PAT R I M Ó N I O, C U LT U R A E T U R I S M O
D I S T R I B U I Ç Ã O G R AT U I TA

09

ABRMAIJUN2011

o novo
museu
da música

2

sumário

património
4
6
7

Convento de S. Bento de Cástris recebe Museu Nacional da Música
A intrigante Capela dos Ossos
A Casa Nobre da rua de Burgos

reportagem
8

Arquivo Fotográfico Municipal: o passado em imagens

cultura e artes
10
11
12
16

A exemplar probidade de Mariana Perdigão
O incrível republicano Florival Sanches de Miranda
Exposições, concertos e espectáculos
O notável Retábulo Flamengo da Sé de Évora

ambiente
18
20
21

A reconstituição do velho Caminho da Missa
A genuinidade do Jardim da Palmeira
O regresso do francelho

comércio
22

As lojas Gourmet reanimam comércio alimentar regional

memória citadina
24

Apogeu e queda do Fomento Eborense

educação e juventude
26

Cultura Juvenil tem novas perspectivas

à mesa
28

“O Garfo” honra a tradição

alojamento
30

A nobre e monacal Pousada dos Lóios

CORRECÇÃO: no nº8, em artigo intitulado “Palácios de Évora”, as imagens incluídas na página 5 e legendadas como pertencentes ao Palácio do Duque de Cadaval não o são de
facto; pertencem, sim, ao Palácio dos Condes de Basto. A ambas as instituições, e aos nossos leitores, apresentamos as nossas desculpas.
FICHA TÉCNICA

ÉVORA MOSAICO nº 9 – Abril, Maio, Junho 11 | EDIÇÃO: CME/ Divisão de Assuntos Culturais/ Departamento de Comunicação e Relações Externas |
DIRECTOR: José Ernesto d’Oliveira | PROJECTO GRÁFICO: Milideias, Évora | COORDENAÇÃO E TEXTOS: José Frota | CARTAZ: Luís Ferreira | REVISÃO: Teresa
Molar | FOTOGRAFIAS: Carlos Neves | IMPRESSÃO: Corlito – Soluções Gráficas, Lda., Setúbal | TIRAGEM: 5.000 exemplares | PERIODICIDADE: Trimestral
| ISSN 1647-273X | Depósito Legal nº292450/09 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

editorial

editorial
Voltamos com redobrado ânimo neste final do mês de Junho, tempo das festas populares da nossa
cidade e do reencontro de muitos eborenses, nascidos ou aqui criados, que vivem noutras paragens
mas não resistem ao poderoso apelo de um breve e tradicional regresso por alturas da feira de S.
João e S. Pedro. Nem que seja por um dia ou apenas algumas horas, vemo-los, roídos de saudades,
reunirem-se alacremente aos milhares de turistas nacionais e principalmente estrangeiros que constantemente nos demandam para conhecer ou recordar Évora, uma cidade diferente e sedutora na sua
ancestralidade de muitos séculos.
Nestas circunstâncias, como é óbvio, a «Évora Mosaico», para fazer jus à sua condição de revista dedicada ao património, à cultura e ao turismo concelhios, não podia deixar de comparecer à chamada.
Fá-lo com todo o gosto, aproveitando a oportunidade para divulgar mais uma série de monumentos,
pessoas, instituições, sítios, iniciativas e acontecimentos que nobilitaram a cidade e não podem ficar
no olvido, prestando no entanto atenção a tudo quanto da mais diversa ordem venha a produzir
expectáveis repercussões no futuro.
O tema de capa é, assim, consagrado ao velho Convento de Cástris, que poderá salvar-se do estado de ruína que o ameaça se nele vier a instalar-se até 2014, como ficou garantido e desejamos, o
Museu Nacional da Música, actualmente alojado de forma precária numa estação do Metropolitano
de Lisboa. No âmbito patrimonial relança-se o olhar sobre a famosa Capela dos Ossos e a tão pouco
conhecida Casa Nobre da Rua de Burgos, actual sede da Direcção Regional da Cultura do Alentejo.
Em termos de cultura e artes o Arquivo Fotográfico Municipal é alvo de uma reportagem esclarecedora da sua actividade durante os seus 9 anos de existência e mostra-se também o belo e
muito valioso retábulo flamengo da Sé de Évora, que este ano esteve em particular evidência com a
realização de um seminário internacional sobre a sua importância na pintura do Sul da Europa. Na
galeria das pessoas ilustres da cidade relembram-se os vultos de Mariana Perdigão, a primeira mulher
portuguesa a ser nomeada Governadora Civil, e de Sanches de Miranda, uma invulgar e intrigante
figura de republicano.
Também o ambiente está sempre no cerne das preocupações. Nestas páginas se
apresentam a recriação do chamado “Caminho da Missa”, histórico percurso
pedonal dos devotos residentes na zona das quintas, o curioso e genuíno Jardim da Palmeira e o regresso do quase desaparecido francelho, um pequeno
falcão que contribuirá para resolver o problema do excesso de pombos na
zona histórica.
Em relação ao comércio realçamos os efeitos positivos que as lojas “gourmet” estão a obter na reanimação dos produtos alentejanos. Na memória
citadina evocamos a grande empresa de comércio alimentar que foi o Fomento Eborense, fabricante das célebres pastilhas “Pirata”, que fizeram o
gáudio de crianças e adolescentes há cerca de três décadas e meia. E
por falar em juventude, nesta edição se incorpora informação
sobre um novo espaço que lhe é votado, rasgando futuros
horizontes de realização.
Encerra-se a prosa com as habituais referências à hotelaria e restauração de qualidade e o bem organizado cartaz
de espectáculos e exposições.
Voltaremos pelo Outono com uma edição totalmente
preenchida com a passagem dos 25 anos da classificação
de Évora como Património Mundial.

3

4

património s.bento de cástris

convento de s. bento de cástris
recebe museu nacional da música

O convento de S. Bento de Cástris é
porventura o refúgio de freiras mais antigo do país e a fundação monástica mais
antiga a sul do Tejo. Quase tão velho
quanto a nacionalidade, só perdeu o estatuto religioso em 18 de Abril de 1890,
quando da morte da última freira, Soror
Maria Joana Isabel Baptista. Como todos
os prédios da Igreja após o liberalismo,
foi arrolado a favor do Estado, recebendo
a classificação de Monumento Nacional
em 1922. Durante alguns anos acolheu
o Asilo Agrícola e Industrial, recebendo
crianças abandonadas ou jovens sem eira
nem beira que ali faziam a escola primária e complementar e aprendiam práticas
agrícolas, noções gerais de escrituração
mercantil, desenho e as artes e ofícios
para que mostravam inclinação. De 1960
a 2005 serviu de pouso à secção masculina da Casa Pia de Évora.

Depois ficou devoluto, enquanto no Ministério da Cultura, a que
passara a estar a afecto, se procurava encontrar uma solução para o
seu futuro, tornada urgente pelo seu estado de abandono, propício
ao vandalismo e ao saque indiscriminado. Chegou a ser dada como
certa a sua venda a um grupo económico que o pretendia transformar
num hotel de luxo. Estava-se, pois nesta expectativa da concretização
de negócio quando, em Maio do ano passado, o Secretário de Estado
da Cultura, Elísio Sumavielle, de visita a Beja, revelou que o Museu
Nacional da Música iria ser transferido de Lisboa para o Convento de
S. Bento de Cástris, em Évora, de forma faseada, num processo com a
duração de 4 anos e dotado de financiamento comunitário.
E a razão aduzida foi simples: «Fundado em 1994, o Museu está a
funcionar em instalações do Metropolitano de Lisboa, mais propriamente em dois pavilhões adaptados para o efeito, na ala poente da
estação do Alto dos Moinhos, local onde, com um contrato precário
até 2014, nunca teve oportunidade de mostrar todo o seu acervo».
Ficou então a saber-se que essa instalação tinha sido uma solução de
recurso, conseguida através de um protocolo de mecenato cultural
mas que não interessava continuar a manter. Em extensa entrevista
concedida ao quinzenário “JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias”, de
15 a 28 de Setembro de 2010, a anterior ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, acrescentou que «até hoje o Museu Nacional da Música aguarda por umas instalações que façam justiça quer ao seu valioso
espólio, quer ao papel importante que a música teve na afirmação da
nossa identidade cultural».
Gabriela Canavilhas, pianista e licenciada em Ciências Musicais,
elucidou mesmo que em Évora iria ser criada «uma mega-estrutura
para a música, um espaço de acolhimento para instituições musicais e
da historiografia, tal como para o arquivo sonoro». Ora o Convento
de S. Bento de Cástris oferece todas as condições para a receber dada
a sua dimensão, arquitectura, história e recheio artístico. A cidade
possui, também, grande tradição no campo da música portuguesa,
merecendo particular destaque a Escola de Música da Sé de Évora,
que funcionou em todo o seu esplendor entre os séculos XVI e XIX,
na qual se ministrava o ensino da música em regime de internato no
Colégio dos Meninos do Coro, construído para o efeito em 1552.
Teve uma das mais antigas Academias de Música do país e possui um
Conservatório Regional. Ademais, a Universidade de Évora oferece
actualmente através do seu Departamento de Música uma licenciatura nos ramos de Interpretação, Composição, Musicologia e Jazz, e
mestrados nos três primeiros.
Arquitectonicamente o Convento corresponde inteiramente ao pretendido, apresentando-se ainda como um espaço com grande potencial de crescimento, pelo que poderá acolher residências artísticas e
ser sede de uma orquestra do Alentejo. Fundado em 1274 por D.
Urraca Ximenes, da Ordem de Cister, só a partir do reinado de D.
Manuel ganhou a feição que ostenta, mercê de diversas obras de re-

modelação e alargamento do seu espaço físico. A entrada faz-se por um pórtico rematado por um frontão
triangular com as armas e as imagens dos padroeiros da
Ordem: S.Bernardo de Claraval e S. Bento de Cástris.
Toda a construção se ergue em torno de um vasto claustro central de dois e três andares, sendo o inferior com
arcos de ferradura e os outros com arcos de volta abatida e onde se conjugam, num “hibridismo radiante”,
na feliz expressão de Túlio Espanca, elementos góticos,
manuelinos, mudejares e da renascença.
No tocante à igreja merecem realce a nave de abóbada
nervurada de estilo manuelino, e o forramento dos alçados por azulejos azuis e brancos com cenas da vida de S.
Bernardo, da Real Fábrica do Rato, já em estilo rococó.
Mas outros corpos do cenóbio se impõem pela sua singular beleza, como o são as salas capitulares, separadas
por colunas toscanas, e o refeitório, com cobertura pintada a fresco sobre temas dos Evangelhos ou de recriação das estações do ano e rodapé, ainda de azulejos, mas
desta feita polícromos, do tipo maçaroca de milho.
Estes serão, entre outros, os elementos mais distintivos
do interior do convento, que dão para um largo terreiro
outrora ajardinado e a que a conjugação de telhados,
pavilhões e duas torres sineiras confere particular graciosidade. Para culminar, a localização do Convento não
podia ser melhor. Está situado fora das muralhas, a cerca de dois quilómetros da cidade, no sopé do Alto de S.
Bento, em zona razoavelmente arborizada e visualmente

desafogada. Trata-se de um «enquadramento geográfico deveras interessante», como salientou Gabriela Canavilhas. Por outro lado o acesso
é fácil e nas imediações pode construir-se com facilidade um parque de
estacionamento.
É neste cenário que vai ficar, a partir de 2014, a colecção ora depositada na estação do Alto dos Moinhos do Metro de Lisboa, que
passa por ser uma das mais ricas da Europa, reunindo cerca de mil e
trezentos instrumentos musicais dos séculos XVI a XX, principalmente
europeus, mas também africanos e asiáticos, de tradição erudita e popular. Parte substancial é oriunda das antigas colecções particulares de
Michel’Angelo Lambertini, Alfredo Keil (autor do Hino Nacional) e
António Lamas. Dela fazem parte instrumentos muito raros e de inestimável valor histórico e organológico (ramo da musicologia que trata
da classificação dos instrumentos), afigurando-se particularmente notável os de feitura portuguesa, pouco representados noutros museus
do género.
Neste campo são dignos de apreço o cravo de Joaquim José Antunes
(1758), os violinos e os violoncelos de Joaquim J. Galrão e as guitarras
de D. J. Araújo. Realce entre os instrumentos estrangeiros para o cravo
de Pascal Taskin (1782), o piano Boisselot & Fils que Franz Liszt trouxe em 1835, o oboé de Eicentopf e o violoncelo de António Stradivari
que pertenceu ao Rei D. Luís. A concretizar-se o projecto (e tudo indica
que sim), o Museu da Música será o primeiro museu nacional a situarse fora de Lisboa. Em Évora aguarda-se com expectativa o começo da
obras no Convento de S. Bento de Cástris, neste momento demasiado
exposto ao saque e à pilhagem. Até porque no dia 7 de Março foi inclusive roubado um sino da respectiva torre. E as condições do Museu na
estação do Alto do Moinho começam também a degradar-se.
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património a capela dos ossos

