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editorial

editorial
Dia 5 de Outubro celebra-se em todo país o centenário da implantação da República. Neste contexto, entenderam os responsáveis pela
“Évora Mosaico” que faria todo o sentido que esta edição se reportasse aos acontecimentos políticos e sociais que localmente anteciparam,
contribuíram e depois institucionalizaram o novo regime, dando origem a significativas alterações que se projectaram na vida da cidade.
O horizonte temporal dos eventos evocados situa-se o entre o ano de
1880, altura em que ocorreram os festejos comemorativos do 4º. centenário da morte de Camões, e 1916, ano que marca a entrada de Portugal na I Guerra Mundial e o regime republicano-democrático começa
a conhecer as suas convulsões mais graves.
Este foi um projecto ambicioso que requereu aturado trabalho de
pesquisa e investigação, dado que eram muito escassas as fontes documentais e mais raras as imagens sobre os factos e os protagonistas que,
no nosso concelho, marcaram esse período. Trabalhos de grande fôlego
e a nível académico também não existiam, a não ser algumas análises
parcelares. Todavia não desistimos e, praticamente, com a chamada
“prata da casa”, conseguimos atingir o objectivo maior que era o de
fornecer à população informação acessível sobre a tão mal conhecida
Revolução do 5 de Outubro, nomeadamente no que concerne ao que
na nossa cidade se passou. E cremos que muitas revelações sobre o que
foi esse tempo na cidade nos ajudarão a compreender melhor o presente e a perspectivar o futuro.
Para a produção desta edição especial de 52 páginas, que está associada a uma exposição sobre o mesmo tema, ninguém se poupou a
esforços de qualquer natureza. Não podemos todavia deixar de assinalar as notáveis contribuições, a diversos títulos, da Biblioteca Pública
de Évora e do Arquivo Distrital, entre as instituições, e da Drª. Maria
Hermínia Colaço do Rosário, da Drª. Maria do Carmo Ferreira Cartaxo, da Professora Maria Guilhermina Calhau e de D. Graça Percheiro,
entre os particulares. A todas o nosso mais profundo agradecimento.
Desta feita, o habitual Cartaz de exposições, concertos e espectáculos fica nas derradeiras páginas. Quanto ao resto é para ler,
pesar e reflectir. Voltaremos em 2011 animados do espírito de
sempre.
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cronologia dos
acontecimentos
em évora (1880-1915)
1880

A 10 de Junho realizam-se celebrações nacionais
do 4º Centenário da Morte de Camões. O governo monárquico progressista, que havia mostrado pouco empenho na sua organização, deixa
cair a organização nas mãos de elementos republicanos. Os festejos tiveram extraordinário impacto popular, com grandes cortejos cívicos nas
principais cidades do país, onde se registaram
incidentes e ouviram agravos contra a realeza e
os partidos rotativista, mas foi em Évora que os
mesmos tomaram proporções inusitadas.
Segundo o “Monitor Transtagano” passaramse nesse dia «cenas de selvajaria na sequência
de divergências graves entre cidadãos e oficiais
do Regimento de Cavalaria 5», que começaram
com bofetões e socos dos militares e acabaram
com a resposta dos populares, em muito maior
número. No meio da arruaça o governador civil,
o comissário da polícia e alguns oficiais de Cavalaria 5 são agredidos e arrastados na onda de
exaltação popular.
A 13 de Junho, no rescaldo dos acontecimentos,
o Ministério da Guerra transferiu o Quartel General para Estremoz e o Regimento de Cavalaria
5 para Vendas Novas. “O Monitor” comentava
dias depois : «Nós estigmatizamos estes factos
(...) que não são nem progressistas nem democratas, porém socialistas ou demagogistas (leiase republicanos) o que nos leva a uma situação
mais intolerável do que se pertencêssemos a um
país de bárbaros».
A 30 de Junho uma delegação composta por José
de Sousa Matos, José Maria Ramalho Perdigão,
Manuel Paula de Rocha Paula Viana e Abel
Martins Ferreira, gente influente do concelho,
desloca-se a Lisboa para apresentar ao governo
um pedido de desculpas e pedindo a revogação
de ambas as decisões uma vez que a saída daquelas unidades da cidade acarretava uma perda
anual de 100:000$00 e porque, como garantia
o “Monitor”, «os díscolos pertenciam à plebe
- porque o povo propriamente dito é prudente
e digno». A situação foi reposta em meados do
mês seguinte.

1881

Em Janeiro é criado, na Rua do Capado, um pequeno centro republicano para apoiar a primeira
candidatura do partido às eleições municipais,
feita na pessoa de Joaquim Henrique da Fonseca, médico e distinto reitor do Liceu de Évora.
A 21 de Agosto realizam-se as eleições municipais no Círculo 114, que abrange os concelhos
de Évora, Portel e Viana. No caso de Évora, embora fique longe dos 2.262 votos recebidos pelo
candidato governamental monárquico, Joaquim
Henrique da Fonseca obtém 117 votos, cotandose na segunda posição. O pequeno centro, local
embrionário da presença efectiva dos republicanos no concelho, é posteriormente desactivado.

1883

Em data indeterminada instala-se temporariamente em casa de Bernardo de Matos, na rua
que há-de vir a ter o seu nome, o Centro Eleitoral Democrático Eborense, para apoio dos candidatos republicanos aos actos eleitorais desse
ano.

1887

Em Dezembro é criado o Centro Republicano
Federal Eborense no nº. 90 da Rua do Raimundo, presidido por Pereira de Macedo Júnior.
Teve aulas de instrução primária, francês e desenho. Desconhece-se a sua duração, que não foi
muito longa.

1888

A 19 de Abril Domingos António Gomes Percheiro, antigo militar e jornalista, republicano
e amigo de João de Deus, Antero de Quental e
Teófilo Braga, adquire a propriedade do “Diário
do Alentejo”, primeiro periódico do género na
região a ter como director um republicano.
A 26 de Abril Uma semana após ter comprado
o referido periódico, Domingos Percheiro é alvo
de um atentado e de madrugada a redacção é

memória política cronologia dos acontecimentos

assaltada quando este procedia à revisão do jornal. Preso durante 10 horas é depois entregue
ao poder judicial, acabando por ser solto sob
fiança.

1895

É criada a Associação das Classes Construtoras
e Artes Auxiliares.

1897

A 19 de Setembro entra em publicação “A Lucta”, semanário manuscrito e copiografado, assumidamente republicano, de «menores e empregados de comércio», cujo director político J.
Roberto da Silva se encarrega em vários números de desancar o governo e a fazenda pública.
Alvo de uma tentativa de agressão e de diversas
querelas movidas em tribunal a publicação acaba por ser interditada pelas autoridades.

1899

A 20 de Abril é suspenso compulsivamente, na
sequência da prisão do seu director, Manuel Vicente Ventura, o bi-semanário “A Rabeca”, ligado à facção socialista anarquista do republicano
Azedo Gneco. Ligado ao movimento anticlerical
dos Círios Civis, o jornal e o director haviam
caído em desgraça junto das autoridades locais
e do Arcebispo de Évora pelo que ambos foram
querelados e condenados.

1900

A 8 de Setembro é fundado o diário local “Notícias d’ Évora”, ligado primeiro ao Partido Progressista e depois ao Partido Regenerador - Liberal e que após a proclamação da República se
veio a tornar no seu principal inimigo. Ainda
hoje permanece como o mais longevo jornal
eborense, apenas encerrado em circunstâncias
diversas em 1991.
A 5 de Dezembro um grupo de operários apaixonados pela cultura musical funda na rua Pedro
Simões o Grupo Operário Recreativo Joaquim
António de Aguiar que a partir de 1912 passa à
condição de Sociedade.
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1904

Começa a publicar-se como semanário independente “A Voz
Pública” que tem como director o médico republicano Evaristo Cutileiro.

1905

A 15 de Janeiro Evaristo Cutileiro adquire a propriedade de
“A Voz Pública”, que fica com o subtítulo de Semanário Republicano e suspende por algum tempo devido a problemas de
saúde do seu proprietário.

1906

A 25 de Novembro, em casa do cidadão Francisco d’Almeida
Telles do Valle é criado o Centro Republicano Eborense, que
se virá a integrar no Centro Republicano Democrático Liberdade e cuja sede se virá a implantar na rua da Freiria de Baixo
18.
A 10 de Novembro o Partido Republicano concorre pela primeira vez às eleições para a Santa Casa da Misericórdia, apostando na manutenção do Cónego Bernardo Chouzal como
provedor mas lançando uma lista em que candidata Evaristo
Cutileiro a vice-presidente e António dos Santos Cartaxo Júnior, Francisco d’Almeida Telles do Valle, Romão de Carvalho Marquez, José de Paulo Costa e António Joaquim dos
Santos como mesários.

1907

A 16 de Março “A Voz Pública“ muda a sua anterior redacção
da rua João de Deus para a sede do partido na Rua da Freiria
de Baixo e retoma a sua publicação, passando a sair duas vezes por semana.
A 25 de Maio é eleita a primeira Comissão Municipal Republicana presidida por Evaristo Cutileiro.

Circula em Évora o primeiro automóvel, pertença do grande proprietário, lavrador e banqueiro,
conselheiro José António de Oliveira Soares.

Quintalão da Rua de Machede onde em 1908 se realizou o grande comício
republicano que contou com a presença de Afonso Costa e Bernardino
Machado

Fotografias de Carlos Neves

1902
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1908

A 11 de Abril realizam-se eleições para deputados. A surpresa esteve prestes a acontecer pois o
candidato republicano Evaristo Cutileiro ganha
no concelho mas perde no distrito.
A 26 de Agosto efectua-se um grande comício
republicano no chamado quintalão da rua de
Machede em que participam Afonso Costa e
Bernardino Machado. A jovem Ana Laura Chaveiro Calhau, com apenas 16 anos, é a primeira
mulher eborense a falar num comício político.

1909

A 27 de Fevereiro o Grupo Juventude Republicana, criado no ano anterior, fixa em definitivo
a sua sede na rua de Machede, 8 A.

1910

A 6 de Janeiro tem lugar em Machede uma
grande sessão de propaganda em que falam José
Joaquim Mocho, presidente da respectiva Comissão Paroquial, Francisco Martinho Pereira e
diversos dirigentes concelhios.
A 14 de Agosto grande comício, às 5 da tarde,
na Praça das Mercês em apoio dos candidatos
pelo círculo às eleições legislativas: Júlio do Patrocínio Martins, Carlos Amaro, Inocêncio Camacho Rodrigues e Afonso do Prado Lemos. De
manhã tinham ocorrido comícios também em
Azaruja e Machede.
A 28 de Agosto têm lugar as eleições legislativas.
Os republicanos ficam a escassos 91 votos do
partido governamental.
A 5 DE OUTUBRO é implantada a República
que é recebida com grande regozijo e entusiasmo em Évora. Nos dias seguintes é nomeado o
novo governador civil Estevão Pimentel e a nova
Comissão Executiva da Câmara de Évora, presidida por Júlio do Patrocínio Martins.
A 1 de Dezembro celebra-se em Évora, como no
resto do país, o dia da Bandeira.

1911

É constituída a Associação de Classe dos Trabalhadores Rurais de Évora.
A 2 de Abril a Câmara Municipal de Évora aprova o regulamento concelhio da Lei do descanso
semanal.
A 1 de Maio celebra-se pela primeira vez em
Portugal o Dia do Trabalhador. Nas comemorações celebradas em Évora e por proposta da
Associação de Classes de Construção Civil e Artes Auxiliares é determinado que a Praça de D.

Manuel, (Largo de S. Francisco), assim designada desde 1879,
passe a chamar-se Praça 1º. de Maio.
A 28 de Maio realizam-se eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Júlio do Patrocínio Martins e Inocêncio Camacho Rodrigues são eleitos por Évora.

1912

Nos primeiros dias do ano está confirmada, também em Évora, a cisão no Partido Republicano Português. Este fica bastante desfalcado, pois muitos dos seus membros aderem ao
Partido Republicano Evolucionista e um pequeno número ao
Partido Unionista.
A 6 de Janeiro rebenta a greve geral dos trabalhadores rurais,
que se estenderá por cerca de duas semanas e alargará por
solidariedade aos sindicatos de Lisboa e sul do Tejo.
A 3 de Abril D. Augusto Eduardo Nunes, Arcebispo de Évora,
é exilado por dois anos para fora da diocese, por críticas continuadas à Lei da Separação da Igreja e do Estado.
A 8 de Julho começa a ser desmantelada uma ramificação local afecta a uma incursão monárquica intentada na zona norte por Paiva Couceiro.
A 25 e 26 de Agosto tem lugar em Évora o I Congresso dos
Trabalhadores Rurais

1913

A 9 de Setembro morre no Sanatório da Covilhã Evaristo
Cutileiro, a figura maior de republicanismo em Évora. O corpo é trazido para Évora, tendo-se incorporado no seu funeral
mais de cinco mil pessoas.
De 19 a 23 de Outubro reúne em Évora o I Congresso da
Classe Corticeira
A 7 de Dezembro realizam-se eleições para a Junta Central
e para a Câmara Municipal. Contra todas as expectativas o
Partido Republicano Português, agora dito Democrático, vence o Partido Republicano Evolucionista, entrando este a partir daí em acentuado declínio.

1914

A 7 de Julho o desconhecido António Maria da Costa Moura
Augusto passa a presidir à Comissão Municipal Republicana.
A 17 de Setembro é criada a Escola Industrial da Casa Pia de
Évora.
A 21 de Setembro populares assaltam e incendeiam as instalações do “Notícias d’Évora” por suspeitas de colaboracionismo
nas tentativas monárquicas de derrube do regime.

1915

A 24 de Agosto reúne pela primeira vez a comissão organizadora de “A Pátria – Companhia Alentejana de Seguros”.
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a organização
republicana
A organização republicana em Évora
só começou a ganhar verdadeira dimensão a partir da criação do jornal “A Voz
Pública”. No periódico fundado em 1904
como semanário independente pelos tipógrafos Domingos Silva e Luís Silva, passaram os republicanos e algumas associações
de classe a ter uma tribuna para divulgarem os seus anseios, propostas, queixas
e reivindicações. Desta disponibilidade
permanente usufruíam particularmente a
Associação de Classe da Construção Civil
e Artes Auxiliares, que no ano seguinte incorporou uma secção corticeira composta
por três elementos, com sede na Rua de
Mestre Lourenço, e a Associação de Classe dos Empregados do Comércio, com representação na Rua da Porta Nova.

Os republicanos não se contentavam
porém com o carácter moderado que “A
Voz Pública”, enquanto publicação independente, não desejava ultrapassar. O seu
principal proprietário, Domingos Silva,
recusava a hipótese de uma intervenção
mais directa e acutilante por recear a intervenção das autoridades e aquele ser o
seu modo de vida. Por outro lado, o médico Evaristo Cutileiro, o seu principal
animador e responsável político, começou
a sentir os primeiros achaques da doença
que o viria a vitimar anos depois e teve de
abrandar o seu ritmo de vida, afastandose temporariamente do jornal. Este, ainda
tirou mais uma quinzena de números mas
suspendeu mesmo a publicação ao nº. 95
de 21 de Maio de 1905, aguardando um

Actas de formação do Centro Republicano.

melhor momento para o seu reaparecimento. Domingos Silva continuou a trabalhar na tipografia que era sua.
Com Evaristo Cutileiro em tratamento
em Lisboa mas sempre atento ao que se
passava em Évora, os seus correlegionários
Romão Carvalho Marquez, José de Paula
Costa, Francisco Maria Nunes, António
dos Santos Cartaxo Júnior e Francisco d’
Almeida Telles do Valle, encontram-se na
casa deste último e fundam, a 25 de Novembro de 1906, o Centro Republicano
Eborense. Do facto informam o Directório do Partido, Evaristo Cutileiro e o Centro Republicano Democrático Liberdade,
fundado na cidade pouco dias antes, e já
organizado mas ainda não domiciliado,
oferecendo-lhe «incondicional apoio e
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Fotografia de Carlos Neves

cooperação» Em resposta o Centro Democrático Liberdade convida os fundadores do Centro Eborense a reunirem em
assembleia geral do Partido nesta cidade,
«a fim de se proceder quanto antes às eleições das juntas de paróquia, e da comissão
municipal republicana deste concelho».
A proposta é recebida com entusiasmo
e, no decorrer dessa assembleia, o pequeno grupo de fundadores do Centro Republicano Eborense, com o objectivo de
facilitar a unidade republicana, dissolvemno e integram-se no Centro Republicano
Democrático Liberdade, que por sua vez
adopta oficialmente o dia 25 de Novembro de 1906 como data da fundação. Em
consequência é nomeada uma comissão
instaladora da qual ficam a fazer parte Romão Carvalho Marquez (industrial corticeiro) na qualidade de presidente, António
dos Santos Cartaxo Júnior (escriturário),
José Bento Rosado (solicitador), Armando
Álvaro de Azevedo (escriturário), Francisco Nunes (comerciante) e Edmundo de
Oliveira (tipógrafo). António Farracha,
calceteiro e presidente da Associação de
Classe da Construção Civil e Artes Auxiliares, estava entre os membros suplentes.
Rapidamente é encontrado um local para
a sede que fica instalada em ampla casa
pertencente a Evaristo Cutileiro, na rua
da Freiria de Baixo, 18. À frequência da
população que o desejasse foram abertas
aulas de instrução primária e de ginástica
sueca. Era o sinal do definitivo enraizamento do Partido Republicano em Évora.
Mas possuir um jornal era fundamental
para a doutrinação e divulgação do ideário republicano. É assim que dois meses
mais tarde, em Janeiro de 1907, Evaristo Cutileiro, experimentando melhoras
no seu estado de saúde que lhe permitem
deslocar-se, uma vez por semana, entra
em negociações com Domingos da Silva,
adquire-lhe a propriedade de “A Voz Pública” e respectivo material e acrescentalhe o subtítulo de Semanário Republicano.
Pouco depois muda-lhe a localização da
Rua João de Deus para a Rua da Freiria
de Baixo, 18, sede do Centro Republicano
Democrático Liberdade.
Dispondo de um centro político onde
reunir os seus membros e de um jornal

para propaganda da sua actividade, o Partido Republicano local vai
aproveitar o resto do ano de 1907 para consolidar as suas estruturas
internas. Em Maio será eleita a primeira Comissão Municipal Republicana, presidida por Evaristo Cutileiro e composta ainda por Romão
Carvalho Marquês (industrial), António dos Santos Cartaxo Júnior (escriturário), Jaime Silva e Francisco d’ Almeida Telles do Valle.
No final de Novembro o Centro Democrático Republicano Liberdade festeja com pompa o seu primeiro aniversário, dando a comissão
instaladora por finalizada a sua tarefa. São eleitos os seus primeiros
corpos sociais que ficam constituídos desta forma:
À Assembleia geral preside Evaristo Cutileiro, tendo como 1º. e 2º.
Secretários respectivamente Francisco Maria Nunes e José de Mira
Neto (brochante); na Direcção fica ao leme Luís Cândido da Veiga

