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editorial

editorial
Em época de canícula a «Évora Mosaico» volta ao convívio trimestral com os eborenses e com
todos aqueles que nos visitam, atraídos pelo estatuto de Património Mundial que a UNESCO muito
justamente concedeu ao seu Centro Histórico em 1986. Essa é sem sombra de dúvida a grande marca
de Évora, que foi cidade das mais importantes do Reino, viveu períodos gloriosos e soube preservarse praticamente intacta durante mais de quatro séculos, abraçando no seu perímetro todos quantos
a ela se acolhiam.
Nos últimos quarenta anos, porém, a cidade cresceu e a população duplicou, o que originou a conquista de novos espaços e sua necessária projecção no futuro. Fora da cintura muralhada, novos conjuntos urbanísticos se desenvolveram e ganharam expressão, naturalmente apoiados em concepções
estéticas modernas e mais ousadas, enquadrando-se de forma harmoniosa no contexto arquitectónico da urbe. A elaboração e desenho de muitos deles, a cargo dos principais arquitectos do nosso tempo, conferem-lhe um selo de inegável qualidade e um acréscimo de valor que honra a cidade. Assim
se acrescenta mais património àquele que se herdou, e do qual todos nos tornámos fiéis depositários.
O tema de capa desta edição é por isso mesmo dedicado à moderna arquitectura da cidade. O
seu objectivo é o de ajudar a referenciar e identificar na cidade os edifícios e os bairros que se vão
constituindo como os já designados «monumentos» da vida moderna, integrando-os numa resenha
histórica que traça simultaneamente a evolução urbanística da cidade.
Ainda no campo patrimonial lançam-se as atenções para o magnífico e didáctico Museu das Carruagens e para a quinhentista Igreja de Nossa Senhora da Boa Fé, padroeira da freguesia. O costumeiro
cartaz do trimestre transmite o que de mais relevante irá ocorrer no domínio dos espectáculos e das
artes. E aqui cumpre destacar, pela sua excepcional qualidade, a exposição de escultura hiper realista
e figurativa “A Love Story”, aberta ao público no Palácio de D.Manuel.
Helena Zuber, presidente do Eborae Musica / Conservatório Regional de Évora, muito prestigiada
e prestimosa instituição de cultura musical, é a entrevistada do trimestre. Destaque especial merecem
as personalidades de Francisco José, o romântico cantor dos anos 50, nado e criado na cidade, do
engº. Francisco Colaço do Rosário, o “pai” dos modernos vinhos alentejanos, e também do grande
aguarelista e desenhador Alberto de Sousa, que através das suas obras foi um grande propagandista
e divulgador das belezas de Évora.
O espaço de reportagem incidiu desta feita sobre a Feira do Livro, este ano a
decorrer sob o signo da crise e da resistência à mudança de local. Igualmente se acompanhou o Festival das Gastronomias Mediterrânicas,
no qual foi salientada a excelência da comida alentejana quando
cotejada com outros aromas e sabores do sul europeu. A rubrica
dedicada às lojas com história leva-nos desta feita ao velho Café
Arcada. Do mesmo modo se saúda o ressurgimento da Sociedade
Harmonia Eborense, com mais de século e meio de existência
e que, há bem pouco tempo, parecia caminhar para a extinção.
Na memória citadina evoca-se a crise vivida na Diocese em
1964, quando quatro padres eborenses foram chamados à PIDE
por terem desobedecido a ordens governamentais que proibiam
qualquer comentário à viagem de Paulo VI a efectuar ao
Congresso Eucarístico de Bombaim, que se realizou
na então União Indiana. Como de costume, não
faltam as referências às unidades de qualidade
no campo da hotelaria e da restauração.
Regressaremos em Outubro com um número inteiramente dedicado à implantação da
República em Évora. Até lá, o desejo de óptimas férias para todos.
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a moderna
arquitectura
da cidade
Do seu passado glorioso, cujo máximo esplendor foi atingido na chamada Idade do Ouro portuguesa, Évora
recebeu um invejável legado urbanístico – arquitectónico que tem sabido conservar ao longo de aproximadamente quatro séculos e valeu ao seu actual Centro Histórico a atribuição, em 1987, do estatuto de Património
Mundial. Até há cerca de seis décadas o espaço delimitado pelas muralhas chegou e sobejou para acolher a população citadina, que oscilou entre os 10 mil habitantes no século XVI e os 26 mil por volta de 1930, acontecendo
que apenas nos anos 60 o número de residentes na periferia ultrapassou o dos moradores intra-muros. Só a partir daí pode, pois, começar a falar-se de uma nova arquitectura na cidade, ainda que no período do Estado Novo
se tivessem realizado alguns projectos inovadores que, radicando em concepções tradicionalistas, já anunciavam
a emergência de movimentos sociais e urbano-estéticos diferentes dos padrões de antanho.
A expansão da cidade para fora da zona fortificada iniciara-se com a implantação do caminho-de-ferro em
1863, a que se sucedeu, muitos anos depois, a instalação, na estrada que lhe dava acesso, da fábrica da Companhia Eborense de Electricidade. Assim nasceu, primeiramente, o Bairro Ferroviário e, posteriormente, os do
Rossio Ocidental e do Chafariz d’el Rei. A localização a norte da cidade, em 1916, da Fábrica dos Leões, irá, por
seu turno, dar origem aos bairros dos Leões e do Tenente Pereira. Pouco depois começam a esboçar-se os bairros
do Poço-Entre-as-Vinhas e da Comenda, que alojam principalmente operários da construção civil e de algumas
pequenas unidades industriais que começam a despontar na periferia da cidade. Tudo habitações clandestinas,
sublinhe-se.
É, porém, só na década de 40, quando, mercê de diversas alterações estruturais verificadas na agricultura da
região, parte da mão-de-obra nela ocupada aflui a Évora à procura de emprego e alojamento, que a malha urbana se começa a alterar. Segundo escreveu o arquitecto Jorge Carvalho, «nos bairros que albergam as famílias
oriundas dos meios rurais, construídos no período de 40 a 50, as soluções urbanísticas encontradas caracterizam-se pela construção de habitações com um piso, de pequena dimensão, alinhadas em banda contínua, caiadas a branco, por vezes com rodapés pintados com as cores tradicionais da região. Repetiam-se, em suma, nos
bairros que se iam construindo, as características arquitectónicas das aldeias alentejanas».
Na Avenida de Dr. Barahona, que conduz à estação de caminho-de-ferro, começaram entretanto a aparecer os
primeiros prédios construídos de acordo com a nova traça arquitectónica, conhecida por estilo Português Suave,
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o qual conjugava as características modernistas da engenharia

jectar o Pólo da Mitra, que virá a ser também o responsável pela bem sucedida

portuguesa com elementos exteriores retirados da arquitectu-

recuperação do Convento dos Remédios.

ra portuguesa dos séculos XVII e XVIII e das casas portugue-

No centro histórico são erguidos no meio de alguma celeuma o Centro Co-

sas tradicionais das várias regiões do país e perfilhado pelos

mercial Eborim (Fernando Bagulho, 1983) e o de Santa Catarina (F. Silva Dias,

mentores intelectuais do Estado Novo.

1989). No exterior, o Hotel Íbis e o Évora Hotel marcavam pontos, tal como

Mesmo intra-muros, opera-se a recuperação de edifícios e a

a Universidade, com a execução das residências da Horta das Figueiras e Av.

construção de outros segundo esta linha estética, dita “genui-

Manuel Trindade Salgueiro. Outros complexos para instalações de serviços pú-

namente portuguesa”. Os casos mais evidentes foram a recu-

blicos foram igualmente desenhados sob linhas contemporâneas. A construção

peração de uma residência na Rua dos Três Senhores, a cargo

de novos bairros em antigos espaços de vocação agrícola reflecte em alguns

de Raul Lino, o teorizador da casa à portuguesa, a edificação

casos igual tendência modernizadora.

do Salão Central Eborense (F. Keil do Amaral, 1943), Esta-

Mas é já no decurso da actual década que surgem os grandes empreendi-

ção dos C.T.T. (1948), Agência da Caixa Geral de Depósitos

mentos habitacionais junto à circular e que, embora próximos das muralhas,

(1955) e Palácio da Justiça (1963). Fora de portas, em fase

se enquadram perfeitamente no conjunto. É o caso das Urbanizações da Horta

mais tardia, ficaram as Piscinas Municipais (1961) e a Igreja

da Porta e do Telhal, concebidas pelo notável arquitecto Gonçalo Byrne, e

dos Salesianos (Alberto Braga de Sousa, 1968).

do PIC, da autoria de João Eleutério Jacinto, a que se juntaram, no domínio

Exteriormente, a expansão passara a fazer-se de forma orde-

público, os novos edifícios do Centro de Saúde e do Ministério da Educação.

nada a partir de 1947, altura em que o governo aprovou para

Na reabilitação e adaptação a fins hoteleiros tornaram-se paradigmáticas as

Évora o plano de Étiènne de Gröer, um urbanista francês de

intervenções verificadas no Convento do Espinheiro e no Colégio das Donze-

origem russa trazido para Portugal pelo Ministro das Obras

las. Na Acrópole, Raul Hestnes Ferreira e João Carrilho da Graça assinaram

Públicas de então, engº. Duarte Pacheco. Adepto do conceito

as espectaculares renovações do Museu da cidade e Colégio dos Meninos do

inglês de cidade-jardim, este urbanista decidiu-se pela implan-

Coro. Também a Igreja inovou com a construção do complexo paroquial dos

tação de um modelo de crescimento que implicava uma se-

Álamos e da Igreja do Bacelo.

paração radical em relação ao estilo arquitectónico do burgo

Cabe contudo à Universidade de Évora a iniciativa daquele que é já consi-

medieval. Assim nasce a Zona de Urbanização nº. 1, destinada

derado pelos críticos da especialidade o mais singular marco da arquitectura

à construção de habitação social: Bairro da Câmara, Bairro do

eborense contemporânea. Trata-se do Colégio das Artes, situado na antiga Fá-

Legado do Operário e Bairro dos Funcionários das Caixas de

brica dos Leões, que Cristina Campos, na revista “Artes e Leilões”, considerou

Previdência, à mistura com algumas moradias isoladas, desti-

«um projecto de reabilitação que alia de forma exemplar a manutenção das

nadas à classe média.

reminiscências do passado à ousadia da contemporaneidade, materializada esta

Os anos 60 vão constituir-se como o ponto de viragem nesta

na selecção de materiais (predomínio de estruturas metálicas) e tecnologias de

situação. Durante essa década, pela primeira vez o número de

ponta incorporadas, criando uma simbiose perfeita com a sua actual funciona-

residentes na periferia ultrapassou o de moradores intra-mu-

lidade». O projecto é da jovem arquitecta Inês Lobo, vencedora do concurso

ros (15.994 contra 12.692). Esta alteração foi desencadeada

internacional, e lembra a carruagem de um futuro TGV.
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pela urbanização das antigas Quintas de Santa Catarina, Vista
Alegre e Tapada do Ramalho, as quais projectam, ainda de
acordo com Jorge Carvalho, em novas características arquitectónicas «a imagem da vivenda de 2 fogos/2 pisos com profusão
de materiais de construção civil e formas rebuscadas, que se
generalizou mais ou menos por todo o país e que atraíram as
classes médias da cidade, tendo-se tornado imagem de prestígio de alguns estratos sociais».
Só em 1980, com a cidade em plena explosão demográfica,
a ultrapassar os 50.000 residentes e a expandir-se, em força,
para fora das muralhas, aparece a primeira obra de referência
em termos de arquitectura contemporânea. Foi o projecto do
Bairro da Malagueira, da autoria do conceituado arquitecto
Álvaro Siza Vieira, que teve por objectivo construir um complexo residencial de 1.200 casas em banda ou geminadas com
construção atribuída a cooperativas de habitação. Combinando uma tipologia autónoma inspirada na arquitectura alentejana com elementos de base racionalista e geométrica, este
projecto de habitação social desprovido de sótão ou cave e encimado por um terraço, e privilegiando a ausência de vizinhos
quer em cima, quer em baixo, pela incorporação de muros
Dificuldades financeiras ditaram a sua interrupção quando
já fora premiado internacionalmente e concitado a atenção
de escolas, professores e alunos de diversos países. Mas Siza
Vieira acabou por abrir a cidade ao interesse de diversas instituições interessadas nos novos modelos arquitectónicos. Em
1996 a Universidade de Évora convida Vítor Figueiredo a pro-

Fotografias de Carlos Neves

altos, foi alvo de intensa polémica.
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o singular
Museu das Carruagens