Fotografias de Carlos Neves

a intrigante
capela dos ossos
A Casa dos Ossos ou do Desengano, como foi primitivamente designada, é um dos
monumentos eborenses que mais atenção desperta em quem nos visita. Trata-se de
uma capela, ligada à Igreja de S. Francisco, de macabra concepção pré-barroca, em
que as três naves estão completamente revestidas por milhares de ossadas humanas
retiradas, segundo Túlio Espanca, dos antigos cemitérios, no período de dominação
filipina (século XVII).
Umbilicalmente ligada ao espírito religioso dominante no tempo, em que os princípios da contra-reforma imperavam e se proclamava o regresso aos valores morais da
primitiva cristandade, a Capela apela à oração, à meditação e à consciencialização da
tragédia humana, assente no efémero da nossa existência enquanto corpo corruptível
composto de elementos
naturais. Simultaneamente introduzia-se, via Concílio de Trento (1536), o
culto do Purgatório, um
estádio intermédio em
que as almas pecadoras
ficavam a aguardar pela
oportunidade da purificação, só possível de obter através das orações
dos fiéis. Mas esta é uma
tese sem fundamentos bíblicos, sustentam muitos
teólogos.
A criação da famosa Capela dos Ossos deveu-se à iniciativa de três monges franciscanos que resolveram adequar a esse fim um antigo dormitório existente no Convento,
dotado de três espaços longitudinais demarcados por colunas e com a dimensão de
18,70 metros de comprimento por 11 metros de largura, efectuando-se a iluminação
(parca) e a ventilação através de três pequenas frestas existentes no lado esquerdo.
A entrada faz-se por largo portal renascentista, ladeado por colunas de mármore

branco, e cujos capitéis são ornados por
um friso de vieiras, conchas de moluscos usadas pelos romeiros em viagem a
Santiago de Compostela e desde então
tomadas como símbolos de peregrinos.
Logo se depara com o conhecido alerta
dirigido a todos quantos se dirigem para
o seu interior: NÓS OSSOS CÁ ESTAMOS E PELOS VOSSOS ESPERAMOS.
O frontão é ocupado por um quadro representando uma alma do Purgatório. O
que reforça a ideia pelo culto das almas
do Purgatório em recintos do género.
Transposta esta antecâmara entra-se na
Capela propriamente dita. Tudo em volta
se dissolve numa atmosfera sinistra. Mais
de cinco mil ossos, ligados por cimento
pardo, forram as paredes e os seis pilares de forma maciça, excepto numa faixa
interior, revestida de azulejos do século
XVII. Mais macabra, porém, é a exposição de dois corpos semi-mumificados,
um de adulto, outro de criança, suspensos de uma das paredes laterais. Existiu
um terceiro que se desfez por completo
há alguns anos. Este aparato lúgubre é
ainda reforçado pelo tom deprimente de
dois poemas que lembram a brevidade e
o carácter transitório da vida.
O altar-mor, em talha, só se encontra
na Capela dos Ossos desde 1912, tendo
vindo do extinto Convento do Paraíso.
Em frente fica uma arca fúnebre com os
restos mortais dos três frades fundadores,
originários da Galiza. Apesar de ter sido
mandada executar em 1629 só ali veio a
ser colocada em 1708. Quanto às abóbadas foram pintadas de fresco no decurso
do ano de 1810, conforme testemunha
uma placa ali colocada na altura, e contêm elementos eucarísticos e da Paixão
de Cristo e dísticos latinos adequados.
A Capelos dos Ossos ou do Desengano (percebe-se o porquê desta segunda
designação) é, apesar do seu ar soturno
e intimidatório, um dos mais impressionantes monumentos da cidade. Está aberta ao público todos os dias das 9:00 às
12:50 e das 14 às 17:15 no Inverno e das
9:00 às 12:15 e das 14:15 às 17:45 na
época estival. O custo de cada entrada é
de 2 euros, beneficiando os estudantes e
reformados de uma redução de cinquenta cêntimos, havendo autorização para
fotografar ou filmar mediante o pagamento adicional de um euro.
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a Casa Nobre
da rua de Burgos

desconhecidas na esfera da arte portuguesa do tempo. A
estes achados juntaram-se ainda vestígios da ocupação
islâmica. Entretanto o prédio aglutinou um torreão de
dimensões reduzidas, com 4,5 por 5,2 metros de base,
pertencente à ancestral cerca velha, que na sua ala mais
antiga acolhe a actual Galeria de Exposições e onde se
vislumbram manifestações gótico mudéjar, como abóbadas estreladas, janelas de ajimez e arcos de ferradura.
Durante o curto XVI Governo Constitucional (Julho
de 2004 a Fevereiro de 2005), presidido por Pedro San-

tana Lopes, o edifício albergou de forma efémera a Secretaria de Estado dos Bens Culturais, transferida para
Évora no âmbito de uma falhada tentativa de descentralização cultural. Em 2009, no âmbito do processo de regeneração urbana denominado “Acrópole XXI”, a Casa
Nobre da Rua de Burgos foi alvo de nova intervenção
arquitectónica, num investimento avaliado em cerca de
130.000 euros. Dela se incumbiu o arquitecto eborense
José Filipe Ramalho, que a reabilitou, adaptando-a a novas e correctas utilizações que já estão na forja.

Fotografia: Arquivo Fotográfico da DRCALEN

Fica no quarteirão delimitado pelas ruas de Burgos e da Alcárcova
de Cima, o prédio conhecido por Casa Nobre da Rua de Burgos onde
está alojada, desde finais do século passado, a Delegação Regional da
Cultura do Alentejo. Trata-se de um dos muitos edifícios que se ergueram nas proximidades da Acrópole em virtude da instalação na cidade
de diversas famílias da Corte, quando esta aqui montou sede e arraiais
durante largos períodos do século XVI.
Com a posterior debandada real a casa terá sido apropriada pelo Cabido da Sé, passando a residência dos cónegos capitulares da diocese,
dos quais o derradeiro parece ter sido José Joaquim Nunes de Melo, de
existência terrena entre 1740 e1820. Por essa altura já a frontaria do
prédio apresentava a sua actual feição, estendendo-se preguiçosamente
pela rua, com a qual de resto comunica através de um piso térreo donde sai uma escadaria que conduz ao andar cimeiro, considerado o de
maior nobreza.
A nacionalização dos bens da Igreja veio a determinar a sua passagem
a propriedade do Estado e a venda, algumas décadas volvidas, ao abastado agricultor, político e poeta José Carlos Gouveia (1844-1908). Este homem,
que foi, entre outras coisas, Conselheiro
do Reino, Governador Civil e Presidente da Câmara, utilizou-a como residência na cidade, dado que anteriormente
tinha como única moradia a Quinta do
Chantre, onde nascera e igualmente viria
a falecer.
O novo proprietário empreendeu no
edifício avultadas benfeitorias, recorrendo em grande parte à inclusão de
elementos oriundos do recém-demolido
Convento do Paraíso, avultando dentre
eles os azulejos da escadaria, datados do
séc. XVII, e várias portas almofadadas e
tectos interiores em madeira de carvalho
trabalhada. Nos trabalhos efectuados se
integrou também a abertura de um novo
portão de acesso, cuja configuração se
mantém na actualidade.
Os descendentes de José Carlos Gouveia foram ocupando a casa até que, por volta dos anos 90 da centúria
passada, se decidiram pela sua venda ao Estado, nela interessado pelo
seu valor histórico e artístico. Na nobilitada mansão se resolveu instalar
a Direcção Regional de Cultura do Alentejo, que antes estava sedeada
num esguio, discreto e acanhado imóvel na Praça Joaquim António de
Aguiar.
No decurso do processo de renovação do edifício foi encontrada uma
“domus” romana, do séc. II d.c., encravada no respectivo subsolo e
assente na Cerca Velha e visível nas traseiras do edifício que deita para
a Rua da Alcárcova de Cima, apresentando notáveis pinturas a fresco
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reportagem arquivo fotográfico municipal

Arquivo Fotográfico Municipal
o passado em imagens
As habituais páginas dedicadas à entrevista cedem nesta edição o passo à reportagem. Em foco vai estar o Arquivo Fotográfico Municipal,
criado há aproximadamente 9 anos, o qual actualmente já dá guarida a
um significativo acervo de peças onde avultam as imagens dos acontecimentos locais mais recentes e relevantes, um conjunto de espólios de
fotógrafos eborenses adquiridos ao longo dos últimos anos e uma série
de colecções particulares em depósito.
Instalado numa antiga casa senhorial da Rua Diogo Cão, pertencente
anteriormente a Caetano Câmara Manuel, o Arquivo Fotográfico Municipal distribui-se por oito dependências, estando duas delas destinadas a depósito sujo (fotografias não tratadas), outra a depósito limpo,
uma outra a tratamento de colecções, mais duas para o apoio administrativo e atendimento ao público e, novamente, um par que acolhe o
Núcleo Museológico. Aqui trabalham seis funcionárias, entre as quais
duas técnicas superiores, que têm ao seu cuidado mais de 400.000 espécies fotográficas.

Para conhecer este importante património houve a «Évora Mosaico»
de deslocar-se à sede da instituição, onde contactou com a socióloga
Carmen Almeida, directora e alma mater do Arquivo, pessoa avessa a
entrevistas e a protagonismos mas que aceitou testemunhar a história
do Arquivo que, aliás, nasceu de uma sugestão sua nos tempos em que
chefiava a informação municipal e mereceu acolhimento muito favorável do então presidente Abílio Fernandes.
«Tudo começou na década de 90, quando se começaram a recolher
de forma sistematizada as imagens fotográficas relativas a tudo o que
de relevante acontecia na cidade. Por outro lado existiam muitas fotografias feitas entre 1850 e 1950 e que eram parte integrante do arquivo corrente da Câmara. Começámos a pensar na formação de um
Arquivo Fotográfico autónomo, procurando seguir de perto o modelo
do Arquivo de Lisboa, a melhor referência a nível nacional» - revelou
Carmen Almeida no seu gabinete de trabalho.

Nesse sentido enveredou-se por uma
política de aquisição de colecções que
começou com a compra, em 1996, do
espólio fotográfico de António Passaporte, a que se seguiram as de Eduardo Nogueira, em 1999, e as de David Freitas
e de José Pedro Braga Passaporte, fotógrafo da Casa Real, ambas efectuadas no
ano de 2000, ano em que o Grupo PróÉvora, em atitude pioneira, fez depósito
da sua para tratamento e conservação. A
estas juntaram-se as colecções de fotógrafos contemporâneos (António Carrapato,
Eduardo Gageiro, Gérard Castelo Lopes,
José Manuel Rodrigues, Manuel Ribeiro
e Paulo Nuno Silva, resultantes de trabalhos encomendados, produzidos ou
patrocinados pela Câmara, e ainda a de
Marcolino da Silva, ofertada pelo irmão.
O corolário desta actividade traduziu-se
na realização, entre Novembro de 2000
e Abril de 2001, da Exposição “Riscos
de Um Século - Memórias da Evolução
Urbana de Évora”, seguida da sua publicação em livro (catálogo de 222 páginas).
A 21 de Novembro de 2001 foi inaugurado em espaço próprio, «sem que o
mesmo tenha sido adaptado para o efeito», como Carmen Almeida recordou, o
Arquivo Fotográfico Municipal. Desde
logo ficou definida a sua missão, que assentava nos principais parâmetros adiante enunciados: proteger o património
fotográfico local, recolher a produção
fotográfica histórica e contemporânea no
mesmo âmbito, preservar, estudar, divulgar e disponibilizar à consulta pública as
colecções próprias e promover exposições e eventos na área da fotografia, assim como apoiar e incentivar a realização
de estudos e investigações no campo da
história da fotografia local.
No domínio da disponibilização pública o projecto “Memória”, integrado no
CICE (Centro de Interpretação do Concelho de Évora), é uma das realizações
do Arquivo Fotográfico mais estimadas
pela sua directora. Tratou-se de um con-

reportagem arquivo fotográfico municipal

Ao longo dos seus nove anos de actividade Cármen Almeida ressalta
a produção de diversos projectos de animação e divulgação, mormente
aqueles que se consubstanciaram na organização de exposições, produção de catálogos e no apoio à investigação. O seu próprio trabalho
de Mestrado em Museologia incidiu sobre a colecção fotográfica do
Grupo Pró-Évora. E acrescentou: «Importa salientar igualmente os aspectos educativos que temos promovido junto dos jovens, proporcionando visitas guiadas às escolas e às exposições. Agora mesmo temos
em curso um projecto educativo denominado “Fotógrafos, Títeres e
outros Sonhadores”, em que, tendo por base a tradição dos Bonecos de
Santo Aleixo, pretendemos contar a História da Fotografia em Évora».
Outro dos motivos de interesse do Arquivo é o seu Núcleo Museológico, onde, numa das duas salas que ocupa, foi feita a recriação estilizada de um estúdio fotográfico com luz do norte, enquanto na outra
foi instalado o mobiliário de escritório de Eduardo Nogueira, o último
fotógrafo eborense de estúdio. Por isso a sala recebeu o seu nome. No
sentido da sua permanente valorização é concedida prioridade à aquisição de máquinas e artefactos dos primeiros 100 anos de fotografia.
Cármen Almeida considera bastante fecundo o labor até agora desenvolvido em «condições que, não sendo as ideais, são no entanto
suficientes». E apesar de reconhecer a existência de sérios constrangimentos financeiros na actual conjuntura, gostaria de, num futuro próximo, o Arquivo poder contar com um depósito climatizado para melhor conservação das espécies e com o reforço dos meios informáticos,
assim como do quadro de pessoal qualificado.