Aspecto actual do prédio sito na Rua da Freiria de Baixo, 18, primeira sede do Centro
Republicano Democrático Liberdade e onde funcionou simultaneamente a redacção e
administração do periódico “ A Voz Pública”.
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e Silva, sendo Higino Hermenegildo Barrão (corticeiro), o secretário, António dos Santos Cartaxo Júnior,
o tesoureiro, e Matias José Livreiro e Romão Marquez
os vogais; finalmente, no Conselho Fiscal, Isidro Pires
Candeias (proprietário e comerciante) é a principal figura, tendo como secretário, Manuel Alves Leal (merceeiro) e relator Armando Álvaro de Azevedo (escrivão
judicial).
Ainda nesse ano são eleitas as Comissões Paroquiais citadinas, ficando Francisco Maria Nunes a presidir na Sé;
José de Mira Duro em Santo Antão; António Rodrigues
Marques (comerciante) em S.Pedro; e António Farracha
em S. Mamede. Entre os nomes que os acompanharam
nessas funções estiveram José Fernandes Baptista, Luís
Silva, António Pereira, António Fernandes Marques Ferro (farmacêutico e na altura presidente da Associação
Comercial de Évora), Luís Sebastião de Sousa, Telmo
da Conceição Boleto, António Marques Leitão, Joaquim
Simões (relojoeiro e ourives), José Filipe d’Oliveira, Vicente José Dias Pascoal (proprietário e comerciante),
Francisco Gomes Calado, António José Gonçalves e
Severiano Augusto de Mira. No ano seguinte o Partido Republicano consegue inaugurar idênticas estruturas
nos concelhos rurais de S. Miguel de Machede, chefiada
pelo industrial André Camps Perdigão, e de S. Manços,
esta presidida por Jacinto António Correia.
O robustecimento das estruturas partidárias leva a que
os republicanos, com Evaristo Cutileiro à cabeça e acompanhado pelo professor Agostinho Fortes, pelo lente da
Universidade de Coimbra Ângelo da Fonseca e pelo médico Afonso de Lemos consigam ganhar, a 11 de Abril de
1908, as eleições para deputados no concelho que não no
distrito, um resultado que deixava antever uma vitória nas
eleições que viriam a realizar-se a 5 de Setembro, mas tal
previsão não se consumou. Evaristo Cutileiro teve nova
crise e não estava em condições de se candidatar. Com
o caciquismo a funcionar em pleno, os monárquicos,
concentrados numa só formação, lograram chegar à vitória sobre a candidatura republicana cuja lista integrava,
como efectivos, Joaquim Henrique de Morais Sarmento
Júnior (médico), António Synarte (escriturário), Romão
Marquez, António dos Santos Cartaxo, J.Rebolado Formosinho (escriturário), António Fernandes Ferro, João
José d’ Oliveira (operário) e António Rodrigues Marques.
Entretanto tinha acontecido o Regicídio (1 de Fevereiro
de 1908) atribuído a dois carbonários agindo à revelia da
organização. O facto de o rei ter partido de Vila Viçosa
e de o comboio em que seguia ter atravessado o distrito
de Évora, a par de ligações à cidade dos dois assassinos
(Afonso Luís Costa e Manuel Buiça), levantou suspeita
de envolvimento de alguns membros locais integrados no
seio do movimento republicano eborense. O grosso dos
militantes republicanos eborenses era afecto à Maçonaria (chegaram a existir no distrito 15 oficinas) mas muita
gente, nomeadamente da classe operária, tinha ligações
à Carbonária. Para adensar a desconfiança a Carbonária
local estava sem chefe, pois em Janeiro António Farracha,

deixara a cidade e fora para o Brasil, onde seu irmão, que já lá estava, lhe
arranjara emprego certo e melhor remunerado, estando por isso os seus
membros sem controlo.
O certo é que na cidade se falou muito da possibilidade de Afonso
Luís Costa, que aqui tinha sido empregado do comércio, e Manuel Buiça, cuja sogra havia sido até há pouco tempo enfermeira no Hospital
de Misericórdia, terem recebido apoio directo ou indirecto dos Bons
Primos (assim se designavam os seus membros) eborenses. No Centro
Republicano, tal como no Partido, o regicídio foi muito mal recebido
dado que não passava pelas suas intenções que o fim da Monarquia fosse obtido pela eliminação física e violenta de membros da família real.
Durante algum tempo o ambiente esteve um pouco toldado, sendo os
carbonários acusados de falta de coesão e disciplina revolucionária em
torno dos objectivo comuns, situação que foi ultrapassada pela nomeação do operário de carpintaria João José d’Oliveira para o comando
da facção eborense.
Em 1909 o Centro Republicano recebe inúmeras adesões, o que lhe
permite renovar os quadros dirigentes. Francisco Nunes é o novo presidente da Direcção, ascendendo a lugares de relevo António Synarte,
Eduardo Baptista Bispo (rumaria depois ao Algarve), Joaquim da Silva
Nazareth (livreiro), Francisco Gomes Calado e Rodrigo Bento Roque.
Formado no ano anterior, o Grupo Juventude Republicana Eborense,
por imperativo do seu crescimento, adquiria sede própria na Rua de
Machede, 8. Tudo sempre com o assentimento de Evaristo Cutileiro,
cujo estado ia registando oscilações diversas, com periódicos agravamentos e sequentes recuperações, mas nunca esmorecendo no seu ânimo republicano.
Devido no entanto à instabilidade ao seu estado de saúde o médico
resolve vender “A Voz Pública” e todo o seu material a José Bento Rosado, membro do Centro Liberdade e seu redactor, que convida para
director o abastado proprietário e bacharel Estevão da Cunha Pimentel. O jornal passa então a bi-semanário, marcando ainda uma presença
mais assídua nos meios políticos da cidade. Um ano depois, a 9 de
Agosto de 1910, passa a ter como redactor principal o médico Dr. Júlio
do Patrocínio Martins, candidato pelo Partido Republicano às eleições
legislativas de 28 de Agosto de 1910. Entre um facto e outro adere ao
partido Manuel Gomes Fradinho, proprietário e reitor do Liceu, personalidade de grande relevo na cidade.
Estas foram umas eleições muito disputadas em todo círculo nas quais
o Partido Republicano se teve de contentar com o segundo lugar ficando à frente duma coligação de direita e só perdendo para o partido governamental. Nos anos de 1906, 1907, 1908 e 1909 também os republicanos concorreram às eleições na Santa Casa Misericórdia de Évora
mas não adregaram sucesso, igualmente devido às condições adversas e
manipuladas em que concorriam.
Nas vésperas da queda da Monarquia, as suas estruturas eram contudo muito apreciáveis e a sua implantação no terreno apresentava-se
forte e bem disseminada. Os republicanos tinham um Centro Democrático, um jornal, uma Comissão Municipal, Comissões Paroquiais,
um órgão de juventude e pontificavam nas Associações de Classe, nas
representações das sociedades locais e nalgumas das instituições de cultura mais activas e dinâmicas. Possuíam ainda excelentes relações com
o núcleo local da Associação Portuguesa do Registo Civil, que pugnava
pelo obrigatoriedade do mesmo, e com idêntica estrutura da Associação do Livre Pensamento, liderada em Évora pelo jovem João Camoesas (de fulgurante inteligência, empregado do comércio e estudante
liceal nocturno), pelo professor do liceu Benjamim Mesquita, e pelo
mestre de obras, autodidacta de excepcional cultura, Gabriel Mendes.
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Cinco
protagonistas

à procura de um
novo regime

A história do republicanismo em Évora fez-se com a determinação, o
querer, a abnegação de muitos que, aqui tendo nascido ou feito parte
da sua vida no concelho, ansiavam por ver instalado um novo regime
político que liquidasse em definitivo o mundo feudal, ainda que vestido
com roupagem diferente, característico da monarquia constitucional.
O nome dos mais activos e empenhados nesse duro combate político
será encontrado por diversas vezes ao longo destas páginas. A sua participação nos acontecimentos mais marcantes desse período e a militância generosa de que fizeram prova nas organizações de apoio foram
fundamentais para o triunfo republicano. A acção fervorosa de António dos Santos Cartaxo Júnior, Romão Carvalho Marquez, Francisco
d’Almeida Telles do Vale, João José d’ Oliveira e Higino Hermenegildo
Barrão é disso testemunho insuspeito.
Outros houve, porém, que ganharam uma notoriedade e uma visibilidade maiores porque assumiram candidaturas às eleições ou integraram, em lugares de evidência, os corpos sociais das estruturas partidárias ou associadas, funcionando como o rosto externo do Partido.
Entre esses merecem destaque especial Evaristo José Cutileiro, Júlio do
Patrocínio Martins, Inocêncio Camacho Rodrigues, Estevão Augusto
da Cunha Pimentel e Ana Laura Chaveiro Calhau, dos quais se traçam
em seguida pequenas resenhas biográficas.

Evaristo José Cutileiro nasceu em Évora a 19 de Novembro de 1864. Formouse na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa
e exerceu clínica, não só na capital como
na sua terra natal, com grande empenho
e dedicação, tendo-se destacado no tratamento da tuberculose e doenças do
aparelho respiratório. Sofria de crises
cíclicas de diabetes, o que o impediu de
pular ao topo da hierarquia republicana,
ideal que abraçou desde muito novo.
Em Évora chegou a chefe do partido e
membro fundador do Centro Republicano Democrático Liberdade. Jornalista de invulgares
qualidades e recursos, ajudou a criar o periódico “Voz
Pública”, de que foi também proprietário, tendo colaborado em diversos outros jornais da cidade. Gozava de
enormes simpatias e dum prestígio extraordinário entre
as classes trabalhadoras, porque consagrava a maior parte da sua acção política e profissional à defesa do bem
estar dos mais desprotegidos.
Foi o candidato natural do Partido Republicano a todas as eleições realizadas em Évora, até a saúde lho permitir. Homem de carácter excepcional, editou a expensas suas um folheto à memória de seu pai, José Joaquim
Cutileiro, datado de 16/01/1903 e no qual o defende de
acusações que sobre ele impendiam, já depois de morto,
de se ter apropriado de verbas que não lhe pertenciam
enquanto fora cobrador de rendimentos da Santa Casa
da Misericórdia de Évora. A verdade dos factos acabou
por ser reposta em relação ao nome do seu progenitor,
«a quem devo fortuna e posição social» - como escreveu. Já bastante doente, ainda aceitou ser o redactorprincipal e administrador do semanário republicano “O
Cidadão”, que se publicou em Évora entre 1911 e 1915.
Manteve-se nessas funções durante pouco mais de um
ano. Veio a falecer no Sanatório da Covilhã a 9 de Setembro de 1913.

Júlio do Patrocínio Martins, o primeiro presidente
republicano do município
eborense, nasceu em 1878
na freguesia de Casa Branca, no concelho de Sousel.
Depois de se ter formado
em Medicina pela Escola
Médico-Cirúrgica de Lisboa em 1907 veio para
Évora onde abriu consultório e se inscreveu no Centro Republicano Democrático Liberdade. Pessoa muito afável, logo conquistou
amigos e popularidade, tendo sido candidato republicano às eleições de 1908 e 1910. Foi redactor principal e
director de “A Voz Pública”. Deputado eleito à Assembleia Nacional Constituinte em 1911, passou a residir
em Lisboa, tendo aderido ao Partido Evolucionista.
Depois de uma breve passagem pelo Partido Popular,
que chegou a liderar, afastou-se da política desencantado com o desenrolar dos acontecimentos. Por razões de
saúde foi viver para Vilar de Nantes (Chaves). Não se
demorou por lá muito tempo mas foi o suficiente para
deixar o seu nome ligado à criação da Escola Industrial
de Chaves. Quando nada o fazia prever decidiu voltar
à política, sendo sucessivamente Ministro do Comércio e Comunicações (23 de Fevereiro a 28 de Junho de
1919), Ministro do Comércio da Marinha e do Ultramar (1920-1921) e Ministro da Instrução Pública (de 2
de Março a 23 de Maio de 1921). Com a enfermidade
de que padecia a agravar-se inexoravelmente regressou
ao torrão natal, onde veio a falecer a 13 de Maio de
1922 apenas com 44 anos.
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Estevão Augusto da Cunha
Pimentel, primeiro governador civil republicano do
concelho, é uma personagem
cujo percurso de vida é de difícil reconstituição. Ignora-se
quando e onde nasceu, sabendo-se contudo que descendia
de uma família abastada e nos
estudos chegou ao bacharelato. A sua presença na vida
pública eborense é detectada
em 1906, quando o seu nome
aparece ligado ao processo de
instalação da Central Eléctrica e da rede de distribuição
em Évora. Para desgosto da família adere à Causa Republicana e estimula a entrada de militares no núcleo
de Évora da Carbonária, no que é auxiliado por Felício
Caeiro e pelo sargento Andrade, e que discretamente financia. Em 1909 é nomeado director da “Voz Pública”.
No dia 5 de Outubro de 1910 está em Lisboa no palco revolucionário, garantindo a circulação de informações entre os vários focos de sublevação. De regresso ao
Quartel do Carmo passa a ser o telegrafista de serviço.

Ainda nesse dia é nomeado governador civil de Évora,
cargo que mantém até 16 de Agosto de 1911. É então
eleito Presidente da Assembleia Geral do Centro Republicano Democrático Liberdade. Continuará a dirigir a
“Voz Pública” até ao princípio de 1912, altura em que,
manifestando-se desgostoso com a cisão ocorrida no
partido, escreve uma carta ao proprietário José Bento
Rosado renunciando ao cargo devido ao facto de partir
para prolongada estada em Paris. Volta em 1913 e ingressa no Partido Evolucionista. Só em 12 de Outubro
de 1918 se torna a falar dele, quando se envolve numa
revolta falhada em Évora contra a ditadura de Sidónio
Pais, que aliás eclodiu igualmente em Lisboa, Porto e
Coimbra. Ainda discursará em apoio de José Relvas no
Coliseu dos Recreios a 10 de Fevereiro de 1919 e integrará o núcleo duro do Partido Republicano Popular,
sucedâneo do Partido Evolucionista, que se desmembra
em 1921. A partir desse momento nada mais se sabe
sobre a sua vida.

Ana Laura Chaveiro
Calhau, foi a primeira
mulher do concelho a
assumir publicamente a
sua condição de republicana. Filha do grande lavrador eborense
Joaquim Inácio Calhau
e de Maria Pires Chaveiro, Ana Laura nasceu na freguesia de
Igrejinha, do concelho
de Arraiolos, em 1892, mais propriamente na Herdade da Comenda Grande, onde ainda residia quando em
1908, apenas com 16 anos, discursou no grande comício republicano do quintalão da Rua de Machede, falando entre Bernardino Machado e Afonso Costa. Jovem
de educação esmerada e de grande cultura, participou
ainda nesse ano no plebiscito às mulheres republicanas
organizado pela Tribuna Feminina do jornal “República”. No ano seguinte esteve entre as fundadoras da Liga
Republicana das Mulheres Portuguesas (LRMP).
Foi a principal impulsionadora da Comissão de Mulheres Republicanas Eborenses, que decidiu ofertar uma
bandeira por elas bordada e confeccionada ao município
eborense para içar no Rossio de Brás e no edifício camarário no dia 1 de Dezembro de 1910, declarado como
feriado para celebrar o dia da Bandeira. Casou nova e
diminuiu a sua actividade política, mas continuou a militar na LRMP até à sua extinção, trocando correspondência com outras feministas do tempo como Ana de
Castro Osório e Maria Veleda. Morreu a 27 de Maio
de 1955, com 63 anos, no mesmo lugar onde abriu os
olhos e viveu. Sempre republicana.

Fotografia: Colecção Particular | Mª Hermínia Colaço do Rosário

Inocêncio Joaquim Camacho Rodrigues teve
uma relação relativamente
efémera com Évora, apesar de ter sido candidato
às eleições legislativas de
28 de Agosto de 1910 por
Évora. Este meio-irmão
de Brito Camacho nasceu
em Moura (freguesia de S.
João Baptista) a 23 de Maio de 1867 mas cedo abalou
para Lisboa para prosseguiu os estudos universitários.
Concluído o curso na Faculdade de Ciências tornou-se
professor daquele estabelecimento de ensino. Casou-se
em 1900 e, bem lançado na vida, ingressou nas fileiras
do Partido Republicano do qual foi vogal do respectivo Directório. Foi ele quem fez da varanda da Câmara
Municipal de Lisboa a proclamação e identificação do
Governo Provisório da República.
Nomeado primeiramente Secretário-geral da Fazenda
Pública, rapidamente se viu alcandorado a DirectorGeral. A 2 de Abril de 1911 registou nova promoção,
subindo a Governador do Banco de Portugal. Pelo círculo de Évora foi eleito para deputado à Assembleia Nacional Constituinte. Até 1915 ganhou sempre o lugar
de deputado enquanto candidato pelo círculo de Évora.
Em 1920 chegou a Ministro das Finanças. Tinha enorme reputação nessa área mas a sua boa estrela começou
a empalidecer quando foi atingido pelo escândalo das
notas falsas, perpetrado por Alves dos Reis, que o ludibriou como Governador do Banco de Portugal. A sua
competência permitiu-lhe a permanência no cargo até
1936. Morreu em Lisboa, a 11 de Setembro de 1943.
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o 5 de Outubro
e os dias seguintes
no concelho

Lápide existente na Praça de Giraldo

A notícia da proclamação da República em Lisboa
chegou a Évora ao princípio da tarde, através de um
telegrama enviado de Lisboa que nomeava Estevão da
Cunha Pimental, director da “Voz Pública”, para novo
governador civil do distrito, em representação do novo
regime político que depusera a velha e decrépita monarquia. Os empregados telégrafo-postais, como na época
eram designados, que deixaram o serviço por volta dessa hora (12;38) para almoço, correram à desfilada pela
cidade a anunciar a boa nova, recebida em delírio pela
maioria da população.
O comércio já não reabriu da parte da tarde e pouco
depois era distribuído um comunicado, impresso na Tipografia Moderna, do seguinte teor:

AO POVO

Fotografias de Carlos Neves

Por notícias de Lisboa de que não é possível duvidar, está proclamada
a REPÚBLICA PORTUGUEZA.
A Comissão Municipal Republicana d’Évora, com a sua calorosa saudação ao povo desta briosa cidade, junta a sua mais instante recomendação para que neste momento de extrema effervescência em que se
surge uma nova era para o paiz, mantenha a máxima cordura, não permitindo alterações da ordem, se por acaso alguém tentar provocal-as.
Assim convem á Pátria.
Assim convem ao Povo.

VIVA A REPÚBLICA!

Também os operários não compareceram ao trabalho
no período vespertino para poderem saudar livremente,
mas devidamente acompanhados pelos mais conhecidos
elementos republicanos, a vitória de um movimento que
prometia lançar o pais num novo tempo de progresso e
fraternidade. Decisão acertada porque na sua exaltação
um ou outro desacato esteve perto de acontecer, nomeadamente junto do Paço Arquiepiscopal, como noutro
capítulo se referirá. Nenhum incidente grave se chegou
felizmente a verificar.
Entretanto, na Praça Joaquim António d’Aguiar o
Grupo de Artilharia de Montanha fez uma salva de
obuses em sinal de regozijo, enquanto a banda de Infantaria 4 tocava no quartel general, dirigindo-se depois
para a Câmara, onde se juntou à banda da Casa Pia,
acompanhando a sessão em que se confirmou o fim do
período revolucionário e a vitória da República. Ao fim
da tarde a banda dos Amadores de Música andou pelas
ruas da cidade, tocando a Portuguesa. Só à noite, para
se ser mais exacto, à 1 da madrugada do dia seguinte,
chegaram à cidade o governador civil nomeado, Estevão Augusto da Cunha Pimentel, e o médico Júlio do
Patrocínio Martins, presidente da Comissão Municipal
Republicana, que foram entusiasticamente recebidos
por uma multidão que a pé firme os aguardou na Praça
de Giraldo. Da janela do cidadão Francisco d’ Almeida
Telles do Valle foram então proferidos inflamados discursos de grande fé e crença num futuro mais próspero
e de menos desigualdade entre as pessoas.
Nesse dia de sexta-feira, ainda marcado por manifestações esfusiantes dos populares, apenas se verificou
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a tomada de posse de Estevão da Cunha Pimentel do
cargo de governador civil. No sábado, pela uma da tarde, Pimentel rumou aos Paços do Concelho como representante do Governo Provisório, para conferir, por
sua vez, posse à respectiva comissão administrativa, segundo as instruções enviadas pela Comissão Municipal
Republicana. Os convites para a integrar foram endereçados ao Dr. Júlio do Patrocínio Martins, Dr. Manuel
Gomes Fradinho, Dr. Agostinho Felício Pereira Caeiro,
Joaquim António Simões, António dos Santos Cartaxo,
José Celestino Rebolado Formosinho, Francisco Maria
Nunes, Francisco d’ Almeida Telles do Vale e João José
d’ Oliveira que de pronto os aceitaram e neles foram de
imediato empossados.
A distribuição de pelouros foi estabelecida da seguinte
forma: Dr. Júlio do Patrocínio Martins, presidência e secretaria; Dr. Manuel Gomes Fradinho, vice-presidência
e cemitério; Dr. Agostinho Felício Caeiro, limpeza e esgotos; João José d’Oliveira, mercados e feiras; Francisco
Telles do Valle, contribuições indirectas; António Santos
Cartaxo, passeio e iluminação; Francisco Maria Nunes,
matadouro; José C. Rebolado Formosinho, obras públicas; e Joaquim António Simões, instrução e teatro.
Na qualidade de presidente, o Dr. Júlio Martins assumiu desde logo a presidência e expôs de maneira geral a

orientação a dar ao município sintetizando-a na lealdade às instituições
republicanas que simbolizam a pátria reunida, trabalhando dentro delas pela felicidade do município com moralidade, progresso, economia
e justiça. Em clima de clara tolerância e civismo usaram da palavra
José Estevão Cordovil e Carlos Serra, respectivamente vice-presidente
e vereador do anterior executivo monárquico, para felicitarem e cumprimentarem o novo elenco camarário desejando-lhe uma próspera
administração.
Antes de encerrar a sessão, o presidente convidou o povo presente
a retirar os retratos dos reis que estavam colocados na sala, o que foi
feito «com piedade e respeito para com os vencidos», segundo o secretário da Câmara lavrou no devido auto.
A primeira reunião formal da nova edilidade só veio a ocorrer no dia
10. Nela se definiu que a mesma só teria responsabilidades efectivas a
partir do dia seguinte à tomada de posse, se reiterou a confiança nos
empregados na certeza de que estes saberiam cumprir com os deveres
do cargo, se aprovou que a Câmara se fizesse representar nos funerais
de Cândido dos Reis e do Dr. Miguel Bombarda. Mais ficou ainda
decidido que as sessões ordinárias da Câmara tinham lugar às quintasfeiras pelo meio dia e que para comemorar a implantação da República
as ruas do Paço e da Sellaria passassem a denominar-se respectivamente
de Rua da República e Rua 5 de Outubro e doravante o largo de Vasconcellos Porto se chamasse Largo de Miguel Bombarda. Estas últimas
deliberações foram ratificadas por aclamação.
Assim se proclamou e instituiu a República em Évora.