Fotografias de Carlos Neves

Situado atrás da Catedral e afastado dos principais
arruamentos da urbe fica o Museu das Carruagens,
provavelmente o menos conhecido edifício do género
existente na cidade, apesar de ter um número anual de
visitantes na ordem das duas dezenas de milhar, normalmente constituído por turistas e grupos de estudantes
interessados em conhecer um dos meios de transporte
mais característicos dos séculos XVIII e XIX. Instalado
nas antigas cavalariças do Palácio de S. Miguel, o Museu
foi inaugurado em 1995 por iniciativa do Instituto de
Cultura Vasco Vill’Alva (ICVV), pretendendo corresponder à necessidade, então urgente, de preservar este
tipo de património cultural.
A colecção de carruagens resultou de um acordo de
cooperação celebrado entre o ICVV e vários proprietários das mesmas, que tornou possível reunir uma dezena
de exemplares deste meio de transporte que teve como
antepassados o coche e a diligência, igualmente puxados
por duas parelhas de cavalos e marcas distintivas de nobreza e poder. O coche, especialmente destinado à realização de grandes viagens, aparece no século XIV como
marca distintiva de nobreza e poder, oferecendo grande
conforto e protecção contra as inclemências do tempo.
A diligência surge um pouco mais tarde e visa já o transporte colectivo e regular de passageiros e mercadorias
com estações e locais de paragem definidos, alguns ofertando lugares de pernoita e de descanso.
A introdução do caminho-de-ferro em meados do século XIX e a rápida expansão da respectiva rede fizeram perder importância aos coches e carruagens colectivas enquanto meios de transporte terrestre de longa

distância. Passam a predominar as carruagens mais ligeiras e elegantes, destinadas a pequenos passeios de parque, de campo ou de cidade, puxadas apenas por uma
parelha de equídeos – e às vezes por um única besta – e
utilizadas normalmente por burgueses ricos para as suas
deslocações diárias de negócios ou outras em que necessário se tornava fazer gala de riqueza e de diletantismo,
frequentando os saraus, a ópera, as “soirées” e os clubes
de muita distinção.
No caso vertente, José Maria Eugénio d’Almeida
(1811-1872) tinha sido um plebeu que se impôs no mundo dos negócios enquanto comerciante, contratador, especulador, financeiro, industrial e grande proprietário
urbano (em Lisboa) e rural (nomeadamente em Évora).
Começou por se afirmar como bacharel em Direito e
depois foi consecutivamente à condição de magistrado,
deputado, par do Reino e conselheiro de Estado. Quando morreu o seu património estava avaliado em 1700
contos, uma soma impressionante para a época, ao que
parece a terceira maior do país. Seu filho Carlos Maria (1846-1914) e posteriormente o neto, herdeiro por
inteiro do nome do avô (1873-1937), limitaram-se a
gerir a fortuna e a viver à larga, que o dinheiro chegava.
Foi este último José Maria que viu D. Carlos em 1908
atribuir-lhe o título de Conde de Vill’Alva, o qual foi
legado por descendência a seu filho Vasco.
D. Vasco Maria Eugénio d’Almeida (1913-1975) viria a ligar-se muito a Évora ao recuperar imenso património a ameaçar ruína e mostrar para com a cidade e
seu termo uma generosidade sem limites. A sua viúva,
Maria Teresa Ortigão Burnay Belo, se ficou devendo a
fundação do Instituto de Cultura que reúne agora a bela
colecção de viaturas do tempo e que um “Tonneau”,
um “Brougham” (vulgo “Coupé”), uma “Victoria” e um
“Break” pertenceram à Casa Vill’Alva, e uma “Calèche”,
um “Landau”, um “Tillbury” e outro de modelo mais
pequeno, uma “Ladies Phaeton” e um “Buggy”, são
pertença de outros mas que ali estão ao abrigo do referido acordo. Uma cadeirinha do Século XVIII de um só
lugar e transportada por dois a quatro lacaios, utilizada
entre nós para transporte de doentes, de damas da corte
e eclesiásticos, e uma teliz – peça de pano bordado para
cobrir as selas dos cavalos, quando apresentados à mão
em cerimónias diversas – da mesma época, completam
o acervo.
O Museu irá encerrar durante um ano a partir do mês
de Agosto, para que sejam realizadas obras de beneficiação das instalações. Se quiser vê-lo ainda em 2010
apresse-se. Está aberto todos os dias excepto aos domingos, em horário idêntico ao das outras instituições do
género.

a lendária
igreja de Nossa
Senhora da Boa Fé

A Igreja de Nossa Senhora da Boa Fé é
um dos mais interessantes templos existentes nas freguesias rurais do nosso concelho, a merecer visita oportuna e observação atenta. De uma forma geral, crêem
os historiadores que no terreno que hoje
ocupa terá existido primeiramente uma
ermida erguida em honra de uma santa
muito venerada pela população local. A
sua construção remontará à livrança da
população à temível peste que assolou o
pequeno lugar e vizinhanças no reinado
de D. Fernando, não havendo notícia de
alguém ter sido afectado por tão terrível
moléstia. Desse edifício primitivo nada
resta, pelo que é de supor que a actual
Igreja tenha sido erguida sob os seus antigos fundamentos em princípios do século
XVI, a qual foi depois sujeita a diversas
alterações e benfeitorias nas duas centúrias seguintes que lhe deram a feição que
hoje exibe.
Classificada em 1986 como Imóvel de
Interesse Público pelo Ministério da Cultura, a Igreja situa-se a cerca de 16 Km de
Évora e chega-se até lá através de um desvio existente na EN 114 que estabelece
a ligação com Montemor-o-Novo. Possui
planta rectangular e fachada voltada a
Norte, sobressaindo dos primórdios da
sua construção o magnífico portal ma-

nuelino, com arco em cortina rematado
por pinhas e coroado com uma cruz de
Santiago, e a escultura quinhentista policromada de Nossa Senhora da Boa Fé
(Virgem com o Menino), em honra de
quem a Igreja foi construída e que se encontra em retábulo de talha existente na
capela-mor. Imagem «mui milagrosa», revelou o padre Sebastião da Silva Correa
(sic) na Memória Paroquial da freguesia
escrita em 2 de Maio de 1758.
Esta imagem poderá ou não ser uma
réplica da original que terá estado na primitiva ermida, local de grandes romarias,
sendo por essa altura conhecida por Senhora das Nascenças. É que a sua datação
parece difícil de estabelecer, dado que foi
objecto de múltiplas repinturas, o que
consente diversas interpretações. A existência de narrações antiquíssimas sobre
a sua existência parece poder admiti-lo.
Tem-se no entanto por certo que foi por
virtude dos muitos benefícios colhidos
por aqueles que invocavam o seu auxílio,
denotando grande fé na sua intercessão
junto do Deus, designadamente na protecção do gado, que a sua designação
veio a ser alterada para Senhora da Boa
Fé.
O ícone da santa, em madeira estofada
e que a apresenta, como atrás se refere,

com o Menino Jesus ao colo roendo uma
romã - símbolo da fertilidade – encontrase em trono especial junto à capela-mor.
Ladeando esta, coberta de painéis de azulejos com passagens e motivos da vida da
Virgem, foram abertas outras duas capelas de menor dimensão dedicadas ao Senhor Morto (Crucificado) e a Nossa Senhora do Rosário. Quanto à nave central,
ela foi reparada numa das intervenções
referidas e forrada igualmente a painéis
de azulejos com temas marianos e dos
evangelhos, para lá de frisos decorados
com pássaros e sanefas. Em anexo à igreja
e apartada em duas divisões localiza-se a
sacristia, acontecendo que uma delas ainda ostenta a traça original quinhentista
exibindo cobertura de abóbada nervada.
Na citada memória paroquial, o padre
Correa descreveu-a como uma «igreja situada em hum alto e rodeada por todas
as partes de mattos de estevas, murtas,
carrascos e alecrins, e outros mais, em
que fazem rossas para semearem trigos,
senteos, e sevadas, que hé o mais que nesta freguesia se cultiva». Na sua avaliação
esta «terá que oitenta e quatros vizinhos
e duzentas e vinte pessoas maiores e sincoenta menores, pouco mais ou menos».
A população irá descer sucessivamente
nas décadas seguintes mas em 1900 está
de novo em alta, com o registo oficial de
1.028 almas radicadas.
Com o advento da República é-lhe retirado o estatuto de freguesia e passa a
ser integrada na de Nossa Senhora da
Graça do Divor. Mas a Arquidiocese não
a despromove e mantém-lhe a condição
de paróquia. Em 1926 a ditadura militar
restitui-lhe a autonomia administrativa
perdida. O número irá sempre em crescendo até atingir os dois milhares nos
tempos da Reforma Agrária. Com a supressão desta e os novos caminhos empreendidos pela agricultura nacional, a
freguesia sofreu uma grande hemorragia
de gente, que foi principalmente para a
emigração.
No último censo a população residente
era apenas de 376 habitantes, os quais,
no entanto, todos os anos a 15 de Agosto
mantêm viva, com denodo e galhardia, a
tradicional festa em homenagem a Nossa
Senhora da Boa Fé, padroeira da freguesia. Se não conhece a Igreja é altura de o
fazer, que a romaria está à porta.
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entrevista Helena Zuber

entrevista Helena Zuber
Presidente do Eborae Mvsica/Conservatório do Alentejo

”atingimos
os 450 alunos“

Apesar de toda a gente a identificar com o Eborae Mvsica poucos conhecem o seu percurso de vida e como apareceu na cidade?

Sou natural de Abrantes, onde permaneci até fazer um ano. Depois a família foi para Lisboa e na capital licenciei-me em Finanças. Tirei ainda dois cursos de línguas, Inglês e Alemão, e rumei
à Suíça, onde trabalhei quatro anos. Foi aí que conheci o meu
marido (Urs Zuber, falecido a 18/12/2004), que entretanto viria a
receber um convite para ingressar como investigador na Universidade de Évora. Com a respectiva aceitação viemos de Berna para
Évora, em 1973. Concorri ao ensino e acabei colocada na Escola
Secundária Gabriel Pereira a leccionar Contabilidade e Formação
de Empresas.
E foi aí que se deu o seu encontro com a música...

Fotografia de Carlos Neves

Não, o meu encontro com a música ocorreu cedo, ainda miúda,
no Instituto de Odivelas e tive como professora Olga Violante,
primeira maestrina do Coro Gulbenkian. A ela devo a minha formação musical. Na Gabriel Pereira, numa primeira fase apenas me
dediquei ao ensino financeiro. Em 1978 fui chamada para a Direcção Regional de Educação a fim de assumir a coordenação do
Projecto Vida. Por lá me mantive durante 9 anos, fazendo igualmente formação de professores no âmbito da educação intercultural e orientando estágios pedagógicos. Quando regressei à Gabriel
Pereira, em Setembro de 1987, o Eborae Mvsica tinha acabado de
fazer a sua apresentação.
Foi nessa altura que resolveu entrar para o grupo...

Digamos que a minha entrada foi para o Coro e não directamente
para o grupo. O grande impulsionador da sua constituição tinha
sido o professor Adelino Santos, que, com base em professores
da Escola Gabriel Pereira e familiares, formara o Coro Polifónico

e, com a participação de alguns miúdos da Escola
dos Salesianos, compusera o Coro Infantil, de que
naturalmente era o regente. A associação procurava
então a sua formalização através do seu registo legal
e da criação de estatutos, pelo que urgia também
encontrar pessoas dispostas a fazer parte dos órgãos
sociais. Quase sem dar por isso vi-me atirada para
a presidência do Eborae Musica. Na Escola Gabriel
Pereira atribuíram-me os horários nocturnos para
poder estar a tempo inteiro ao serviço da associação.
Tempos difíceis, os primeiros...

Muito duros, nomeadamente no que toca a encontrar um espaço onde nos instalarmos e podermos
ensaiar. De início, e porque o principal objectivo era
divulgarmos a música da Escola da Sé de Évora e o
canto gregoriano, a Igreja, através do Cónego Alegria, cedeu-nos a Igreja de S. Marta, da qual viemos
a ser expulsos pela respectiva Confraria. Valeu-nos
a solicitude da D. Inácia Chaves, que tinha grande
apreço pelo nosso trabalho e nos cedeu, a princípio
gratuitamente, o antigo Solar dos Condes de Portalegre, situado atrás da Sé.
Mas o crescimento do grupo foi rápido...

O Coro Polifónico teve um sucesso muito grande
dentro e fora do país e as solicitações de actuação
passaram a ser muitas. Em 1991 Adelino Santos
deixou a regência do mesmo, tendo sido substituído pelo Maestro Francisco d’Orey, de mérito reconhecido a nível nacional e internacional. Por outro

entrevista Helena Zuber

O Eborae Mvsica é uma das mais prestigiadas instituições culturais da cidade. A
sua emergência no panorama cultural citadino transporta-nos a Setembro de
1987, quando, com Coro Polifónico, Coro Infantil e Cantores Solistas se apresenta no certame “Os Povos e Artes”. A actuação, considerada de excelente nível
global, vai estimular e incentivar os seus componentes a estruturarem-se como
associação musical e partirem para outros voos e ambições mais dilatadas.
O objectivo primeiro foi o da divulgação dos grandes mestres medievais (barrocos) da Escola de Música da Sé de Évora, fomentando a aprendizagem do canto
e da formação musical para todos. Neste âmbito, e à medida que a excelência
dos seus coros adquiriu prestígio, o Eborae Mvsica passou a ser requestado para
comparecer em vários eventos culturais no país e no estrangeiro. Entretanto, e
complementarmente, deu início à formação de músicos em vários instrumentos,
contribuindo para a valorização pessoal e social de crianças, jovens e adultos.
Em 2003/2004 a associação viu ser-lhe outorgada, pelo Ministério da Educação,
a autorização de funcionamento como Conservatório Regional de Évora, com
a consequente atribuição do estatuto de Paralelismo Pedagógico, o que lhe
possibilitou a abertura de novas valências e caminhos nas áreas do ensino e da
aprendizagem musicais. Em curso estão assim perspectivas de desenvolvimento há muito ansiadas e a promoção de diversas outras actividades.
Para falar do Eborae Mvsica ninguém mais abalizado que a sua presidente, Maria Helena Zuber, que se mantém no cargo desde a fundação do agrupamento.
A “Évora Mosaico” foi ouvi-la à sede da instituição, no Convento dos Remédios,
onde passa os dias tratando de tudo o que à mesma concerne.

lado alargámos a aprendizagem à escala dos instrumentos. Entre os miúdos que
frequentavam a nossa iniciação musical muitos mostravam aptidões para tocar.
Motivámos os pais para a aquisição do instrumento preferido por cada um, assegurando que o grupo contrataria os professores adequados para o ensino. Os
primeiros instrumentos foram o violino e a guitarra.
Como se deu a passagem para o Convento dos Remédios?