Fotografias de Carlos Neves

tributo municipal para o Projecto Évora Distrito Digital,
materializado através da digitalização de um banco de
imagens de Évora pertencentes ao Arquivo Fotográfico,
via internet e em baixa resolução e, como tal, de fácil
consulta e utilização, pedindo-se no entanto às pessoas
que citem a fonte e o nome do autor da fotografia. As
imagens constantes deste banco abrangem uma gama
variada de temas - urbanismo, arte e património, etnografia, desporto, equipamentos, actividades económicas
e retratos - datando as mais antigas de meados do século
XIX. O número de imagens facultadas é neste momento
de 1255.
Entretanto, com a entrada do novo executivo socialista, que na realidade se processou pouco depois da
inauguração, nada de significativo se alterou na vida do
Arquivo Na prossecução da política de incorporação de
novas colecções foram compradas as colecções de Mário
da Gama Freixo, em 2005, e de Mário Neves, em 2007,
e registadas as doações dos espólios de Luís Teixeira e
Varela Pécurto e de outras colecções mais pequenas por
parte de particulares. O magnífico trabalho de inventariação, tratamento e conservação efectuado estimulou
Francisco Manuel Fialho, Cavaleiro Ferreira e a Sociedade Harmonia Eborense a celebrarem, com a Câmara
e o Arquivo, protocolos de depósito das suas colecções.
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a exemplar probidade
de Mariana Perdigão
Primeira Governadora Civil em Portugal e mulher com um percurso de vida
notável nas suas mais diversas facetas, Mariana Santos Calhau Perdigão foi seguramente uma das mais ilustres cidadãs eborenses de todo o sempre. Senhora
de grande cultura, porte irrepreensível, distinta mas discreta, determinada e
firme nas suas convicções, impôs-se à consideração de todos pela nobreza de
carácter, pela firmeza das convicções e pelo sentido de solidariedade, responsa-

cia do ensino primário. Com os da sua classe sabia não poder

bilidade, liberdade e democracia que em todas as ocasiões patenteou. Por isso

contar, o mesmo acontecendo com o Arcebispo D. David de

deixou uma marca indelével em todos com quem privou.

Sousa, um prelado pusilânime e timorato, autêntico serventu-

Mariana Santos Calhau nasceu a 20 de Março de 1930 no conhecido Monte

ário dos homens do regime. Ainda assim Mariana Perdigão e o

da Comenda Grande. Pertencente à abastada família dos Calhaus, abastados

seu grupo de amigos conseguiram, em 1973, levar por diante

lavradores republicanos do concelho, fez a escola primária em casa com uma

a ideia de fundar a Associação de Pais e Amigos dos alunos do

professora da escola pública contratada para o efeito. Mas isto era pouco para

Liceu.

a sua ânsia de saber e de conhecimento e acabou por se matricular no Colégio

Chega enfim o golpe militar libertador de 25 de Abril e, ain-

de Nossa Senhora da Conceição (Doroteias) de Évora, que frequentou como

da antes do 1º. de Maio, Mariana e mais quatro dos seus di-

aluna externa, e de seguida ingressou na antiga Escola do Magistério Primário,

lectos companheiros de luta, António Augusto Ramos, Carlos

onde tirou o curso de professora do ensino primário.

Cruz, Rui Trindade e Armando Barbosa, criam o embrião do

Educada nos princípios da Igreja Católica e dotada de uma fé inabalável, a

que será o núcleo do PPD (Partido Popular Democrático), pos-

jovem Mariana sentiu-se tocada pelo espírito de renovação saído do Concílio

teriormente redesignado de PSD (Partido Social Democrata)

Vaticano II e quis que ele se instalasse na sua própria vida. Libertou-se dos pre-

em Évora. Em 21 de Fevereiro de 1980 é nomeada Governa-

conceitos de classe, abraçou em definitivo os ideais de liberdade que já bebera

dora Civil de Évora no 1º. Governo da Aliança Democráti-

dos seus próprios pais e aderiu ao associativismo católico. No início da década

ca, liderado por Francisco de Sá Carneiro, lugar que manteve

de 50 tornou-se presidente diocesana da Juventude Escolar Católica. Nessas

com Francisco Pinto Balsemão e donde saiu em 11 de Julho

andanças fez amizade com António Augusto Ramos e Joaquim Lourenço Ven-

de 1983.

tura Trindade, jovens dirigentes operários católicos que mais tarde vieram a

Ainda nesse ano foi eleita deputada à Assembleia da Repú-

formar com ela o núcleo dos católicos progressistas, sob a influência dessa

blica. Não foi, nem estava no seu feitio, ser mais uma voz si-

figura ímpar de padre que foi José Alves Gomes.

lenciosa e acomodada. Pelo contrário, participou na Comissão

Casara-se entretanto no dia 1 de Outubro de 1955, em Fátima, com o enge-

Parlamentar de Educação e Cultura, no âmbito da qual colabo-

nheiro agrónomo José Gregório Perdigão, de quem veio a ter sete filhos. Mas

rou na elaboração das Leis de Base do Ensino e do Património

esse facto não a impediu de cumprir com muito zelo e dedicação o seu papel

Cultural. Em 1985, tendo cumprido o mandato, afastou-se da

de mulher, mãe e pedagoga no seio da família. Antes já chegara à presidência

actividade partidária. Anos antes, mais concretamente a partir

da Juventude Internacional Católica. Atenta, a PIDE estabeleceu com ela os

de finais de Dezembro de 1981, com a nomeação de D. Mau-

primeiros contactos, organizou-lhe a ficha de delinquente política e passou a

rílio de Gouveia como prelado, reaproximou-se da hierarquia

seguir-lhe todos os movimentos.

católica que a abandonara havia tempo.

Nas eleições de 1969, já com Marcelo Caetano no poder, estará ao lado da

Tornou-se pessoa da máxima confiança do Arcebispo e fez

CDE, sendo candidatos oposicionistas por Évora às legislativas os católicos

parte da Comissão Diocesana Justiça e Paz, da qual aliás che-

Manuel Tierno Bagulho (arquitecto) e o já referido Joaquim Ventura Trindade,

gou a presidente. A sua sólida cultura levou-a ao Conselho Ge-

em companhia dos escritores Mário Ventura Henriques e Armando Antunes da

ral da Fundação Luís de Molina, à condição de fundadora do

Silva, ambos da área comunista.

Clube Unesco em Évora e ao exercício do cargo de Secretária

Fotografia cedida pela família

da Direcção do Instituto de Cultura Vasco Vilalva. A pouco e
Apesar da derrota os católicos de Évora, entre os quais Mariana Perdigão,

pouco foi aparecendo cada vez menos esta mulher de grande

não desarmaram e tentaram abrir na cidade um núcleo da SEDES - pólo de

dignidade e fé indestrutível, que na vida atravessou dolorosas

reflexão oposicionista consentido pelo consulado marcelista, chegando a con-

provações familiares, as quais passaram pela morte precoce do

vidar João Salgueiro para a inauguração. A PIDE/DGS faz abortar o projecto

marido, da irmã e do único filho varão, falecido aos 23 anos

ao colocar um posto em Évora por iniciativa do Ministro do Interior, o temí-

num acidente de viação.

vel Gonçalves Rapazote, advogado, deputado, juiz, presidente da Comissão

Faleceu em casa, ao cair da tarde do dia 11 de Novembro de

Concelhia de Évora da União Nacional e grande latifundiário local, sob cuja

2008, junto das filhas. Pela sua obra cívica, política e humana,

dependência directa se encontrava a polícia política.

a Câmara Municipal de Évora prestou-lhe homenagem pós-

Não mais houve descanso para os oposicionistas eborenses. Mariana Perdigão
correu ainda sérios riscos, o menor dos quais foi o de ser afastada da docên-

tuma, no dia de S. Pedro do ano seguinte, concedendo-lhe a
Medalha de Mérito Municipal - Classe Ouro.

cultura e artes Florival Sanches de Miranda

o incrível republicano
Florival Sanches de Miranda
Nasceu em Beja, no primeiro dia do ano de 1872, este homem que foi figura

principais partidos de matriz republicana tinham lançado o

importante em Évora durante as três primeiras décadas do século passado e

descrédito sobre as novas instituições democráticas. Assumido

que nos seus últimos anos de vida dizia que «só lhe tinha faltado ser Arcebispo

o poder, Sidónio Pais enceta uma política ancorada no poder

e Comandante da Região Militar para aqui ter sido tudo». Cerca de 75 anos

pessoal, repressão e perseguição pessoal, alterações na ordem

transcorridos sobre o seu desaparecimento, os eborenses não sabem exacta-

administrativa e outras medidas avulsas, em suma, emitindo

mente quem foi Florival Sanches de Miranda e apenas o associam ao parque de

sinais inequívocos de preparar o regresso da monarquia. Acaba

jogos do Juventude Sport Clube, que tem o seu nome, e a um pequeno bairro

por cair igualmente no desagrado popular.

que lhe é contíguo.

Para 12 e 13 de Outubro de 1918 são marcados pronun-

Florival era o filho mais novo do casamento celebrado a 25 de Janeiro de

ciamentos militares em Lisboa, Porto, Lamego, Penafiel, Vila

1864, em Beja, entre o militar de carreira Eduardo Augusto de Sanches de Sou-

Real, Coimbra e Évora, para apear Sidónio Pais do poder. Mas

sa Miranda e Mariana Lúcia Guerreiro Montes, naturais daquela cidade alente-

apenas nos dois últimos locais o movimento foi desencadea-

jana. Coube a Aníbal Augusto, primei-

do. E mesmo assim o de Coimbra durou escassas horas. O de

ro rebento do casal, seguir as pisadas

Évora levou três dias a ser sufocado. De Lisboa foi enviado um

do pai, começando por frequentar a

forte contigente militar, que fez com que o comité revolucio-

Escola Militar. Com a patente de te-

nário e os civis que o apoiavam não oferecessem resistência,

nente de Cavalaria viria a ilustrar-se

tendo mesmo alguns fugido. Implicado nos acontecimentos,

nas campanhas de África, em 1885,

Florival Sanches Miranda foi preso e enviado, em companhia

quando ajudou Mouzinho de Albu-

de mais de uma centena de militares e civis, para o Forte da

querque a aprisionar o célebre régulo

Graça, em Elvas, onde ficaram a aguardar julgamento.

moçambicano Gungunhana na região

Dois meses após, mais exactamente na noite de 14 de De-

de Chaimite. Entre 1912 e 1914 foi

zembro de 1918, Sidónio era baleado mortalmente na estação

Governador de Macau e no regresso

do Rossio, tendo-se caído numa situação de impasse quanto à

comandou em Évora o Regimento de

detenção do poder, uma vez que no Norte os fiéis à Monarquia

Cavalaria 5.

se haviam reorganizado como força de resistência. Recolocado

Ao invés de seu irmão, a Florival

o Partido Republicano no poder, Florival Sanches de Miranda

sempre interessaram mais os negócios

é nomeado Governador Civil de Évora, cargo que exerceu en-

e a política que o ofício das armas. A

tre 8 de Julho de 1919 e 30 de Maio de 1921. Em 1920 paga

sua presença em Évora só é detectada

do seu próprio bolso, e em nome de Grupo Pró-Évora, a quan-

no derradeiro lustro da centúria de oi-

tia de 50 contos pela aquisição do Palácio do Amaral (hoje

tocentos, como solicitador encartado,

Governo Civil), para aí se poder instalar o Museu Regional de

profissão em que se requeria como

Évora. Anos mais tarde ambas as instituições permutaram de

habilitações a instrução pública obtida

lugares, num processo que não cabe aqui desenvolver.

em estabelecimento público e a apro-

A partir de 1923 Florival Sanches de Miranda começa a afas-

vação em exames perante o Juiz da

tar-se paulatinamente da política e cessa mesmo qualquer ac-

Comarca, os quais recaíam sobre os

tividade nesse campo a partir do golpe militar do 28 de Maio.

conhecimentos da teoria do processo

Em 1928 negocia com a rica terratenente D. Maria Antónia

e da prática forense, com respeito às diferentes espécies de prazos e dilações.