Biblioteca Pública de Évora/DGLB/MC

Proclamação da República

14

memória política a bandeira e as mulheres eborenses

Colecção particular | Graça Percheiro

a bandeira
portuguesa
e as mulheres
eborenses
Vitoriosos a 5 de Outubro, os republicanos pretenderam desde logo romper com o passado monárquico do
país. Isso tornou-se evidente com a imediata e radical
substituição dos anteriores símbolos nacionais, ou seja,
da bandeira e do hino. O historiador Rui Ramos sublinha mesmo que «os republicanos poderiam ter optado
pela bandeira azul e branca, sem a coroa e pelo hino da
Maria da Fonte, associado à esquerda liberal mas preferiram uma bandeira com as cores do partido, verde e
vermelho, e escolheram para hino a marcha anti-inglesa
de 1890, a Portuguesa».
Dez dias após a proclamação da República foi formada uma comissão composta pelo escritor Abel Botelho,
Columbano Bordalo Pinheiro, João Chagas e Ladislau
Pereira para tratar da escolha do novo estandarte português com carácter de celeridade. Surgiram diversas sugestões e propostas, entre as quais uma do poeta Guerra
Junqueiro, mas acabaram por prevalecer as cores verde (do lado da tralha) e vermelha, em proporção de 2
para 3, constantes da flâmula do Partido Republicano
Português, sob a alegação de a mesma já ter sido usada
na Revolta de 31 de Janeiro de 1891, empunhada por
Machado Santos nos acontecimentos da Rotunda, bem

como hasteada pelo navio Adamastor que no Tejo os
acompanhou, preparado para intervir na contenda se
para tal fosse necessário.
Tomada a decisão, o governo deu ordem à Cordoaria
Nacional para as fabricar em grande escala, pois era seu
desejo que fossem hasteadas em todas as repartições públicas do território no dia 1 de Dezembro, feriado a criar
nesse dia como Dia da Bandeira. Mas porque a data estava muito próxima, a empreitada era de vulto e os meios
de distribuição não eram fiáveis quanto ao cumprimento
dos prazos de entrega, um grupo de mulheres republicanas eborenses entenderam tomar a seu cargo a confecção
da bandeira e oferecê-la ao município.
Em 21 de Novembro é recebida no município, dirigida
aos «cidadãos Presidente e vereadores», uma carta em
que um grupo de senhoras, constituídas em comissão,
informa ter determinado «fazer oferta à Exma Câmara de Évora, em sinal do seu regozijo pela implantação
da Republica, que desde muito crianças ainda, suas famílias lhes ensinaram a desejar e respeitar, e atendendo a que é a mulher que simboliza a Republica, duma
bandeira nacional comemorativa, saudando na mesma
o povo Eborense pelo advento da Republica, e do seu
reconhecimento pelas principais potências com o que se
congratulam e fazem votos ardentes pela consolidação e
prosperidade da República.
Esperando que a Exma. Câmara lhes permitirá a realização desse seu desejo confessam-se antecipadamente
muito gratas e protestam a sua mui alta consideração».
Segue-se a aposição das assinaturas de doze senhoras.
Claro que o executivo camarário aceita «muito penhoradamente» a oferta e marca para o dia 30 de Novembro, pelas 19 horas, o acto a que confere grande solenidade. A entrega da bandeira ao presidente Dr. Júlio do
Patrocínio Martins, que agradece muito sensibilizado,
é feita por Judith Andrade, directora da Associação Filantrópica Academia Eborense. Em seguida, Ana Laura
Chaveiro Calhau, militante desde a primeira hora da
Liga das Mulheres Republicanas, lê, com grande fervor
nacionalista, a seguinte mensagem:
«Em todos os povos civilizados – e até entre bárbaros, ainda que menos sublimados – em volta dos quais
as multidões se aglomeram, como um único ser, ligados
por sentimento unânime de ideal, correspondente à sua
evolução moral e intelectual.
A bandeira dum povo livre é o símbolo que melhor
sintetiza as aspirações de uma raça subjugando até os
espíritos mais cépticos à concepção sublime quase religiosa, desse símbolo!
A Bandeira Portuguesa, testemunha das evoluções da
nossa história, ora nos mostra as gloriosas épocas de
uma raça nobre e heróica, ora a decadência de carácter,
abastardado pelo espírito fradesco, inoculado na alma
nacional, por dinastia de imbecis e imorais, sacudidos
no glorioso 5 de Outubro pela metralha da Rotunda.
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É esta bandeira que passeou pelo inteiro, altiva nos mastros de frágeis
caravelas, mostrando às gentes remotas o valor das suas quinas; é este
símbolo da Pátria reabilitada e sagrada pelo sangue dos heróis de 5 de
Outubro à face de todo o mundo, que nós abaixo assinadas vimos entregar à vossa guarda, confiadamente, como a jóia que mais apreciamos
– a liberdade de Portugal pela República».
Seguem-se as assinaturas de Judith Augusto de Andrade, Eugénia Carvalho Marquez, Maria José Febreiro da Silva Antunes, Clotide Ortis
Carreira, Ana Laura Chaveiro Calhau, Maria Calhau Júnior, Cristina
Eulália Chaveiro Calhau, Adelina da Conceição Nobre, Teresa Campos
Piteira, Olímpia Carvalho Marquez e Encarnação Carvalho Marquez,
que no dia seguinte se fizeram fotografar para a posteridade.
A Festa do Dia da Bandeira, destinada à consagração do novo estandarte nacional, e o cortejo cívico que se seguiu tiveram grande brilhantismo. Toda a cidade se engalanou para acolher os festejos, ainda que o
tempo tivesse estado incerto e caído inclusive alguns chuviscos. Eram
onze horas da manhã e o Rossio já regurgitava de gente que pretendia
assistir às cerimónias do erguer oficial da bandeira e para as quais tinham sido convidadas e convocadas as associações, instituições, escolas
e toda a guarnição militar citadinas.
Exactamente ao meio dia, marcado pelo deflagrar de dezenas de foguetes, foi içada a Bandeira Nacional ofertada pela comissão de senho-

ras do município. Enquanto o novo pendão das quinas
ascendia, as bandas da Casa Pia e dos Amadores Eborenses tocaram a “Portuguesa” e uma bateria do Grupo de
Artilharia de Montada fez um salva de 21 de tiros e toda
a guarnição fazia a saudação militar de apresentação de
arma, devida aos símbolos da Nação. Presentes estiveram o presidente da Câmara, Dr. Júlio do Patrocínio
Martins, o governador civil e o tenente coronel Alves
Roçadas, do Estado Maior da 4ª. Divisão Militar.
Recolhida a Bandeira por alunos da Casa Pia, iniciouse o extenso cortejo, acompanhado ao som das bandas,
o qual passou pelas principais ruas da cidade até chegar
aos Paços do Concelho, onde a citada Bandeira foi definitivamente arvorada, no meio de muitos e entusiásticos
aplausos e vivas, dispersando depois a população a partir do Largo Alexandre Herculano. Mas ela só se tornou
oficialmente o símbolo do Estado Português quando, a
19 de Junho de 1911, a Assembleia Nacional Constituinte, ratificou a decisão governamental e colocou no
meio da esfera armilar o escudo ou brasão de armas de
Portugal. Seguiu-se, a 30 de Junho, a publicação do respectivo decreto (150) em “Diário do Governo”.

Colecção particular | Maria Guilhermina Calhau

Grupo de mulheres republicanas que ofereceu ao Município uma bandeira por elas confeccionada a qual foi içada no dia da Bandeira (1 de
Dezembro de 1910) no Rossio de S. Brás e depois no Paços do Concelho. Identificam-se na foto, da direita para a esquerda, e de cima para
baixo: Ester Andrade, Ana Chaveiro Calhau, Judite Andrade, Cristina Chaveiro Calhau, Olímpia Marquez, Teresa Camps Piteira, Eugénia
Marquez, Clotilde Carreira, Maria Pires Chaveiro Calhau, Encarnação Marquez e Maria José Febreiro Antines.
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Quando se falou da génese e desenvolvimento do Partido Republicano em Évora deixou-se perceber que estávamos em presença de uma formação que não possuía
uma ideologia política consolidada nem assentava em
estratos sociais muito bem definidos, que internamente
lhe conferissem coesão e consistência. No seu seio coube uma amálgama de grandes proprietários, médicos,
farmacêuticos, professores, comerciantes, industriais,
artesãos, assalariados de origem diversa, rurais e soldados, à mistura com outros grupos aliados, entre os quais
sociedades secretas, socialistas e anarco–sindicalistas
que apoiavam temporariamente o republicanismo como
meio de se obter uma mudança e derrubar a Monarquia,
observou o professor americano Douglas L. Wheeler na
sua “História Política de Portugal 1920-1926”.
As divergências e as clivagens começaram com as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC),
encarregada de proceder à elaboração da nova lei fundamental do país e eleger o primeiro presidente da nova
república. Entretanto o Governo Provisório, presidido
por Teófilo Braga e tendo como ministros António José
de Almeida, no Interior; Afonso Costa, na Justiça; Basílio Telles, na Fazenda; Brito Camacho, no Fomento;
António Luís Gomes, nas Obras Públicas; Bernardino
Machado, nos Estrangeiros; Correia Barreto, na Guerra; e Azevedo Gomes, na Marinha, havia produzido
abundante mas desconexa legislação oscilando entre a
dureza de Afonso Costa e a moderação de António José
de Almeida e Brito Camacho.
Os mais radicais queriam a República só para os republicanos e o partido fechado sobre si mesmo, sendo
intransigentes nesse desiderato. Os mais moderados
entendiam que se deveria conceder preponderância à
classe média, interessada na real modernização do país

e por isso capaz de mobilizar novos apoiantes que partilhassem idêntico objectivo. Segundo o historiador Rui
Ramos esta ideia inquietou os mais radicais, devido ao
risco de pôr em causa o monopólio do Estado pelo PRP
e de obstar à continuação da guerra religiosa.
Os dois campos extremaram-se na Assembleia Nacional
Constituinte quando chegou a altura da eleição do Presidente da República. Os primeiros contactos entre os dois
lados resultaram na impossibilidade de apresentação de
um candidato único. Afonso Costa propusera Bernardino
Machado enquanto Almeida e Camacho, momentaneamente aliados avançaram primeiro com o nome de Anselmo Braamcamp Freire, presidente da ANC, que recusou,
e depois o de Manuel de Arriaga. A maioria de parlamentares afecta a ambos ditou a vitória de Arriaga.
Mas ainda no final desse mês de Outubro Afonso Costa, que preparara o Congresso Republicano e conseguira
assegurar um número de delegados fiéis aos radicais, faz
triunfar as suas teses, que ficarão a determinar a orientação no partido no futuro. A consequência imediata foi
a já aguardada cisão, com António José de Almeida e
Brito Camacho a abandonarem as fileiras do partido, e
a separarem-se depois, sem no entanto renunciarem à
causa, e a fundarem cada um o seu partido.
O espectro partidário ficou, então, assim definido: à
esquerda, o Partido Republicano Português, radical, (conhecido também por Partido Democrático) de Afonso
Costa; e à direita, os moderados e conservadores Partido Evolucionista Português, de António José de Almeida, e Partido da União Republicana, de Brito Camacho.
Perguntar-se-á: e em Évora como se alinharam os republicanos locais? Bem, os chamados históricos, com
algumas poucas excepções, aderiram quase todos ao
Partido Evolucionista, que abriu o seu próprio espaço
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Grupo de republicanos reunidos no Colégio de Espírito Santo (Liceu) no dia da comemoração do 1º.
aniversário da implantação da República. A grande maioria ingressaria mais tarde no Partido Evolucionista.
Identificam-se na primeira fila: Romão Marquez, Estevão da Cunha Pimentel, Júlio do Patrocínio Martins e
José Celestino Formosinho; nas segundas e terceiras filas indiscriminadamente: Domingos Baião, Higino
Barrão, José Filipe de Oliveira, Manuel Liberato, desconhecido, João António Amado, Tanganho, Allfredo
José de Carvalho, Demétro José Palmeiro e Isidro José Candeias e finalmente na fila superior Leopoldino de
Lemos, Joaquim Maria Sério, Francisco Pais Abelha, Francisco Gomes Calado, Joaquim da Silva Nazareth,
Abreu, António Gomes Namorado, Desidério Valboutim, Geraldo de Sá Mesquita, Alcobia, Armando de
Azevedo, desconhecido, Agripino de Oliveira e Joaquim Carapinha.

de reunião, debate e convívio (Centro Republicano Evolucionista) na
Rua João de Deus, 61, antiga sede da Sociedade Operária Joaquim
António d’Aguiar. As melhores cabeças republicanas, dizia-se, tinham
ido engrossar as suas fileiras, entre as quais o primeiro presidente do
município, o médico Júlio do Patrocínio Martins, que deixara estas
funções ao também clínico Máximo Homem Rodrigues, por ter sido
eleito deputado por Évora à Assembleia Nacional Constituinte.
Um dos que não se transferiu de imediato para o partido de Almeida
embora a ele tenha aderido mais tarde já em Lisboa foi Estevão da
Cunha Pimentel, o primeiro governador civil, que desgostoso, com a
situação criada, largou a actividade política e foi viver para Paris durante uns tempos. Militante fiel continuou a ser o refundador do Partido
Republicano no concelho, Evaristo Cutileiro, cujas crises de diabetes se
tornavam cada vez mais graves e ameaçadoras. Contudo, se os evolucionistas eram uma força de grande expressão já o mesmo não se podia
dizer da União Republicana que ainda assim conseguiu eleger como
deputado pelo círculo até 1915 o irmão de Brito Camacho, Inocêncio
Camacho Rodrigues, já então Governador do Banco de Portugal.
Para fazer face à sangria sofrida nas suas hostes pelas deserções evolucionistas, o Partido Democrático viu-se obrigado a praticar em Évora
o que rejeitara a nível nacional – abrir as suas portas a novos aderentes. Alguns deles eram provenientes de antigos partidos monárquicos.
Em 1912 a Comissão Municipal Republicana era presidida pelo grande
proprietário de Portel, residente em Évora e republicano de longa data
António Joaquim Potes do Amaral, mas Manuel Antunes Marques, o
secretário; António Tibério Tojo de Sousa Franco, o tesoureiro; e os
vogais Joaquim Leandro de S. João e António Joaquim Pires eram nomes que pouco diziam aos republicanos da urbe.

O PRP ou Partido Democrático encarava com grande
receio as eleições de Dezembro de 1913 para a Câmara Municipal. Contudo, o infausto acontecimento que
constituiu no dia 9 de Setembro o falecimento de Evaristo Cutileiro, em tratamento no Sanatório da Covilhã,
poderá ter contribuído para a inversão da situação. O
grande médico, que se notabilizou no combate à tuberculose e à asma criando um método próprio, era uma
referência incontornável do republicanismo, ao qual
sacrificou bens, saúde e vida pessoal, na cidade, no concelho e no distrito. No dia do seu funeral, que veio para
Évora, mais de cinco mil pessoas, sem discriminação
político-partidária, simples cidadãos ou meros doentes
reconhecidos, todos aguardaram a chegada do féretro
para lhe prestarem a última homenagem.
Três meses após e contra as expectativas gerais, o Partido Democrático ganhava as eleições com 500 votos
em 843 entrados nas urnas. Em jornal que lhe era afecto escrevia-se: «desfez-se a lenda do invencível poderio
do partido evolucionista em Évora». Este esboroar-se-ia
rapidamente nos anos seguintes. No concelho os novos
protagonistas concelhios passariam a ser o médico João
Camarate Campos, o advogado Alberto Jordão Marques da Costa, o engenheiro José Eduardo de Calça e
Pina da Câmara Manoel, o solicitador Florival Sanches
de Miranda, o farmacêutico José Dordio Rebocho Pais
e o funcionário público e administrador do concelho de
Évora em 1913, Cláudio José Percheiro.
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a conjura monárquica
de 1912
desmontada
pela carbonária

A violência anticlerical, a Lei da Separação da Igreja do Estado, o monopólio do
poder por banda do PRD e as ameaças, depois concretizadas, de desinteligências sérias no seio deste, convenceram alguns monárquicos que estavam criadas as condições
para que o novo regime, ao mínimo abanão, se desmoronasse por completo. Entre
estes encontrava-se o capitão Henrique Mitchell Paiva Couceiro, herói das Campanhas de África (1989-1896) e governador colonial de Angola, que fora um dos poucos
militares que na Rotunda de Lisboa, em Outubro de 1910, tudo tentara para impedir
o triunfo dos republicanos.
Refugiado na Galiza, por duas vezes ultrapassou a fronteira à frente de um grupo
de homens armados tentando espevitar a apatia dos monárquicos e provocar uma
insurreição geral, mesmo uma guerra civil se o desenrolar dos acontecimentos o viesse
a exigir, de acordo com as suas próprias palavras. A primeira tentativa ocorreu a 3 de
Outubro de 1911 e, por mal organizada, foi repelida com facilidade. A segunda, em
6 de Julho de 1912, para além de envolver cerca de mil homens que tentaram tomar
Chaves, sendo rechaçados com alguma dificuldade, seria acompanhada em caso de sucesso, conforme o planeado, de levantamentos militares noutros pontos, praticamente
todos na zona norte com a excepção de Évora na parte sul do território.
A inclusão de Évora no rol dos locais onde a sedição deveria ter lugar causou estranheza, mas o motivo veio a ser apurado quando dias depois alguém recordou que Paiva Couceiro havido sido transferido de Lisboa para o cargo de Adjunto
da Inspecção do Serviço de Artilharia, instalado na cidade, onde travou
conhecimento com muitos militares aqui em serviço, e civilmente se
aproximou do Partido Regenerador Liberal, ele que sempre se mantivera fiel à Casa de Bragança, como continuava a ser sem que lhe fossem
contudo atribuídas conotações partidárias.
A população da cidade só teve conhecimento daquilo a que chamou
o “complot monárquico” quando se viu confrontada com as primeiras prisões, acontecidas a 10 de Julho. O major António Rodrigues
Monteiro Montez, chefe do movimento na região sul (haveria de conseguir evadir-se sendo depois recapturado em Elvas), o capitão Francelino Pimentel, dois sargentos, três cabos e um soldado compuseram o
grupo dos detidos desse dia. No dia seguinte viram-se acompanhados
pelos civis Joaquim da Motta Capitão, boticário e redactor do “Notícias d’Évora”, António Maria Vidal Veloso, o mais famoso barbeiro
da cidade, o escrevente Américo Augusto Baptista e o ex-seminarista
Eurico Maia.