A partir de certa altura a saída do Solar dos Condes de Portalegre tornou-se inevitável. A proprietária passou a precisar de realizar dinheiro. Ainda chegámos a
pagar uma renda de cem contos mas depressa percebemos ser incomportável para
as nossas possibilidades. Solicitámos então à Câmara a indicação de um espaço
disponível. O Convento dos Remédios, monumento nacional, que estava praticamente em ruínas, foi-nos sugerido. Aceitámo-lo mas passámos por uma fase
extremamente delicada.

A grande recompensa não demorou muito ...

É um facto. No ano lectivo de
2003/2004 o Ministério da Educação concedeu ao Eborae Mvsica a
almejada autorização de funcionamento como Conservatório Regional
de Évora e a consequente atribuição
do Paralelismo Pedagógico, oficializando os Cursos ministrados e propiciando o rasgar de novos horizontes
nas nossas actividades. Anteriormente tivera início a requalificação do
Convento dos Remédios, que embora nos tenha obrigado a sair dali transitoriamente, veio trazer-nos outro
conforto e mais espaço à disposição.
A partir daí foi a grande explosão.
Comenta-se no exterior que a Associação
tem carácter elitista. Concorda?

Reconheço que o nosso ensino não
é acessível a todas as bolsas. Mas temos muitas despesas e há aqui gente
a trabalhar em regime de voluntariado. E temos de pagar vencimentos a
cerca de 50 pessoas, entre as quais 33
professores, para além de custearmos
as nossas iniciativas. O financiamento que recebemos do Ministério da
Educação, da Direcção Regional da
Cultura e do Instituto de Artes e o
apoio da Câmara Municipal são insuficientes para cobrir totalmente os
nossas despesas, que atingiram no
ano passado os 786.679,72€. Este
montante redundaria em enorme
prejuízo, não fora vermos aprovada
uma candidatura no âmbito do IN
Alentejo.

Como assim?

Bem, primeiro porque tivemos de colocar o edifício em condições mínimas de
utilização. Depois, porque perdemos alunos, dado que os pais não queriam que os
filhos frequentassem um espaço tão macabro como aquele, paredes meias com o
cemitério. Finalmente porque os nossos concertos registaram uma quebra muito
acentuada de frequentadores, dado que ali haviam sido amortalhados muitos dos
seus familiares antes de recolherem à terra. Antes, o município já havia oferecido
o imóvel para ocupação a outras instituições e todas o haviam recusado invocando
idênticas razões.
E essa situação foi prolongada...

Bastante. Fomos para ali em 1998 e o Coro Polifónico havia novamente trocado
de maestro, que passou a ser Pedro Teixeira, que ainda hoje se mantém. O Coro,
que foi sempre o “ex-libris” da instituição, não sentiu a mudança e prosseguiu a
sua carreira ascensional. Desse período um pouco adverso ficaram como notas
gratificantes os muitos concertos realizados no estrangeiro e a concessão em 2000
do estatuto de Utilidade Pública.

Mas a articulação com o regime oficial
não está a mudar as coisas...

Sim. Um aluno no 5º. ano de escolaridade, se estiver matriculado no
E.M./CRA deixa de ter no oficial as
disciplinas de música (formação musical, instrumentos e classe de conjunto – normalmente coros) para as
ter aqui gratuitamente. Mas atenção:
para haver apoio ministerial é preciso a instituição privada formar, pelo
menos, um turma de 28 alunos. Nós
temos 4 turmas, o que nos deixa já
muito à vontade. E os 450 alunos
que já atingimos dizem da qualidade
do ensino que ministramos.
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cultura e artes Francisco José

Francisco José

Fotografia: colecção particular

a voz de évora

«Eu não sei que tenho em Évora, que de Évora me
estou lembrando...» cantou, como ninguém, Francisco
José, em voz quente e arrebatadora que a todos fazia
vibrar de inexprimível emoção. Certo, outros artistas,
em tempos diferentes, interpretaram de forma excelente
esta melodia tradicional, mas nenhum o fez tão sentidamente, arrancando-a do mais íntimo de si, lembrando a
nostalgia de quantos, um dia, por imperativos da vida
tiveram de a abandonar sem nunca a poder esquecer.
Muitos rumos e trilhos percorreu mas nunca deixou de
a entoar em pungente homenagem à terra onde viu a luz
do dia, estudou e se fez homem.
Francisco José Galopim de Carvalho nasceu em Évora,
na Rua da Cal Branca, em 16 de Agosto de 1924. Segundo relata o seu irmão mais novo António Marcos (o
famoso professor e investigador Galopim de Carvalho)
em “Fora de Portas – Memórias e Reflexões”, a sua primeira grande paixão foi o jogo do bilhar, que começou
a praticar assim que o tamanho lhe possibilitou estar à
altura do tampo verde. Adestrada a técnica de manejar
o taco e a arte de carambolar, passou a ser presença assídua em cafés e sociedades recreativas dotados de salas de bilhar, nomeadamente nas da Harmonia e FNAT,
para se haver com os melhores, apesar de não passar de
um adolescente.
Entretanto a sua voz bem timbrada e melodiosa começava a dar nas vistas. Apenas com 15 anos estreou-se
a cantar em público interpretando o tema “Trovador”
na revista musical eborense em dois actos, «Palhas e
Moinhas, da autoria de Vasconcellos e Sá e colaboração
de Raul Cordeiro Ramos. No final desse ano de 1939
passou a actuar nas galas do Liceu Nacional de Évora,
organizadas anualmente por ocasião das festas do 1º.
de Dezembro. O sucesso foi tal que as festas anuais da
estudantada liceal jamais deixaram de contar com a presença do Chico Carvalho, como era então conhecido.

Com a voz romântica e aveludada enchia o coração das
suas enamoradas, em serenatas de encantamento. E não
se dispensava de ajudar algum colega a amolecer a alma
de uma ou outra jovem mais renitente à corte de que
era alvo.
Depois, com o ingresso nos estudos universitários, as
ondas da vida levaram-no a passar o rio Tejo. Em 1948
apresentou-se no Centro de Preparação de Artistas da
Rádio, munido de uma carta de apresentação para o seu
director, o professor e antigo cantor Motta Pereira, e foi
desde logo aceite. A partir daí profissionaliza-se, passa
a ser Francisco José e abandona o curso de engenharia.
Dois anos mais tarde grava em Madrid “Olhos Castanhos”, tema que conhece um êxito extraordinário e o
consagra definitivamente como cantor romântico.
Seguem-se “Deixa Falar o Mundo” e “Ana Paula”, que
lhe consolidam a popularidade já crescente. É esta que,
transpondo o Atlântico, lhe vai valer um convite para
em 1954 actuar no Brasil. Aquilo que se pensava não
passar de um pequena digressão acabou por se converter
numa prolongada estada em terras de Vera Cruz. Nelas
conheceu um êxito sem precedentes, tendo-se tornado
uma autêntica vedeta da televisão do Brasil, país em que
viveu até 1980.
Em 1964 o cantor veio a Portugal e a Évora matar saudades de familiares e amigos. Na RTP souberam da sua
estada e convidaram-no a apresentar um programa musical, em directo e à hora de maior audiência. Aceitou e
cantou, maravilhando quem o ouviu. No final “partiu a
loiça toda”, denunciando o quanto os artistas nacionais
eram miseravelmente recompensados pelas suas participações nos programas televisivos, ao passo que os estrangeiros eram principescamente remunerados, pondo em
causa a gestão político-cultural da administração da RTP.
O arrojo demonstrado levou-o a ter de comparecer
para interrogatório na sede da PIDE, levado a cabo pelos respectivos beleguins. Não ficou detido mas foi-lhe
levantado um processo por difamação, do qual veio a
ser absolvido. Mas sempre que voltava a Portugal estava
sujeito a apertada e incómoda vigilância desde o momento do desembarque até tomar o avião de regresso ao
Brasil. Foi numa dessas surtidas várias ao nosso país que
em 1973 lançou outro estrondoso êxito: “Guitarra toca
baixinho”. O seu retorno definitivo ocorreu no início da
década de 80. Em 1983 lança um último disco intitulado “As Crianças não Querem a Guerra”.
Já sexagenário voltou à Universidade para se licenciar
em Matemática. Foi leccionar Geometria Descritiva
para uma Universidade Sénior, obtendo em contrapartida autorização para assistir a aulas de outras matérias
como Historia de Arte e Arqueologia, pelas quais nutria
também grande afeição. Vítima de acidente cardiovascular, Francisco José faleceu a 31 de Julho de 1988, a
duas semanas de completar 64 anos. Talvez que nos seus
derradeiros instantes se tenha lembrado dos versos finais da canção que tão emocionadamente entoou: «…
Olhei para trás chorando / Alentejo da minha alma / Tão
longe, tão longe, tão longe / me vais ficando».

cultura e artes F. Colaço do Rosário
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Se os vinhos alentejanos apresentam actualmente qualidades de excepção e desfrutam de bem merecido prestígio nos mercados nacional
e internacional devem-no, de forma indiscutível, à acção do cientista e
investigador Professor Engenheiro Francisco António Colaço do Rosário. Ele foi, na realidade, o pioneiro da criação dos novos vinhos alentejanos, com especial menção para os produzidos no distrito de Évora,
cidade onde aliás viveu mais de metade da sua vida.
Nascido em 23 de Dezembro de 1935 em pleno Baixo Alentejo, na
freguesia de Messejana, do concelho de Aljustrel, Colaço do Rosário
era filho de agricultores com posses que lhe deram uma esmerada formação. Veio a licenciar-se no Instituto Superior de Agronomia, no qual
posteriormente ensinou Tecnologia e Indústrias com especialização em
Enologia, a sua grande paixão. Em 1962 transfere-se para Évora, para
leccionar na Escola de Regentes Agrícolas, instituição onde chega a ser
Sub-Director e se manterá até 1972, data da sua extinção.
Foi aí que deu começo à sua carreira de investigador, que irá prosseguir nos anos seguintes como docente na Universidade de Évora, sem
mudar de local de trabalho, dado que esta vem a herdar os melhores
quadros da Escola de Regentes Agrícolas e as respectivas instalações.
Depois de ter frequentado um estágio na Universidade Vitivinícola de
Geisemheim embrenha-se em vários estudos e projectos: “Caracterização dos Vinhos das Adegas Cooperativas do Alentejo”, com o apoio
da Comissão de Planeamento da Região Sul e depois da Comissão de
Coordenação da Região do Alentejo, “Classificação de castas portuguesas por Microvinificação da Universidade de Évora” e “Introdução do
bacelo enxertado certificado em Portugal”, envolvendo a Universidade
de Évora e a Estação Agronómica Nacional – Departamento de Fitopatologia de Oeiras, com co-financiamento de transferência de tecnologia
alemã.
Colaço do Rosário estende a sua colaboração à fundação da Finagra
– Adega do Esporão, de José Roquete, e durante muitos anos trabalha
como enólogo da Fundação Eugénio d’Almeida, sendo o condutor do
projecto Cartuxa, e no desenvolvimento do qual ajuda à recuperação
de castas autóctones praticamente perdidas (nomeadamente no vinhedo de Pera Manca, com cinco séculos de existência) e ao melhoramento
de outras, pela introdução de novos métodos, como a vinificação a frio.
Com isto assegura o desenvolvimento técnico e científico aos vinhos da
região, ganha prestígio em todo o mundo e na Universidade de Évora,
onde continua como professor e investigador, em companhia do seu
grande amigo, Prof. João Araújo, a fazer escola influenciando a formação de novos enólogos.

Ambos unirão esforços para a criação do Núcleo de
Estudos de Vitivinicultura na academia eborense, passo fundamental para o renascimento e consolidação do
Alentejo vinícola. Como era inevitável o douto messejanense prestou auxílio à criação da Comissão Vitivinícola
Regional Alentejana, organização de acompanhamento
técnico e certificação, e esteve na gestação da Confraria
dos Enófilos do Alentejo. E no meio de tantas investigações, experiências, trabalhos produzidos, palestras,
conferência e aconselhamentos, ainda arranjou tempo
para dar aulas na Escola Superior Agrária de Beja, para
além da docência na Universidade de Évora.
Em 1997 o Estado Português agraciou-o com a Comenda da Ordem de Santiago da Espada e em 2000 a
Câmara de Évora atribui-lhe a Medalha de Mérito Municipal, Classe Ouro. Doença pertinaz começava, porém, a miná-lo. «O Pai dos Vinhos Alentejanos», como
tantos o apelidavam, enfrentou a doença com inexcedível coragem, trabalhando até ao fim. E ainda ajudou a
relançar os Vinhos da “Comenda Grande”.
A 20 de Janeiro de 2008 o Engenheiro Colaço do Rosário deixou de estar entre nós. Na ocasião o seu colega
Mota Barroso, do Departamento de Filotecnia da Universidade de Évora, afirmou que «a vitivinicultura do Alentejo não nasceu com o Engº. Colaço do Rosário, mas foi
com ele que ganhou o respeito e a admiração nacional,
que atingiu a maturidade, que passou a contar para as
estatísticas do Produto Nacional. O seu nome ficará para
sempre ligado à demarcação da região como produtora
de vinhos de qualidade, pelos estudos que realizou no
âmbito do programa Prova, mas também pelos obstáculos que conseguiu remover para concretizar o seu sonho».
E acrescentou: «era acima de tudo um Alentejano de fé
e com uma fé imensa nesta terra, nesta terra onde nasceu
e pela qual trabalhou toda uma vida. De uma verticalidade e frontalidade raras nos tempos que correm, soube
sempre colocar os seus princípios à frente de qualquer
compromisso». Por sobre tudo isto, dele ficou a imagem
de uma grande distinção, nobreza de carácter, inexcedível
cavalheirismo e excepcional afabilidade no trabalho. Foi
um Senhor na verdadeira acepção da palavra.