Vieira de Barahona a compra de terrenos junto ao Asilo, pelos

Republicano assumido, depressa ganhou fama de grande habilidade nas ques-

quais desembolsa faseadamente 45 contos (5 contos de sinal e

tões de que tratava. Perspicaz e com sentido de futuro, meteu-se no ramo dos

o restante de uma só assentada), e que oferece ao Juventude

transportes urbanos, que passou a dominar. Em 1911 associou-se ao comer-

Sport Clube, colectividade desportiva de sua afeição, para que

ciante Brás Simões e ambos criaram a primeira empresa deste ramo, a “Aluguer

este instale ali o seu parque de jogos.

de Automóveis a Sul do Tejo”. No ano seguinte tomou de trespasse a “Empresa

Tinha entretanto acumulado uma razoável fortuna que, além

de Transporte de Trens d’Aluguer”, tendo cedido a sua exploração a outros

de outras coisas lhe permitiu ser o segundo maior accionista

mediante o pagamento de uma renda bem alta.

(sócio-gerente) da Tipografia Minerva Comercial, Lda., onde

É em 1915 que se estreia em lugar de proa na política, sendo eleito Presidente

investiu seis contos de réis, só superados pelos onze contos do

da Direcção do Centro Republicano Democrático. Daí para diante será Admi-

Banco do Alentejo; pertencer ao grupo dos maiores accionis-

nistrador do concelho, Comissário da Polícia e vereador até à eclosão do golpe

tas da Companhia de Seguros “A Pátria”; e ser sócio-gerente

de direita (5 de Dezembro de 1917) que levará ao poder o major Sidónio Pais.

do Salão Central Eborense. Vítima de grave doença, veio a

A participação na I Guerra Mundial e a incapacidade de entendimento dos

falecer em Évora a 29 de Setembro de 1935.
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Festival | Julho, Agosto e Setembro

Música | Julho e Setembro

Escrita na Paisagem

XII Ciclo de Concertos
“Música nos Claustros”

Festival de Performance e Artes da Terra 2011
A Colecção B apresenta a
8ª edição do Festival Escrita na Paisagem em Évora,
este ano subordinado ao
tema “Mitologias”, com
um vasto e diversificado
programa para os meses
de Julho, Agosto e Setembro. Ao eleger o tema
“Mitologias”, o Festival
centra a sua atenção nos
“mitos” e “mitologias”
que pontuam o mundo
contemporâneo, que as
narrativas colectivas vão
disseminando e inscrevendo em nós, revisitando
mitos contemporâneos,
seja numa dimensão histórica, seja estabelecendo
aproximações à cultura mediática e cinematográfica dos
séculos XX e XXI. Uma abordagem centrada nas linguagens da criação contemporânea que desafia artistas e espectadores e os convoca para uma releitura do mundo.
A Colecção B continua a redesenhar a sua marca na
cartografia da criação contemporânea, consolidada no
território alentejano e com maior projecção a nível nacional e internacional. Destaque para a realização de
uma Embaixada do Teatro Italiano em Portugal, co-produzida com o Ministério da Cultura italiano (MiBAC) e
integrada na programação do Festival Escrita na Paisagem. A Embaixada configura uma mostra do que de melhor se faz no teatro da Itália contemporânea, estreando
em Portugal 6 companhias e 8 espectáculos. O Festival
Escrita na Paisagem continua a apostar num programa
transdisciplinar com o objectivo de diversificar e potenciar novos olhares e novos modos de ver, através de
exposições, performances, vídeo, teatro de marionetas,
música, concertos, fotografia, instalação, dança, cinema
ao vivo, workshops, formação, residências de criação, a
4ª edição da Escola de Verão e muito mais!
Locais: Palácio de D. Manuel | Igreja de S. Vicente |
Convento dos Remédios (entre outros)
Info: 266 704 236
Email: info@escritanapaisagem.net
Site: www.escritanapaisagem.net
Org.: Colecção B, Associação Cultural (estrutura financiada por M|C-Direcção-Geral das Artes e Direcção Regional de Cultura do Alentejo)
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Integrado na programação do Festival Terras de
Sol. Consultar programa próprio.

Programa:
2 Jul. | Sábado
Violino e Piano
Lina Uinskyte (violino) e Mauro Dilema (piano)
3 Jul. | Domingo
Concerto pelo “Coro Polifónico Eborae Mvsica”
Direcção de Pedro Teixeira
9 Jul. | Sábado
Canto e Piano
Valérie Vervoort e Jill Lawson (piano)
10 Jul. | Domingo
Violino e Piano
Bruno Monteiro (violino) e João Paulo Santos (piano)
23 Jul. | Sábado
Ópera e Musicais
Abel Chaves (piano), Sofia de Castro (soprano), Inês
Madeira (mezzo-soprano), Paulo Carrilho (tenor) e Diogo Oliveira (barítono)
30 Jul. | Sábado
Canto e Piano
Cátia Moreso (soprano), Leonel Pinheiro (tenor), Ana
Luísa Monteiro (piano)
31 Jul. | Domingo
Clarinete e Piano
Ana Maria Santos (clarinete) e Diana Botelho Vieira (piano)
3 Set. | Sábado
Quarteto de Cordas
Luis Rufo e Susana Nogueira (violinos), Bruno Correia
(viola d’arco), Samuel Santos (violoncelo) e Canto (Joana Godinho)
10 Set. | Sábado
Canto e Guitarra
Orlanda Isidro (soprano) e Fernando Cordas (Guitarra)
24 Set. | Sábado
Violino e Piano
Irina Pak (violino) e Ian Mikirtoumov (piano)

cultura e artes exposições e concertos

Local: Convento dos Remédios (Av. de S. Sebastião)
Horário: 21:30
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

Música | 5 a 7 de Julho

Festival Évora Clássica
Rituais do Oriente e de África

5 Jul. | Terça-Feira | 21:00
Noite Africana
As Máscaras da Lua
O
Sagrado
revisitado
(Burkina Faso)

Formação | 4 a 28 Julho

6 Jul. | Quarta-Feira | 21:00
Noite Indiana
Gotipuas, Herança da Aldeia Raghurajput
Quadros acrobáticos dos
templos de Orissa

Artes no Verão/Oficinas de Dança e
Teatro
Dança:
Tendo como destinatários crianças a partir dos 4 anos de
idade, jovens e adultos de idade maior, em sessões distintas, no Artes de Verão a dança é abordada enquanto
factor de transformação do movimento
natural em movimento criativo. Parte
do movimento natural de cada participante, para desenhar
um caminho que
promove a expressão
das suas emoções,
numa aproximação
progressiva à dança
contemporânea, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
auto-estima, a sociabilização e a criatividade.
Para crianças, jovens e adultos de idade maior.
Teatro:
Nas sessões de Teatro abordam-se os aspectos do drama
como estímulo ao desenvolvimento global de cada indivíduo. O método utiliza o drama e jogo como elementos facilitadores do despertar da criatividade, da imaginação, da aprendizagem, do desenvolvimento e insight
de cada um. Pretende-se que cada aluno desenvolva um
caminho de descoberta pessoal através do drama. Para
jovens e adultos de idade maior.
Professores: Nélia Pinheiro, Rafael Leitão, Gonçalo Lobato e Eliana Campos
Local: Black Box | Zona Industrial Almeirim Norte
(Rua Anibal Tavares, 2)
Horário: 18:30 - 19:30
Dança: Segunda e Quarta-feira
Teatro: Terça e Quinta-feira
Info: 266 743 492
Email: office@cdce.pt
Site: www.cdce.pt
Apoio: M|C-Direcção-Geral das Artes | Câmara Municipal de Évora | Fundação Eugénio de Almeida

7 Jul. | Quinta-Feira | 21:00
Noite Marroquina
Marouane Hajji e o conjunto Akhawane El Fane
Cânticos Sufis da Confraria Skallia de Fez
Local: Palácio Cadaval
Info: 266 70 47 14 | 967 97 97 63 | 918 800 000
Bilhetes: Posto de Turismo e Jardim do Paço
Email: info@palaciocadaval.com
Site: www.festivalevoraclassica.com
Org.: Casa Cadaval | Duquesa de Cadaval
Patrocínio: Câmara Municipal de Évora | Turismo de
Portugal | Turismo do Alentejo, E.R.T.
Preço: 5 euros

Teatro | 14 a 30 Julho

“Émilie e Voltaire”
de Arthur Giron

Que acontece quando dois amantes do conhecimento se
cruzam? Com a vida em eminente perigo - ele pelas suas
ideias inflamatórias e carácter irreverente,
ela pela sua libertinagem sexual e pelos
seus destemidos e inspirados ‘travestis’ financeiros, esta história verídica entre François Arouet (Voltaire) e Emilie du Chatelet
revela-se uma tórrida obsessão alimentada
pela filosofia e pelo amor genuíno. Manifestando sentimentos e paixão de maneiras
inconvencionais, a sua união desafiou e enfrentou os pilares legais, morais e sociais da
sua geração. Resultado: um tumultuoso e fascinante romance. (Comédia dramática; classificação etária: M/16)
Local: Ex-Celeiros da EPAC (Rua do Eborim, 16)
Horário: Quarta a Sábado - 21:30 | Domingo - 16:00
Info: 266 747 047
Site: www.abruxateatro.blogspot.com
Email: abruxateatro@gmail.com
Org.: a bruxa TEATRO
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Teatro | 8 de Julho a 10 de Setembro

“Se o Mundo fosse bom,
o dono morava nele”
Pelo CENDREV

Espectáculo de rua, realizado a partir de textos
de dois autores brasileiros
- Ariano Suassuna e Januário de Oliveira - e de dois
autores portugueses - Gil
Vicente e Gregório Afonso. Um espectáculo integral, onde até o público é
convocado a participar, numa fusão de actores/bonecos/
músicos, subvertendo as unidades de tempo, lugar e acção, deixando soltar-se a imaginação dos espectadores.
Uma dramaturgia que mergulha no universo popular
para falar do desconcerto do mundo.
Ficha Artística:
Encenação: José Russo e Maria Marrafa
Cenografia e figurinos: Inês de Carvalho
Interpretação: Álvaro Corte Real, Ana Meira e José Russo
Músico: André Penas
Locais e datas de realização:
8 Jul. | Bairro do Bacelo
9 Jul. | S. Vicente do Pigeiro
12 Jul. | Bairro da Malagueira
17 Jul. | Torre de Coelheiros
18 Jul. | Bairro Senhora da Saúde
9 Set. | Graça do Divor
10 Set. | S. Manços
Horário: 21:30
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Espectáculos gratuitos e realizados ao ar livre.

Comemoração | 26 de Julho

Dia Mundial dos Avós
Objectos com História

Unidade Museológica da Água é um dos locais de memória da cidade, onde se vão contar as histórias dos seus
objectos através de uma actividade lúdico-pedagógica
que alia o tempo em família à promoção do património hidráulico, através de várias expressões artísticas.
Numa primeira fase, apresenta-se a unidade museológica e o seu espólio, e seguidamente, sentados, em roda,
na Manta da Água, os visitantes escolherão, à vez, um
objecto, de entre vários, desenvolvendo o gosto pela estética, pela leitura, pelo diálogo e pela exploração de

imagens para dar a conhecer a história do objecto.
Através da apresentação dos objectos (um contador, livros, fotografias, desenhos…), as crianças têm acesso à
história da Unidade Museológica da Água e despertam
para a importância da água na sua vida. Actividade dirigida para avós e netos.
Local: Unidade Museológica CEA (Rua do Menino Jesus)
Horário: 10:30-12:30 | 14:30-17:30
Informações: 266 752 954
E-mail: cmevora.crebola@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt/piphe
Org.: Câmara Municipal de Évora – Departamento do
Centro Histórico, Património e Cultura/Divisão de Assuntos Culturais
Entrada Livre

Música | 30 de Julho

Skylark Glenn Miller, Piazolla
& New Orleans Music
Este quarteto de Saxofones que dialogam harmoniosamente transportam-nos para o místico ambiente das
orquestras de Glenn Miller ou para a sensualidade dos
inconfundíveis Tangos de Piazzola, recriando por fim a
magia das noites quentes de New Orleans.
Local: Hotel Convento do Espinheiro
Horário: 19:30
Info: 266 788 200
Email: reservas@conventodoespinheiro.com
Site: www.conventodoespinheiro.com
Org.: Convento do Espinheiro, A Luxury Collection
Hotel & Spa
Nota: Reserva necessária.