A onda de prisões prosseguiu quotidianamente durante cerca de uma semana e
abrangeu perto de 30 pessoas, entre civis
e militares, acabando um recruta por se
suicidar. Dos elementos castrenses encarcerados destacavam-se o capitão Toscano
e os tenentes António Domingos Ferreira e Vasconcelos e Sá (muito conhecido
pelos dotes musicais e compositor da célebre canção do início do século, “Margarida vai à fonte” enquanto por banda
dos civis se contavam figuras como os
poderosos lavradores Luís Perdigão de
Sousa Carvalho (Conde da Ericeira) e
António Carlos Coelho de Villas Boas e
os advogados Gabriel Pinto e Armando
Cordeiro Ramos. Dos restantes era bastante conhecido José Francisco Correia,
apodado de “O Zé da Sé”, por passar o
tempo na Catedral entre padres e freiras,
peça fundamental da conjura por ter sido
o encarregado de distribuir pelos civis as
armas e as munições desviadas de algumas unidades militares e habilmente escondidas no Largo da Porta de Avis. Detida igualmente foi uma mulher, Pulquéria
Ferreira Pinto de seu nome.
O processo de inquérito realizado em
Évora determinou a ilibação do Conde
da Ervideira e de António Villas Boas por
não terem sido detectados quaisquer indícios da participação no acto conspirativo. Os outros detidos foram remetidos
para Lisboa a fim de serem submetidos a
julgamento em tribunal marcial. A maioria foi condenada e alguns enviados para
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Largo de Avis onde foram descobertas as armas desviadas dos quartéis.

o degredo. Por seu turno, o processo de inquirição civil teve como relator o republicano local Hermenegildo
Higino Barrão e veio a ter divulgação pública.
As averiguações levadas a cabo permitiram reconstituir o que havia acontecido e o papel desempenhado
pela Carbonária local na sua descoberta e consequente neutralização. Conversas enigmáticas e movimentos
suspeitos de alguns oficiais subalternos tinham sido percebidos no regimento de Cavalaria 5 pelo cabo ferrador Tiago Augusto Calado, que os comentou com os
também cabos Inglês e Bólrão, igualmente pertencentes
ao movimento carbonário. Os três comunicaram a situação outros soldados que passaram a vigiar os oficiais
referenciados, tendo alertado as chefias militares. No
exterior o trabalho de vigilância aos suspeitos civis ficou
entregue ao núcleo operário da Carbonária enquadrado
por Estevão de Oliveira Fernandes, auxiliado pelo temido revolucionário corticeiro Artur Nogueira. Foi assim
possível a identificação desta ramificação eborense do
grupo de monárquicos afectos a Paiva Couceiro.
A 25 de Julho, com toda a situação já aclarada, a direcção do Centro Democrático composta por José Augusto do Rosário, Leonel de Sousa, Isidro Pires Candeias,
Francisco Gomes Calado e Agripino de Oliveira resol-

veu convocar todos os republicanos para, em sessão especial a realizar
daí a dois dias, ser prestada homenagem ao Exército Português e à
Carbonária, cujos elementos «sempre vigilantes, sempre prontos ao sacrifício, puderam impedir tão monstruosa tragédia».
Refira-se que o presidente do Centro Republicano Democrático, José
Augusto do Rosário, era ele próprio um activo e denodado carbonário.
Natural das Alcáçovas, veio muito jovem para Évora a fim de trabalhar
na estação local dos Correios e Telégrafo. Era então anarco-sindicalista.
Foi iniciado na Carbonária e passou para os republicanos. Em 1908
estava em Lisboa a frequentar um curso de aperfeiçoamento profissional quando participou no movimento falhado de 28 de Janeiro, o qual
ficou conhecido na história por Janeirada. Foi preso e somente liberto
com a implantação da República, tendo voltado ao seu posto de trabalho em Évora.
A ele próprio, carbonário convicto, coube fazer, nessa sessão, o elogio da organização a que pertencia. E disse: «Aos civis, na sua maioria
operários, deve em grande parte, a República a sua segurança pelo que,
apesar do extenuante trabalho a que durante o dia eram obrigados,
nunca trepidaram na vigilância, chegando a oferecer-se para os maiores
sacrifícios». Para concluir da seguinte forma: «(...) Mais uma vez se demonstrou a sem razão e falta de patriotismo, daqueles que servindo-se
da calúnia, têm tentado sem o conseguir, a dissolução da Carbonária,
não querendo ver nesta instituição o cunho de patriotismo e abnegação
que tão bem tem evidenciado antes e depois de República proclamada».
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velhos e novos títulos
na imprensa local
A implantação da República veio a implicar uma grande remodelação
do projecto do “Notícias d’Évora”, diário fundado em 8 de Setembro por iniciativa do cónego Alfredo César de Oliveira e do notável
filantropo Francisco Eduardo Barahona. Este morreu em 1908 e os
seus herdeiros, tal como o cónego, renunciaram à sua propriedade, que
passou para o padre João Germano da Rosa, vindo a partir desse momento a assumir-se como diário regenerador-liberal. Em 8 Agosto de
1909 o advogado Armando Cordeiro Ramos entrega em Maio do ano
seguinte a administração do jornal a Carlos Pedrosa que nele começara
a trabalhar como tipógrafo.
A 5 de Outubro de 1910 a publicação suspende a sua saída para regressar como propriedade da empresa Carlos Pedrosa e Cª no dia 8

do mesmo mês, assumindo este as funções de administrador e editor enquanto
Joaquim da Motta Capitão, boticário da
Farmácia Motta, aparecia como redactor-chefe. As mudanças ocorridas são
explicadas, desta forma, nesse número
de reaparecimento, pelo próprio Carlos
Pedrosa:
«A antiga empresa “Notícias d’ Évora”,
constituída por elementos do antigo partido regenerador - liberal de Évora, fez
constar, sábado à noite, quando mandou
pagar integralmente a todo o seu pessoal que – considerando-se para todos os
efeitos, dissolvido o Partido Regenerador
– Liberal de Évora – não lhe era possível
nem convinha a essa empresa manter por
mais um dia que fosse este jornal»
Ia assim para o despedimento todo o
pessoal das oficinas do diário, cujo traba-
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lho quotidiano era a única fonte de rendimento do agregado familiar.
Para evitar esta situação, Carlos Pedrosa e os tipógrafos reuniram esforços e resolveram parte do problema com os seus próprios recursos.
«Careciam, porém, de uma pena, de um cérebro que os acompanhasse
nos vai-vens da sorte» – prossegue Pedrosa, que revela terem encontrado essa pessoa na figura de Motta Capitão.
E a concluir deixa bem vincada a opção tomada quanto à orientação
futura do periódico: «(...) Por nossa parte, sem que com isso queiramos dizer – e não queremos – que aderimos à República, cumpre-nos
aqui declarar que reconhecemos a nova forma de governo instituída em
Portugal. (...) A política deste diário será pois a de pugnar em comum,
pelo bem da pátria e muito especialmente pelos interesses da região
alentejana, podendo o povo honesto, o povo trabalhador contar com o
nosso apoio sempre que dele careça».
Duas semanas mais tarde, com a entrada do redactor agrícola Santos
Garcia, o jornal apresenta-se como diário independente, agrícola e de
informação. Mas a vida do jornal vai transformar-se num inferno nos
tempos seguintes, devido ao pendor fortemente anti-republicano de
Motta Capitão, que se revela não só nos textos como na sua vida de
cidadão, envolvendo-se em conspirações com o novo regime. O farmacêutico viu-se condenado a três meses por abuso de liberdade de imprensa com o fundamento de ter ofendido na sua qualidade de redactor
– chefe do “Notícias d’Évora” a Comissão Concelhia de Administração
de Bens do Estado. Foi debaixo de escolta que saiu da prisão do Limoeiro para vir responder ao Tribunal de Évora. Cumpria então uma pena

de prisão por ter participado na conjura monárquica de
1912.
Amnistiado por um decreto de Fevereiro de 1914 de
Bernardino Machado, o qual abrangeu 1.200 monárquicos, Capitão é libertado e depois de um breve passagem
por Espanha regressa a Évora, à política e ao “Notícias
d’Évora”. A 10 de Julho depois de negociar com Carlos
Pedrosa fica com a exploração do jornal assumindo os
cargos de director e editor. Nesse mesmo dia, Santos
Garcia, que havia aguentado a redacção durante o seu
impedimento, sai por desconfiar das suas edições. Os
acontecimentos posteriores haveriam de lhe dar razão.
Em pouco mais de três meses, na prosseguimento das
suas ideias, entra em quezílias várias com as autoridades
e escaramuças várias com a população.
É assim que a 22 de Outubro, na sequência de uma
manifestação de apoio ao regime, as instalações do “Notícias d’ Évora” são atacadas, destruídas e incendiadas.
Só regressará ao convívio com os seus leitores a 21
de Fevereiro de 1915 sob o comando único de Carlos
Pedrosa, com este a este pedir desculpas e a verberar duramente todo o comportamento de Joaquim da Motta
Capitão, que quase lhe arruinou a vida. Manteve porém
o seu cariz conservador e de distanciamento em relação
ao regime.
Dos jornais existentes em 1910 também a “Voz Pública”, que como aqui vimos foi o órgão oficial do Partido
Republicano, sobreviveria nos anos posteriores ainda
que sem a anterior importância, consequência da sua
adesão ao Partido Evolucionista que depois de inicialmente ter contado com o apoio dos mais destacados
republicanos sofreu enorme derrota nas eleições de Outubro de 1913. A cisão obrigara entretanto o jornal a
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voltar à sua primeira sede na Rua de Serpa Pinto, 63.
O seu declínio acentuou-se com a saída de Estevam Pimentel e Júlio Patrocínio Martins. Em 1915 registou a
entrada para editor do muito respeitado João José de
Oliveira numa tentativa derradeira de recuperação, não
bem sucedida. Este abandonou em Outubro de 1919 e
“A Voz Pública” desapareceu da circulação seis meses
depois.
O primeiro dos novos títulos lançados em Évora após
a Revolução de 5 de Outubro foi “O Carbonário”, semanário Republicano Radical, como se intitulava. Tinha
por director o ajudante de finanças e antigo correspondente do jornal “O Mundo” Leonel Augusto Rosado de
Sousa . Logo no número inicial advertia para o facto de
«não ter qualquer relação com a Carbonária Portuguesa,
associação secreta que tão relevantes serviços prestou
à obra da República». Mas uma análise à sua lista de
colaboradores revela não ser ter sido bem assim; para
além de nela figurarem os nomes bem conhecidos de
José Augusto do Rosário, Agripino de Oliveira e José
do Vale, também na mesma se encontram uma série de
pseudónimos com que muitos encobrem a sua identidade. Atente-se nalguns a título de exemplo: Zig-Zag,
Vagabundo, Mesmer, Mágico, Ego, Marius, Newton, El
Leon, Alpha, Coxo, Ximenes, Z., Ragi, Sila, Zero, Repinto, Remígio ou Zigomar.
A partir de 24 de Março de 1912 passa a identificarse com o Partido Republicano Democrático de Afonso
Costa e muda de director, dado que Leonel de Sousa
é colocado em Lisboa. Sucede-lhe Pedro de Aguilar,
funcionário da Agência de Portugal, que exactamente
um ano mais tarde é transferido em missão de serviço
para Leiria para chefiar a respectiva Agência. Pouco dias
decorridos a administração informa que «passando este
jornal para uma nova empresa, por meio de acções, resolveu a redacção suspender a sua publicação até que
definitivamente esteja constituída a respectiva empresa,
o que será dentro de pouco tempo».
“O Carbonário” não voltará a ver a luz do dia. A nova
empresa denominada de “Sul Democrático”, assume a
sua continuidade garantindo que será um órgão de apoio
ao Centro Republicano Democrático Liberdade mas muda-lhe o título para o nome da empresa. Assim começa a
publicar-se a 13 de Abril de 1913, o “Sul Democrático”,
sob a direcção de Francisco Alberto da Costa Cabral, professor liceal e governador civil, sendo Jaime Pinto Bastos
o administrador e Francisco Gomes Calado o secretário.
A mudança não feliz até porque Costa Cabral pouco tempo após é nomeado para o governo civil da Guarda. O
esperado encerramento do jornal verificou-se a 21 de Junho de 1914.
Vida mais curta teve “A Rotunda” que surgiu a 15 de
Fevereiro de 1911 e acabou a 30 de Dezembro do mesmo ano. Declarando-se semanário republicano intransi-

gente, fiel ao ideário de Machado dos Santos, tirou 47
números. Começou por ser dirigido por Manuel António Braz – mais conhecido por Braz Alfaiate dado ser
essa a sua profissão – que devido a questões de natureza pessoal aceita ser substituído pelo sargento Silvério
David Agria. Este abandonará o cargo ao nº. 37 de 2
de Agosto, voltando o alfaiate à sua direcção quando a
administração informa que “A Rotunda” «que até aqui
se tem conservado no posto de combate para que foi
fundada, adere desde já , como não podia deixar de ser
à obra da União Nacional Republicana».
A mudança de orientação na bússola de “A Rotunda”
poderá ter-lhe abreviado a existência pois só se aguentaria mais quatro meses. Agastado com o rumo pelo qual
“A Rotunda” enveredara, Silvério Agria lança a 6 de
Agosto o “Avalanche”, uma semanário que diz não aceitar «a traição» e se declara fiel à linha intransigente que
se propõe seguir. Ao princípio da tarde desse mesmo dia
o acaso faz com que Braz e Agria se encontrem em plena
Praça de Giraldo. O confronto tornou-se inevitável. O
alfaiate agrediu o sargento «à vergalhada» e foi detido
por um polícia a quem o agredido reclamou a sua captura. Tanto quanto se sabe o “Avalanche só fez publicar
mais um número.
Falhada a experiência de “A Rotunda”, a União Republicana reincidiu em Évora com um novo órgão: “O Alentejo” (segundo de série). Exibindo artístico e vistoso cabeçalho, a saída do número inaugural é desde logo marcada
pelo falecimento do seu director, Raul W. Baptista de
Carvalho, médico veterinário, vitimado pelo agravamento súbito de febres palustres. O infausto acontecimento
obrigou a mexidas inesperadas na estrutura do jornal.
Sócio da empresa proprietária, o lavrador José Calhau
viu-se na contingência de acumular os cargos de director
e de editor (que já era) mantendo-se Higino Barrão como
administrador. Daqui resultou um produto híbrido, incaracterístico e pouco atractivo, que a nomeação ao nº. 27
para director, do médico Agostinho Felício Caeiro, tentou solver mas em vão. “O Alentejo” esteve activo entre
7 de Maio de 1914 e 13 de Maio de 1915.
Não teve também existência muito prolongada ainda que surgido a 23 de Agosto de 1911, o semanário
republicano “O Cidadão” de que era proprietário, administrador e editor Pedro Antunes Paiva. O redactor
principal era Evaristo Cutileiro a quem deviam ser dirigidos todos os assuntos referente à redacção. Após o falecimento deste teve um percurso acidentado, sincopado, terminando a 26 de Abril de 1915. A posse efectiva
de um órgão devotado ao registo do discurso oficial do
Partido Republicano Democrático só seria conseguido
com a transferência para Évora do diário “Democracia
do Sul”, que se publicava em Montemor-o-Novo desde
1900. Tal só veio contudo a concretizar-se a partir de
Agosto de 1917.

economia em tempo de mudança a agricultura e a greve geral de 1912

23

No início do século XX a agricultura alentejana continuava a manter
a estrutura fundiária medieval, caracterizada pelo grande latifúndio.
Na imensidão da planície grassavam vastíssimos domínios cujas herdades podiam oscilar entre os 18.000 e 55.000 hectares. Cerca de 94
por cento da área do concelho de Évora era considerada como grande
propriedade (acima dos 200 hectares), enquanto a média (30 a 200
hectares) abrangia 5 por cento, sendo a pequena meramente residual. A
esmagadora percentagem dos proprietários era absentista, ou seja, residia fora das suas terras, tendo um agente intermediário de sua confiança (feitor) que actuava como seu administrador e contratava os trabalhadores.
Regra geral estes eram contratados nas
aldeias, a preços verdadeiramente obscenos, para trabalharem de sol a sol no
amanho das terras. E quando se chegava aos meses mais exigentes como os das
ceifas, da apanha da azeitona, da tiragem
da cortiça ou, em menor escala, recorriase a gente de outras regiões, que à míngua de trabalho aceitava vir para o Alentejo ganhar mais uns tostões essenciais à
sua sobrevivência. Ora com a chegada da
República foi criado um novo regime laboral, primeiro no aspecto salarial e depois reforçado com a regra do descanso
semanal, o que desagradou aos patrões,
muitos deles pertencentes à burguesia comercial, que pouco ou nada entendiam
de agricultura, mas que, avarentos e visando extrair o maior lucro possível da
exploração do trabalho alheio, não se
mostraram dispostos a acatar as novas
obrigações.
Estava aberto o conflito entre os donos
das terras e os trabalhadores rurais em
finais de 1911, com o recém-empossado
governador civil António Paulino de Andrade a mostrar abertura para promover
o diálogo entre ambas as partes, na tentativa de evitar o desencadear duma greve
já anunciada que era de todo o interesse
não viesse a acontecer. Porém Paulino de
Andrade, face à firme defesa dos assalariados na manutenção dos princípios estabelecidos e acordados, abandona a posição
de neutralidade e coloca-se ao lado dos
terratenentes.
Para evitar que os assalariados se reunam manda encerrar a Associação dos
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Trabalhadores Rurais (criada no ano anterior) e fechar
as portas de todas as outras Associações de Classe concelhias e distritais sob a ameaça de descargas da Guarda
Nacional Republicana. Os revoltosos encontram-se nos
campos enquanto as forças militares e paramilitares cercam a cidade para lhes impedir o acesso. A partir deste momento todas as associações operárias da cidade e
do distrito proclamam a Greve Geral a 13 de Janeiro
de 1912 e cerca de 20.000 trabalhadores, de ambos os
sexos e proveniências várias, dirigem-se para Évora tentando entrar na cidade, o que conseguem sem grande
dificuldade, não obstante as barreiras e os obstáculos
levantados.
Nos dias seguintes, o governador civil, impotente para
evitar pacificamente o galopante desenrolar dos acontecimentos, ordena a prisão dos principais organizadores
e dinamizadores do movimento, o que contribui para
inflamar definitivamente a situação. No dia 24 sucede
o inevitável - grevistas e uma patrulha da G.N.R. entram em acesa discussão em plena rua, da qual vem a
resultar um morto e vários feridos entre os primeiros.
Indiscriminadamente, as forças da autoridade mandaram para os calabouços inocentes que tiveram o azar de
estar no local errado à hora errada, dado que nesse dia
a cidade fervilhava de pessoas. Tendo em conta o rumo
dos acontecimentos e entendendo que devia prestar um
esclarecimento público o governo faz chegar à imprensa
a seguinte nota oficiosa que de seguida se respiga na
íntegra do extinto jornal “O Século”:
«O delegado do Governo, Sr. Inocêncio Camacho, deputado por Évora, expôs ao governo a situação actual
do distrito, com a história dos acontecimentos dos últimos dias.
O pretexto para o movimento foi, de facto, a falta,
por parte de certos lavradores, dos compromissos que
entre si tinham tomado sobre preços de alguns trabalhos
de campo. O movimento que daqui resultou foi imediatamente explorado por elementos reaccionários, alguns
anarquistas e pelos adversários pessoais do sr. governador civil. Os elementos anarquistas apoderaram-se das
associações e nelas incitavam ao assassínio, ao saque e à
destruição das propriedades, o que obrigou a autoridade
a encerrá-las, no estrito cumprimento da lei.
Nos campos, vários bandos de gente, armados com
espingardas, percorriam as propriedades, obrigando os
trabalhadores a segui-los à força. Esses bandos, apurouse que eram constituídos por criados de reconhecidos
reaccionários, de mistura com anarquistas. Incitavam os
trabalhadores a marchar sobre Évora dizendo-lhes que
Paiva Couceiro lhes faria pagar 600 réis por dia.
Preparou-se de facto a marcha sobre Évora e o assalto à cidade, que se deveria efectuar no dia em que se
deram os conflitos com a força armada. O governador
civil tomou, de acordo com autoridades militares, as
providências necessárias, evitando a entrada dos bandos
na cidade, localizando, portanto, o conflito à praça em