Fotografia: José Manuel Rodrigues

F. Colaço do Rosário
o criador dos vinhos
alentejanos
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Exposição | até 31 de Agosto

“A Love Story”,
da Colecção MEFIC

Iniciada na década dos anos 80 do século XX, a colecção MEFIC (Museu
de Escultura Figurativa Internacional
Contemporânea) é considerada como
a colecção de escultura figurativa e realista internacional contemporânea mais
importante das conhecidas actualmente
na Europa e nos Estados Unidos. Propriedade dos empresários e coleccionistas espanhóis Antonio Lopez e Eva Hernandez Calderón, é integrada por mais
de quinhentas esculturas realizadas por
artistas mais de todo o mundo.
Local: Palácio de D. Manuel (Jardim Público)
Horário: Segunda a Sexta-feira | 10:00-12:00 | 14:00-18:00
Sábado | 14:00-18:00
Info: 266 777 100
Email: cmevora@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora | Galeria Two Heads
Chicken
Entrada Livre

Exposição | até 3 de Outubro

“Rostos de Roma”
O Museu de Évora apresenta 30
peças escultóricas da colecção do
Museu Arqueológico Nacional
de Espanha, que demonstram a
qualidade dos retratos romanos
que outrora fizeram parte tanto
da imagem pública das cidades
como da nobre ornamentação das
villae, ou também dos monumentos funerários em que se prestava
homenagem à memória dos antepassados. “Rostos de Roma” é,
assim, uma exposição em torno da iconografia do poder
e da utilização das imagens como meio de propaganda
política, exaltando personagens da História, tal como é o
caso de Alexandre Magno e, obviamente, dos imperadores que, desde Augusto, estavam conscientes do valor dos
símbolos e da importância da colocação das suas imagens
em lugares públicos.
Local: Museu de Évora (Lg. Conde de Vila Flor)
Horário: Quarta-feira a Domingo | 10:00 -18:00
Terça-feira | 14:30 -18:00
Info: 266 702 604
Site: http://museudevora.imc-ip.pt
Email: mevora@ipmuseus.pt

Org.: Museo Arqueológico Nacional de Madrid | Museu
de Évora
Preço: 4 € (entradas gratuitas aos domingos e feriados até
às 14 horas)

Exposição | até 3 de Outubro

“Bacon: A Ponta do Iceberg”
Nesta exposição são apresentados 40 desenhos, em vários
formatos de papel, que compõem uma galeria de personagens características da
iconografia do consagrado
pintor irlandês. Francis Bacon, considerado por muitos como um dos expoentes
máximos da arte do século
XX, que retratou o conflito
e a ansiedade, a violência e
a tragédia, rasgando o véu
das aparências com uma
força dramática visceral e
poderosa.
Comissários: Edward Lucie-Smith e Massimo Scaringela
Local: Fórum Eugénio de Almeida (R. Vasco da Gama)
Horário: 9:30-18:30
Info: 266 748 350
Email: servicoeducativo@fea.pt
Site: www.fundacaoeugeniodealmeida.pt
Org.: Fundação Eugénio de Almeida
Preço: 1€

Workshops e Formações | até 15 de Setembro

Projecto “Férias de Verão 2010”
Subordinado ao lema “Este verão escolhe o teu Programa…”, o projecto “Férias de Verão 2010”, promovido
pela Câmara Municipal de Évora pelo 3ºano consecutivo,
pretende oferecer aos jovens eborenses, entre os 14 e 30
anos, uma extensa lista de alternativas para ocuparem os
seus tempos livres durante as férias, a título gratuito, contribuindo também para a sua formação pessoal.
A fotografia, a astronomia, o cinema, as actividades aquáticas e a dança estão entre as mais de 50 propostas deste
projecto, com múltiplas possibilidades de escolha, pretendendo ir ao encontro de interesses diferentes para jovens
diferentes.
Info: 266 777 100
Site: www.cm-evora.pt
Email: palavraj@cm-evora.pt
Nota: As inscrições podem ser efectuadas on-line ou na
Câmara Municipal de Évora, no Gabinete da Juventude
(Edifício S. Pedro - Pátio do Salema)

cultura e artes exposições e concertos

Julho a Setembro

Festival Escrita na Paisagem
Em Julho iniciou-se mais uma
edição do Festival Escrita na Paisagem, que traz a festa e a criação
artística contemporânea ao Alentejo. Nesta edição, tendo Re:play
como tema, aborda-se a paisagem
como arquivo, como lugar de
memórias, de documentos e de
construções. Uma paisagem que
convive e acompanha as estratégias de re:petição e re:invenção
centrais em muita da criação artística contemporânea, não esquecendo as tradições, também
elas um re:play – uma re:visitação
e re:novação do passado. Entre
os muitos projectos de teatro,
música, performance, dança, exposições e instalações e formação
propostos para este ano, destacase a Escola de Verão, cuja terceira
edição surge num formato mais alargado e intensivo, com
dois workshops, e a coreógrafa Vera Mantero como artista convidada. A instalação “Últimas Ceias”, a decorrer no
Museu de Évora, as actividades a decorrer no Convento
dos Remédios, o Simpósio Sobre Curadoria, integrado no
Projecto INTERsection / Quadrienal de Praga 2010, são
mais algumas das propostas do programa do festival.
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: Consultar programa próprio

Teatro | 13 a 31 de Julho

“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.
Local: Largo de S. Mamede
Horário: 22:00 | de Terça-feira a Sábado
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV
Apoio: Câmara Municipal de Évora | Junta de Freguesia
de S. Mamede
Entrada Livre

Música | 23, 29 e 30 de Julho

XI Ciclo de Concertos
“Música nos Claustros”

Programa:
23 Jul. | Sexta-feira
Recital por José Alberto Sousa (tenor) e Louisa Lam (pianista)
29 Jul. | Quinta-feira
Workshop “Noções de Interpretação Histórica da Música
de J. S. Bach”
Orientadoras: Orlanda Isidro (Canto) e Diana Vinagre
(Violoncelo Barroco)
30 Jul. | Sexta-feira
Concerto por “Ludovice Ensemble”
Orlanda Velez Isidro (soprano), Diana Vinagre (violoncelo barroco) e Fernando Jalôto (cravo)
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
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31 de Julho
Alphaville
Swing Out Sisters
Pow Pow Movement
Jacksonmania

20 de Julho a 31 de Agosto

Cinema no Verão
A Câmara Municipal de Évora
volta a apresentar mais uma temporada do “Cinema no Verão”
na Praça de Sertório. Esta é a 7ª
edição de um evento que convida o público a assistir ao visionamento de cinema de um modo
menos convencional, através de
uma projecção ao ar livre e de entrada gratuita. À semelhança das
edições anteriores, o cartaz cinematográfico apostará na apresentação de produções mais recentes,
mas também em alguns clássicos
do cinema.
Local: Praça de Sertório
Horário: 22:00 | Terças-feiras
Info: 266 708 488
Email: cineclube@uevora.pt
Site: www.auditorio.blogspot.com
Co-produção: Câmara Municipal de Évora | Cineclube
da Universidade de Évora | Pátio do Cinema - SOIR Joaquim António d’Aguiar | FIKE-Festival de Curtas Metragens de Évora
Nota: No caso de se verificarem condições meteorológicas adversas, a exibição dos filmes terá lugar no Auditório
Soror Mariana [Rua Diogo Cão, 8], às 22:15.

30 e 31 de Julho e 1 de Agosto

Festival Alentejo 2010
A Câmara Municipal de Évora e a Turismo Alentejo apresentam em Évora o Festival Alentejo – Évora 2010. Numa
produção da agência On Stage, este primeiro festival de
verão do Alentejo central é composto por um cartaz de
nomes sonantes da música internacional, como a banda
alemã Alphaville, os britânicos Swing Out Sister, CJ Ramone (ex-baixista dos Ramones) ou Peter Murphy, que
se juntarão a mais uma série de outras bandas convidadas
para este evento, que prima pela diversidade e o desejo de
reunir todas as famílias e amigos no mesmo espaço, para
assim desfrutarem de uma noite de boa música e diversão.
Programa:
30 de Julho
Peter Murphy
CJ Ramone (ex-baixista dos Ramones)
ABBA Platinium
Dj set com Fernando Alvim

1 de Agosto
Waterboys
Easyway
Local: Zona Industrial de
Évora
Horário: 21:00 (abertura
das portas às 19:00)
Org.: Câmara Municipal de Évora | Turismo Alentejo
Produção: On Stage
Preço: 10€
Bilhetes: www.ticketline.pt | FNAC | Worten | papelarias Évora | Posto de Turismo de Évora

Música | 5, 6 e 7 de Agosto

Festival Jazz na Cidade
As últimas décadas do século XX consagraram definitivamente o Jazz como uma música de fusões e popular em
todo o mundo, e é nesta música que todas as músicas do
mundo hoje “improvisam” e tantos músicos do mundo
hoje dialogam.
O Festival Jazz na Cidade pretende espalhar um pouco
deste diálogo pelas ruas, quelhas, arcos e esquinas desta
cidade, unindo mais uma vez a história destes muros à contemporaneidade e informalidade que o Jazz representa e
gosta de cultivar.
A programação que se propõe assenta muito em pequenas
formações, ao mesmo tempo que valoriza músicos locais
e outros que despontam no panorama nacional, sem descurar a presença de outras contribuições de culturas musicais de origem europeia.
Local: Espaços Públicos do Centro Histórico
Info: 266 704 383
Email: doimaginario@doimaginario.org
Site: www.doimaginario.org
Org.: Associação Cultural Do Imaginário
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Consultar programa próprio
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16 a 19 de Setembro

V Festival de Expressões
“ComplementAr-te”

Da CERCIDIANA
O Festival de Expressões, este intitulado “ComplementAr-te”, tem como objectivo principal promover a inserção social da pessoa com deficiência e demonstrar as suas
potencialidades através da expressão artística. Todos os
Festivais se têm pautado pela apresentação à comunidade
de um leque diversificado de espectáculos nas áreas da
música, dança e teatro.
Local: Teatro Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º
d’Aguiar) | Animação de Rua
Horário: 21:30
Info: 266 759 530
Email: cercidiana@portugalmail.pt
Site: http://festivaldeexpressoes.blogspot.com
Org.: CERCIDIANA (Cooperativa para a Educação, Reabilitação e Inserção de Cidadãos Inadaptados de Évora)
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: Iniciativa financiada - Instituto Nacional para a
Reabilitação (sub-programa Para Todos 2010). Consultar
programa próprio.

sido pouco frequente em
termos de História da
Fotografia. Com carácter
vincadamente
popular,
a fotografia à la minuta
constitui uma das facetas
do nosso património imaterial que importa registar, bem como a história
de vida dos seus protagonistas, verdadeiros aventureiros
andarilhos que fizeram chegar a fotografia aos locais mais
esquecidos deste país.
O documentário integra-se num projecto educativo que
o Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora
irá desenvolver no próximo ano lectivo em torno deste
processo fotográfico.
Local: Auditório Soror Mariana (Rua Diogo Cão, 8)
Horário: 18:00
Produção: Câmara Municipal de Évora/Divisão de Assuntos Culturais-Arquivo Fotográfico
Realização: Vítor Moreira
Apoio: EPRAL
Nota: a data de realização deste evento está sujeita a confirmação.

16 a 22 de Setembro

24 e 25 de Setembro

Semana Europeia da Mobilidade

Jornadas Europeias do Património 2010

A Câmara Municipal de Évora volta a preparar um diversificado programa de actividades com o propósito de
assinalar mais uma edição da Semana Europeia da Mobilidade, que visa proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para re-descobrirem a sua cidade, os seus habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável
e agradável.