Recriação Histórica | 6 de Agosto

Corte D. Manuel 1510-2011
No esplendor do claustro do
Convento do Espinheiro participe na recriação do fausto
da corte manuelina, revivendo os acontecimentos do ano
de 1510. Uma noite quente
de Verão que se anuncia pródiga em eventos palacianos:
música, teatro, dança, poesia
trovadoresca, momos e entremeses, sob mando do mais
estimado eborense na corte
de D. Manuel - Garcia de Resende. Venha saborear os manjares inspirados no exotismo da mesa cortesã no alvorecer do séc. XVI e deixe-se
levar pela história e pela memória da época das grandes
descobertas marítimas portuguesas.
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Local: Hotel Convento do Espinheiro
Horário: 19:30
Info: 266 788 200
Email: reservas@conventodoespinheiro.com
Site: www.conventodoespinheiro.com
Org.: Convento do Espinheiro, A Luxury Collection
Hotel & Spa
Nota: Reserva necessária.

Dança | 24 de Setembro a 22 de Outubro

Festival Internacional
de Dança Contemporânea
A edição de 2011 do Festival Internacional de Dança
contemporânea, apresenta um conjunto de propostas de dança e bailado
por criadores emergentes,
nacionais e estrangeiros.
Um conjunto de trabalhos
de pequeno formato que
exploram as várias linguagens da dança contemporânea da actualidade. A segunda parte do programa continua a 30 de Setembro na Black Box. A apresentação
acontece em parceria com o Festival Solos da Malaposta.
Destaque:
Programa I e II
“Criadores emergentes”
24 Set. a 1 Out. | 21:30
Local: Teatro Garcia de Resende e Black Box (Zona Industrial Almeirim Norte - Rua Anibal Tavares, 2)
Preços: 5 a 10€ | Duração: 1h 10m
Info: 266743492
Email: office@cdce.pt
Site: www.cdce.pt
Produção: CDCE - Companhia de Dança Contemporânea de Évora
Apoio: M|C-Direcção-Geral das Artes | Câmara Municipal de Évora
Nota: Consulte o programa completo do Festival.

Formação | Setembro

Projecto Educativo “Cabinet 1799”
O Cabinet 1799 vai estrear durante as comemorações
das Jornadas Europeias do Património 2011, que têm
lugar todos os anos na última semana do mês de Setembro. Este projecto educativo consiste num gabinete
de curiosidades sobre a história do metro e do sistema
métrico e abre pela primeira vez ao público em Évora.
Uma colecção imaginária; um arquivo temático; dois livros de história(s) do sistema métrico; caricaturas; uma

galeria de retratos de sábios; instrumentos científicos,
globos e mapas aguardam os visitantes. Para crianças a
partir dos 5 anos.
Locais: Casa da Balança e Gabinete da Travessa das Canastras
Horário: Quinta-feira (hora a
definir)
Info: 266 777 192
Email:
casadabalanca@mail.
evora.net
Site: www2.cm-evora.pt/casadabalanca
Org.: Câmara Municipal de
Évora – Departamento do Centro Histórico, Património e Cultura/Divisão de Assuntos Culturais
Nota: Marcações prévias para grupos.

Vinicultura | Permanente

Vinhos do Alentejo
A história do vinho e da
vinha no território que é
hoje o Alentejo exige uma
narrativa longa, com uma
presença continuada no
tempo e no espaço, uma
gesta ininterrupta e profícua que poucos associam ao
Alentejo. Uma história que
decorreu imersa em enredos tumultuosos, dividida entre
períodos de bonança e prosperidade, entrecortados por
épocas de cataclismos e atribulações, numa flutuação
permanente de vontades, com longos períodos de trevas
seguidos por breves ciclos iluministas e vanguardistas.
No Alentejo, para além das muitas castas autóctones
que imprimem um forte carácter regional, variedades
perfeitamente adaptadas à geografia e às condicionantes da paisagem alentejana, primam outras variedades
forâneas, de introdução relativamente recente, castas de
valor reconhecido que reforçam a liderança vitivinícola
do Alentejo.
Actividades:
- Provas de Vinhos “Semanas dos Produtores” (gratuitas)
- Exposição “As Castas dos Vinhos do Alentejo”
- Jogo Didáctico sobre os “Aromas”
Local: Praça Joaquim António d’Aguiar, 20-21
Horário: Segunda-feira | 14:00-19:00 | Terça a Sextafeira | 11:00-19.00 | Sábados | 10:00-13:00
Info: 266 746 498
Email: rota@vinhosdoalentejo.pt
Site: www.vinhosdoalentejo.pt
Org.: CVRA - Comissão Vitivinícola Regional Alentejana
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o notável Retábulo Flamengo
da Sé de Évora
Há muito quem desconheça que do espólio do Museu de Évora faz parte o importante e mui valioso conjunto retabular do primitivo altar-mor da Catedral, encomendado em Bruges pelo Bispo
de Évora, D. Afonso de Portugal, cerca do ano de 1500. Obra notável da arte flamenga esta, que o
prelado eborense de então, homem de muitas posses e importantes ligações na Corte, adquiriu para
enriquecer e adornar, ao gosto da época, o símbolo maior da sua poderosa diocese.
Segundo o historiador de arte Joaquim Oliveira Caetano, antigo director do Museu, é hoje sabido
que o retábulo se integrou num vasto e profundo plano de melhoramentos do monumental edifício,
que em algumas das partes se deteriorara e ameaçava ruir. A
autorização para essa intervenção, que obrigava à remoção
temporária de vários altares e a mexidas nas estruturas de
Museu de Évora
outras salas, foi concedida por uma bula do Papa Alexandre
Largo Conde de Vila Flor
VI em 1495.
Aberto de Terça-Feira a Domingo
O bispo que governou a diocese entre 1485 e 1522 dedas 10:00 às 18:00
cidiu-se então pela construção de um altar-mor que seria
Tempo Médio da Visita - 45 Minutos
preenchido com um conjunto retabular de cuja execução
Entrada 4,00 €
incumbiu uma oficina de Bruges, próxima do estilo do
Gratuita aos Domingos e Feriados até às 14:00

apreciado pintor flamengo Gerard David. Uma escolha
tida como óbvia, dado que a pintura flamenga era muito
apreciada pelos portugueses, que a conheciam através
das relações comerciais com as principais cidades da
Flandres, zona onde Portugal havia criado, quase um século antes, uma feitoria de muita fama e proveito.
A obra produzida tem uma qualidade excepcional e
impressiona pela dimensão invulgar das suas pinturas,
em óleo sobre madeira de carvalho, atribuindo-lhe ainda os especialistas grande importância histórica por ter,
ao que se julga, desbravado o caminho para a emergência de grandes retábulos pintados que viriam a instalarse numa caterva de catedrais e conventos do período
manuelino.
O retábulo do Museu de Évora é composto por 19
pinturas, divididas em duas séries: a primeira compreen-

de a Vida da Virgem e é constituída por 13 painéis, o maior dos quais
com 269,5 cm por 157 cm; a segunda é composta pelos restantes 6,
todos eles alusivos à Vida de Cristo. Ao centro da primeira série está o
maior, que representa a Virgem da Glória e é, curiosamente, o último
da sequência. É antecedido, por ordem, pelo Encontro na Porta Dourada, Nascimento da Virgem, Apresentação da Virgem no Templo, Casamento da Virgem, Anunciação, Presépio, Adoração dos Reis Magos,
Circuncisão, Apresentação do Menino no Templo, Fuga para o Egipto,
Menino entre os Doutores e Morte da Virgem. Os da segunda série são
mais pequenos e menos vistosos e referem-se, de modo indiferenciado,
a cenas da Paixão de Cristo, e servem de predela, isto é, formam a parte
inferior do retábulo.
Entre 2003 e meados de 2009, período em que o Museu esteve encerrado para obras de ampliação e requalificação, o retábulo foi submetido a um profundo trabalho de conservação e restauro, a cargo do
ICM (Instituto de Museus e Conservação). Simultaneamente realizouse um projecto de estudo e investigação, coordenado pelo Museu de
Évora e participado pelo Metropolitan Museum of Art (New York),
New Gallery of Art (Washington, D.C.) e pelo Museu Nacional de Arte
Antiga, em que as pinturas foram restauradas, fotografadas e estudadas
laboratorialmente.
Esta última instituição organizou, entre Fevereiro e Abril de 2008,
a Exposição “Olhar de Perto: Os Primitivos Flamengos do Museu de
Évora”, que resultou num grande sucesso e foi considerada uma das
mais importantes mostras artísticas do ano. Quando regressou ao Museu de Évora foi reconstituído na sua primitiva disposição e colocado
na mesma orientação, na parede do fundo a nordeste. Por outro lado,
o pavimento foi rebaixado para favorecer a visualização de diversos
ângulos e níveis de altura.
Já este ano se realizou, no dia 18 de Fevereiro, em Lisboa, e nos dois
dias seguintes, em Évora, um Congresso Internacional subordinado ao
tema “O Retábulo de Évora e a Pintura Flamenga do Sul”, com o qual
se pretendeu, segundo a organização, «juntar ao conhecimento adquirido um novo enfoque, baseado no confronto de pinturas de Évora com
a produção da Escola de Flandres e com o gosto dos países da Europa
do Sul pela pintura da época».
Ao turista e ao residente se recomenda pois que entre no Museu de
Évora e, mais que não seja, tome contacto visual com esta obra fundamental no âmbito das colecções nacionais de pintura flamenga.
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a reconstituição do
velho caminho da missa
A pouco a pouco vão sendo recuperadas velhas rotas
e itinerários, que o progresso técnico e a evolução da
sociedade tornaram obsoletos, mas que representaram
marcos importantes no modo de deslocação e mobilidade dos que nos antecederam e que importa hoje conservar na memória dos mais novos, tornando-os disponíveis para actividades de lazer. O último a ser recriado
foi o chamado “Caminho da Missa”, um percurso rural
bem antigo que ligava os principais centros de culto religioso na zona das “quintas” de Évora, constituídos pelo
Convento do Espinheiro e as igrejas de S. Roque e do
Senhor dos Aflitos.
Importa em primeiro lugar definir o que era e onde se
situava dominantemente a zona das ditas “quintas”. O
falecido advogado, historiador e investigador de temas
locais Manuel Carvalho Moniz, em trabalho intitulado
“Os subúrbios de Évora nos princípios do século XIX”,
publicado na “Revista de Guimarães”, propriedade da
casa de Sarmento (Centro de Estudos do Património da
Universidade do Minho), esclarece que ela começava

ambiente o caminho da missa

automóvel, requerendo o respeito e a precaução exigidas pelas regras de segurança rodoviária.
O passeio inaugural realizou-se no passado dia 17 de
Abril e contou com a participação de assinalável número
de caminhantes e ciclistas, com partidas a horas diferentes, que tiveram a oportunidade de se identificar com
um dos mais pitorescos percursos históricos do concelho. Entretanto já foi solicitado o seu registo e homologação junto da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, entidade que no nosso país regula o
exercício do pedestrianismo, facto que possibilitará uma
maior divulgação pelos grupos e associações de caminheiros nacionais e internacionais.