que têm a sua sede as associações. Vários dos prédios
dessa praça estavam ocupadas por gente armada, que
atirou sobre a guarda republicana, a qual só usou das
armas de fogo depois de haver feridos nas suas filas. Os
desordeiros foram empurrados para fora da cidade pela
cavalaria, restabelecendo-se imediatamente o silêncio.
Os agitadores tinham persuadido as gentes dos campos
de que poderiam saquear a cidade, porque o exército
estava com eles. Disso foi prova evidente a manobra das
mulheres do campo, que em chusma se dirigiram aos
quartéis. Logo que se deu o conflito, a convidar os soldados a cumprir a sua palavra.
É absolutamente falso que os bandos de grevistas se
tenham refugiado no campos, defendendo-se a tiro das
forças. A verdade é que os trabalhadores logo que reconheceram que tinham sido enganados se revoltaram
contra os dirigentes e contra aqueles que, na sua própria
expressão, os tinham prendido para a greve!
Tanto a cidade como os campos em torno estão actualmente em completo sossego. Os trabalhadores voltaram para as suas ocupações: os lavradores que se tinham esquivado aos seus compromissos, voltando tudo
à normalidade. Dos presos foram soltos aqueles acerca
dos quais se não reconheceu responsabilidades de provocação ao movimento sendo os restantes entregues ao
poder judicial.»
Esta nota oficiosa, tida como «prenhe de mentiras»,
foi muito mal recebida na Casa Sindical de Lisboa (Federação Anarco-Sindicalista) onde já se preparava um
movimento de solidariedade de grande dimensão para
com os trabalhadores rurais eborenses. O resultado foi a
convocação para o dia 28 de uma Greve Geral em apoio
dos assalariados agrícolas que, começando em Lisboa,
se estendeu a Setúbal, Almada, Montijo e Moita, numa
adesão quase total. Na noite de 29 e todo o dia 30 há
confrontos violentos com a Polícia, a GNR e a Guarda
Fiscal que provocam a morte de vários contestatários e
ferimentos em muitos outros.
Contudo os activistas não desistem e prometem ripostar armando-se também. Alarmado, o governo decreta o
estado de sítio, «suspende as garantias constitucionais» e
entrega a cidade ao Comando Militar. Entretanto os rurais eborenses terminam a greve, depois de obtidas as suas
reivindicações salariais, reabertas as sedes das associações
de classe e libertos os detidos. Apesar disso, a 31, na capital, os grevistas continuam a ser perseguidos visando-se
uma punição exemplar. Elementos da GNR e da Policia
cercam a Casa Sindical e exigem a total evacuação do edifício sob a ameaça de duas peças de artilharia. Os sitiados, em quantidade superior a 600 contando homens e
mulheres abandonam o prédio sem oferecer resistência
e são imediatamente detidos e transportados para os navios Pero de Alencar e Fragata D. Fernando de onde os
dirigentes mais destacados serão deportados para África.
Este episódio veio marcar o início dos desencontros
entre a República e o movimento operário.
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A actividade comercial em Évora revelava já alguma dinâmica na primeira década do século XX, que se veio a alargar na que lhe sucedeu.
Este sector e o de serviços, tinha constituído até então a imagem de
marca da cidade feudal na qual proliferavam mercadores, mascates,
bufarinheiros, algibebes, correeiros, sapateiros, ferradores, almocreves,
escudeiros, a par de boticários, escreventes, bacharéis e tabeliães. A
Regeneração modernizara entretanto o país, introduzira novos hábitos
de vida e as pessoas haviam rompido com o isolamento de antanho
procurando o contacto com a vida e a rua, dando-lhes cor, bulício e
animação.
Essa nova relação com o exterior implicou, como é óbvio, uma mudança apreciável no atavio pessoal (quer masculino quer feminino) requerida pela frequência do espaço público, isto é, da loja, do escritório,
do café, do clube, do baile, do sarau, do teatro, do concerto, da festa,
do piquenique, do passeio pelas arcadas ou pelo Passeio Público, que a
implantação da República mais viria a acentuar. Quase como hoje, era
no trajecto entre a Rua do Paço, a Rua Ancha e a Rua da Porta Nova,
passando pela Praça de Giraldo, que se concentravam as lojas de maior
fama e procura nos mais diversos domínios.
Ora, a 10 de Janeiro de 1910 constituiu festa de arromba e acontecimento social de relevância a abertura ao público da nova agência dos
“Grandes Armazéns do Chiado” (o estabelecimento provisório tinha-
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-se efectuado no ano anterior) situado em
plena Praça de Giraldo, no prédio que faz
cotovelo com a Rua da Selaria, o qual segundo a publicidade da altura «fica sendo
o mais formoso e importante estabelecimento da cidade». Apresentava «um
sortido colossal, com as mais deslumbrantes novidades da Estação de Inverno,
distribuída pelas secções de fanqueiro,
retrosaria, lãs, malhas, sedas, rouparia,
camisaria, gravataria, lanifícios, luvaria,
chapelaria e sapataria.
Este acontecimento provocou a antecipação dos saldos nos “Armazéns do Antigo Barateiro de Lisboa”, apregoando-se a
si próprio como o arauto da moda, com portas na Rua João de Deus
(antiga Rua Ancha), 82 e 86, que tendo as mesmas secções, acrescida da
de fato para criança, havia dominado até aí o sector da roupa. No início de 1911 era inaugurado, com o sugestivo nome de “Novo Mundo”,
um novo estabelecimento do género. Quase paredes meias com o anterior, estava localizado ao fundo das arcadas, ocupando os números de
78 a 80 A e era propriedade da firma Tavares e Mesquita. Menos ambiciosos e de preços mais acessíveis salientavam-se o estabelecimento de
Manuel José Vicente, «fornecedor da Santa Casa da Misericórdia», sito
na Praça de Giraldo, 24 e 25, os “Armazéns do Chico”, domiciliados
na Rua da Porta Nova, 42 a 46. E também a graciosa “Casa dos Arcos
Cor de Rosa”, de Rodrigo B. Roque, na Rua João de Deus, de 18 a 28.
Inaugurada ainda antes da implantação da dita, tinha fama a “Alfaiataria República” de José Pereira de Sande, localizada na Rua João de
Deus, a qual tinha a concorrência da “Alfaiataria Confiança”, de Sousa
e Valente, na Praça de Giraldo (vendas a prestações com fiador de confiança) ; do estabelecimento de António da Silva Topa, ainda na Rua
João de Deus; da “Alfaiataria Moderna”, na Rua d’Alconchel, 27; da
loja de Luís Sebastião de Sousa, «de fato feito e por medida» e da oficina dos próprios “Armazéns do Barateiro de Lisboa”.
Para as senhoras havia o «atelier» de Aurélia dos Prazeres, «modista
lisbonense», como se intitulava, instalado na Carreira do Menino Jesus,1, mudando depois para a Rua do Paço, 95, onde executava todas
as confecções para senhoras e crianças, para o que dispunha sempre
dos melhores figurinos e pessoal bem habilitado. À compita com esta
radicara-se na Rua João de Deus, 85 e 87, Madame Gameiro, antiga
directora de secção de modas e confecções de uma loja da capital, e
modista especializada em vestidos, combinações, anáguas e espartilhos.
De Lisboa recebia chapéus e principalmente sombrinhas de Verão, na
altura “le dernier cri de la mode parisienne”.
A “A Nova Chapelaria” de A.Vieira e C ª., na Praça do Giraldo, 29
(junto à “Brasserie”) era também especialista na confecção de chapéus,
quer masculinos, quer femininos, e também de bonés. Mas também
importava de Paris e Londres. No domínio dos perfumes a casa Tristão
e Barradas era a preferida com grande sortido de sabonetes e essências
francesas e pastas dentífricas inglesas de cereja. Por esses dias começava

a ter elevada procura a nóvel “Kermese de France” quase
ao início da Rua João de Deus e que subsistiria até ao
final do século passado.
Mas nem só de vestuário e perfumes se fazia a actividade mercantil da cidade. No ramo alimentar distinguia-se
o magnífico Centro Comercial e Industrial de António
Anselmo Dias, de portas abertas desde 1867 na Rua
João de Deus, com armazéns de mercearia, miudezas,
fábrica de chocolate, confeitaria, torrefacção e moagem
de café, a par de artigos de drogaria. Ao mesmo tipo
de loja pertencia a de A.Gomes Namorado, no Largo
da Porta Nova, 42 a 46, igualmente dotada de fábrica a
vapor de chocolate, fabrico de confeitaria e torrefação
e moagem de café. Funcionava ainda como pastelaria e
depósito de fósforos, vinagres e de cerveja. Em armazéns diversos possuía sabão, bacalhau, sal e petróleo.
No capítulo das mercearias finas distinguiam-se também na Praça de Giraldo, o Centro Comercial Eborense,
de Brás Simões, em primeiro lugar e trespassado depois
à firma Sousa & Valente; na rua d’ Alconchel, 35 a 37, a
de Manuel Alves Leal; a “Aliança d’Évora” de Alfredo de
Carvalho, na Rua João de Deus, 24 a 26, e a “Lealdade”
de Albino José da Silva, na Rua da Porta Nova, 7 a 13.
Entretanto na Rua Miguel Bombarda (antiga Rua dos
Infantes) Manuel dos Santos Índias governava a melhor
padaria da cidade e na Rua da Moeda, 57 a 59, ficava o
excelente armazém de vinhos, vinagres e aguardentes de
José Joaquim d’ Almeida.
Para alimentar o espírito – nem só de pão vive o homem, Jesus Cristo o disse – as Livrarias “Académica”,
na Rua do Paço 8 (depois Rua da República) e a “Nazareth”, no lugar de sempre, vendiam as novidades literárias, funcionando em simultâneo como papelarias
e tabacarias, enquanto José Augusto Correia (o Zé do
Casarão) era o agente de jornais credenciados. Neste
âmbito a coqueluche era a “Tabacaria Mónaco”, uma
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iniciativa do republicano Francisco Maria Nunes cujas portas abriram em 1909 na ainda Rua do
Paço. Construída à imagem e semelhança da célebre “ Tabacaria Mónaco”, no Rossio de Lisboa (ainda hoje existente), ali se podiam, de acordo com o texto laudatório publicado em “A Voz Pública”,
«fumar os belos tabacos estrangeiros e nacionais e lerem os principais jornais, portugueses e estrangeiros, políticos, de modas e ilustrados, e irem as nossas mulheres e filhas comprar os seus figurinos
e encomendar os moldes cortados para os seus vestidos». À moda da época, também na “Mónaco”
se vendiam «a melhor manteiga, os melhores vinhos verdes de Colares e do Porto, etc., as melhores
águas minerais e cervejas».
Em termos de cuidados de saúde, Évora possuía uma quantidade assinalável de farmácias, destacando-se a “Farmácia Motta,” de Cândido Ferreira da Motta, membro da direcção do Banco Eborense;
a “Farmácia Ferro” de António Fernandes Marques, a “Farmácia da Misericórdia”; a “Farmácia
Rebocho Pais”, de José Dordio Rebocho Pais, a “Farmácia Central”, na Rua de Avis, e para os mais
carenciados a “Farmácia dos Pobres”, situada na Rua d’Alconchel e que funcionava também como
depósito das Águas de Vidago. Entre os clínicos pontificavam Evaristo Cutileiro (tuberculose e doenças do foro respiratório), na Rua da Porta Nova; Ludolphe Bravo, médico-parteiro como ao tempo
se dizia, com consultório na Rua do Paço; Felício Caeiro, cirurgião, na Rua dos Mercadores; Morais
Sarmento, igualmente cirurgião, na Rua da Selaria e ainda Alves Branco, no Largo da Alameda. Mas
quem fazia furor pela novidade e qualidade do seu trabalho era o cirurgião dentista António José Nogueira, com consultório montado em 1905 na Rua da Porta Nova, 5, onde efectuava a obturação de
dentes com cimento, amálgama, oiro e esmalte e implantava dentes artificiais sobre placa de vulcante
ou de esmalte e colocava dentes à “pivot” e em “bridge-work”, coroas de ouro e porcelana.
Noutros domínios, a Relojoaria e Ourivesaria Simões, fundada por Joaquim Simões ao cimo da Rua
do Paço em 1876 levava a palma a todas
os do seu género. Deixou de existir há
cerca de duas décadas o mesmo não tendo acontecido todavia com a Casa Bacharel, agora Drogaria Azul, aberta na Rua
da Porta Nova em 1896, que anunciava
ser a grande referência do comércio misto de ferragens, drogas, tintas, produtos
químicos e farmacêuticos, óculos, lunetas
e binóculos, artigos eléctricos e fotográficos e uma quantidade inesgotável de instrumentos para o lar.
Para pleitear e querelar na justiça os
mais famosos advogados eram Armando
Cordeiro Ramos, Gabriel Vitor Bugalho,
com escritório na Rua do Raimundo, e
Martinho Pedro Pinto Basto. Jacinto
António de Brito, Florival Sanches de
Miranda, José Bento Rosado, António
Jacinto Villalva eram os mais conhecidos entre os solicitadores. Na Fotografia
Lisbonense de Ricardo Santos e Filho,
na Rua d’Avis, 23, os eborenses tinham
quem com arte e bom gosto lhes tirasse o
retrato, como na altura soía dizer-se.
Pode afirmar-se com absoluta certeza que
era neste sector do comércio e serviços que
o Partido Republicano em Évora tinha o
núcleo principal dos seus apoiantes.
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A vontade política da não industrialização do Alentejo e, por maioria de razão,
de Évora, a sua maior cidade, prevaleceu sempre nos propósitos da elite financeira
regional, ligada umbilicalmente à exploração fundiária, a qual apenas se lançou em
projectos dessa natureza quando não pôde deixar de o fazer, sob pena de ter de abdicar de fatia significativa do seu poder e influência. Temiam os grandes senhores que
lhes faltasse a mão-de-obra na lavoura e fugisse para a indústria onde os salários eram
melhores e os trabalhos aparentemente menos duros,
Acabou por ser a aplicação da máquina a vapor ao serviço da modernização dos
transportes a trazer, até ao concelho, a novidade dos progressos que as novas tecnologias registavam com base numa inovadora relação entre o capital e o trabalho, possibilitando a formação de grandes unidades de produção, transformação e distribuição de
bens de utilidade geral e colectiva e menos de interesse individual ou personalizado.
Em 1863 foi inaugurado em Évora o caminho-de-ferro estabelecendo-se a ligação
com Lisboa. Como é óbvio foi necessário construir a estação para servir de apoio à
manutenção, limpeza, conservação e reparação do material circulante o que conduziu
por seu turno à contratação de pessoal especializado para a realização de tais tarefas.
Assim chegaram os primeiros operários que, trabalhando para uma empresa ou sociedade poderosa, eram remunerados regularmente para o efeito, perdendo o controlo
do processo de produto e gerando um lucro que lhes era completamente alheio.
Nos décadas seguintes a rede ferroviária foi-se esticando e chegou sucessivamente
a Setúbal, Estremoz e Faro. Acreditando nos constantes progressos da ciência e da
técnica e nas possibilidades de rápida distribuição dos produtos rasgadas pela nova
via, o lavrador natural de S. Miguel de Machede, Perdigão Queiroga, de alcunha “O
Larila”, abriu nessa zona, já no ano de 1899, a primeira fábrica de moagem conhecida
na cidade. Curiosamente deu-lhe o nome de “Fábrica de Moagem Perdigão Queiroga
à Estação”, amplamente publicitada na imprensa da época.
No outro lado da cidade, em 1901, junto às portas de Machede lançara Romão
Marquez a sua Fábrica de Cortiça. No ano seguinte José Gomes Severino criava duas
pequenas fábricas, uma na Travessa dos Lagares, nº4, e outra no Largo dos Penedos,
13 a 17, visando a primeira o armazenamento e preparação dos fardos que na segunda
eram reduzidos a pequenos pedaços para a feitura de quadros e rolos. Numa das travessas à Rua do Raimundo erguia ainda no mesmo ano Francisco de Oliveira Saragoça
um espaço dedicado à transformação da cortiça e também à fabricação de telhas e
tijolo. Com idênticos propósitos abria em 1904 a empresa José Augusto e Companhia.
A tímida industrialização fazia-se em torno do aproveitamento dos produtos agrícolas em que o Alentejo e a cidade eram férteis. De resto as máquinas eram muito
caras, avariavam ainda com frequência e os grandes capitalistas locais pouco interesse
tinham em investir. Viria a ser a capacidade de iniciativa e a crença no progresso do
grande lavrador e banqueiro eborense José António de Oliveira Soares, presidente do
Real Sindicato Agrícola de Évora e da Escola Prática de Agricultura, que ao apresentar-se na cidade em 1902 com o primeiro automóvel aqui visto, que viria a fazer publicamente a cabal demonstração de serem infundados os receios quanto à utilização
de novas técnicas e máquinas valendo a pena, se necessário, recorrer à banca, para
conseguir financiamento para a aquisição dos novos equipamentos requeridos para a
modernização da produção.

Dois anos depois, o negociante Estevão
de Oliveira Fernandes funda na Rua do
Paço uma empresa comercial e industrial
denominada “Auto Palace” dedicada à
venda de automóveis, máquinas agrícolas
e industriais e com oficinas de reparação
de todos os géneros. Por seu turno, a empresa inglesa de óleos e gorduras minerais
lubrificantes Vaccum Oil Company, (antecessora da Mobil) e com filial em Lisboa instala uma delegação em Évora, na
Rua João de Deus, 5 e 7, onde procede à
aplicação daqueles produtos em «máquinas a vapor e motores a gaz pobre, a gaz
d’hulha, a petróleo e a gasolina. E lubrifica ainda eixos de carros, wagons, wagonetas, máquinas agrícolas e automóveis».
Por imperativos da iluminação da cidade buscavam-se agora outras formas de
energia. Em 1 de Maio de 1890 tinha
sido inaugurada a iluminação a gás na cidade com a fábrica colocada no Rossio
de S. Brás, no local onde se situa hoje
o Hotel D. Fernando. Era pertença da
Companhia Geral de Iluminação a Gás
,com sede no Porto e com capitais nortenhos e estrangeiros. Acontece porém que
este tipo de iluminação emanava por vezes odores menos agradáveis, provocava
indisposições orgânicas e era cara e propícia à ocorrência de incêndios.
As atenções de todos viraram-se para a
electricidade, já existente em várias cidades do país e que vinha provando ser a
forma de energia ideal, por superar completamente todas as desvantagens apresentadas pelo gás de iluminação. Para
concretizar esse desiderato e em alternativa ao sistema concessionado, um grupo de
capitalistas locais resolveu unir esforços e
vontades constituindo a Companhia Eborense de Electricidade e dotando-a de um
capital social de 25 mil contos.
Depois de várias peripécias e muitas
rondas negociais, a central eléctrica aca-

29

Fotografia de Carlos Neves

economia em mudança a tímida industrialização

30

economia em mudança a tímida industrialização

bou por ser edificada em terrenos junto às muralhas da
cidade, na zona do Ferragial do Buraco dos Colegiais.
Em 1909 começou a fornecer luz eléctrica a algumas
pequenas empresas e diversos equipamentos públicos,
entre os quais os prédios militares, a Estação de caminho-de-ferro e os diversos imóveis da Santa Casa da
Misericódia, facto a que não era alheia a superior qualidade do serviço prestado e o prestígio e confiança que
a sua direcção constituída na altura por José António
d’Oliveira Soares, José Estevão Cordovil, José Eduardo
de Calça e Pina Câmara Manoel e Estevão da Cunha
Pimentel, tinham na cidade, o que se traduzia na grande
capacidade para celebrar contratos de certa dimensão.
Em 1917 a Câmara municipalizou ambas as empresas e
contraiu-as numa só, sob sua administração.
Sem matéria-prima disponível dado que o concelho é
parco em recursos do subsolo, a metalurgia não existia.
Sem mostrar qualquer apetência pelos negócios e criação de firmas industriais, permanecia uma série de oficinas e pequenas fabriquetas, de carácter familiar, com
dois ou três aprendizes e produção artesanal. Nessa série