Programa:

Local: Centro Histórico
Info: 266 777 000
Site: www.cm-evora.pt
Promotor: Câmara Municipal de Évora
Parceiros: PSP | Juntas de Freguesia do Concelho | Rodoviária do Alentejo S.A | Agência Portuguesa do Ambiente | Governo Civil de Évora | Associação Comercial
de Évora | Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico
Nota: consultar programa próprio

24 Set. | 10:00 e 14:30 (Público: 5 aos 10 anos)
Mistério no 15 do Chão das Covas
Local: Casa da Balança

24 de Setembro

Documentário “À La Minuta”
[Estreia]

Com base no testemunho oral do Sr. Ananias José Pardal, um dos últimos fotógrafos à la minuta de Évora,
aborda-se toda a técnica deste processo fotográfico, bem
como, de forma ficcionada, se procede à sua contextualização social, cultural e económica, abordagem que tem

24 Set. | 10:00 (Público: geral)
Visita guiada à Anta Grande do Zambujeiro e ao Cromeleque dos Almendres
Local: Anta Grande do Zambujeiro e Cromeleque dos
Almendres

24 Set. | 18:00 (Público: geral)
Apresentação do documentário “À La Minuta”
Local: Auditório Soror Mariana
25 Set. | 10:00 (Público: geral)
Visita guiada aos Paços do Concelho: a história de um
edifício
Local: Edifício dos Paços do Concelho
25 Set. | 15:00 (Público: geral)
Visitas comentadas ao Convento de N.ª Sr.ª dos Remédios
Local: Convento dos Remédios
Info: 266 777 000
Email: cmevora@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora
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Évora
na vida e obra
de Alberto de Sousa

Na sua reunião de 5 de Dezembro de
1961 a Câmara Municipal de Évora, deixou exarado em acta, por proposta do
vereador Francisco Gutierres Caeiro, um
voto de profundo pesar pelo falecimento
de Alberto de Sousa, que posteriormente
foi transmitido à família do extinto. O
presidente da edilidade, João Luís Vieira
da Silva, reforçando a pertinência do gesto oficial, acrescentou que Évora perdera
«um valioso elemento de propaganda da
nossa cidade». Pela mesma ocasião, Dias
Loução escreveu no “Notícias d’Évora”,
em extenso artigo sobre o seu passamento
que, «de entre todas cidades do País, esta
foi uma daquelas a quem ele mais consagrou os lavores do seu pincel e os primores da sua arte». Por essa razão, quando
é decorrido quase meio século após o desaparecimento do grande desenhador e
aguarelista, a “Évora Mosaico” entendeu
ter chegado a hora de dar a conhecer aos
eborenses de hoje a sua vida e obra.
Alberto Augusto de Sousa, nascido em
Lisboa, a 8 de Dezembro de 1880, mostrou desde muito cedo grande aptidão
para o desenho e para a pintura. Apenas
com 13 anos entrou na Escola de Belas
Artes de Lisboa, tendo passado também
pelas Escolas Industriais do Príncipe
Real, Rodrigues Sampaio e Machado de
Castro e estudado modelo vivo no Grémio Artístico e na Sociedade Nacional de
Belas Artes. Em 1897 ingressa no mundo
do trabalho, sendo admitido no atelier de

desenho industrial que Roque Gameiro (1864-1935),
pintor português especializado em aguarela, dirigia na
Companhia Nacional Editora.
Foi com Gameiro que Alberto de Sousa aprendeu as
técnicas desta arte pictórica que depois desenvolveu
como ninguém. E porque era um apaixonado pelo campo e pelas paisagens naturais, deixou trabalhos espantosos que são um autêntico testemunho do Portugal já
desaparecido da primeira metade do século passado. A
sua aguarela de estreia, intitulada “Lavadeira, Ribeira
do Jamor”, que obtém em 1901 uma menção honrosa
numa exposição colectiva na Sociedade Nacional de Belas Artes, denuncia já os trilhos da sua temática futura.
Dois anos depois deixou o atelier e ingressou como
desenhador na “Ilustração Portuguesa”, revista semanal
do “Diário de Lisboa”, a convite do director Silva. Mas
pouco depois rompeu com a obrigatoriedade de estar
exclusivamente ao serviço de uma única empresa e passou a trabalhar por conta própria nos jornais “O Mundo”, “Novidades”, “A Capital”, “República”, em diversas revistas nacionais e nas estrangeiras “L’Illustration” e
“Illustrated London News”. Na redacção de “A Capital”
fez a sua primeira exposição individual em 1913.
Em 1914 foi nomeado conservador artístico das Bibliotecas e Arquivos Nacionais e nessa função pôde calcorrear o país de lés a lés, apercebendo-se dos diferentes
costumes, tradições, usos e trajes do Portugal rural desse tempo. Supõe-se que é nessa qualidade que conhece
Évora, que o deixa maravilhado, dado que em 1916 é
referido como integrante de uma tal Comissão de Defesa de Évora, antecessora, tanto quanto parece, do Grupo Pró Évora, fundado em 1921 e que desde logo o nomeia seu sócio de honra. Ainda nesse ano de 1916 funda
em Lisboa a revista de etnografia e arqueologia artística
“Terra Portuguesa”, em colaboração com D. Sebastião

Pessanha e Virgílio Correia (o primeiro grande etnógrafo português), para no ano seguinte organizar com José
Queirós e outros a Exposição de Tapete de Arraiolos.
Nos inícios dos anos 20 Alberto de Sousa leva uma
vida frenética, com exposições frequentes no país, Barcelona, Madrid, Paris e Marrocos, ao mesmo que ilustra
obras de Júlio Dantas e Eça de Queiroz, nomeadamente
“ O Crime do Padre Amaro” e “Os Maias”. Cerca de
1922 instalou-se em Évora, onde viveu algum tempo,
sendo frequentador assíduo da Quinta do Paço, situada
perto da Azaruja e propriedade da grande lavradora D.
Leonor Fernandes de Barahona, mulher de grande cultura e primeira presidente do Grupo Pró-Évora, a quem
ofereceu três aguarelas e para a qual pintou, a pedido
expresso, os painéis de azulejos que ficaram a forrar as
paredes da sua sala favorita, que ficou a ser conhecida
pela Sala dos Cupidos.
Em 1924 ilustrou o livro “Olivença”, com textos de Rocha Júnior e Gustavo Matos Sequeira, um conhecido arqueólogo da sua idade a que o uniu grande amizade desde
a adolescência. Ainda em Évora, Alberto de Sousa assumiu o cargo de director artístico da revista “Ilustração
Alentejana”, uma publicação regionalista editada pelo
semanário anunciador “Terra Nova”, dirigida por João
Morón Rodrigues, sendo Celestino David o responsável
literário. O objectivo era o de proporcionar um melhor
conhecimento do património cultural e paisagístico do
Alentejo. Tanto Sousa como David só integraram a equipa a partir do terceiro número. Ao todo foram feitas seis
edições entre Maio de 1925 e Outubro de 1929. Magníficas são duas capas da autoria do aguarelista representando uma bela ceifeira alentejana – numa desenhada a
corpo inteiro e na outra representada a meio corpo.
Entretanto jornadeou também por Estremoz e, em
1932, lançou juntamente com Matos Sequeira uma obra

intitulada “Évora”, com a chancela da Empresa Nacional de Publicidade, que ficou como o mais fiel retrato
da cidade nesse tempo. No preâmbulo se sublinha: «Este
livro que agora se entrega ao público, procura focar a
cidade de Évora sob um aspecto diverso – o da sua intimidade. Não vai comentar os grandes roteiros, não
vai guiar o turista através dos deslumbramentos arquitecturais da Sé ou de S. Francisco, não vai ser erudito.
Pretende apenas singelamente, evocar o velho burgo do
sul, pintar-lhe as suas feições mais ocultas, desenhar-lhe
a sua estrutura íntima, revelar-lhe as suas beldades recônditas, os seus pormenores de arte e o seu gentio de
lavradores e rurais, adicionando, para o relevo da composição, um pouco de história, muito da sua cultura,
tudo do seu carácter». Num total de 59 páginas, o artista
contribuiu com 5 aguarelas e 61 ilustrações (às vezes
duas por página) de recantos da cidade, alguns dos quais
já desaparecidos.
Depois disto Alberto de Sousa foi-se afastando de Évora progressivamente. Várias encomendas de trabalhos
noutras zonas e sucessivas exposições reclamavam a sua
presença em locais diferentes, com predominância para
Lisboa. Mas de vez em quando voltava a Évora para
tratar de negócios e os periódicos da terra assinalavam
sempre a sua passagem pela cidade onde tinha tantos
admiradores e deixou vários dos seus trabalhos. As suas
aguarelas figuraram em muitas colecções de postais ilustrados, assim com em selos de correio.
Após o seu falecimento a Câmara Municipal deu o
seu nome a uma artéria do então nóvel bairro da Quinta da Vista Alegre. Em jeito de homenagem póstuma,
o Museu de Évora, em 1983, e a Messe de Oficiais
do Convento da Graça, em 1989, organizaram interessantes retrospectivas da obra deste grande amigo da
cidade.
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reportagem a feira do livro

Fotografias de Carlos Neves

sob o signo
da crise
e da
resistência
à mudança

A décima edição da Feira do Livro de Évora foi marcada pela transferência de local. Ao invés das anteriores realizações, que tiveram como
palco a Praça do Giraldo, a Câmara transportou-a desta feita para o
Largo 1º. de Maio, espaço agora destinado aos mercados culturais. A
mudança foi recebida com relutância por banda de muitos dos expositores e mereceu alguns reparos do público em geral. Mas, mais do que
críticas devidamente fundamentadas, o que parece ter prevalecido foi a
proverbial e inelutável tendência nacional de resistência à mudança em
favor da manutenção do conservador status quo.
Uma primeira abordagem aos livreiros logo no terceiro dia de feira
revelou que a maioria atribuía a quebra de vendas, então situada nos
sessenta por cento, à alteração do lugar. «Isto não é um sítio central de
passagem quase obrigatória, como a Praça do Giraldo, onde a área de
exposição é maior, os transeuntes são de imediato despertados para
o evento e compram por impulso» – disse-nos um deles, reflectindo
uma argumentação quase generalizada, que criticava ainda a redução
do espaço disponível.
O desejo da transferência da Feira para fora da Praça do Giraldo era
uma reivindicação de um número crescente de comerciantes ali sediados, os quais se sentiam lesados no período da sua realização, uma vez
que, ocupando os “stands” das livrarias o espaço central da Praça, estes
tiravam visibilidade às lojas situadas nas arcadas, criando inclusive um
corredor de passagem que afastava os transeuntes da zona dos arcos.
A alternativa encontrada foi o Largo 1º. de Maio, que, se efectivamente não possui a movimentação da Praça do Giraldo, não deixa de ser
também de muita afluência de turistas, estudantes e pessoas que ali estacionam os seus carros, mercê da localização da Igreja de S. Francisco,
Mercado Municipal, Colégio Luís António Verney da Universidade de
Évora, Jardim Público e diversos restaurantes com esplanadas.
Humberto Fernandes, estudante universitário de Évora a frequentar
a Faculdade de Letras de Lisboa, seguiu de perto três conversas com
expositores e não quis deixar de opinar: «O ano passado coube-me
fazer um trabalho sobre “Hábitos de leitura e Feiras do Livro” e fiquei
a perceber que essas questões de conflitualidade de interesses também
se verificaram noutras cidades do país, sem que tivessem sido determinantes para a maior ou menor afluência de visitantes e compradores. A
conjuntura económica e a cooperação entre livreiros, essas, sim, é que
ditam leis».
De facto, as Feiras de Lisboa e do Porto foram pioneiras e desde o
seu início em 1930 já estiveram em diversos pontos das cidades, sem
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que qualquer deles se tenha imposto como definitivo, consequência
natural de assanhados despiques entre quem disputa os mesmos espaços. Na capital a feira assentou primeiro arraiais no Rossio, passou
pela Avenida da Liberdade, voltou ao Rossio, regressou à Avenida da
Liberdade, instalando-se a seguir na Praça do Comércio para depois ir
até ao Parque Eduardo VII; no Porto começou por se instalar na Praça
da Liberdade, assentou arraiais posteriormente na Praça do Município
(hoje Praça General Humberto Delgado) e foi colocada em seguida na
Praça Mouzinho da Silveira, passando mais tarde para a Rotunda da
Boavista, Palácio de Cristal e finalmente Avenida dos Aliados.
A meio da semana os livreiros de Évora deixaram de culpar tanto o
sítio e deslocaram o centro da suas queixas para a crise. Alguns eventos
de natureza cultural constantes da programação trouxeram mais gente
e animação ao local. Um ou dois dias foram mesmo bons, as vendas
subiram, embora houvesse quem continuasse a lamentar que mesmo
as expectativas menos optimistas haviam sido goradas. «Tem-se notado
mais pessoal mas pouca gente a comprar» – comentou-se num pavilhão
de uma das mais recentes livrarias da cidade.
Transportando um saco com dois títulos acabados de adquirir, Lídia Rodrigues cumpria uma tradição sua, como fez questão de sublinhar – comprar um livro na Feira. «Fi-lo
mais nesse sentido porque, pelo que me
foi dado ver, há poucas promoções, praticamente só as dos chamados monos, os
descontos habituais são irrisórios ou nem
sequer existem. Mais vale comprar livros
em dois dos super-mercados da cidade
que aqui, pois são mais baratos. É verdade que vão misturados com as embalagens
das batatas, do bacalhau, da margarina, as
garrafas de azeite e óleo e o pacote das
bolachas, mas pesam menos na bolsa».
João Santos, comercial, após duas voltas pelo recinto e uma “italiana” bebida
com a mulher na esplanada da Zoka 2,
quando interpelado sobre o pensava da
Feira sublinhou negativamente «a atitude
estática dos livreiros, que estão nas barracas como estão nas lojas. Parecem pouco
envolvidos no processo, esperam passi-

vamente pelos clientes e o objectivo destas iniciativas,
julgo eu, é o de seduzir, aliciar, interessar na compra de
livros quem habitualmente não o faz. Mais: as bancas
estão dispostas sem qualquer tipo de organização, destituídas de qualquer função apelativa». E concluiu: «Sei
do que falo; não é assim que se promove um produto,
seja ele qual for».
Por outro lado, a presença de quatro autores eborenses
foi claramente insuficiente para movimentar os eborenses. Nesta altura de crise e com o tempo a não ajudar,
a Feira deixou muito gente desapontada. Uma coisa resultou porém evidente: nos actuais moldes a iniciativa
parece ter os dias contados. A Feira tem de ser repensada, pelo conjunto dos seus mais directos interessados,
independentemente do seu local de realização e contando com o seu empenho. Caso contrário não justifica
o investimento realizado, por muito que este seja um
evento cultural de que a cidade não pode prescindir. Por
último, dizer que faltou lá o Zé Melo a tocar e a cantar.
E só por isso a Feira ficou realmente a perder.
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instituição Sociedade Harmonia Eborense