Fotografias de Carlos Neves

«logo à saída das muralhas fernandinas e englobava uma zona de pequena propriedade de culturas hortícolas, frutos, vinhas e legumes».
Mais tarde vieram a juntar-se-lhes as culturas cerealífera e oleícola e o
gado doméstico.
Estes requisitos, porém, não eram suficientes para caracterizar a especificidade das quintas de Évora. «É que estas pequenas propriedades destinadas quase exclusivamente ao abastecimento da população
do concelho, continham uma parte urbana, que muitas vezes era uma
boa residência, funcionando como a sua casa de campo para férias ou
meros fins-de-semana». Concentravam-se fortemente nos terrenos hoje
pertencentes às freguesias dos Canaviais e do Bacelo. Acrescente-se que
ter uma quinta com estas condições era sinónimo de prestígio pessoal e
desafogo financeiro na sociedade eborense.
Para servir, em termos religiosos, a população desta vasta zona, que
se estendia por um semi-círculo com um raio de cerca de cinco mil metros, na avaliação de Carvalho Moniz, existia apenas o trio de templos
já referidos, dos quais o mais antigo e importante é a Igreja de Nossa
Senhora do Espinheiro, datada do séc. XV e recentemente restaurada,
quando da adaptação do Convento a Hotel de Luxo. Quanto à Igreja
de S.Roque, construída no séc. XVIII, sinaliza as quintas do Louredo
e está situada nas antigas Terras do “Penedo do Ouro”, nome curioso
dado à escola do Bairro Novo, no qual está inserida. Apresenta linhas
muito simples, tal como a Igreja do Senhor dos Aflitos, cuja fundação
parece remontar ao séc. XVII. A sobriedade na traça acentua-lhes o
aspecto de templos rurais.
Muito recentemente o município, em colaboração com as Juntas de
Freguesia do Bacelo e Canaviais, decidiu reconstituir, tão próximo do
original quanto possível, o velho “Caminho da Missa”, que integra em
parte o medieval “Caminho das 5 Cêpas” (ligação pedonal de Évora à
Igrejinha) e estabelece ligação quer com a Ecopista, quer com o Percurso Ambiental do Aqueduto da Água de Prata. Na sua extensão máxima
o percurso tem à volta de dez quilómetros, de baixo grau de dificuldade, mas que inclui a passagem por três troços de estrada com circulação
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ambiente jardim da palmeira

a genuinidade
do jardim da palmeira
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Na área do seu Centro Histórico, Évora é uma cidade
bem dotada de pequenos jardins, como talvez nenhuma outra no país. Muitos são os que pensam que eles
são o sucedâneo das casa-pátio em que o velho burgo
foi e ainda é fértil ou, numa versão mais alargada, dos
frondosos oásis que existiam junto dos conventos e faziam parte dos seus domínios, tendo revertido para o
domínio público quando da sua extinção e sido posteriormente transformados em lugares de lazer, diversão,
namoro e passeio, continuando a cumprir de igual forma a sua função ecológica e ambiental.
Com efeito, se bem se atentar na localização dos jardins eborenses facilmente se constatará que o Jardim do
Paraíso se encontra na extensão do demolido convento
do mesmo nome, o de S. Mamede existe encostado ao
antigo Convento de Santa Mónica, o de Diana perto do
Convento dos Lóios e o das Canas nas imediações do
Convento de S. Domingos. Estes foram prazeirosos e
amenos lugares de convívio ou de quietude muito importantes para que os que viveram a cidade e na cidade
durante os finais do século XIX até quase ao termo da
centúria transacta.
Por essa altura foi dada cobertura a uma intervenção
deveras infeliz efectuada em todos eles, que os descaracterizou por completo. Consentiu-se na introdução
de elementos espúrios, no abate de algumas árvores,
no empedramento do piso, na eliminação de caleiras,
enfim, numa panóplia de erros, a pretexto de uma pretensa modernidade, que acabou por afugentar os seus
habituais frequentadores. O arquitecto Ribeiro Telles,
professor na Universidade de Évora e um dos pioneiros

na introdução da arquitectura paisagística em Portugal,
censurou duramente essas alterações feitas em espaços
emblemáticos da cidade por apenas um técnico, sem que
mais ninguém tivesse a palavra.
Vem todo este arrazoado a propósito da abertura ao
público, desde o início do ano, do Jardim da Palmeira,
um espaço muito aprazível e contido devido à presença das muralhas fernandinas. Quase desconhecido, fica
situado entre o Hotel M’Ar de Ar e a própria muralha,
estando acessível através de um portão existente na Travessa da Palmeira, na ligação à Rua Serpa Pinto.
Dispondo-se longitudinalmente, o caminho está logo
à entrada rodeado de árvores esguias e bem altas, num
cenário bucólico e romântico. Depois, à medida que
se vai progredindo, o arvoredo apenas se prolonga do
lado esquerdo, acompanhando as muralhas, enquanto
no flanco contrário se estende um bem tratado relvado
que dá para as traseiras do hotel. Segue-se a piscina privativa do mesmo e a porta que dá entrada para o bar,
que poderá utilizar. Palmeiras só se avistam duas entre
muitas árvores.
Mas o nome do Jardim, como o da rua, tem a sua
razão de ser. Ali ficava a Quinta da Palmeira que, para
confirmar a regra, foi propriedade da Ordem da Cartuxa. E o actual Jardim não passa afinal do que resta da
antiga quinta. Com hora de abertura às 9 da manhã e
de encerramento às 17 horas de Setembro a Abril ou às
20:30 de Maio a Agosto, o Jardim da Palmeira merece
ser descoberto e usufruído, pois permite reavivar a genuinidade da flora e a atmosfera tranquila e apaziguadora dos tempos de outrora.
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Após uma ausência de sete décadas dos céus da cidade, o francelho, ou peneireiro-das-torres, está de regresso, em consequência de uma iniciativa conjunta da
Liga da Protecção da Natureza (LPN/Alentejo), do Centro de Estudos de Avifauna Ibérica (CEAI) e da associação espanhola Defensa y Estudio del Medio Ambiente
(DEMA), que procuram recuperar este pequeno falcão
cuja espécie é dada como muito vulnerável e globalmente ameaçada de extinção. O projecto pretende essencialmente contribuir para a redução do
excesso de pombos existentes no Centro Histórico e, em simultâneo, concorrer para a conservação do património natural, inserindo-o em
toda a extensão do Aqueduto da Água de Prata.
Com um comprimento médio entre os 29 e os 32
cm e envergadura entre os 58 e os 72 cm, o francelho foi um ave de rapina vulgar nos campos do Alentejo, estando seu habitat muito ligado à presença humana, em função das suas necessidades de nidificação
e de dieta. Para procriar escolhe cavidades em velhos
edifícios, torres de igrejas, montes abandonados, muralhas, fragas e falésias. A alimentação é feita à base
de invertebrados, particularmente insectos, e pequenos
mamíferos, aves e répteis. O seu espaço de caça preferido são as estepes cerealíferas, os espaços abertos e as
áreas em pousio.
A partir da década de 40 as colónias de francelhos,
que eram inúmeras, principalmente na região, entraram
em acentuado declínio em virtude das grandes modificações acontecidas no uso do solo. As antigas superfícies do seu agrado, onde obtinham parte significativa
da sua alimentação, alteraram-se em consequência da
intensificação da agricultura, o abandono das práticas
tradicionais, a utilização desenfreada de pesticidas, e a
introdução de novas culturas como o girassol, o cártamo e o tabaco reduziram fortemente o seu espaço
vital. Também em termos urbanos os seus locais de reprodução diminuíram fortemente, como resultante da
destruição, reconstrução e limpeza de edifícios que se
associaram às perseguições de que foram alvo.
O seu desaparecimento foi praticamente total. Foi assim que, para inverter a actual situação, as três entidades
citadas decidiram dar corpo a um projecto de reintrodução das espécie na zona de Évora, colaborando paralelamente para a extinção da praga de ratos e redução
dos bandos de pombos que enxameiam a cidade. Tudo
começou com a recolha de 17 peneireiros-das-torres
no Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais
(CARAS), que, já não podendo viver na natureza, ali

encontraram um espaço muito favorável à procriação.
Dado que o francelho é um animal extremamente fiel
ao seu local de nascimento, a ele regressando para nidificar, o CARAS construiu na sua sede, sita na Mata
do Jardim Público, uma estrutura capaz de os receber
no seu retorno. Em Junho do ano passado foram libertadas as primeiras 40 crias, que deverão ter hibernado
em África, nomeadamente a sul do deserto do Sahara.
Espera-se agora que estas voltem ao ponto de origem
para se reproduzirem nos próximos anos, dando início
a uma nova colónia de francelhos no Centro Histórico
da cidade.
Sublinhe-se que o francelho vive normalmente em colónias que resultam do agrupamento de casais. Há-as
com menos de 10 casais mas as maiores vão até aos 150.
As posturas iniciam-se, regra geral, no mês de Abril e
são compostas por 3 a 5 ovos. Antes e depois compete aos machos a alimentação das fêmeas, transportando
para os ninhos presas de maior dimensão, como répteis
ou pequenos mamíferos. A autonomia das crias não é
muito demorada, ocorrendo perto de um mês depois
da eclosão.
Deste projecto faz também parte um programa de monitorização da população reprodutora, bem como da
identificação de novos locais de possível recolonização
da espécie e da possibilidade de melhoria das estruturas
actuais. O CEAI organiza ainda, na área educativa, acções de participação voluntária na conservação e recuperação da espécie, e um programa escolar adaptado aos
diversos ciclos de ensino. Por último, informe-se que o
CARAS está aberto a visitas com marcação prévia.

Fotografia de CEAI

o regresso
do francelho
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lojas gourmet
reanimam
comércio alimentar regional
Certas mentes pernósticas empenham-se regularmente em desvalorizar o papel do comércio enquanto elemento de cultura, recusando-se a entender, em consequência, que a menção a lojas e outros estabelecimentos
deste importante sector de actividade não tem qualquer
cabimento numa revista como a «Évora Mosaico», vocacionada para a divulgação da cultura, do património
e do turismo concelhio. Ora as lojas, particularmente as
do pequeno comércio, fazem parte da riqueza da nossa

as que mais proeminentemente se destacaram no exercício assíduo do comércio».
Ora Évora sempre foi, a par de uma cidade de cultura, um lugar de comércio e serviços desde tempos
longínquos. Nomeadamente, no ultimo século a actividade comercial na cidade atingiu forte expressão e
assinalável prosperidade, assente em pequenas lojas,
a maioria das quais viradas para a produção regional.
Entre elas ganharam particular destaque as mercea-

paisagem urbana e são em muitas ocasiões estabelecimentos de larga história, representativos de formas de
consumo, profissões e modos de vida que tendem inexoravelmente a desaparecer sem deixar rasto de notoriedade. Teimosamente, sobejam os que não aceitam ou refutam a referência, ainda que episódica, concedida a esses
locais, guardiões ainda activos das memórias da cidade.
Atente-se que já em Janeiro de 1926, no nº 2 da “Revista de Comércio e Contabilidade”, o poeta Fernando
Pessoa dissertava do modo que se segue: «A actividade
social chamada comércio, por mal vista que esteja hoje
(...), é contudo um dos dois caraterísticos distintivos das
sociedades chamadas civilizadas. O outro característico
distintivo é o que se denomina cultura. Entre o comércio e a cultura houve sempre uma relação única, ainda
não bem explicada, mas observada por muitos. É, com
efeito, notável que as sociedades que mais proeminentemente se destacaram na criação de valores culturais são

rias, nas quais se vendia a granel o melhor da produção alimentar da região. Três foram particularmente
famosas: a do Anselmo Dias, a do Acácio Santos e a
Titã. Vendiam vinhos, azeites, chocolates, biscoitos,
bolachas, doces conventuais, aguardentes, licores,
chá, café, mel, tudo de qualidade superior e fabricado
na região.