de estabelecimentos de produção manufactureira contavam-se os sapateiros, os marceneiros, os cordoeiros, os tanoeiros, os serralheiros, os
ferradores, os carpinteiros, os carpinteiros de carros (desde carruagens
de luxo aos carros de canudo), os abegãos (fabricantes de utensílios e
ferramentas) e os chamados artistas da pedra (pedreiros, calceteiros
e canteiros). Reuniam-se na chamada Associação Industrial de Évora,
visando o apoio e solidariedade mútuos, a qual em 1911 passou a Eborense pela incorporação de vários capitalistas e negociantes locais. A
mudança «parece ter-se relacionado com as transformações que estavam a ocorrer nas relações de trabalho no seio da indústria» considera
o professor Paulo Eduardo Guimarães, em “Elites e Indústria no Alentejo (1890-1960)”. As repercussões daí derivadas só vieram no entanto
a notar-se no final da segunda década.
Indústria que desde logo conheceu grande sucesso foi a tipográfica.
O primeiro prelo que chegou a Évora, no ano de 1840, foi destinado
ao Governo Civil e à Repartição de Fazenda para auxílio no expediente
geral. Para além de um administrador nomeado pelo governo, a Tipografia tinha como responsável gráfico Francisco da Cunha Bravo, um
artista da especialidade, natural de Castelo Branco, e dois aprendizes.
A partir de certa altura, Cunha Bravo, cujas solicitações de particulares
eram cada vez mais e vendo que os jornais se encontravam em fase de
grande expansão, estabeleceu-se por conta própria
na Praça de Giraldo fundando a Tipografia Eborense, que viria a vender à empresa “Pharol do Alentejo”, para se estabelecer noutro local da cidade.
A Tipografia Eborense terminou o seu périplo de
mudanças em 1907, no Pátio das Cinco Quinas, ano
de falecimento do seu proprietário. Cunha Bravo
fez fortuna com o seu espírito de grande trabalhador e artista de rara qualidade, sempre irrequieto
e procurando motivar outros para uma profissão
que considerava muito digna e tornava os homens
melhores e mais cultos. Outras empresas do género
surgiram na cidade.
Em 1910 encontravam-se em plena laboração a
Tipografia Minerva Comercial, Lda, fundada em
1893 e propriedade na altura do republicano José
Ferreira Baptista, que passou a pagar aos seus operários o dia 5 de Outubro, ainda que este fosse feriado; a Empresa Tipográfica Eborense, criada em
1899 e do também republicano Tristão Augusto
Barradas; a Tipografia “Notícias d’Évora”, publicação regenedora-liberal aparecida em 1900 e a da
“A Voz Pública”, fundada em 1904, órgão local assumido do Partido Republicano e de que era dono
José Bento Rosado.
O grande empreendimento industrial no concelho, em todo este período, seria no entanto a formação da Sociedade Alentejana de Moagem, criada
em 1916 por iniciativa de um grupo de proprietários e lavradores que ergueram a conhecida Fábrica
dos Leões. O capital inicial foi de 120 contos, mas
passaria em 1920 para 800 contos em consequência
da sua compra por parte dos industriais espanhóis,
radicados em Lisboa, Eugénio Alvarez e Manuel Alvarez y Rivera.
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Assim que entrou em funções o Governo Provisório da República
assumiu como prioritária a tarefa de reformar o sistema monetário
nacional, fazendo substituir o monárquico real (plural: reais ou réis)
pelo escudo, de denominação mais adequada ao novo regime. A nova
moeda entrou em vigor pela publicação de um decreto de 22 de Maio
de 1911, e correspondia tanto em termos de valor como no de ouro
fino à de 1.000 réis e apresentava-se em centavos, ou seja, dividida em
cem partes iguais, colocando-se ao nível das dos outros países. Punha
igualmente termo aos inconvenientes práticos da utilização do real, de
valor muito pequeno e representado na escrita por um significativo
número de algarismos.
Da emissão de notas e cunhagem de moedas se encarregou o Banco
de Portugal, cujo 5º Governador foi Inocêncio Joaquim Camacho Rodrigues, natural de Moura e deputado eleito pelo círculo de Évora até
1915. Antes tinha sido nomeado Director Geral da Fazenda e Ministro
das Finanças, sempre caucionado por José Relvas, que nutria por ele
grande admiração intelectual. No cargo de Governador do Banco de
Portugal se manteve até 1935, apesar da sua reputação e competência
terem sofrido grande abalo quando foi ludibriado por Alves dos Reis,
no célebre caso das notas falsas de 500$00.
Cabe aqui lembrar que o Banco de Portugal havia sido criado por decreto régio de 1846, com a dupla função de banco comercial e emissor,
sendo resultado da fusão do Banco de Lisboa, fundado em 1821, com
o objectivo de conceder créditos e aceitar depósitos, e da Companhia
Confiança Nacional, lançada em 1844. Depois de vários contratos com
o Governo, o Banco de Portugal tornou-se em 1887 a entidade bancária estatal, que passou a exercer em acumulação com a função de Caixa
Geral do Tesouro e obrigando-se a criar agências em todas as capitais
de distrito do Continente e Ilhas. Apesar de responsável pelo financiamento da dívida pública e de regulador do sistema financeiro do país,
só em 1891 adregou a exclusividade na emissão da moeda.
Em Évora, o Banco de Portugal abriu a sua Agência no dia 24 de
Setembro de 1892 no edifício da Praça de Giraldo em que ainda se
mantém, e estava devoluto desde que a Câmara o deixara dez anos
antes para se instalar na Praça de Sertório. O banco recuperou, com
alguns cortes polémicos e sob uma traça afrancesada, os antigos Paços
do Concelho de Évora, construídos no reinado de D. Afonso V e alvo
de restaurações em 1481 e 1519 por ordem, respectivamente, de D.
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João II e D. Manuel I. Apesar de alguma controvérsia sobre a intervenção realizada, pode dizer-se ainda assim que o imóvel de algum valor
patrimonial foi salvo da ruína que já o ameaçava.
Na cidade já existiam, no entanto, duas entidades bancárias: o Banco Eborense e o Banco do Alentejo, ambos fundados em 1875, ainda
que o primeiro tenha funcionado no ano anterior com a designação
de Caixa de Crédito Eborense. Segundo Helder Adegar da Fonseca,
em “O Alentejo no século XIX – Economia e Atitudes Económicas”
,«em meados do século destacavam-se em Évora duas instituições como
importantes fornecedoras de dinheiro a crédito: a velha Misericórdia
local e a Casa Pia». A necessidade da criação de bancos era entendida,
nomeadamente pelos grandes lavradores, como uma necessidade de
extrema urgência visando o empréstimo de dinheiro a prazo.
É assim, grosso modo, que surge a citada Caixa de Crédito Eborense,
com sede na Praça de Sertório, dotada do capital social de 33 contos de
réis dividido em 660 acções (50 mil réis cada) e destinada a receber depósitos sem juro, à ordem, e com juro, a prazo fixo, fazer empréstimos
a corporações do distrito e realizar descontos de letras. Os resultados
obtidos levam os homens fortes da sociedade – o referido investigador
identifica os quatro principais como sendo o visconde da Esperança,
os lavradores José Maria Ramalho Perdigão e José Joaquim de Moura
Amaral e o negociante Manuel Eduardo de Oliveira Soares – a proceder ao aumento de capital que se irá fixar nos 1000 contos.
Escassos dias antes, com sede em Évora na Praça de Giraldo e filial
no Porto é anunciada a criação do Banco do Alentejo, iniciativa que
envolveu por banda dos locais os negociantes João Lopes Marçal, Eduardo de Oliveira Soares, José António Soares Pinheiro, António Lopes
Horta e António Simões Paquete; os proprietários e lavradores José
Sebastião Torres Vaz Freire, José Carlos Gouveia, e Joaquim de Matos
Peres; os médicos José Lopes Marçal e Joaquim Henriques da Fonseca
e os professores liceais José da Fonseca e Costa e João Augusto Calça
e Pina. Os nortenhos eram cinco com ligações ao Banco Comercial de
Viana do Castelo.
O capital social inicial foi de 1.200 contos, divididos em 24.000 acções
de 500 mil réis cada mas com possibilidade de alargamento aos 2.000.
No âmbito da sua actividade tinha por objectivo «as operações de um
banco de circulação, descontos e depósitos e todas as demais que forem
próprias da sua natureza. Entre outras das mais destacadas teve a da
emissão de notas. Foi um dos nove bancos nacionais que teve autorização para o fazer até à concessão da exclusividade ao Banco de Portugal.
Quando se implantou a República ambos gozavam de solidez e estabilidade. Helder Adegar da Fonseca, na obra já mencionada, considera que
«a criação dos dois bancos teve importantes repercussões no mercado
local de capitais. Por um lado, colocaram-se entre os principais fornecedores de crédito bancário na região, como o mostram o movimentos
activos dos créditos hipotecários e em conta corrente realizado entre
1881 e 1910, sendo provável que o Banco Eborense tivesse uma posição
muito forte no distrito de Évora. Em segundo lugar, com os depósitos a
prazo, atraíram uma parte importante e crescente da poupança local».
Com alguma surpresa, o Banco Eborense entrou em fase de acelerado
declínio, tendo encerrado em 1918. Não tinha conseguido suportar a
garantia de segurança que o investimento em títulos governamentais
viera trazer ao mercado de capitais. Em 1920 foi incorporado no Banco Nacional Ultramarino, entidade bancária criada em 16 de Maio de
1864 como entidade emissora de dinheiro para os territórios ultramarinos portugueses.

Em contrapartida, em 1915 foi constituída na área dos
seguros “A Pátria” – Companhia Alentejana de Seguros,
velha aspiração dos lavradores que pretendiam proteger as suas searas sem que o crédito obtido deixasse de
ser avalizado exclusivamente pelas suas terras. Era deste
modo que procediam as três principais seguradoras com
agências locais, todas sediadas na Rua de Avis: “Portugal”, “Portuense”, “Portugal Previdente” e “La Union e
Fénix Espanhola”
A 24 de Agosto reúne pela primeira vez a comissão
organizadora que coordenou os trabalhos de fundação
e instalação da companhia. Fica definido que o capital
social será de 500.000 escudos, divididos em 10.000 acções de 50 escudos, as quais ficam subscritas em três meses. Com 200 acções, o máximo permitido legalmente,
ficaram Inácio Fernandes Ramalho de Barahona, João
Lopes Aleixo, Joaquim Simões, José António Fernandes
Potes, José Rebolado Formozinho, José Joaquim de Oliveira e Júlio Rodolfo Fernandes Potes. José Gomes Severino arrebata 150, Alfredo Augusto Cunhal Júnior 110 e
Luís Sangremann Proença 105. É este grupo de homens,
entre os quais se notam alguns republicanos, que constituirão o núcleo duro de um total de 837 accionistas.
Estabelecendo a sua sede nos nº.s 24 e 25 da Praça de
Giraldo, é no seguro agrícola que a “ Pátria “ concentra
as suas preocupações, deixando bem vincado que é filha
de lavradores. O resto é uma história de sucesso que
ultrapassa o horizonte temporal desta edição.

Ardinas eborenses publicitando “A Pátria”.
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O Recenseamento Eleitoral de 1911 revelou que a população do concelho se cifrava nos 26.663 residentes. Nas quatro freguesias urbanas viviam 17.907 pessoas,
enquanto nas rurais habitavam as outras 8.764. A freguesia da Sé era a mais populosa,
com 7.542 almas. Toda esta sociedade era caracterizada por uma mentalidade feudal,
conservadora, submetida a um estratificação social praticamente asfixiante e que poucas alterações conheceu com o advento do liberalismo, o qual na prática se limitou a
substituir a nobreza pela burguesia enquanto classe dominante e dominadora.
No concelho, as grandes propriedades passaram para as mãos de poderosos médicos, militares, bacharéis, negociantes e comerciantes, enquanto o clero secular vai
sendo afastado dos conventos, vendidos ou adaptados a outros fins. No resto do país
sucede o mesmo. O historiador Oliveira Martins, na sua obra “Portugal Contemporâneo”, sublinha que «à ordem clerical-nobiliárquica, se segue a da oligarquia fundiária
de mãos dadas com a também nova oligarquia bancária». A servir de exemplo entre
nós veja-se, em espaço próprio, como foram constituídos e quem eram os principais
accionistas do Banco do Alentejo e do Banco Eborense, ambos formados em 1875.
Em “Viagens na Minha Terra”, escrito em 1846, já Almeida Garrett afirmava com
convicção: «A sociedade já não é o que foi, não pode tornar a ser o que era; mas
muito menos ainda pode ser o que é» . Por essa altura a burguesia eborense, avessa à
vivência nos asfixiantes espaços domésticos, procurava encontrar no exterior espaços
onde reunir, conversar, trocar ideias e debater o que se passava no Parlamento, o
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fórum nacional e público. Assim nascem as sociedades tre os mais letrados, ao passo que entre o povo crescia a
de recreio ligadas aos partidos formados após a Regene- animosidade contra a venalidade dos padres. Reclamaração, movimento que modernizou o país e trouxe para va-se o fim da submissão à tutela eclesiástica nos moa vida comum a filosofia do romantismo, marcado pela mentos mais significativos da vida de cada um. Neste
contexto, fácil se tornou a difusão das ideias socialistas,
idealização, pela evasão, pelo sonho e pelo escapismo.
As festas burguesas eram assim marcadas pela futili- anarquistas e republicanas que campeavam por todo o
dade, pelo aparato superficial das senhoras e pelo per- lado propondo o fim da ilusória sociedade romântica. A
fil rotundo e balofo dos respectivos maridos, de bolsos laicização do Estado e o cumprimento dos ambicionabem recheados mas quantas vezes prenhes de intensa ig- dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade eram
norância. As sociedades organizavam bailes a qualquer desígnios comuns.
O ano de 1875 foi decisivo para o arranque das pripretexto, sessões de poesia a cargo de bardos que faziam
do amor melancólico o seu único tema e no Passeio Pú- meiras instituições de carácter sindical no concelho, que
blico desfilavam vaidades masculinas e femininas. Em desde logo entraram em acção. Curtidores de solas e
recantos escondidos nestes sítios elegantes jogava-se à cabedais deram início a uma greve que se prolongou
batota mais reles e despudorada. Apenas a paixão pelo por quatro meses. Outras manifestações de protesto
se seguiram e até as costeatro, que nesta cidade
tureiras, fartas de tanta
rebentou com grande auexploração,
encetaram
tenticidade, e a formação
encontros para fundarem
de bandas filarmónicas
uma organização de classubsistiam enquanto mase que não chegaram a
nifestações culturais de
concretizar. Nos campos
qualidade.
trabalhava-se de sol a sol,
Na edição nº.11 de 14 de
o mesmo acontecendo nas
Fevereiro de 1867 do Jorlojas e nas fábricas, não
nal “Districto d’Évora”,
havendo direito ao desdirigido por Eça de Queicanso semanal.
roz, o futuro escritor,
Por trás do brilho decacom a acuidade que lhe
dente e fin de siècle das
era peculiar, denunciava
sociedades recreativas e
esta estrepitosa forma de
dos clubes de lazer que faexistência em que «nos
ziam de Évora uma cidade
esplêndidos salões das
Fundadores
da
SOIR
Joaquim
António
de
Aguiar
apetecida, a situação socamarilhas, nos espaçocial do concelho era alarsos vestíbulos, nos átrios
mante. Em comunicação
de mármore, o ruído dos
trens, o perpassar contínuo dos escudeiros e das escovas apresentada a um colóquio sobre “O Século XIX em
dos lacaios, que limpam o verniz das botas, abafam as Portugal”, organizado em 1979 pelo Gabinete de Invesvozes da multidão que se roja na miséria, que mendiga, tigações Sociais, José Pacheco Pereira, (na altura ainda
que se desmoraliza cada vez mais». Diversas referências é só professor de História num liceu de Coimbra) esa este tipo de vida na cidade deixou-as Eça, umas vezes crevia que «a criminalidade e o banditismo assumiam
expressas, outras apenas afloradas, igualmente em “O as formas características de uma revolta social latente e
mesmo nalguns casos, entroncam enquanto movimento
Primo Bazílio” e o “Crime do Padre Amaro”.
Tudo isto ocorria com a cumplicidade dos clérigos, social arcaico, em modernas formas de agitação e acção
que, passado o primeiro impacto da expulsão fradesca, social e política».
Na ordenação por cidades Évora aparece mesmo num
tinham voltado a viver em alegre conúbio com os poderosos. O abastardamento das suas funções e deveres pouco lisonjeiro terceiro lugar, apenas atrás de Lisboa e
agravou-se a partir de 1870 com a nomeação para Ar- do Porto, num tipo de ilícitos que abrangiam o roubo, a
cebispo de D. José António Pereira Bilhano, um homem violência contra a propriedade (fogo posto em particujá com 69 anos e bastante debilitado, acumulando acha- lar), a vadiagem e a violência contra pessoas (agressões
ques e mazelas de toda a sorte. Pouco tempo permane- e homicídios). Mas Évora ocupava igualmente lugar de
ceu em Évora, tendo recolhido a Ílhavo para ali viver destaque a nível nacional nas estatísticas da prostituio resto dos seus dias. Durante cerca de década e meia ção. Em 1900 havia na cidade 57 prostitutas registadas,
depois o clero diocesano, com raras excepções, andou distribuídas por 7 bordéis numa proporção de uma para
à rédea solta sem um superior que lhe fosse à palma. 149 residentes, relação só superada pelo Porto e mais
Quando D. Augusto Eduardo Nunes foi nomeado co- elevada que em Lisboa. A maioria das que se dedicaadjutor do velho prelado ausente, já era tarde para pôr vam à sua prática eram costureiras, criadas de servir e
cobro ao vendaval anti-clerical que varria o distrito e o «teúdas e manteúdas». E na alta sociedade era moda o
adultério, tolerado entre os homens e condenado entre
concelho.
O ateísmo e o agnosticismo, filhos do cientismo, do as mulheres. Contra a corrente, um grupo de operários
positivismo e do relativismo haviam ganho adeptos en- apaixonados pela música fundava nos finais de 1900 o
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Grupo Operário Joaquim António de Aguiar, afecto à Carbonária.
A reforma dos costumes foi iniciada com a tão discutida e radical
Lei da Separação da Igreja e do Estado de 1911. Deixando de parte
a questão do património construído que abordaremos noutro espaço,
interessa aqui sublinhar a perda de estatuto social dos padres, que se
viram afastados do ensino, proibida a realização de procissões e outras
manifestações públicas de culto e confinados às suas residências oficiais
que passaram ao domínio do estado. Foram abolidos os feriados religiosos e decretado obrigatório para todos o registo oficial civil de nascimentos, casamentos e óbitos, que eram sua prerrogativa, assim como
foi aprovado o divórcio. Eliminadas foram ainda as despesas oficiais
com o culto e a manutenção do clero, que poderia requerer ao Estado
a concessão de pensões permanentes. Em Évora houve exageros e foi
penosa a expulsão das Doroteias, que haviam regressado e abandonaram a cidade a 8 de Outubro de 1910.
Para tentar por cobro à criminalidade reinante foi decisiva a formação da Guarda Nacional Republicana, com competência especial para
actuar nas zonas rurais, onde a criminalidade atingia o seu auge. O caso
da prostituição e meretrício foi presente à primeira reunião municipal
com o Delegado de Saúde a informar entre outras coisas do péssimo estado em que se encontrava o dispensário onde se faziam as inspecções
às mulheres. A presença de médicos entre a primeira edilidade muito
terá contribuído para ir resolvendo o problema e se apostar mesmo na
recuperação de muitas delas.
Os patrões deixaram de ser “donos” dos seus empregados. As Associações de Classe cimentaram posições, os sindicatos foram crescendo
e o recurso à greve ganhou força legal. Em Évora a greve de 1912 foi
paradigmática da ascendente importância dos trabalhadores rurais, que
nesse ano criaram o seu sindicato com os corticeiros a seguiram-lhe as
pisadas. Na cidade se realizaram igualmente os primeiros congressos
nacionais de ambas as actividades, enchendo as suas ruas de gente laboriosa que noutros tempos não o fazia ou se a tanto lhes chegava a necessidade caminhavam humildes e cabisbaixos, vergados à sua condição
de párias da sociedade.
Alterações importantes na vida das cidades ocorreram também no
campo laboral, onde há muito se pugnava pela regulamentação de um

horário para os trabalhadores do comércio e da indústria que consagrasse igualmente o direito ao descanso
semanal obrigatório. Nas lojas e nas fábricas, em geral
trabalhava-se todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Em
8 de Março de 1911 o Governo Provisório, sob proposta do Ministro do Interior, António José de Almeida,
decretou o dia de domingo como de descanso obrigatório para todos os assalariados, ficando no entanto a
regulamentação a cargo dos Câmaras Municipais, a qual
deveria estar concretizada no prazo de um mês.
Em Évora a edilidade só veio a dar por concluída a
adaptação do diploma à realidade concelhia em finais de
Março. Em 2 de Abril, a vereação presidida por Agostinho Felício Pereira Caeiro e composta ainda por Manuel Gomes Fradinho, Francisco Maria Nunes, Manuel
Raimundo Baleizão, João José d’Oliveira, António dos
Santos Cartaxo e José Joaquim d’ Almeida, aprovou o
regulamento que entrou de imediato em vigor.
Assim se estabeleceu o direito ao descanso semanal de
24 horas seguidas, normalmente aos domingos, exceptuados alguns casos relevantes, nomeadamente para os
empregados dos hospitais, em que seria cumprido por
turnos. Nos estabelecimentos de barbearia e cabeleireiro, de fotografia e no caso dos ferradores, o dia de descanso era a segunda-feira. Mas aos menores de dezasseis
anos, de ambos os sexos, em nenhuma circunstância e
sob nenhum pretexto poderia deixar de ser concedido o
descanso ao domingo.
O artigo 5º. do regulamento esclarecia que eram considerados assalariados «todos os indivíduos que estivessem ao serviço de outrém, mediante retribuição por salário fixo ou variável, comissão, participação nos lucros
ou qualquer forma convencionada e todos aqueles que
prestem serviço sem remuneração, ainda que sejam filhos ou parentes dos proprietários dos estabelecimentos
em que se empreguem».
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D. Augusto Eduardo Nunes, Arcebispo de Évora, não pôs
em causa o novo regime mas combateu os aspectos mais
gravosos da legislação anti-clerical, principalmente no
domínio patrimonial. Conhecido de Afonso Costa dos
tempos de estudante universitário em Coimbra, pouco
lucrou com o facto, nas conversações que com ele manteve a
propósito da Lei da Separação da Igreja e do Estado. Redigiu
a Pastoral Colectiva de oposição à mesma dado que era o
membro do episcopado português mais lúcido e inteligente.
Foi exilado da diocese entre 1912 e 1914

a questão
religiosa
e o património
A primeira grande ofensiva anti-clerical sistematizada
no nosso país (as leis pombalinas de 1759-67 visavam
apenas os jesuítas) foi desencadeada por Joaquim António de Aguiar, ministro dos Negócios Estrangeiros e da
Justiça, durante a regência de D. Pedro nos Açores, em
nome de sua filha Maria da Glória, futura D. Maria I.
Foi este Doutor em Leis que promulgou a lei de 30 de
Maio de 1834, que considerava extintos «todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e quaisquer outras
casas das ordens religiosas regulares» sendo os respectivos bens expropriados e integrados na Fazenda Nacional. A medida valeu-lhe o epíteto de o Mata Frades.
Em Évora, esta decisão caiu, segundo o cónego Fernando Marques, sobre os 22 conventos, 6 colégios e 3
reformatórios existentes no concelho. Os masculinos,
em número de 13, foram imediatamente nacionalizados

e colocados à venda em hasta pública, enquanto os femininos ficaram a agonizar à espera da morte da última
religiosa. O confisco dos seus numerosos haveres (herdades e outros prédios rústicos, casas e grandes somas
pecuniárias amealhadas) conveio ao reino, necessitado
como estava de dinheiro para fazer face à caótica situação financeira resultante das pugnas civis que se arrastaram até 1849 e, depois, para apoiar o esforço gerado em
torno do movimento de reorganização e regeneração do
país.
Muitos dos maiores contribuintes da cidade estiveram
entre os compradores dos mosteiros, enquanto uma
quantidade menor, na ausência de interessados na sua
aquisição, se viu destinada à instalação de serviços públicos ou acabou mesmo por ficar vazia e sem qualquer
aproveitamento. Nesta diversidade de situações deu-se
o inevitável, entre desvios e apropriações ilegais dos respectivos recheios. Nos estudos que dedicou ao tema, o
historiógrafo Túlio Espanca apurou que só em 1836 saíram dos Conventos de Évora, para Lisboa, 443 pinturas
das quais 348 eram telas e 95 em madeira.
No entanto, conforme sublinhou o historiador A. H.
de Oliveira Marques na sua obra “A Primeira República
Portuguesa – alguns aspectos estruturais” «o clero regu-
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lar mal foi afectado pela legislação de combate às ordens
religiosas. Continuava a possuir bens de raiz nas cidades
e nos campos. Participava em empreendimentos comerciais, industriais e financeiros. (...) A Igreja dispunha
ainda dos seminários, um por bispado aproximadamente, que propagavam a doutrina e a influência clerical entre as massas, numa época em que a menor densidade de
escolas oficiais e a maior pobreza do povo os tornavam
popularíssimos nos meios rurais».
Alguns foram, entretanto, os conventos que depois de
vendidos a particulares católicos voltaram a receber ordens religiosas que regressavam de forma encapotada ou
a coberto de vários pretextos. Com o anti-clericalismo
em crescendo, consubstanciado em manifestações e reuniões públicas realizadas com esse propósito, o governo
de Hintze Ribeiro emitiu, em 12 de Março de 1901, um
decreto reiterando a manutenção da legislação anterior
e uma semana após determinou mesmo o encerramento
de várias casas mantidas por institutos religiosos, nomeadamente confrarias fundadas por leigos.
Por essa altura já em Évora se tinha encetado a demolição dos imóveis monacais pelos quais ninguém manifestara interesse e que, desocupados durante algumas
décadas, entraram em acelerada deterioração Assim
aconteceu com os Conventos de S. Francisco, S. Domingos, do Paraíso e de Santa Catarina. Outros foram sendo
adaptados a novas funções. Não foi por isso de estra-

nhar que na primeira lista de património classificado sob protecção
legal, publicada em meados de 1910, ainda em tempos de Monarquia
Constitucional, não figurasse um só convento eborense.
Sucedeu porém que com o início do novo século o clero regular passou a estar igualmente debaixo de fogo. Não que a proliferação de
doutrinas ateístas ou agnósticas como o livre pensamento, o cientismo,
o positivismo ou o socialismo e o anarquismo, tivesse afectado por
demasia o espírito religioso, mesmo católico, dos portugueses; antes o
que se passou a contestar abertamente foi a interferência do clero na
vida política e cultural portuguesa. Não faltava mesmo quem, aceitando a religião, fosse pela erradicação do clero. E Évora não ficou imune
a esta nova atitude face aos eclesiásticos. Os republicanos locais, assim
como as associações de class, incentivavam e cediam as suas instalações
para nelas se realizarem conferências, debates, reuniões e encontros se
tivessem por fim o anti-clericalismo. O Arcebispo de Évora, D. Augusto Eduardo Nunes, era o principal alvo da sanha contestatária, sendo
falsamente acusado de jesuíta.
Logo que chegaram à cidade os primeiros rumores de que o novo
regime havia sido implantado uma turba exaltada, tendo sabido que o
prelado não havia desfraldado a bandeira verde-rubra, assaltou o paço
com a intenção de o matar. Valeu-lhe na circunstância João José de Oliveira, o chefe local da Carbonária, que devido à sua grande ascendência
no movimento revolucionário conseguiu impor-se aos manifestantes
demovendo-os das suas intenções e fazendo-lhes ver quão inoportuna
e precipitada era tal atitude, pois nem sequer a vitória estava ainda confirmada oficialmente e ademais os republicanos eborenses não queriam
ser tomados por um bando de assassinos, mas eram, sim, gente de bem.
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Fotografia de Carlos Neves