sociedade
harmonia
eborense
o renascer
das cinzas
A Sociedade Harmonia Eborense (SHE) é uma das
mais antigas colectividades de cultura e recreio da cidade e do Alentejo. Fundada a 23 de Abril de 1849,
à entrada da Regeneração, o movimento político que
instaurou uma nova ordem social no país e novas formas
de sociabilidade no modo de relacionamento das pessoas que romperam com o isolamento e a claustrofobia do
passado, a Harmonia foi um ponto de convívio da média burguesia culta até ao final da Primeira República.
Teve a sua primeira sede na Travessa das Casas Pintadas,
onde pouco tempo permaneceu, transferiu-se depois
para a Rua Ancha (actual Rua João de Deus), até se fixar
em 1902 na Praça do Giraldo.
O facto da Sociedade se chamar Harmonia indiciava
desde logo o propósito de acolher no seu seio todos os
eborenses, sem distinção de credo político, que cultivassem os mesmos gostos e anseios, patenteados aliás no
emblema da colectividade, no qual figura uma coluna
grega, simbolizando as letras e as artes, e um tabuleiro
para diversos jogos, nele ganhando destaque uma escaquística cabeça de cavalo, acompanhada de três bolas
e um taco de bilhar, tudo elementos alusivos à feição
lúdica que igualmente comportava. Daí que nos tempos
primordiais a leitura dos jornais, tanto nacionais como
estrangeiros - nomeadamente espanhóis e franceses - o
cavaqueio político sobre o destino do país, os jogos do
bilhar, das damas, do xadrez e do gamão tivessem constituído o entretenimento preferido dos cavalheiros que
lhe deram vida e dos seus sequentes frequentadores.
Uma secção de música e outra de teatro amador foram as primeiras actividades a ganhar expressão própria

dentro da Sociedade e proporcionaram a intromissão
feminina, ainda que controlada, num espaço que até
aí fora reservado apenas aos homens. Foi a moda das
“soirées” dançantes que abriu as portas da Harmonia
às mulheres, assim como à participação de algumas nos
ensaios das peças que o grupo apresentava amiúde e
com algum êxito nos teatros da cidade. Entretanto, para
o final do século, mais propriamente em 1897, a SHE
criava o Grupo Ciclista, para enquadrar os sócios que se
tinham apaixonado pela recém-aparecida bicicleta e organizar passeios de recreação nas imediações da cidade.
Passados dois anos festejou a agremiação, com pompa e circunstância, o meio século de existência. Houve
bodo aos pobres, organizaram-se jogos florais, organizou-se um sarau musical com um concerto e execução
inicial do hino e foi cunhada uma medalha comemorativa, que numa das faces apresentava em miniatura
os retratos dos cinco membros da direcção: João Filipe
Pereira Pinho, José Celestino Rebolado Formosinho,
António Jacinto de Brito, Francisco José Alves da Silva
e Joaquim Severiano Caeiro Ramalho. Durante três dias
a sede da Rua Ancha esteve profusamente iluminada a
gaz.
Mas o maior anseio dos seus sócios, que era a mudança de casa, só veio a concretizar-se em 1902, na data do
53º. aniversário. A Sociedade conseguiu arrendar o primeiro andar, considerado o andar nobre, do edifício da
Praça do Giraldo com o nº. 72, pertença do abastado lavrador Miguel de Mattos Fernandes. No andar superior
estavam instalados a Sociedade de Amadores Dramáticos e o Velo Clube Eborense. Situada agora num local

mais central e dotada de divisões mais amplas, a Harmonia dispunha de
todas as condições para alargar as suas actividades.
Segundo escreveu o repórter do jornal “O Manuelinho d’ Évora”,
presente na inauguração do novo espaço, «na sua nova casa tem a Sociedade Harmonia Eborense duas salas para jogos de cartas, uma para
conversação e visitas, e ainda outra, a maior de todas, para “soirées,
concertos, etc.. Tem mais um gabinete de leitura, outro para a direcção
e dois para o serviço de botequim e restaurant, assim como copa, cozinha e outras dependências, algumas magníficas. Possui também vários
terraços, sendo um deles bastante grande; de todos eles se disfrutam
(sic) magníficos pontos de vista».
Os festejos redobraram de brilho, culminando com um excelente
concerto sob a regência do conceituado maestro Rio de Carvalho, realizado no novo Salão de Festas, após o que seguiu uma lauta ceia para
os associados que se inscreveram. Para a posteridade ficou registada a
composição da direcção desse ano, constituída pelo presidente Januário Augusto de Mira (vereador municipal), pelo secretário Augusto
Cândido de Madureira e pelo tesoureiro Álvaro de Morais, sendo fiscal Joaquim Severiano Ramalho Monteiro e vogal Manuel Joaquim
Santos.
A esta fase de grande saliência na vida da agremiação sucedeu, dois
meses depois, o falecimento do seu grande animador, Luís José da
Costa, enfermeiro e sangrador no Hospital de Évora. Homem de fino
trato, gostava de vestir bem e de acordo com a moda, daí lhe vindo a
alcunha de Janota. Era grande frequentador das salas de teatro do burgo e fez-se actor amador, apreciando os dramaturgos franceses. Leitor
inveterado de folhetins, ganhou gosto pela escrita e pela crónica social,
exercida em quase todos os periódicos do tempo.
A sua presença era constantemente requestada, tanto nos salões de
festas e saraus das colectividades como nas grandes reuniões da aristocracia local. Mas era na Harmonia que melhor se sentia e onde o seu

espírito criativo melhor se desenvolvia. Com o seu desaparecimento a era fulgurante que a SHE tinha vivido
no campo teatral e musical desapareceu rapidamente. As
direcções seguintes apostaram noutras manifestações artísticas para a cultura dos seus associados, promovendo
exposições de pintura, desenho e até de doçaria regional. Todas as outras actividades se mantiveram também.
Os anos posteriores à implantação da República levaram a SHE a tornar-se em local de reunião de gente
mais afecta ao Partido Evolucionista, que desapareceu
por volta de 1920. Proclamado o Estado Novo, a grande maioria dos associados e frequentadores passou a ser
constituída por homens do chamado “Reviralho”, ou
seja, da oposição republicana, democrática, de cunho
socialista ou até mesmo liberal, sem contactos com o
PCP. Ali se reuniam para discutir a situação política ou
ouvir a BBC nos tempos da II Guerra Mundial. Neste
interim a SHE abria em 1930, na sua sede, a primeira
cabina telefónica pública da cidade.
Só em 1949 a Sociedade voltou a conhecer alguns dias
de agitação, quando da comemoração do seu Centenário. O presidente da Câmara, Henrique Chaves, aceitou
presidir à sessão solene comemorativa na qual usaram
igualmente da palavra o advogado Alberto Jordão Marques da Costa, presidente da Assembleia Geral da SHE,
e o capitão Cândido Salgado, presidente da Direcção.
Na altura foram contemplados com medalhas de ouro,
por contarem com mais de 50 anos de associados, Eduardo Vidal Ribeiro e António dos Santos Cartaxo, e de
prata, por terem ultrapassados os 40 anos de filiação,
José Gomes Severino, Atanásio Duarte Frota, Joaquim
da Silva Nazareth e José Dordio Rebocho Pais, todos
antigos dirigentes e ligados à oposição republicana.
Com a actividade cultural controlada pelo Estado
Novo através da Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio, a SHE ficou remetida à vertente recreativa, limitando-se à organização de bailes,
quermesses e os inevitáveis jogos de cartas e de bilhar.
A partir de 1974 o declínio acentuou-se, dado que os
seus directores, se não se enfeudaram à nova concepção
reinante, também não mostraram, por outro lado, capacidade para imprimir uma outra dinâmica que atraísse a
juventude. A consequência foi o total aviltamento dos
estatutos da Sociedade. O velho prédio da Praça do Giraldo transformou-se num reles casino clandestino onde
se desenvolvia uma economia paralela e ilegal. O fim
esteve por um fio.
Na última década, porém, um grupo de jovens apareceu com novas propostas e alçou-se à condução dos seus
destinos, revitalizando-lhe a existência e recuperando-a
como espaço de convívio. Sob a gestão de Manuel Piçarra, primeiro, e depois de Alexandre Varela, tudo se
transfigurou num ápice. Convivendo com as mesas de
jogo e do bar passaram a realizar-se agora exposições,
concertos, peças de teatro, leituras, debates e mostras.
Uma visita da ASAE obrigou a uma redução das actividades. Mas a nova dinâmica imprimida parece imparável. A SHE está de volta, para prazer dos eborenses.
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lojas com história café arcada

“Arcada”
o café da tradição
A abertura do Café Arcada em 14 de Fevereiro de 1942, «considerado um dos melhores do País, com mais de 100 mesas, possuindo frigorífico e outras inovações modernas», foi tida como um acontecimento social de grande impacto no quotidiano
citadino. Iniciativa conjunta de António Justino Mexia da Costa Praça, Basílio da
Costa Oliveira, Celestino Costa e António Borges Barreto, quatro dos maiores comerciantes eborenses, o estabelecimento foi inaugurado com um «jantar à americana (para
famílias)», sendo obrigatório o uso de «trajo de passeio». As inscrições para o repasto
efectuaram-se no próprio café ou através do telefone 357, permitindo a selecção dos
clientes, que no final brindaram com champanhe e ouviram actuar a Orquestra de Jazz
Luz e Vida em «alguns números do seu seleccionado reportório», como salientava o
relato do “Notícias d’Évora”.
A exploração comercial efectuava-se em regime de aluguer pois o prédio pertencia,
como pertence, ao Legado do Caixeiro Alentejano, ocupando o café todo o piso inferior, estando o 1º. andar reservado para várias acomodações tidas por indispensáveis
no apoio ao funcionamento. A entrada fazia-se por três portas, sendo a principal a que
dava para a Praça do Giraldo. Esta tinha a novidade de possuir uma porta rolante ou
giratória igual à do famoso “Café Chave d’Ouro”, situado em pleno Rossio lisboeta, à
imagem do qual havia sido projectado e que veio a ser encerrado em 1959. As outras
entradas faziam-se lateralmente pela Rua Nova e no topo pela Alcárcova de Cima.
O seu interior havia sido decorado e equipado com grande luxo e requinte, o que
fez com que se tivesse tornado o primeiro do género a ser frequentado por senhoras, ainda que geralmente acompanhadas pelos respectivos consortes. As mais de cem
mesas espalhadas por uma área considerável eram todas niqueladas, com tampo de
vidro, apresentando em complemento cadeiras de grande comodidade. Toda a louça
(incluindo os indispensáveis cinzeiros) ostentava a marca Vista Alegre e havia sido
adquirida na loja de José Leal Tojo, na Praça do Giraldo, representante da fábrica na
cidade.
Ao lado direito ficava o balcão, numa extensão de oito metros e dotado dos mais
recentes requisitos na área do frio. Ligado a este ficou a funcionar uma ampla cozinha
com bastante luz e grande arejamento. Logo a seguir, e num plano superior, ficavam
uma barbearia e um salão de cabeleireiro, explorados pelo casal Viriato. Debaixo ficaram montados os serviços sanitários. Junto à entrada, fora colocada no
flanco esquerdo uma tabacaria com atendimento feminino, enquanto
o lado direito era, como actualmente, ocupado pela pastelaria onde se
confeccionava a doçaria regional, com especial destaque para as soberbas e deliciosas queijadas de Évora e para o doce de escorcioneira
apresentado em tarro corticeiro.
Nos primeiros tempos o Arcada foi frequentado pela burguesia local,
pequenos grupos de intelectuais, gente do reviralho, profissionais liberais
e estudantes liceais. Os latifundiários e os agricultores frequentavam o
Café Camões, à Porta Nova. Mas com a perda de centralidade desta zona
e o acrescido ganho de importância da Praça do Giraldo, estes passaram
a tomar de assalto o Arcada às terças-feiras, dia do mercado semanal. Em
plena Praça e no interior do Café se discutiam e apalavravam negócios,
tendo ali chegado a funcionar uma informal bolsa de gado.
No seu romance “Aparição” o escritor Vergílio Ferreira relata bem
o ambiente do Café Arcada quando nele entrou pela primeira vez em
1946, colocando a sua visão na boca do protagonista Alberto Soares.
«... acabámos por marcar o encontro para o dia seguinte no Arcada

sem que o Moura se lembrasse de que era
uma terça-feira, ou seja dia de mercado.
Com efeito, ao entrar no café, após o almoço, tive a surpresa de ver aquele vasto túnel apinhado de gente. O corredor
atravancava-se de negociantes, porque
era ali, entre bebidas, que se realizava
o mercado da semana. A terça-feira era
«dia de porcos», como soube mais tarde
que lhe chamavam». O escritor ficou aliás com uma marca indelével do “Arcada”,
pois foi ali que o seu colega e padrinho
de casamento, Alberto Miranda, lhe pagou a boda, a qual consistiu num galão
a cada um e bolos, conforme revelou em
“Conta-Corrente 2”.
Entretanto, com o passar do tempo,
aos lavradores veio juntar-se uma corte
de gente ligada ao mundo dos touros e
ao marialvismo rural, composta por ganadeiros, toureiros e aprendizes, moços
de forcados, apoderados, equitadores,
aficionados e professores e alunos da Escola de Regentes Agrícolas. Com a subida
do Lusitano à I Divisão em 1952 a fama
do Café chegou a Lisboa. Os adeptos do
Sporting, do Benfica e do Belenenses,
do Vitória de Setúbal e do Barreirense,
que aos milhares se deslocavam a Évora
para apoiar as suas equipas, conheceramno, apreciaram-no e dele fizeram grande
propaganda na capital e arredores.
Com tão grande afluência o Arcada tornou-se um espaço de enorme concentração de gentes onde predominava a vozearia, o barulho e a fumaceira que nem as
grandes ventoinhas do tecto conseguiam
eliminar. Pequenas alterações foram feitas. No balcão foram instalados tamboretes. Por baixo da barbearia foi aberta uma
espécie de cave, excelentemente decorada, para instalar o restaurante. Naquela,
uma sedutora manicura, morena, madura
e roliça, bem ao jeito da época, passou a
fazer as unhas e as delícias dos clientes
mais endinheirados. E cá fora, na rua,
bem encostado à vitrina da pastelaria, o
Licas, um ardina local, e respectiva família montaram a sua banca de jornais. Du-

rante duas décadas o Café viveu os seus melhores tempos e tornou-se uma referência incontornável da cidade
Por meados dos anos 60 o estabelecimento começou a
dar sinais de algum declínio. Em 1964 faleceu António
Borges Barreto, o mais dinâmico dos sócios da empresa
e na prática o dono do Café; no final de 1966 o Lusitano foi despromovido ao escalão secundário do futebol
português; a agricultura regional, por sua vez, começava
a enfrentar algumas dificuldades e a generalização no
acesso à TV começava a fazer mossa na frequência nocturna, pelo que a orquestra privativa emudeceu definitivamente e foi desmantelada.
A Revolução de Abril acentuou-lhe a decadência retirando-lhe a antiga frequência dos terratenentes e seareiros, engolidos na voragem do PREC. No seu interior
tudo se começara a degradar, sem que os novos gerentes se manifestassem favoráveis a um investimento de
fundo. Os empregados mais antigos ainda o tomaram
em auto gestão. Em vão. O encerramento foi a solução
encontrada depois de duas tentativas goradas de reabertura por pouco tempo.