A chegada a Évora das grandes superfícies liquidou praticamente este tipo de estabelecimentos. Difícil se tornou
desde então encontrar locais onde adquirir os melhores
produtos da região. Há uns tempos começaram a surgir
as chamadas lojas gourmet, que estão a atenuar a carência das antigas mercearias de culto nas quais era possível
comprar os sabores mais genuínos e tradicionais da nossa
região. Este interesse passou a transmitir-se aos visitantes,
que procuram levar num determinado produto de qualidade o espírito ou a alma característica de um lugar ou de
uma zona que lhes caiu no goto.
Este preâmbulo serve afinal para justificar a inclusão
neste número de um espaço dedicado às lojas gourmet
existentes na cidade, o que poderá provocar o desagrado às gentes de maiores pruridos intelectuais. Mas afinal, indagará a maioria, o que é um produto ou uma
loja gourmet - cheirando-lhes o vocábulo a heresia gastronómica, a qualquer coisa de estranho, sofisticado e
indefinido. De facto, o termo é de origem francesa e
designava, na sua primitiva acepção,os bons apreciadores de vinho. Hoje já faz parte do dicionário português,

Em 2009 foi nomeada para a Categoria Melhor Empresa Alimentar
dos Prémios Mercúrio.
Mais pequenas são a Erva Doce - dita um loja alentejana com alma que se situa na Rua Romão Ramalho e oferece um leque de vinhos mais
reduzido, vinagres, doces regionais, licores, ginjas, para além de olaria
regional adequada, e a Évora Alforge, ao início da Rua 5 de Outubro,
que comercializa vinho, azeite, enchidos, queijos, mel, compotas e ervas
secas (aromáticas). Mas a compra de um bom vinho, não só das marcas
alentejanas de maior projecção como de produtores independentes (logo
a preços mais acessíveis e de qualidade não inferior a algumas colocadas
no mercado), faz-se na Alentejo de Ouro, Produtos da Alentejo, com
porta aberta na Rua Vasco da Gama. É que o proprietário é, ele próprio,
um produtor independente e logo uma autoridade na matéria.
A mais conhecida é porém a Boa Boca Gourmet, a primeira a radicarse em Évora, em 1984, e já bastas vezes premiada internacionalmente.
O seu projecto “Food + Design” prima pela inovação, utilizando receitas e sabores antigos para oferecer produtos alimentares artesanais
portugueses em embalagens atractivas e cuidadas, que impressionam
pela ousadia do estilo e do design. Nestes moldes se acondicionam com
extraordinário sucesso chocolate, café, bolachas, biscoitos, licores, frutos secos, tisanas, vinhos, compotas e bombons.

abrangendo, como no resto do mundo, tudo o que se
relaciona com os prazeres da mesa.
O conceito gourmet recriou desta forma a promoção
dos produtos regionais e incentivou a escolha criteriosa
do que se consome, exigiu maior rigor no tocante à qualidade dos alimentos e gerou uma nova classe de consumidores que os procuram por todo o lado. No tocante a
Évora, as lojas existentes procuram defender, preservar
e difundir os produtos mais nobres da nossa região, na
sua pureza e autenticidade, e que são um dos grandes
emblemas turísticos da região, suscitando a atenção e o
interesse dos estrangeiros que nos visitam.
Localizada junto ao Mercado Municipal e muito perto
da Igreja de S. Francisco, a Divinus Gourmet é de todas
a maior e mais bem apetrechada. Apresenta mais de 500
sabores diferentes que vão desde os vinhos, licores (de
poejo e de bolota), enchidos, azeites e queijos, passando
pelos biscoitos, compotas, café e mel. Nela poderá apreciar e degustar vagarosamente vinhos e outros produtos,
comodamente instalado no sofás ou nas várias mesas.

Os diversos prémios nacionais (Prémio Mercúrio - o Melhor do
Comércio em 2008 na categoria de novos conceitos) e internacionais
projectaram a empresa além-fronteiras. A exportação é hoje o grande
objectivo da empresa, que está representada já na Itália, Alemanha,
Dinamarca, França, Bélgica e Angola. A Boa Boca Gourmet está actualmente em prédio nobre localizado no histórico Largo das Portas de
Moura.
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O Fomento Eborense foi uma maiores
empresas nacionais de armazenagem,
distribuição, venda e fabrico de produtos alimentares, durante mais de 60 anos,
mais concretamente entre 1922 e finais
dos anos 80, a partir dos quais se desmoronou como um castelo de cartas. Para
muitos a rapidez com que tal império
ruiu é ainda hoje um mistério por explicar do ponto de vista económico mas,
para outros, a queda deveu-se a factores
que tiveram por base graves desinteligências de natureza familiar, associados a um
acontecimento funesto na vida do casal
proprietário e à pouca qualidade dos úl-

apogeu e queda
do Fomento Eborense
timos quadros contabilísticos. Mas esta empresa sempre
se afirmou pelo espírito inovador, dinâmico, criativo e
arrojado do seu principal mentor, Fernando Luís Ribeiro Alves Martins.
Embora tenha começado a funcionar um ano antes, a
empresa só nasceu legalmente como sociedade regional
de importação e exportação de bens alimentares a 3 de
Abril de 1922, sendo seus sócios o comerciante citadino
José Roma Pereira e os lisboetas Filipe Rodrigues Melo
Ataíde e José Filipe Rodrigues. Destes, só José Filipe Rodrigues se manteve quando, em 1930, o pacto social foi
alterado e recebeu a companhia de António França Godinho e Luís Alves Martins. Por essa altura o Fomento
Eborense tinha a sua sede no nº. 80 Rua João de Deus,
local em que, algumas décadas depois, se instalaram
as Galerias Teófilo e actualmente a loja Valadim, ambas
dedicadas ao comércio de vestuário. O estabelecimento
comercial ficava no rés-do-chão, enquanto o primeiro
andar albergava o escritório.
Mais ousado, político e empreendedor que os seus
sócios Luís Alves Martins, que em 1932 se tornou presidente da Associação Comercial de Évora e, três anos
mais tarde, Presidente da Comissão Administrativa da
Câmara Municipal de Évora, foi cimentando a sua posição desembaraçando-se paulatinamente dos seus sócios, à excepção do seu grande amigo António França
Godinho, até se transformar praticamente no senhor
incontestado do Fomento Eborense. Entretanto a em-

presa alargava os seus negócios com a abertura da Fábrica Diana, situada na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, 31, na qual produzia drops, caramelos,
rebuçados e confeitaria variada, a par de gelo comercial,
funcionando também como distribuidora de fósforos,
refrigerantes e cerveja, uma vez que era representante,
para o sul do país, da Sociedade Central de Cervejas.
A 31 de Agosto de 1949, Luís Alves Martins faleceu
inesperadamente no Hospital da CUF em Lisboa, para o
qual tinha sido encaminhado para ser operado de urgência. Natural de Proença-a-Nova, tinha 53 anos e era, na
altura, vogal do Grémio dos Armazenistas de Mercearia.
O seu desaparecimento originou uma recomposição do
capital social, cifrado em 80 contos, e que na parte familiar ficou distribuído da seguinte forma: Alice Ribeiro
Alves Martins (viúva), 19 contos; Fernando Luís Ribeiro
Alves Martins (filho e já seu braço direito nos negócios
apesar da sua juventude), 10 contos; Manuel João Cutileiro Ferreira (genro, futuro deputado da Nação, casado
com Maria Luísa Ribeiro Alves Martins), 5 contos; e
António Descalço de Torres Vaz Freire (igualmente genro, abastado lavrador e consorciado com Maria Noémia
Ribeiro Alves Martins), igualmente 5 contos.
Externamente à família, e dada a relativa inexperiência de Fernando Alves Martins e a necessidade de este
poder contar com o apoio de gente com traquejo na gestão comercial e industrial, manteve-se António França
Godinho, com nove contos, e deu-se entrada a Rogério
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em funções na empresa da mulher de Fernando Martins,
Maria Fernanda Vargas Alves Martins, directora da revista, e da sua filha, Maria Luís (Milucha), então já casada
com António Maria Bustorff Silva, um bom vivant ligado
a uma família bem conhecida do regime salazarista.
Durante cerca de duas décadas o Fomento Eborense
vive o seu período de apogeu. Mas se muito se facturava, também muito gastava na estúrdia lisboeta o casal,
com segunda casa na capital. A férrea gestão anterior
eclipsou-se. Seisdedos Maldonado, péssimo na relação
com os empregados mas competente como administrador, aproveitou um convite de Lisboa e abalou. O 25 de
Abril de 1974 causou as primeiras brechas num sistema
cuja solidez já conhecera melhores dias. A SPAR aban-

donou Portugal, pois as regras do jogo no comércio alimentar foram mudadas e a gestão do supermercado foi
atribuída a quem não possuía conhecimentos para tal.
Entretanto o casamento de Milucha estoirara.
O segundo matrimónio da jovem viria a revelar-se fatal
para o destino da empresa. Maria Luís viria a falecer na
sequência de um parto, já após ter dado à luz um rapaz.
Dilacerado pela dor, o casal deixou de ter condições
psicológicas para gerir a empresa. Tudo se precipitou.
Daí ao descalabro foi um passo. A fábrica e as pastilhas
ainda resistiram por mais algum tempo, mas o Fomento Eborense acabou por cerrar portas em definitivo, em
princípios dos anos 90. O processo administrativo de
dissolução e liquidação, que decorreu na 2ª. Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, só foi concluído,
contudo, em Setembro de 2009.

Fotografias de Arquivo Fotográfico Municipal / David Freitas

Batalha, Luís Paquete Godinho e Fernando Augusto Dinis, todos com
10 contos, e a Manuel de Oliveira Seisdedos Maldonado, com 2 contos, que foi nomeado primeiro como «administrador do estabelecimento e fábricas desta sociedade» e dois anos mais tarde gerente. Dois anos
depois o capital social é aumentado para 100 contos.
Mas o jovem Fernando Alves Martins rapidamente revelou raro talento para o negócio, visão de futuro e espírito desempoeirado. Frequentador dos principais centros europeus do comércio alimentar por
grosso (era frequentador assíduo das grandes internacionais do sector)
e da indústria de confeitaria, começou a pensar no desenvolvimento
e expansão da empresa, alicerçada em novos métodos e processos de
distribuição e produção. Para isso necessitava de fazer grandes investimentos, os quais passavam pela compra das quotas dos sócios mais
conservadores e pela junção da fábrica ao escritório.
Foi ao dar informalmente conta deste seu
projecto a elementos da administração da
Sociedade Central de Cervejas (o Fomento
Eborense era, como se viu, seu distribuidor
para o Sul do País) que estes o incentivaram
a ir em frente, emprestando-lhe a soma para
concretizar uma operação de tamanha envergadura. Em face disto a empresa regista
nova alteração do pacto no ano de 1959,
com Fernando Martins a ficar com uma posição leonina, acompanhado das pequenas
quotas, ainda que também aumentadas, de
Manuel João Cutileiro Ferreira e Manuel
Seisdedos.
Patrimonialmente o Fomento Eborense
amplia o seu espaço na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e transfere para
lá o seu escritório. Aumenta igualmente a
área dedicada à Fábrica Diana. É no início
dos anos 60 que se dá a grande expansão
da empresa e o volume de negócios dispara por completo. Torna-se a segunda maior
empregadora do concelho, só superada pela
Siemens, que por esse tempo também se instala na cidade, e uma empresa de verdadeira
dimensão nacional.
A construção do primeiro supermercado
em Évora marca essa fase de grande dinamismo. Cativado com o êxito da SPAR, empresa holandesa criada em
1932 com o objectivo de reunir numa estrutura única retalhistas independentes de pequena dimensão e grossistas, capaz de se opor ao
aparecimento das grandes cadeias de distribuição da Europa, Fernando
Martins resolveu integrar o Fomento Eborense na referida rede. Para o
efeito mandou construir, na Avenida Leonor Fernandes, num terreno
baldio junto a um posto gasolineiro que ainda hoje ali se mantém, um
edifício adequado à função, de cujo projecto se encarregou o desenhador Daniel Ribeiro Sanches.
Quase simultaneamente são lançadas as pastilhas elásticas “Pirata”,
produção da Fábrica, as quais, correspondendo à febre de mascar que assaltou a mocidade do tempo, obtêm um estrondoso sucesso. Como meio
de apoio à promoção do produto foi criada em 1965 a revista do mesmo
nome, que publicava banda desenhada, histórias, passatempos e concursos e tinha um espaço, reservado ao Clube, de publicitação paralela, que
chegou a reunir 90 mil sócios. Durou catorze anos e marcou a entrada
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cultura juvenil
tem novas perspectivas
A transferência do Serviço Municipal
de Juventude do Pátio do Salema para
um novo espaço situado na Rua do Menino Jesus, próximo do Arco de Santa Isabel e nas traseiras do Governo Civil, veio
alargar as possibilidades da introdução
de novas valências de apoio aos jovens e
facilitar a elaboração de uma nova política concelhia que dê resposta às grandes
questões e problemas com que modernamente se debatem.
O novo local, designado por .J@evora ponto Jovem pretende, segundo a sua
responsável, Luísa Policarpo, apresentarse «como uma estrutura local destinada
aos jovens, disponibilizando uma oferta
cultural, de formação e lúdica diversificada e de qualidade, que permita garantir
visibilidade às suas próprias produções,
fomentando a sua autonomia e ajudando
na sua informação e consolidação da sua
identidade pessoal e cultural.

