído de 
raiz e representou um elevado inves-
timento por parte de diversos empre-
sários locais, entre os quais figuraram 
os irmãos Fialho (do conhecido res-

taurante), o construtor civil Diogo José 
Castelos e o técnico oficial de contas José 
Godinho Espanhol, estes últimos com in-
teresses noutros ramos de negócio.

Lançado em 1997 como unidade de três 
estrelas e com todas as condições para 
singrar, dado que a presença de hotéis 
ou residenciais de qualidade era ainda 
pequena e o afluxo de turistas nacionais 
e estrangeiros crescia exponencialmen-
te em função da classificação do Centro 
Histórico como Património Mundial, o 
Évora Hotel acabou por defraudar as ex-
pectativas gerais. Três anos mais tarde, a 
HCI – Construções associou-se ao pro-
jecto e paulatinamente foi comprando 
as quotas de outros accionistas, ficando 
com o controlo da esmagadora maioria 
do capital. Mas o problema da fraca ren-
dibilidade do empreendimento residia 
essencialmente na sua deficiente gestão, 
consequência natural da falta de conhe-
cimento e experiência do mercado ho-
teleiro e do turismo, por parte dos seus 
mentores.

Este estado de coisas mudou radical-
mente quando Lino Pereira Coelho, um 
jovem empresário com ligações ao sec-
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tor, decidiu assumir a presidência da ad-
ministração. Estávamos em 2003 e, num 
ápice, tudo mudou. Foram criadas novas 
áreas públicas, construída uma piscina de 
água aquecida, com luz natural, e efec-
tuada uma remodelação completa dos 
aposentos. Em Agosto de 2008 recebeu 
um reforço de vulto, com a contratação 
para director-geral de Miguel de Melo 
Breyner, que durante cinco anos tinha 
exercido idênticas funções no Hotel da 
Cartuxa, sendo proveniente das Pousadas 
de Portugal, onde chegara a director re-
gional do Sul. Dois meses depois, o Évora 
Hotel chegava à classificação de quatro 
estrelas, reflectindo um novo abono de 
credibilidade granjeado em todo o sector 
e ganhando direito a uma nova vida.

Em termos de alojamento, dispõe de 
166 quartos e 4 suites, sendo aqueles 
(tipo standard ou superiores) totalmen-
te equipados com varanda privativa, da 
qual se pode avistar a planície, jardim ou 
piscina, e equipados com telefone com 
acesso directo ao exterior, ar condiciona-
do, TV via satélite, minibar, cofre gratui-
to e secador. A diferença para as suites é 
que estas disponibilizam ainda casas de 

banho privativas forradas a mármore, banheira de hidromassagem e 
ligação exclusiva de internet. Em termos gastronómicos, assinale-se a 
excelente qualidade do Restaurante “Sol Poente”, com prémios alcan-
çados em diversos concursos de Cozinha Alentejana. A ementa muda 
conforme as estações do ano e contempla sempre uma refeição vege-
tariana, sendo igualmente de encomiar o excelente serviço de “buffet 
regional” que serve cerca de 60 almoços diários. Francamente acolhe-
dores o bar e as salas de estar.

No domínio dos serviços de lazer o Évora Hotel dispõe de uma pisci-
na interior aquecida e duas exteriores (uma de grandes dimensões, para 
adultos, e outra para crianças), campo de ténis, jacuzzi, além de 2 equi-
pamentos de sauna. Excelentes são o health & fitness e o wellness cen-
ter que contam com 1500 sócios. Uma zona de jogos de snooker marca 
igualmente presença e, no meio de tanto internacionalismo, sobressai o 
recanto de uma lareira alentejana, para quem aprecie tecer ao seu redor 
um bom e proveitoso cavaqueio. A mais recente novidade é a criação 
de um espaço para actividades ao ar livre, chamado “Monte Aventura”, 
em grande parte vocacionado para o ensino e a prática do golfe.

A unidade é também muito procurada pelos organizadores de eventos 
(congressos, simpósios e outros similares), dispondo de oito salas de 
reunião, das quais merece destaque especial um fórum com capacida-
de para cerca de 500 pessoas em plateia e dotado do mais sofisticado 
equipamento áudio-visual. O Évora Hotel apresenta ainda um amplo 
parque de estacionamento totalmente gratuito. Quem o viu e quem o 
vê, agora bem atraente e apelativo.