Esta situação durou alguns anos e causava o desgosto de quem por
ali passava e o tinha conhecido na sua época áurea. O poeta algarvio
José Murta Lourenço, que em Évora morou algum tempo, escreveu
assim em visita posterior à cidade quando deparou com o Café fechado
mas onde ainda se podia vislumbrar através das vidraças a fotografia
da orquestra que animou as suas noites durante anos a fio: “(...) E
elevando-se sobre tudo e todos / cortando a distância desde o fundo /
da fotografia amarelecida no tempo / um violino derrama a melodia /
de um choro distante e plangente. Viva... / Apenas a orquestra parada,
morta / mas mais viva que o vazio do Café Arcada / onde ouvi a sua
orquestra não tocar / como a ouviu alguém / com o Arcada cheio de
gente a abarrotar. Talvez por isso / se cale hoje a orquestra... / Ou só
toque para as mesas de físico vazias / quando os fantasmas vierem para
a festa / ausentes os vivos de almas insensíveis e frias.”
Mas mesmo ao findar o século passado a Cervejaria Trindade resolveu ocupar o espaço, remodelá-lo por completo, num investimento de
um milhão de euros, e manter-lhe associado o nome de Café Arcada.
Reaberto no início da nova centúria o estabelecimento conserva muita
da estrutura anterior, incluindo a velha porta giratória. Sem o “glamour” de antanho, ainda hoje é ponto de encontro de muitos eborenses e de demanda de turistas nacionais e estrangeiros.
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aromas e sabores gastronomia mediterrânica

o alentejo
expoente da dieta mediterrânica
Entre os dias 3 e 9 de Maio Évora foi palco de um interessante evento
denominado “Alentejo das Gastronomias Mediterrânicas”, durante o
qual se tornou possível debater e apresentar as melhores virtudes e formas de preservação e confecção dos mais lídimos produtos da região.
Ao fórum compareceram especialistas nacionais e estrangeiros interessados nesta nova forma de promoção turística, que recentemente passou a ser valorizada enquanto património cultural de uma região por
nela se reflectirem os hábitos, modos de vida e formas de alimentação
que caracterizam um povo.
Todos foram unânimes em considerar a gastronomia alentejana como
um expoente da dieta mediterrânica, pois assenta essencialmente na
feitura de refeições que têm como base o pão, o azeite e o vinho, para

lá das carnes indígenas (porco, borrego e caça) e das
ervas aromáticas, que, aliás, as condimentam divinalmente. Um tipo de alimentação que o eminente médico
e presidente da Federação Portuguesa de Cardiologia,
Manuel Carrageta, eborense de gema, não hesitou em
certificar como «a mais saudável do mundo», afirmação
corroborada por Carlos Baeta, da Confraria Gastronómica da Dieta Mediterrânica e seu colega de profissão,
que sublinhou tratar-se de um regime alimentar que «até
previne alguns cancros e provoca menos enfartes, ata-

ques cardiovasculares e doença coronária».
Manuel Fialho (Restaurante Fialho), Francisco Bilou
(historiador eborense), José Vintém (Restaurante Tomba
Lobos, Portalegre) e António Nobre (chefe cozinheiro
dos Hotéis Mar d’Ar de Évora), quatro dos intervenientes na Conferência e em diversos painéis temáticos,
defenderam a manutenção das receitas transmitidas de
geração em geração e a utilização dos produtos tradicionais, de modo que a gastronomia alentejana conserve a
pureza e autenticidade nos seus pratos mais ancestrais e

representativos. É pois um dever preservar essa herança cultural, que é
uma das grandes mais-valias turísticas da região, a qual está ameaçada
pelos produtos que têm surgido nas últimas décadas e que, sob diversos
pretextos, começam a ser consumidos em prejuízo dos mais genuínos
e salutares. «Isto verifica-se particularmente com os jovens, cujo gosto
precisa de ser sensibilizado e educado» – alertou Francisco Bilou.
Com o seu saber de experiência feito, António Nobre enfatizou o
facto de «a cozinha típica alentejana ser única e muito rica, por saber aproveitar os produtos tradicionais e sazonais, nomeadamente as
ervas aromáticas que constituem o maior segredo da sua confecção e
cujo perfume cativa os estrangeiros». Em sua opinião, estas devem ser
frescas e compradas pelos cozinheiros a quem as produz, pois com os
produtores colhem-se grandes ensinamentos sobre a sua natureza e
qualidades. Ocasião aproveitada por José Dias Lopes, prestigiado crítico gastronómico brasileiro, para reforçar a ideia de que «as pessoas
começam a enfadar-se da chamada “cozinha química”, padronizada,
asséptica e insípida, preferindo a que pelo cheiro e paladar remonta “às
sopas da avó”. Ao contrário, na cozinha mediterrânica tudo é natural e
autêntico, respeitando todas as potencialidades dos seus ingredientes».
A organização convidou alguns chefes a apresentar nas cozinhas dos
Hotéis Convento do Espinheiro, Mar d’Ar Aqueduto, Pousada dos
Lóios e Hotel D. Fernando reinvenções de receitas tradicionais da dieta mediterrânica. E se os chefes Mourão (Convento do Espinheiro),
António Nobre, Juan Rodriguez (Hotel Alfonso III, Sevilha) e Augusto
Gemelli (Restaurante Gemelli, Lisboa, cozinha italiana), introduziram
alguns produtos e ingredientes menos usuais mas que não adulteraram
os procedimentos originais, o mesmo não se passou com Vítor Claro,
do cosmopolita Hotel Albatroz, de Cascais, cujos pratos a descambar

para o exotismo «novo rico» se apresentaram, no mínimo, desenquadrados do objectivo do evento.
No caso, a culpa terá pertencido aos organismos promotores – Turismo de Portugal, Turismo do Alentejo,
E.R.T. e Confraria Gastronómica do Alentejo – que ao
pretenderem fazer a promoção da dieta mediterrânica
nas suas vertentes regionais e tradicionais acabaram por
conceder um espaço à cozinha de fusão, que é a negação
da genuinidade anteriormente defendida. Expliquemonos: designa-se por cozinha de fusão aquela que resulta
da mistura de sabores, tradições, costumes e técnicas
alimentares dos diversos povos. O produto final é uma
coisa híbrida, bastarda, sem alma, que nada representa
nem ninguém, mas faz as delícias da pseudo-sofisticada
gente da linha lisboeta.
Não se trata aqui de uma opinião pessoal. Os melhores críticos gastronómicos nacionais como José Quitério (“ Expresso”), David Lopes Ramos (“Público”) ou
Maria de Lurdes Modesto repudiam-na claramente.
Senão, veja-se o repasto apresentado por Vítor Claro:
papada de porco com ovas de salmão e navalhas ou pimento recheado com migas de tomate e cacholinha de
coelho. Para sobremesa um crepe de sericaia adornado
por morangos granizados e natas. Absolutamente inenarrável de aroma e sabor.
Esta terá sido a nota dissonante de um evento que promoveu com justeza a Semana das Comidas de Azeite,
um dos mais nobres produtos da alimentação mediterrânica e alentejana, à qual aderiram 25 restaurantes da
região, entre os quais 6 eborenses (“O Sobreiro”, “Antão”, “Molhóbico”, “Évora Hotel”, “Café Alentejo” e
“Hotel D. Fernando”) e proporcionou aulas culinárias,
cozinha com degustação ao preço de 3 euros e ainda
“showcookings” educativos e aprendizagem, com as últimas demonstrações a decorrerem no Jardim Público.
No encerramento do Festival Gastronómico José Ernesto de Oliveira, o presidente da autarquia, anunciou
a realização, entre os dias 12 e 15 de Maio do próximo
ano, da VinÉvora, um certame destinado única e exclusivamente aos profissionais do sector, que debaterão
os problemas mais candentes face à modernização da
agricultura. A “Revista de Vinhos”, como produtora da
iniciativa, assegurará uma exposição sobre os temas versados e organizará em simultâneo a Festa dos Vinhos e
Sabores do Alentejo.
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diocese
enfrentou Salazar (1964)
quatro padres
foram chamados à pide
No Outono de 1964 a cidade foi abalada com a notícia
de que alguns sacerdotes da Diocese tinham sido chamados à sede da P.I.D.E. (Polícia Internacional e de Defesa
do Estado) por haverem lido nas igrejas locais um texto
em que era esclarecido o sentido espiritual da visita de
Paulo VI à Índia, que iria decorrer entre 2 e 5 de Dezembro, no âmbito do Congresso Eucarístico de Bombaim.
Contextualizando o acontecimento, explicite-se que a
13 de Outubro desse ano o Papa comunicou ao Cardeal
Gonçalves Cerejeira – para o efeito chamado a Roma – a
sua decisão de participar no aludido areópago da Igreja
Católica. O patriarca regressou a Portugal a 16 e informou de imediato Salazar da decisão pontifícia, facto que
desagradou ao ditador e às principais figuras do regime,
que ainda não haviam digerido a anexação dos territórios de Goa, Damão e Diu por parte da União Indiana,
ocorrida em finais de 1961, situação que não merecera
qualquer espécie de condenação, quer da comunidade
internacional quer da Santa Sé.
No dia seguinte o núncio apostólico em Portugal,
Monsenhor Maximilien Furstenberg, de origem belga –
seria elevado a Cardeal em 1967 e depois a Prefeito da
Sagrada Congregação para as Igrejas Orientais ,- transmitiu oficialmente ao Governo Português a vontade do
Papa. Quatro dias depois, a 21, o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Franco Nogueira, promoveu uma conferência de imprensa em que censurou asperamente a deslocação do Pontífice à Índia, considerando-a «como um
agravo gratuito em duplo sentido, inútil e injusto, feito
a Portugal». Reagiram vários padres e leigos em defesa
do Chefe da Igreja Católica, argumentando que se continuava a fazer «uma confusão deliberada entre o poder
temporal e o espiritual» com o objectivo de «utilizar o
católico, leigo ou não, como instrumento de determinada doutrina política».
À Censura foram então dadas ordens para proibir a
publicação de qualquer artigo na Imprensa relativo «à
momentosa questão, quer contrariasse ou sequer esclarecesse a tese do Governo». Mas em Évora, para espanto
geral, o semanário católico “A Defesa” conseguiu furar
o bloqueio de forma bastante engenhosa. Com a edição de sábado, dia 24, já no prelo e com referências
abundantes ao assunto, o chefe de redacção, Padre José
Alves Gomes, refez a primeira página apresentando-a

com dois cabeçalhos: no topo figurava
o do próprio jornal e na parte inferior
o do “Montemorense”, igualmente semanário católico de Montemor-o-Novo,
explicando-se atabalhoadamente o insólito desta mancha com a realização, nesta
ainda vila, de uma iniciativa de «intensa
doutrinação e vivência cristã». Na parte superior direita o prelado D. Manuel
Trindade Salgueiro, ausente em Roma,
lançava os habituais “Ecos do Concílio”
Vaticano II a que assistia, e no lado oposto
o jornal inseria discretamente uma nota
explicativa da visita do Papa, sob o inócuo título “Um testemunho de gratidão”,
que era acompanhado por uma segunda
linha em caracteres bem mais pequenos
onde se referia ser este devido «a todos os
missionários de ontem e de hoje» e mais
abaixo ainda, e em letras ainda bem menores, prosseguia dedicando-o também
«a todos aqueles que seguiram os passos
de S. Francisco Xavier». Finalmente, em
letra discreta, quase microscópica, especificava-se: «é o sentido, disse o Papa, da
sua presença no próximo Congresso Eucarístico de Bombaim».
Iludido pela encenação e algo displicente na análise da página, o censor de
serviço de nada se apercebeu. No miolo
do artigo o autor, não identificado, glosava a frase de Franco Nogueira, ao considerar que «a propósito desta apostólica
viagem há ou pode haver interpretações
que constituam «um agravo duplo no
duplo sentido, inútil e injusto, à pessoa
Veneranda do Papa. Sabe-se: Sua Santidade foi visitar, não o país agressor de
Portugal, mas uma comunidade de 4 milhões de católicos. Para eles, para a Igreja
Católica na Índia, em adoração a JesusHóstia, vai a homenagem do Pai Comum
dos Fiéis. Esta verdade está acima de todas as especulações que a honra insigne