Daí que o grande objectivo deste novo espaço seja o
de que ele funcione como ponto de encontro, convívio,
lazer e aprendizagem não formal, e futuramente venha
a proporcionar a quem o solicite informações, orientações e esclarecimentos sobre assuntos do seu interesse.
Com propostas já avançadas nesse sentido, este tipo de
consultas abrangerá as áreas da Informação Geral, a
Orientação Psico-Social, a Emancipação Jovem, a Alimentação Saudável, a Orientação Jurídica/Contabilística e a Sexualidade, que serão asseguradas por técnicos
especializados.
Na primeira das vertentes enunciadas, a informação
recairá sobre temas de interesse para os jovens como
cultura, desporto, concursos, tempos livres e voluntariado; o segundo item incidirá sobre o atendimento e
o aconselhamento na área da Psicologia; e o terceiro
versará sobre a área do emprego, através do desenvolvimento de acções sobre técnicas de procura de emprego e
facilitando informações sobre as respectivas bolsas.
Todas as outras funcionalidades propostas são do máximo interesse, sabido que os jovens são hoje afectados
pelo problema da obesidade, desconhecem na sua gran-

de maioria questões relacionadas com os contratos de
trabalho, pagamento de impostos, compra ou arrendamento de casa, divórcio ou conflitos de paternidade. E
os problemas de sexualidade continuam a inquietá-los,
pelo que a realização de campanhas de prevenção de
risco, sexo seguro e prevenção da gravidez continuam a
ser de fácil adesão.
Dispondo agora de três salas interiores e de um largo
espaço exterior, que poderá ser utilizado sempre que o
tempo o permita para a realização de “worshops”, de
mostras, animações musicais e outras formas de expressão artística, Luísa Policarpo, psicóloga de formação,
está convicta de que o projecto a levar a cabo no .J@
evora ponto jovem contribuirá de forma inestimável
para o desenvolvimento social e cultural da juventude
eborense.
Não esquece porém todo o trabalho que ficou para
trás e é naturalmente motivo de orgulho, quando as
condições não eram as melhores, e conseguiu esboçar
minimamente os alicerces de uma estratégia juvenil para
o concelho. E frisou: «Muito desse trabalho foi enquadrado numa perspectiva de “empowerment”, visando
essencialmente que os jovens, individualmente, em gru-

pos informais ou através dos seus representantes nas associações juvenis, reconheçam e identifiquem os seus recursos e as suas necessidades,
o que se traduzirá, para eles, num acréscimo de poder sociocultural,
político, económico e psicológico, permitido-lhes um aumento de eficácia no exercício da sua cidadania».
Entre as iniciativas e projectos desenvolvidos ao longo dos últimos
anos, de natureza pontual ou pela importância de que se revestem devido ao seu carácter anual, destacou as Comemorações do Mês da Juventude, o Espaço Jovem na Feira de S. João, as Bolsas de Estudo, a
criação do Conselho Municipal de Juventude, o programa das “Férias
de Verão” e a implementação do Passe Jovem e do recentíssimo Cartão
do Jovem Leitor.
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à mesa o garfo

“O Garfo“ honra a tradição
“O Garfo” não é dos mais badalados restaurantes eborenses, mas é seguramente um dos melhores, conjugando a maior qualidade da tradição gastronómica alentejana com a acessibilidade dos preços praticados. Abre
portas na Rua de Santa Catarina, em espaço praticamente fronteiro ao Convento do mesmo nome, fundado em
1547 por devoção dos Condes de Vimioso, e extinto
em 1882. Nele viveram freiras dominicanas, exímias na
confecção de doces conventuais, de que sobressaíam as
cavacas, o bom bocado, as raivas, os palitos de amêndoas e os pastéis de nata.
Àquela rua confluía por esses tempos a antiga Rua das
Adegas, local de fabrico, armazenagem e venda de vinho por grosso. No Largo, que antecedia a Rua de Santa
Catarina e leva ainda a mesma designação, abundavam
as tabernas onde, para além da venda do
néctar dos deuses a retalho, se serviam
refeições, se jogava às cartas e aos dados
ou se confraternizava furando os limites
do estabelecido. Ali se afoitavam a beber um copo e/ou a fumar um cigarro as
prostitutas estabelecidas legalmente nas
ruas do Terrique (hoje Rua Egas Moniz)
e Manuel do Olival.
Célebre ficou a Taberna do “Praça”, a
que o filho José António Rolão, jogador
das segundas categorias do Lusitano Ginásio Club nos princípios da década de
30 do século passado, veio a dar continuidade até ao seu encerramento. Os outros estabelecimentos do género por ali radicados foram
também desaparecendo com a desvitalização da artéria.
Nem mesmo o estabelecimento naquela zona, por volta
dos anos 40, do cinema Éden Esplanada, lhe restituiu a
dinâmica de outros tempos.
Foi pois nesta rua a declinar de frequência e importância que, ultrapassado o tempo nupcial, João e Leontina
Marques se lançaram em 1976 à aventura de abrir uma
cervejaria com serviço de petiscos. Como não tinham formação específica trataram de adquiri-la,
ela na cozinha, ele como escanção. Apostas bem sucedidas porque Leontina veio a
revelar-se como uma executante culinária
O Garfo
de mão cheia e João um preparador de viRua de Santa Catarina, 13-15
nhos de fino e rematado gosto.
Telefone 266 709 256
A cervejaria, que entretanto ganhara
Encerra aos Domingos
fama com a feitura de frango no espeto,
30 lugares
passou a restaurante vocacionado para a
Preço médio por refeição – 17,00€
Aceita cartões

gastronomia alentejana. A decisão não
poderia ser mais acertada porque os seus
proprietários, aprimorando métodos e
processos, foram conquistando clientes
e o restaurante foi aparecendo incluído
nas listas das boas casas da especialidade
da cidade, facto que a crescente obtenção
de prémios em concursos de gastronomia
regional veio confirmar.
Passando à apreciação, dir-se-á que “O
Garfo” é um restaurante rústico decorado com cerâmica, evidenciando as suas
características vincadamente regionais,
e com 30 lugares para amesendamento.
As entradas são as típicas da zona, salientando-se a farinheira de porco preto e as
pataniscas de bacalhau. Nas sopas o destaque vai para a de cação, a de beldroegas
e a de peixe, aromatizada com hortelã da
ribeira. Os pratos de carne são, como é
da tradição, substanciais e suculentos,
dominando as tomatadas e as poejadas.
Mas há outras propostas igualmente atraentes e generosas: pezinhos de coentrada, migas de batata com carne de porco,
borrego assado no forno e ensopado de
borrego de cogumelos e o ditos poejos.
É claro que, para acompanhar uma
refeição saborosa e condimentada por
ervas campestres, nada melhor que um
bom vinho alentejano. E neste campo o
ideal é ouvir a opinião de João Marques,
um especialista na matéria. Aliás a sua
garrafeira é poderosa e representativa
das mais diversas produções vinícolas do
Alentejo, a preços relativamente módicos, causa para suprema admiração. Nas
sobremesas merecem especial referência
os doces convencionais como o tecolameco, o morgado real, o pão de rala, a
encharcada e o pudim do Convento dos
Lóios.
O ambiente é acolhedor, o atendimento
afável e o serviço eficiente. “O Garfo” é
um excelente restaurante, de preços comedidos, com clientela fidelizada e com
procura já de gente estranha à região,
mas que ainda não requer reservas.
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alojamento pousada dos lóios

a nobre e monacal
Pousada dos Lóios

A 27 de Março de 1965 a cidade embandeirava em arco com a inauguração da Pousada dos Lóios, instalada no antigo Convento do mesmo nome e erigido, este, sobre as ruínas do primitivo castelo medieval
em finais do século XV. Quebrava-se, por fim, um hiato de duas décadas e meia durante o qual Évora não dispusera de uma unidade do género, que primasse pela alta qualidade e superior conforto. Preencher
tal lacuna tornara-se urgente, porque entretanto, a cidade começava a
concitar o interesse de turistas nacionais e estrangeiros, interessados
em nela pernoitar ou prolongar a estadia para, a partir daqui, se lançarem à descoberta de outras terras espalhadas pelo distrito.
A construção desta unidade hoteleira de excelência integrou-se na
segunda fase da rede “Pousadas de Portugal”, criada em 1940 pelo então Secretariado Nacional da Propaganda, dirigido por António Ferro,
conhecido intelectual do Estado Novo. O objectivo inicial do projecto
visava a promoção turística do país no estrangeiro, oferecendo um conjunto de alojamentos criados de raiz e
disseminados pelo país, que se distinguisse pela prática
de baixos preços, tendo por alicerce a qualidade dos serPousada dos Lóios
viços prestados, com especial atenção para a gastronoLargo Conde de Vila Flor
mia, que devia aproximar-se o mais possível da tradição
Tel. 266 704 051
local. Assim nasceram as Pousadas Regionais, com um
Fax 266 707 248
número reduzido de quartos e onde não era permitida a
estadia por mais de três noites consecutivas, para garan31 Quartos e 2 Suites
tir a rotatividade da ocupação.
Preços: entre 118€ e 238€, consoante três épocas do ano
António Ferro deixaria o cargo onde tão influente fora
Promoções várias ao longo do ano
em 1949. Muitas coisas haveriam de mudar em relação
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aos propósitos inaugurais. A partir da década de 50 o
conceito de Pousada alargou-se ao de “Pousadas Históricas”, como produto do desejo de salvar da ruína e do
esquecimento edifícios históricos (castelos, mosteiros e
conventos), alguns deles Monumentos Nacionais, que
vieram a ser recuperados com fundos do orçamento público e adaptados a funções hoteleiras.
Foi neste contexto que se fez a reabilitação do Convento de S. João Evangelista, da Ordem secular dos
Frades Lóios, de fundação portuguesa e cujos cónegos
regrantes não faziam votos secretos. O edifício tinha
sido mandado erguer em 1485 por D. Rodrigo Afonso
de Melo, primeiro e único Conde de Olivença e governador de Tânger. Em finais do século XIX passou para
a posse do Estado e veio a ser sucessivamente utilizado
como estação telegráfica, escola, quartel, Direcção dos
Monumentos do Sul (1937) e Arquivo Distrital de Évora (1947). Neste interim ganhou o estatuto de Monumento Nacional em 1922.
A intervenção efectuada, projectada a partir de 1957
pelo arquitecto Rui Ângelo do Couto, permitiu ao Convento, de grande valor artístico, recuperar a monacal
atmosfera de antanho e restaurar os testemunhos pictóricos do nobre e esplendoroso tempo da sua fundação.
Assim, a Pousada dos Lóios é actualmente uma unidade de grande requinte, estruturada durante os períodos gótico-manuelino-mudéjar e renascentista, em que
tudo evoca de forma permanente a fase da lusa Idade
de Ouro.
A Pousada dispõe de 31 quartos e 2 suites. Os quartos
revelam-se um pouco acanhados, na opinião de alguns,
dado que correspondem em dimensão às antigas celas
dos monges, todas diferentes umas das outras, mas estão
decorados a preceito e equipados com os requisitos da
vida moderna: ar condicionado, mini bar, TV por cabo,
secador de cabelo, cofre, roupões de banho e internet.
Situam-se no primeiro andar e ainda suportam a presença
de uma cama extra. A eles se ascende por uma monumental escadaria de mármore. Ali ficam igualmente as duas
suites, mais espaçosas, mas que pouco ou nada divergem
dos quartos em termos de conforto e equipamento.
Situam-se no piso térreo os compartimentos de maior
valia arquitectónica. Neles decorria a vida diurna dos
monges, mais terrena e menos contemplativa. Espectacular é o claustro - onde hoje são servidas as refeições
em dias soalheiros - de arcadas geminadas e enobrecido
pela porta da Sala do Capítulo (salão onde os cónegos
se reuniam diariamente para ler um capítulo da Regra
da Ordem e tratavam de todos os assuntos concernentes à existência da comunidade), de belos e adornados

capitéis. Quando o clima o não permite as refeições, tal
como os pequenos-almoços, realizam-se no antigo refeitório dos anacoretas. A antiga cozinha está transformada num bar especial onde se servem aperitivos e vinhos
da mais diversa qualidade e origem.
A oferta gastronómica perdeu a genuinidade de outros tempos, embora tenha qualidade e incorpore alguns elementos da região, tratados agora de forma mais
sofisticada, provavelmente mais próxima do paladar
internacional. A oferta vinícola é bastante boa mas desequilibrada nos preços, em certos casos francamente especulativos. Noutra perspectiva, a Pousada está também
preparada para organizar coquetéis e banquetes.
Para reuniões e conferências dispõe da Sala Império,
antiga sala do D. Prior, revestida de pinturas murais e
de retratos ovalados de grandes figuras da História de
Portugal e em que cada mesa pode acolher 12 pessoas. Também o restaurante pode receber outros eventos,
pois tem capacidade para receber 50 pessoas em configuração de audiência.
De resto a Pousada tem uma pequena mas graciosa piscina e um jardim com esplanada. Nas suas imediações
proporciona passeios de bicicleta, pedestres e de balão
de ar quente, equitação, actividades de tiro e karting,
entre outros. Para além do ambiente de luxo e requinte,
a Pousada dos Lóios possui ainda uma localização privilegiada - ocupa posição central na chamada Acrópole
Eborense.
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