No dia seguinte, chegada a confirmação oficial, D.
Augusto Eduardo Nunes manda hastear a bandeia republicana, reúne o cabido e faz a saudação à República,
conforme relata o Padre Senra Coelho em recente tese
de doutoramento que se debruça sobre a figura do prelado eborense no contexto da 1ª. República. Nessa alocução fez ainda um agradecimento público a João José
de Oliveira dizendo de «quanto o estimava e desejava
provar-lhe o seu reconhecimento».
Tendo conseguido ultrapassar tempos difíceis durante
a Monarquia Constitucional, o antístete eborense tinha
algumas esperanças de que o retorno de uma certa acalmia poderia resultar num relacionamento diferente com
a República. Entre as principais figuras do novo regime
contavam-se Afonso Costa, Teófilo Braga e alguns outros que tinham sido seus antigos colegas em Coimbra
nos tempos de estudante e com quem privara em atmosfera de respeito mútuo. E como fora o único bispo
a não hostilizar directamente a República e os restantes
bispos portugueses lhe reconheciam grande capacidade
intelectual e tacto diplomático, D. Eduardo Augusto
Nunes, com o assentimento do episcopado, entabulou
conversações com o governo, através de Afonso Costa,
para a elaboração de legislação que definisse claramente
as relações entre o Estado e a Igreja.
Mas a Lei de Separação entre a Igreja e o Estado publicada em 20 de Abril de 1911 veio provocar o repúdio generalizado do clero nacional, designadamente nos
aspectos patrimoniais que continha. Determinava-se
o arrolamento dos Bens Cultuais (relativos ao culto),
sendo criadas as Comissões Concelhias, constituídas
por leigos, para proceder ao arrolamento de todas as
«catedrais, igrejas e capelas, bens móveis e imobiliários
que têm sido ou se destinavam a ser aplicados ao culto
religioso e à sustentação dos ministros dessa religião e
de outros serventuários dela. Incluindo as respectivas
benfeitorias e até os edifícios novos que substituíram os
antigos».
Surpreendentemente a realização dos arrolamentos
não obrigava a uma avaliação de selos, considerandose suficiente que se entregassem os mobiliários de valor cujo extravio se receava, provisoriamente à guarda
das juntas de paróquia ou enviados para os depósitos
públicos. Pior, as comissões concelhias eram presididas
pelos administradores de concelho, em geral incapazes
de uma avaliação correcta dos mesmos, ou que, seduzidos pelos metais preciosos de que eram feitos ou tinham
incrustações, deles se apoderavam sem o mínimo pudor.
Em Évora evocava-se como antecedente o acontecido
em 1886, quando, por denúncia pública, se soube da
responsabilidade directa do administrador do concelho,
António Joaquim Ramos, «no desaparecimento dos conventos extintos, de uma extensa gama de artigos reli-

giosos de excepcional valor, entre os quais um relicário de ouro com
pedras preciosas, uma vasta colecção de peças de louça da Índia e um
berço de prata, perfeitamente cinzelado, com um menino Jesus chuchando um dedo».
Entretanto as igrejas seriam emprestadas ao clero para celebração
do culto, não havendo quem se responsabilizasse pela sua limpeza e
preservação, destituídas de qualquer protecção ou segurança, à mercê
de assaltos, saques, pilhagens e vandalismos vários como era suposto
acontecer, temor que o rolar dos dias veio a confirmar, sem que se
tenha podido avaliar o volume de peças extremamente valiosas que
levaram sumiço ou foram simplesmente subtraídas. Pela segunda vez,
em cerca de 80 anos, a cidade era esbulhada, por meio de legislação absurda, de parte do seu vasto património cultural. Os seminários foram
reduzidos a cinco, entre os quais o de Évora, e sujeitos ao pagamento
de renda pela sua utilização. Perante isto e outros articulados com reais
implicações sociais que noutro domínio serão referidos, o episcopado
português reagiu violentamente, tendo sido D. Augusto o redactor do
protesto colectivo enviado ao governo.
O executivo não gostou de se ver contestado e, perante a resistência
oferecida à concretização de vários aspectos da lei, puniu os bispos com
a pena de banimento de dois anos dos distritos das suas dioceses. Uns
foram penalizados ainda em 1911; os outros só no ano seguinte. O Arcebispo de Évora foi o último e escolheu Elvas para local de desterro,
não sem antes dirigir dura missiva ao Presidente da República.
Quando regressou em 1914 não tinha residência, dado que o Paço
já estava destinado a alojar o Museu e o Seminário, vazio e preparado
para se transformar em quartel como ainda chegou a ser. À pilhagem e
desvio do seu recheio para mãos desconhecidas escapou o espólio. Para
morada do prelado eborense, a Condessa de Margiocchi cedeu durante
cinco arcebispados o Convento do Carmo, que era sua propriedade,
situação resolvida nos derradeiros anos do século por D. Maurílio de
Gouveia, precisamente o último com direito à sua ocupação.

Do Convento do Carmo saíram as Doroteias a 8 de Dezembro de 1910, última
congregação a ser expulsa de Évora. O edifício veio a ser a residência de D. Augusto
Eduardo Nunes quando regressou do exílio. Foi então cedido a título de comodato
durante cinco arcebispados pela proprietária que entretanto o havia adquirido.
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a cidade na
reforma da Instrução
No primeiro ano do século passado a
situação da instrução era tão grave que o
governo regenerador de Hintze Ribeiro
decidiu promover uma profunda reforma
do ensino. Preocupava os governantes a
alta taxa de analfabetismo, cerca de 74
por cento, que urgia combater denodadamente. O ataque a este estado de coisas
assentou na criação acelerada de escolas
e no reforço e actualização das Escolas
Normais, formadoras de professores, assim como na obrigação e gratuitidade do
ensino durante um ciclo de três anos que
seria dado por concluído após a obtenção
da aprovação num exame do 1º. Grau
(3ª. Classe).
As crianças frequentariam assim a escola dos 7 aos 10 anos, separadas por sexos, e com as aulas a serem ministradas
por docentes do respectivo sexo. Escolas
mistas, só em casos excepcionais e dirigidas por professoras. Era ainda admitido
o ensino particular para o ensino e preparação dos alunos para os exames do 1º.
e 2 º. graus, correspondendo este último
à 4ª. Classe. Praticava-se sob docência
individual ou em colectividades diversas,
entre as quais instituições religiosas ou
ideológicas, como era o caso dos Centros
Republicanos. No volume XI da “Nova
História de Portugal” dedicado ao tema
«Portugal – da Monarquia à República»,
coordenado por A.H. de Oliveira Marques, se afirma que a reforma de 1901
«representava algum progresso em relação ao passado, resumindo as tendências
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e as aspirações de pedagogia de então». Adicionalmente
cita-se a opinião de Alves dos Santos, um conceituado
professor coetâneo, que considerava que ela «seria a
mais perfeita e importante de quantas se haviam promulgado em Portugal se os serviços não continuassem
centralizados no Ministério do Reino e se a dotação
desses serviços fosse elevada na proporção das suas necessidades sempre crescentes, e por uma forma análoga
àquela que se observa em todos os países civilizados».
Apesar da reconhecida bondade da reforma a melhoria da situação não foi tão célere quanto se desejava. No
distrito de Évora, entre 1900 e 1911, o número das pessoas que sabiam ler apenas subiu de 17,7 para 19,9, num
crescendo que foi máximo na sua capital e concelho e
terá regredido noutros em que se verificou o incumprimento e a fuga à obrigatoriedade das crianças irem à
escola. Mas também porque muitas das freguesias não
tinham a sua escola primária ou então, se a possuíam,
não havia quem para lá quisesse ir.
Na cidade existia a grande Escola Central, com três
professores e uma docente, o que reflectia de algum
modo a relação de frequência das escolas. Também a
Casa Pia tinha escolas oficiais para os dois sexos, assim
como as freguesias de S. Pedro, S. Mamede, S. Antão e
Sé. Similarmente, a freguesia de Azaruja tinha dois estabelecimentos oficiais, um para rapazes e outro para me-

ninas. Particulares e ideológicas eram a Escola de Ensino
Livre Bartolomeu Dias, a Escola João de Deus, o Colégio do Recolhimento do Calvário e a Escola do Centro
Democrático Republicano, que passou a disponibilizar
o ensino primário nocturno. Em todas estas se utilizava
a “Cartilha Maternal”, do republicano João de Deus,
como base do ensino das primeiras letras e cuja primeira
edição já datava de 1876.
O governo republicano procedeu em 1911 a nova reforma do ensino, que no essencial seguiu a monárquica,
melhorando-a nalguns aspectos que passaram pelo laicismo, pela descentralização (não haveria de resultar),
pela coeducação e pela introdução do ensino primário
superior, que veio a constituir um rematado fracasso.
Mas esta extensão de funções veio a contribuir para fazer
os bons dias de Colégios, Internatos e mestres particulares. Os mais conceituados da cidade eram o Colégio dos
Loyos, fundado em 1889 e propriedade do Padre João
Germano da Rosa, que em 1909 chegou a dirigir o diário “Notícias d’Évora”. Nele se ministravam a Instrução
Primária, o Curso Geral dos Liceus e cursos de explicações para alunos matriculados no Liceu. Na rua das Fontes, 4 e 6, ficava o Instituto Educativo Eborense, em que
se leccionava a Instrução Primária e o curso Geral dos
Liceus, a cargo da proficiente professora Maria Mósca.
Excelente era também o Colégio de Maria Vicência do
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Manuel Gomes Fradinho, reitor do Liceu e primeiro
vice-presidente republicano do município.

Carmo Rosa, com o sector masculino instalado na Rua
João de Deus, 57 e 59, e a dependência feminina sita no
21 da mesma artéria. Ensinava a Instrução Primária e
Secundária até ao 2º. Ano Liceal e fazia a preparação de
candidatos à admissão na Escola Normal. Complementarmente ensinava ainda línguas estrangeiras, bordados,
piano e música. No ensino secundário particular o ás era
o professor liceal António José Molero, que proporcionava aquele tipo de instrução e explicações de Matemática, Ciências Físico Naturais e Desenho.
A formação de professores para o ensino primário
fazia-se na Escola Normal de Évora, criada em definitivo em 1884, depois de uma arrancada mal sucedida em
1869. O novel estabelecimento de ensino, de 2º. Classe,
instalado no edifício da antiga Igreja de S. Pedro e custeado pela Junta Distrital, também não habilitou muitos
docentes. Proliferavam os e as regentes, que, não tendo
formação específica mas apenas suficiente, não contribuíam para a qualidade do ensino. O anti-clericalismo
e o seu afastamento do ensino empobreceram a competência geral. O seminário local foi encerrado, só reabrindo em 1917.
O ensino secundário normal fazia-se, como é óbvio, no
Liceu da cidade, cuja frequência em 1911 ultrapassou
pela primeira vez as duas centenas de alunos (214), enquanto o número das alunas ascendia de uma em 1908 a

Antonio José Molero, reputado professor do Liceu e
requestado mestre do ensino particular e individual.

26 em 1912. Foi notório o acréscimo de afluência num
tipo de ensino que era dependente, fundamentalmente,
das possibilidades económicas dos progenitores, parentes ou protectores.
As maiores novidades no campo do ensino, proporcionadas pelo programa republicano de instrução,
ocorreram no sector dos cursos técnicos, muito pouco
desenvolvidos até então. Em Évora o ensino agrícola tinha sido instituído em 1855 com a criação da Escola
Regional de Agricultura. O novo regime uniformizou os
estudos em 1912 e regulamentou o seu funcionamento debaixo de modernos princípios orientadores. Três
anos mais tarde aumentou a duração dos cursos (médios) para 6 anos, sendo 4 de preparação geral e 2 de
preparação técnica.
Para Évora o melhor desta reforma foi sem dúvida a
criação da Escola Industrial da Casa Pia em 17 de Dezembro de 1914, através do Decreto 875 do Ministério
da Instrução Pública, com os seguintes cursos: elementar de Comércio, elementar de Agricultura, Carpintaria ou Marcenaria, Serralharia, Alfaiataria ou Sapataria.
Instalada numa ala superior do Colégio Espírito Santo
iria dar origem em 1919 à Escola Industrial e Comercial
Gabriel Pereira.
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Fotografia de José António Barbosa (1890/1920) / propriedade do Grupo Pró-Évora

os cafés
à conquista
do espaço
público
Surgidos em Inglaterra em meados do século XVII para servir os
membros da nobreza, a burguesia ascendente e as pessoas instruídas,
os cafés eram,, por excelência, espaços sociais dedicados a quem tinha
por hábito tomar a bebida do mesmo nome, o chá ou o chocolate e
pretendia fazê-lo num ambiente discreto, dissertando sobre a vida, a
política, a poesia ou as artes. Pouco depois a sua frequência abria-se à
classe média, nomeadamente aos mercadores e aos lojistas e os cafés
deixavam de ser locais de carácter privado ou semi-privado para se
transformarem em espaços públicos onde se trocavam ideias livremente, se aguçava o espírito crítico ou se organizavam debates do mais
diversos teores.
O sucesso dos cafés foi pois imediato. No final da primeira década do
século seguinte existiam só em Londres 3.000 coffee houses. A inovação galgou o Canal da Mancha e instalou-se em França, ainda que esta
lhe tenha introduzido a possibilidade de servir também licores e cervejas. Em Inglaterra as bebidas alcoólicas, desde que destiladas, também
ganharam o seu espaço em que o vinho, esse sim, era verdadeiramente
interdito. Todavia Carlos II tentou suprimi-los alegando que ao serem
frequentados por toda a gente sem excepção, se tornavam ideologica-

mente perigosos, albergando focos difusores de pensamentos revolucionários e subversivos que propalavam a
liberdade, a igualdade e o republicanismo.
A eliminação dos cafés em território britânico processou-se de forma tão rápida quanto o seu crescimento.
O soberano incentivou a criação de salões de chá e o
aparecimento de bares, reconhecendo aos proprietários
a prerrogativa de reservarem ou limitarem o direito de
admissão. Coube à França a preservação e o desenvolvimento deste tipo de estabelecimentos que vieram a cotarse como poiso ideal de reunião dos idealistas e iluministas franceses. Era ali que se encontravam, mormente no
famoso “Procope”, fundado em 1686 e ainda existente
na Rua da Ancienne Comédie, para conspirar, escrever
textos e redigir panfletos, figuras como Voltaire e Rousseau e mais tarde os enciclopedistas e o chamado «Clube
dos Jacobinos». Luís XVI enviava frequentemente espiões
aos cafés para saber se se tramava alguma coisa contra ele.
Houvesse ele dado crédito ao que prometiam Danton,
Robespierre e Marat e talvez tivesse evitado ser guilhotinado com sua mulher Maria Antonieta em 1789.
Dois anos antes tinha aberto em Portugal, em pleno
Rossio lisboeta, o Café Nicola, local onde se vendiam
cafés e refrescos e se cozinhavam pequenas refeições.
Frequentado por jacobinos e mações, depressa se transformou em lugar de troca de ideias, discussões literárias
e propaganda de opiniões. Em 1778, na Praça do Comércio, apareceu o “Café da Neve” que depois passou
por vários nomes entre os quais o de “Café dos Jacobinos” até chegar em meados do século XIX à designação
actual de “Café Martinho da Arcada”, ponto de encontro dos escritores do tempo.
Em Évora só já no último quartel do século, mais concretamente em 1886, apareceu o “Café Esperança”, um
estabelecimento que vendendo café e outras bebidas
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funcionasse também como tertúlia política ou como local público de
discussão, conversa e alguma agitação social. Silva Godinho, um excelente investigador autodidacta eborense já falecido, escreve em “Temas
quinhentistas”, publicados na I série do boletim de cultura municipal
“A Cidade de Évora”, que era ali, na rua da Porta Nova, junto ao arco,
que entre umas chávenas de café ou uns goles de cerveja, a burguesia
local se entretinha no cavaqueio político e comercial com os noticiaristas do “Diário de Évora” ou do “Manuelinho”, sempre de orelha à
escuta de novidades.
O “Café Esperança”, propriedade de Estevão de Oliveira, que viria a
tornar-se republicano e grande activista da Associação do Registo Civil,
tinha para servir aos seus clientes café e cervejas de todos os tipos, rum,
gin, aguardente, genebra, anis, conhaque superfino e licores variados,
além de conservas de hortaliças e também peixes de diversas qualidades. Era o paradeiro favorito dos amanuenses, dos militares e dos
lavradores endinheirados. Fechou em 1911 porque o seu proprietário
decidiu enveredar por outro tipo de negócios.
Quase a findar a centúria inaugurava-se
na Praça de Giraldo, na zona onde hoje
encontra o Banco Português do Atlântico,
a mítica “Brasserie” que tantas saudades
deixou nos eborenses da primeira metade
do século passado. Os franceses, criadores do termo, usavam-no para designar
os Grandes Cafés, herdeiros dos salões
de cerveja, nos quais se consumiam moluscos e ofereciam, em ementa fixa, pratos da cozinha tradicional francesa à base
de carne. Nesses lugares em que o horário era flexível, vendia-se todo o tipo de
bebidas à excepção do vinho corrente.
A “Brasserie” eborense seguia estas
normas, substituindo apenas a cozinha
tradicional francesa pela portuguesa, servindo em pequenas refeições as gulosei-

mas regionais. E ademais fabricava divinais queijadas de
Évora, que também fornecia para fora, como recordam
os mais antigos que ainda lhe chegaram a cruzar as portas. O estabelecimento saudou com júbilo a chegada da
República e o dia da Bandeira, tendo em ambas as ocasiões ornamentado e iluminado a sua fachada e janelas.
A 7 de Outubro de 1911 franqueava portas o “Café
Giraldo”, situado na praça homónima e o primeiro nascido após a implantação do novo regime. Tido igualmente como um estabelecimento de luxo, servia almoços e jantares em mesas redondas, por lista e a qualquer
hora; pertencia a António Lourenço Rodrigues e apresentava como novidade duas mesas de bilhar. Disponibilizava gratuitamente aos seus clientes jogos de damas,
gamão, xadrez e dominó.
Na rua João de Deus instalara-se sem grandes alardes
mas granjeando desde logo muitos adeptos o Café Restaurante “Parreira Escalabitana” com serviço de almoços,
jantares, lanches e ceias e venda de vinhos, cervejas e gasosas. De algum aparato era o “Restaurant Chiado”, que
lançava «um menu variado à vontade do freguês desde os
mais finos acepipes às suculentas iguarias». Existia na Rua
da Porta Nova, 20 a 22 e tinha gabinetes reservados. Na
publicidade que fazia solicitava «aos snr.s lavradores e outros cavalheiros que vêm a Évora que não deixassem de
o visitar». Os de menos posses recorriam à “Estrela Africana”, casa de petiscos na Rua de Alconchel, pertença do
anarquista Manuel Vicente Ventura, preso por duas vezes
pelo governo monárquico em finais do século passado
enquanto director do jornal “A Rabeca”. Os operários
eram os seus frequentadores mais assíduos com particular
realce para os membros da Carbonária que ali dispunham
de um compartimento isolado.
Uma derradeira referência entre os locais que ajudaram a construir o espaço público para o muito popular
estanco do Didier, ou melhor para a “Casa Havaneza”,
de José Ernesto Didier, que vendia charutos, cachimbos,
isqueiras (como na altura se dizia) e sabonetes, a par
de cervejas de todos os tipos, “soda water”, groselhas e
salsaparrilha.
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Fotografia propriedade de Lusitano Ginásio de Évora

o despertar do
desporto

Manuel António do Monte, primeiro professor de educação física do Liceu,
grande responsável pela introdução do atletismo em Évora, em companhia
do seu discípulo Augusto Cabeça Ramos, o maior “sportman” da cidade,
recordista nacional de salto à vara entre 1912 e 1927.