memória citadina alarme na diocese

à Igreja indiana, prestada por S.S. Paulo
VI, possam suscitar».
Na sua totalidade, o texto era composto por quatro parágrafos de alguma
densidade de termos. Com diversas alterações, adequadas à diferente tipologia
das suas comunidades de fiéis, quatro sacerdotes apresentaram-no nas paróquias
de que eram responsáveis no decurso das
homilias do dia seguinte, 25, comemorativo da festa do Cristo-Rei. Foram eles os
Monsenhores Vicente da Costa (Carmo)
e João Luís de Carvalho (S. Mamede), o
padre Serafim Tavares (Santo Antão) e
o cónego Manuel da Silva Salvador (S.
Francisco).
O caso chegou ao conhecimento de
um agente local da PIDE que, em rápido
relatório efectuado para a Rua António
Maria Cardoso, em Lisboa, sede daquela polícia política, os acusou de terem
proferido, em comunicado lançado dos
púlpitos, que «o Santo Padre vai ao Congresso Eucarístico de Bombaim, com a
mesma finalidade evangelizadora e missionária que o levou no ano passado, à
Terra Santa. Sua Santidade não tem que
pedir licença aos Governos das várias
Nações para exercer a sua missão em
qualquer parte do mundo».
No dia seguinte, uma brigada da polícia
política entrou na cidade e “convidou”
os quatros sacerdotes para uma viagem
a Lisboa a fim de serem interrogados.
Ausente em Roma, a participar nos trabalhos finais do Concílio Vaticano II, o arcebispo de Évora, D. Manuel Trindade Salgueiro, figura
grada do regime, foi apanhado de surpresa e mandatou o vigário geral
Monsenhor José Filipe Mendeiros, igualmente persona grata ao Estado
Novo, para o representar no caso. Temeu-se o pior para os padres detidos, tendo em conta as aludidas ligações.
O que é certo, porém, é que foi a aproximação de Mendeiros às autoridades salazaristas, e o facto de ele mesmo poder vir a ser envolvido
no caso, que os safou. O vigário apressou-se, depois de inquirido por
um agente da PIDE, a refutar a ideia de haver sido emitido um comunicado nesse sentido por ordem superior. Cada um dos párocos tinha elaborado a sua nota explicativa e por isso elas apresentavam diferenças
assinaláveis de expressão, ainda que a ideia base fosse a mesma. Tanto
assim que a mesma não fora lida em mais nenhuma das 176 paróquias
da diocese. Todavia, apesar de confessar que não ordenara a sua leitura, Mendeiros mostrou-se em consonância com o seu teor e revelou
mesmo que, na missa que nesse dia celebrara na Sé Metropolitana,
abordara a matéria em moldes muito parecidos.
Em Lisboa, a Nunciatura Apostólica (Maximilien Furstenberg estivera curiosamente em Évora, a 10 de Outubro, a assistir à ordenação de
um padre no Seminário e deverá ter informado o clero eborense do que
se iria passar nos dias seguintes) protesta fortemente junto de Salazar

contra a detenção para interrogatório dos sacerdotes e
a pressão exercida sobre Mendeiros e, em sinal de reconhecimento da Santa Sé perante o comportamento dos
párocos, envia a cada um uma fotografia autografada e
abençoada por Paulo VI. Depois de fortemente admoestados e intimidados, os párocos são devolvidos a Évora
mas ficam debaixo da mais rigorosa vigilância.
O incidente acabou por ensombrar a abertura oficial
das aulas no Instituto Superior Económico e Social de
Évora, efectuada a 26 de Outubro. Criado quatro anos
antes, a exactamente dois séculos da extinção da Universidade de Évora, este estabelecimento marcou o regresso da Companhia de Jesus à cidade, numa iniciativa
liderada quase exclusivamente pelo grande benemérito
eborense D. Vasco Maria Eugénio d’ Almeida (Conde
de Vil’Alva). A inauguração solene do ano lectivo marcada para o dia 1 de Novembro não chegou a realizar-se
e para o acto estavam convidados o Presidente da República, Américo Tomás, o ministro de Educação Pr. Dr.
Galvão Teles e o Arcebispo de Évora, que, segundo o
previsto, deixaria Roma por uns dias a fim de participar
na cerimónia.
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à mesa Botequim da Mouraria

Botequim da Mouraria
o prazer da gulodice

Se há nomes que designam com total propriedade um estabelecimento comercial,
o do Botequim da Mouraria, afamada casa de restauração da cidade, é seguramente
um deles. Senão atente-se no seguinte: um botequim, de acordo com a verdade dos
alfarrábios, é um local popular onde se servem bebidas, lanches e eventualmente alguns pratos simples, e o negócio ali efectuado consta da venda de petiscos, pequenas
iguarias e outros miminhos gastronómicos; e é da Mouraria também, porque esse é
o nome da rua e da zona onde o dito está instalado. Daí pois que a designação lhe
assente como uma luva.
Como se deixa antever não é grande o espaço que constitui o Botequim da Mouraria. Casa pequena, de esquina, disposta longitudinalmente e servida por duas portas e

Botequim da Mouraria
Rua da Mouraria, 16-A
Telefone 266 746 775
Encerra aos Domingos, Feriados e
Sábados (Jantares)
12 lugares
Preço médio por refeição – 35,00 €
Aceita cartões

uma janela, terá albergado durante o último século uma
taberna, um fotógrafo e uma loja de produtos macrobióticos, até que em 1995 os seus actuais proprietários,
Domingos e Florbela Canelas, ambos já com experiência
no ramo, o adquiriram para nele domiciliarem o seu comércio de comes e bebes.
A sala refeiçoeira, com típica decoração regional, é caracterizada pelo balcão corrido com lotação para doze
pessoas sentadas em tamboretes. Pessoa de muita afabilidade e educação, Domingos cativa os clientes, votalhes uma atenção permanente, dá-lhes um atendimento
personalizado e ajuda-os e aconselha-os nas escolhas,
enquanto sua mulher prepara com esmero os acepipes
constantes do cardápio. Ela é a mestra e dona da cozinha
que confere o toque especial aos pratos apresentados.
Das especialidades incluídas nas entradas destacam-se
o melão com presunto e figos, os cogumelos assados, o
queijo assado com orégãos, os carapaus de escabeche, os
torresmos, a farinheira assada e os ovos mexidos com
espargos bravios. Nas sopas, são de elogiar a de cação
e o tradicional gaspacho com carapaus fritos. Entre as
carnes avultam as migas, os lombinhos de porco preto e

a perdiz com couve lombarda. Outras propostas podem
surgir, de acordo com a sazonalidade dos produtos. Entre as sobremesas e os doces as opções mais frequentes
são a encharcada, as queijadas de Évora, a tarte de chocolate e os marmelos cozidos com canela.
A oferta, essencialmente de petiscos em pequenos pratos, enfim, de gulodices, não retira a possibilidade de
fazer uma opípara refeição e permite fazer provas de
gosto e avaliações diferentes. Quanto à garrafeira ela é
de grande pujança, disponibilizando mais de 160 vinhos
do Alentejo e alguns da região do Douro. O serviço,
a cargo dos proprietários, é escorreito e atencioso. De
resto o Botequim da Mouraria é uma óptima escolha
para quem quiser fazer uma refeição, convivendo e conversando num ambiente mais informal.
Possui ar condicionado e acessibilidade fácil para deficientes. Não tem área para fumadores mas dispõe de
uma pequena zona de estacionamento. Frequentado pela
classe média ou média alta, não é um estabelecimento
barato e está sujeito a reservas devido à sua dimensão.
Mas a sua qualidade é indubitável e faz a diferença entre
outros do mesmo género.
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tranquilidade
e bucolismo no
“Monte do Carmo”

Monte do Carmo
Hotel Rural
Azaruja
montedocarmo@belverhotels.com
20 quartos
11 suites
9 duplos
Aberto todo o ano
Preços:
Suites – de 80 a 158€
Duplos – de 60 a 112€
Aceita cartões

A proposta de alojamento que a “Évora Mosaico” tem para este trimestre é de
carácter diferente de todas as anteriores.
Abandone-se assim, por uma vez, a preferência pelas unidades do sector situadas na cidade e imediações e opte-se por
uma estada em genuíno espaço agrícola,
nas proximidades de uma das mais simbólicas freguesias do concelho. A opção,
como não é difícil imaginar, recai sobre
o Hotel Rural Monte do Carmo, classificado com quatro estrelas e plantado à
distância de dois quilómetros da vila de
Azaruja e a dezoito de Évora.
Para o encontrar há que percorrer longitudinalmente toda a vila e não descurar
a sinalização existente. Bem mesmo no
termo da povoação, uma seta bem visível
indica-lhe o caminho para aposentadoria procurada e para a ermida de Nossa
Senhora do Carmo, que lhe é contígua.
São mil e seiscentos metros rodados em
estrada de terra batida e consistência reforçada a saibro, entre montados de sobro, paisagem natural da peneplanície
alentejana.
É então que numa dobra do terreno
surge o monte, pertença, pelo menos
desde 1600, dos Condes de Galveias,
senhores de alta linhagem, de muitos
teres e haveres, tenças e honrarias. Ali
estabeleceram rica casa de lavoura, de
mui farta abastança, e mandaram erguer
o pequeno templo, de estilo barroco popular, pois a zona era de grande procura
por nela ter habitado, segundo a lenda,
um santo homem, da Ordem do Carmelo, que era pródigo na feitura de grandes
milagres em benefício dos que por sua fé
o vinham procurar. Depois, outros cenobitas se lhe juntaram.

Neste grande conjunto os fidalgos vieram a dar, igualmente, guarida aos trabalhadores da herdade, aos peregrinos e ao orientador espiritual das comunidades fixa e
eventual. Trabalhos agrícolas e romarias sempre por ali
andaram de braço dado. Nas paredes da ermida, cerca
de dois mil ex-votos pintados sobre tela, cabedal, vidro,
folha-de-flandres, para lá de fotografias, tranças de cabelo natural, peles de répteis e objectos da mais diversa natureza testemunham a crença e a religiosidade das
gentes transtaganas.
Sempre foi assim até 1959, altura em que os donos
deste latifúndio de mil hectares optaram pelo absentismo, limitando-se a explorar os pingues rendimentos
da extracção corticeira, principal fonte de rendimento
da freguesia. O edifício e o seu recheio foram-se deteriorando até que, já na actual década, Teresa Ortigão
Ramos e sua mãe, actuais proprietárias do Monte do
Carmo, decidiram recuperá-lo e adaptá-lo a uma unidade de turismo rural. Como porém a sua reabilitação
e transformação representavam um investimento vultuoso e para os quais lhes escasseavam os conhecimentos
adequados decidiram associar-se ao Grupo Belver para
poderem concretizar o projecto.

No espaço já edificado, de forma quadrangular e tendo como referência central a ermida de Nossa Senhora do Carmo, foram criados 20
quartos, dos quais 11 são suites e os restantes duplos. Todos apresentam decoração moderna, mantendo contudo a traça rústica e incorporando elementos de cortiça bem patentes nas mesas de cabeceira, nas
saboneteiras e no porta-chaves do quarto, constituído por um cocho,
por onde noutros tempos se bebia a água.
Junto à recepção onde está instalada uma lareira, bem acolhedora
nos meses frios e chuvosos, encontra-se um bar honesto, praticamente
sempre aberto e onde o serviço é livre, anotando-se as bebidas consumidas em papel colocado à disposição, acompanhado do respectivo
lápis. O hotel possui igualmente um restaurante para acolher cerca de
40 pessoas, só servindo porém refeições mais avultadas ao jantar e ainda assim com marcação antecipada. Existe um prato único, inspirado
em caderninhos de família, que vai variando diariamente. À parte, o
cardápio inclui receitas vegetarianas e infantis. São sempre utilizados
produtos regionais, alimentos frescos e naturais que se estendem ao
pequeno almoço em sistema “buffet”.
Para reuniões de trabalho em atmosfera distendida, existe uma outra
divisão que comporta um máximo de 40 pessoas em plateia. Uma sala
de jogos (cartas, damas, xadrez, gamão e outros) e uma sala de TV com
todos os canais completam a oferta de interiores. Acresce um terraço
para, nas noites mais quentes, se ler, reflectir, olhar o céu ou apenas ouvir
o estranho rumor do próprio silêncio, o qual se encontra ligado a um
pequeno jardim que confere uma ambiência magnífica a quem está farto
do bulício e das noites loucamente agitadas dos grandes centros urbanos.
Cá fora, a cerca de cento e cinquenta metros, fica a surpreendente
piscina natural que, avistada de longe, parece uma charca. O erro é explicado por se tratar de um pequeno lago de água límpida e esverdeada
proveniente de um furo artesiano de contínuo tratamento biológico e,
logo, marcada ausência de produtos químicos (mormente do tão nefasto cloro), o que só por si representa um autêntico bálsamo cutâneo.
Como não é de estranhar, rãs e nenúfares povoam-lhe as margens.
A serenidade, paz e tranquilidade em convívio com a natureza proporcionam um fim-de-semana ou umas férias repousantes. Visando o
descanso activo, o Hotel do Carmo disponibiliza bicicletas para passeios pelos arredores. Poderá cruzar-se com rebanhos e manadas, lebres, coelhos e perdizes, ou assistir à tiragem da cortiça. E também
acordar de manhã com o cantar da passarada, feliz pelo nascimento de
mais um dia.
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