Se é certo que a prática desportiva já se tinha iniciado
em Évora desde o último quartel do século XIX, não
restam dúvidas de que a mesma só se desenvolveu e democratizou com o advento da República, período durante o qual se processou a introdução dos jogos com
bola, (nomeadamente o futebol) e o atletismo, a modalidade olímpica por excelência. Antes, o exercício da actividade física estava praticamente reservado à burguesia
endinheirada, chamando-se aos seus cultores «distintos
“sportmen”» por gastarem os seus ócios em prazeirosas
e galantes contendas. Corridas e provas hípicas faziamse desde 1868 no Jockey Club Alentejano; o ciclismo
estava implantado na cidade desde 1895 e o tiro a partir
de 1904.
De acordo com o relato de Mário da Gama Freixo,
um dos pioneiros do futebol eborense, efectuado no
número comemorativo de “O Corvo”, alusivo aos festejos do Centésimo Aniversário do Liceu Nacional de
Évora, celebrado em 1941, a primeira bola de futebol
terá chegado à cidade nos primeiros anos do século passado, trazida por Raul Queimado Franco de Sousa, seu
antigo condiscípulo e na altura a frequentar a Escola da
Marinha, o qual andou durante alguns dias a dar-lhe
pontapés com outros estudantes, tais como seu irmão
Leovigildo, Lopes Marçal, Dias da Fonseca, Armando
de Azevedo e «outros que não consegui apurar o nome».
E acrescentava que «em breve desistiam, e pouco a pouco foram deixando de jogar, acabando por fracassar a
tentativa».
Mário da Gama Freixo, fotógrafo a quem se deve o
registo em imagens das primeiras manifestações desportivas e respectivos grupos que nelas participaram, considera ainda decisiva para a dinamização do «Foot-ball e
dos Sports Atléticos» em Évora a vinda para o Liceu, em
1908, do estudante Abílio Pais Ramos, que havia passado pelo Colégio Militar e também pelo Liceu da Lapa,
em Lisboa. «Praticante que era de diferentes desportos
que ao tempo se cultivavam, não podia admitir que em
Évora nada se fizesse em prol da Educação Física». O
seu espírito de iniciativa depressa encontrou eco na pessoa de Manuel António do Monte, professor de ginástica do Liceu, disciplina que fora integrada no ensino
secundário no ano de 1906. A modalidade de arranque
tinha sido a do atletismo mas, como era natural, os seus
praticantes «também iam dando pontapés na bola secundados por outros que pouco a pouco a eles se foram
juntando».
Os estudantes liceais começaram a participar em festivais e provas desportivas sob a designação de “Os Académicos” mas dentro em pouco o reitor desse tempo,
o republicano Manuel Gomes Fradinho, entendeu que
deveria ser criada uma estrutura própria com sede no
Liceu. Assim nasceu em 1912 o Sport Vitória Académico, autêntico alfobre de desportistas, dos quais o mais
brilhante foi sem dúvida Augusto Cabeça Ramos. Este
estudante liceal tinha participado a 25 de Maio de 1911
numa jornada de atletismo realizada no Rossio de Brás
entre os académicos eborenses e os do Liceu da Lapa,
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tendo vencido com extrema facilidade as provas de salto à vara, comprimento e altura
e corrida de obstáculos. Um dos professores lisboetas ficou estupefacto com a sua
“perfomance” no salto à vara e, sendo técnico da modalidade, convidou-o a participar
nos Campeonatos Olímpicos de Portugal do ano seguinte, em representação do Sport
Lisboa e Benfica. Cabeça Ramos aceitou e cerca de um ano depois, mais propriamente
a 5 de Maio, deslocou-se à capital para vencer a prova de salto à vara, estabelecendo
um novo recorde nacional com pulo de 3,05 metros, proeza que viria a repetir a 12
de Junho de 1914, elevando a marca para 3,27 metros, a qual permaneceu imbatível
até 1927.
Entretanto o futebol penetrara também entre os estudantes da Casa Pia. Segundo o “
Notícias d´ Évora” relatava « foi ontem inaugurado o jogo de foot-ball na cerca d’este
estabelecimento por um grupo de sympathicos rapazes, composto dos srs. Ricardo
de Mattos Vilardebó, Anselmo de Mattos Villardebó, Joaquim de Mattos Fernandes,
Ângelo Moreno, Raul de Sousa. Manuel Villas Boas e Jacintho Rosado Lopes, que da
melhor vontade se prestaram a ensinar os allunos d’ este
estabelecimento. Completou-se o grupo com 15 allunos ball por Ginásio, sendo o mais antigo clube do Alentejo e em 1912 surda casa que jogaram várias partidas tornando-se o jogo gia finalmente o Sport Clube Empregados do Comércio. Em meados
muito interessante pelo enthusiasmo que em todos se de 1913, o abandono do Liceu por parte de muitos dos fundadores do
notava».
Sport Vitória Académico (onde a partir daí o Basket-ball passou a ser o
Outros grupos sociais estavam porém atentos e ren- jogo favorito) levou a que estes, com outros mais, desavindos com os
didos ao novo jogo. A partir de 1909 a Associação de seus originais, se reunissem no Ateneu Desportivo Eborense.
Classe dos Empregados do Comércio passou a disponiAté então os pleitos futebolísticos jogavam-se no Campo do Liceu, no
bilizar algumas bolas para os seus empregados se fami- Rossio de S. Brás, na cerca da Casa Pia e na eira da Quinta da Malaliarizarem com as técnicas, regras e princípios elemen- gueira. Mas em 1914 os elementos do Ateneu conseguiram convencer
tares do futebol. Por essa altura fundava-se a primeira as irmãs D. Maria Inácia Fernandes Homem e D. Maria Luísa Mattos
colectividade desportiva da cidade, que recebeu o nome Fernandes, abastadas terratenentes, a alugar-lhes, por 15 anos, o ferde Grupo Évora Sport, composto por operários gráficos ragial da Estrela, onde estabeleceram de forma permanente o primeiro
de várias oficinas. Em 1910 tinha-se formado o Grupo campo de futebol em Évora. Assim nascia o actual Campo Estrela, do
Foot-ball Eborense e foram estas duas equipas que dis- Lusitano Ginásio, já condenado ao desaparecimento mas que é o seputaram o primeiro jogo a sério na urbe, pelas quatro gundo mais antigo do país, logo a seguir ao Campo da Constituição
horas da tarde no dia 2 de Abril de 1911, no Rossio de no Porto.
S. Brás, sendo árbitro o polivalente “sportman” Augusto
Já fora do arco temporal aqui definido assinale-se, no entanto por
Cabeça Ramos.
dever de inteira justiça, a fundação, a 5 de Dezembro de 1918, do
A 11 de Novembro desse ano um grupo de estudantes Juventude Sport Clube, formado maioritariamente por operários da
e marçanos fundava o Luzitano Foot-ball Clube, que em construção civil e serviços de limpezas, numa cabal demonstração de
1925, devido ao número de outras modalidades pratica- que a implantação da República generalizou práticas e comportamendas em recinto fechado substituiu a designação de Foot- tos e acabou com privilégios injustificados.
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évora
no lançamento
do turismo
em portugal (1911)
Évora sempre foi uma cidade procurada pelos turistas,
um termo que passou a designar, a partir do terceiro
quartel do século XIX, todos os que, tendo possibilidades de o fazer, gostavam de viajar e conhecer mais
mundo que aquele que ficava à sua beira. Este rasgar de
novos horizontes, por razões culturais, lúdicas ou por
vezes para mudar de ambiente gozando outros ares, foi
indubitavelmente favorecido pela difusão do caminhode-ferro e mais tarde do automóvel, meios de transporte
que encurtaram o tempo da viagem e levaram à paulatina construção de infra-estruturas de suporte e apoio à
actividade.
Curiosamente, em Portugal as viagens e estadias desta
natureza faziam-se por razões de veraneio balnear (existência de praias, frutuoso contacto com o mar) ou por
exigências de ordem terapêutica (frequência de estâncias termais). Em torno destes locais se foram erguendo
hotéis, casinos e campos de jogos. Em 1906 era criada
a Sociedade de Propaganda de Portugal, uma sociedade
de iniciativa privada, que visava a promoção do turismo
a nível interno e externo, sendo que o primeiro deveria estar assente nas estâncias termais e o internacional
basear-se na Madeira e em Lisboa.
Em Évora, contudo, pensava-se e bem que os seus monumentos constituíam uma atracção que deveria ser valorizada. As ligações ferroviárias com Lisboa, Barreiro,
Setúbal e Faro tinham-se intensificado e até o serviço de
diligências funcionava muito razoavelmente sem atrasos
de maior. A propaganda da cidade ia-se fazendo com
assinalável sucesso. Em 1871 o Governo Civil fizera editar um “Roteiro da Cidade de Évora e breves notícias
dos seus principais monumentos” e em 1900 Caetano
da Câmara Manoel publicara em edição de autor, um
opúsculo designado “A Cidade de Évora”, com apontamentos similares sobre o burgo e seus monumentos.
Entrementes, no lapso decorrido entre 1880 e 1909
foram calcetadas diversas praças e ruas. Destes melhoramentos e benefícios usufruíram a Praça de Giraldo,
Largo de D. Manuel (de S. Francisco), Rua do Raimundo, Rua Ancha, Rua de Machede, Rua do Paço, Rua dos
Infantes, Rua dos Mercadores e Rua de Avis. No ano de
1904 fez-se igualmente o calcetamento da estrada que
vinha da estação de caminho-de-ferro até ao Rossio,
que viria a ser baptizada como Avenida de Barahona.

Melhoravam-se desta forma a acessibilidade às zonas
mais importantes da cidade e a circulação e mobilidade
interiores e acabava-se com o ambiente poeirento dos
dias de Verão ou os lamaçais provocados pelos longos
dias de chuva.
No tocante a alojamentos Évora estava bem servida.
Existiam três hotéis: “Hotel Eborense” de José Augusto
Anes, situado no Largo da Misericórdia, actual Solar do
Monfalim, que se apresentava – e era sem pinga de dúvida – «como o melhor da província do Alentejo, com
estabelecimento de banhos, sala de visitas e bons aposentos para famílias»; o “Hotel Chiado”, no Largo de S.
Domingos ou Praça de D. Pedro, que começara por pertencer a Antónia Tomásia Correia e passara em 1909 para
a propriedade de Manuel Duarte d’Almeida, dispondo de
«quartos muito elegantes, bons aposentos para famílias,
sala de jantar, sala de Banho e serviço de cicerones para
os senhores forasteiros»; e o “Hotel Central”, localizado
na Praça de Sertório, 42, perto dos Paços do Concelho.
Uma dúzia de estalagens completava o leque dos serviços de oferta no ramo da hospedaria. As melhores e
as mais demandadas ficavam estrategicamente situadas
na Avenida de Barahona, junto à estação ferroviária e
pertenciam a Alexandre Matias (que a venderia em meados dos anos 20 à Guarda Nacional Republicana para aí
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instalar definitivamente o seu quartel) e a Francisco José
Cutileiro. No Largo de S.Francisco, onde funcionava o
Mercado, estavam registadas três, e na Rua de Avis outras tantas, estando as restantes domiciliadas na Rua do
Paço, Rua do Muro, Rua de Machede e Rua do Landim.
Em termos de serviço de transportes internos a situação era bastante boa, dado que existiam quatro empresas detentoras de diligências. No início de 1911 era no
entanto o solicitador Florival Sanches de Miranda quem
dominava esta área, tendo estabelecido em Évora, em
sociedade com Brás Simões, a primeira empresa de Aluguer de Automóveis e mais tarde tomado de trespasse a
Empresa de Transporte de Trens d’ Aluguer. Podia dizerse que Évora estava bem apetrechada para bem acolher
quem a quisesse visitar.
Aconteceu que entre 12 e 19 de Maio desse ano decorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa o IV Congresso
Internacional de Turismo. Organizado pelo Ministério
do Fomento, tutelado pelo alentejano Brito Camacho,
esse evento marcou a institucionalização do Turismo em
Portugal com a criação da Repartição do Turismo que
ficou sob a dependência da Secretaria Geral do referido Ministério. Para o terceiro dia da reunião, a 14 de
Maio, ficou agendada uma visita a Évora, para mostrar
as potencialidades da cidade enquanto local de muito
interesse do ponto de vista histórico-monumental e fora
do tradicional binómio praia/termas.
Na data aprazada, logo pela manhã, cerca de 120
congressistas, entre portugueses, espanhóis, franceses e
ingleses, chegaram à estação de caminho-de-ferro onde
foram festivamente recebidos pelas autoridades citadinas. Foi em cortejo que toda a gente caminhou para a
sede da Sociedade Operária Joaquim António de Aguiar,
ainda situada na Rua João de Deus, em cujo salão nobre
se realizou a sessão oficial de recepção e boas vindas à
comitiva. Ainda na parte matutina os forasteiros apreciaram uma exposição de objectos de arte ornamental
na Biblioteca Pública e visitaram com algum detalhe os
principais monumentos da cidade.
O almoço para 200 talheres, como escreveu um repórter da cidade, teve lugar no Teatro Garcia de Resende,
encontrando-se as frisas e os camarotes de 1ª. ordem
apinhados de senhoras, tendo muitas delas participado
no arranjo e decoração do cenário. Os homens ficaram
numa grande mesa armada na plateia em forma de U.
Para a posteridade e curiosidade geral aqui se reproduz fielmente a ementa apresentada
MENU
Sopa de purée – Pasteis de vitella
Mayoneze de pescada com alcaparras
Frangãos aux Champignons
Ervilhas com paio - Escalopes de vitella
Salada de alface – Neve de laranja
Pudding Flandres – Doces variados
Fructas variadas - Vinhos Madeira
Collares e Bucellas – Champagne
Porto – Café e Licores

Depois do repasto, que se prolongou por algumas horas, os congressistas deslocaram-se ao Armazém Geral
Agrícola para observar uma exposição de cortiças manufacturadas. A jornada terminou com uma Grandiosa
Parada Agrícola no Rossio de S. Brás a que assistiram
milhares de pessoas.
A esmagadora maioria dos congressistas regressou a
Lisboa ainda nesse dia pois os trabalhos prosseguiam no
dia seguinte. Outros que tendo estado em Évora acompanhados por familiares, decidiram demorar mais 24 horas,
pernoitando na cidade. Para estes e para os habitantes
houve iluminação pública geral e música interpretada
pelas diversas filarmónicas da urbe. Na hora da abalada
congratularam-se com as excelentes condições da cidade
para apostar no seu desenvolvimento turístico.
Com a instauração da República e por via da sensibilidade de Brito Camacho, um ministro alentejano de boa
ascendência, Évora pôde assim marcar presença no IV
Congresso Internacional de Turismo e participar no acto
fundador da primeira organização oficial de Turismo em
Portugal.
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Exposição | até 12 de Novembro

“Letras e Cores, Ideias e Autores da
República”
No ano em que se comemoram
cem anos sobre a implantação da
República, a Direcção-Geral do
Livro e das Bibliotecas concebeu
uma exposição a partir de textos
de autores que marcaram decisivamente a cultura humanísticoliterária em Portugal no final do
século XIX e início do século XX,
convidando dez ilustradores a tratar plasticamente dez temas representativos do contexto
social, político, cívico e cultural da época.
Local: Biblioteca Pública de Évora (Lg. Conde de Vila Flor)
Horário: Seg. a Qui. | 9:30-13:00 | 14:00-17:30
Sexta-feira | 11:00-13:00 | 14:00-17:30
Info: 266 769 330
Email: bpevora@bpe.pt
Site: www.evora.net/bpe
Org.: D.G.L.B. | Biblioteca Pública de Évora
Entrada Livre

Música | 7 a 10 de Outubro

Festival “Tocar de Ouvido”
Encontro de Tocadores

O Tocar de Ouvido é já há alguns anos um ponto de encontro da comunidade que se dedica aos instrumentos
musicais “tradicionais” como parte da sua vida diária.
O programa deste ano compõe-se de concertos no Teatro Garcia de Resende, Oficinas de Instrumentos, Colóquios, Documentários, Jam-sessions e uma Residência
de Músicos.

recção-Geral das Artes e Câmara Municipal de Évora)
Co- Financiamento: Festival “Terras de Sol” | InAlentejo 2007-2013
Apoio: Universidade de Évora | Sociedade Harmonia
Eborense
Nota: Consultar programa completo no site.

Exposição | 8 de Outubro a 23 de Janeiro de 2011

“A Magia de M. C. Escher”
Nesta exposição, inédita em Portugal, poderão ser apreciadas 50
obras extraordinárias, deste famoso artista holandês, que aliou a matemática à sua mente artística. Para
Escher a realidade pouco interessava. Era fascinado por paradoxos
visuais, preferindo criar mundos
impossíveis a partir dos quais se
tornou uma espécie de mágico das
artes gráficas. Os seus desenhos são
plenos de ilusões espaciais e de construções impossíveis,
onde a geometria se transforma em arte ou a arte em
geometria. Comissário: Willem Veldhuysen.
Local: Fór. Eugénio de Almeida (R. Vasco da Gama, 13)
Horário: 9:30-19:00
Info: 266 748 350
Email: servicoeducativo@fea.pt
Site: www.fundacaoeugeniodealmeida.pt
Org.: Fundação Eugénio de Almeida
Preço: 1 €
Nota: Para visitas guiadas, escolas e famílias, consultar a
entidade organizadora.

15 de Outubro a 18 de Dezembro
SOIR Joaquim António d’Aguiar

Concertos:
7 Out. | Quinta-feira | 22:00
Quatro ao Sul
[O Mediterrâneo é aqui!]
8 Out. | Sexta-feira | 22:00
Raaga Trio
[O Sol Quente de África numa mistura excelente]
9 Out. | Sábado | 22:00
Galandum Galundaina
[O Sol cru do Planalto Mirandês]
Local: T. Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º d’Aguiar)
Info: 968 732 868 | 266 732 504
Email: pedexumbo@pedexumbo.com
Site: www.tocardeouvido.com
Org.: PédeXumbo (estrutura financiada por M|C-Di-

Comemorações do Centenário
da Revolução Republicana de 1910
15 Out. | 21:00
Conferência “A Revolução Republicana de 1910”
SOIR Joaquim António d’Aguiar
29 Out. | 21:00
Centenário da Revolução Republicana de 1910: a poesia e a música dos anos da Resistência
SOIR Joaquim António d’Aguiar
12 Nov. | 21:00
Mesa Redonda “O papel das Sociedades de Instrução e
Recreio na Revolução Republicana de 1910”
30 Nov. e 16, 17 e 18 Dez. | 21:30
19 Dez. | 17:00
Teatro “A SOIR Joaquim António d’Aguiar e o Cente-

cultura e artes exposições e concertos

nário da Revolução Republicana de 1910”, pelo Grupo
Cénico da SOIR Joaquim António d’Aguiar.
8 Dez. | 18:00
Sessão Solene Comemorativa do 110.º Aniversário da
Sociedade Operária de Instrução e Recreio Joaquim António d’Aguiar
Local: Sede da SOIR Joaquim António d’Aguiar (Pátio
do Salema, 7A)
Info: 266 703 137
Email: soir_jaa@hotmail.com
Site: http://soirjaa.wordpress.com
Org.: SOIR Joaquim António d’Aguiar

Dezoito anos de órbita fizeram com que estes personagens tenham desenvolvido
uma vida virtual e umas
personalidades ocultas. Entregues aos contactos por
internet, as comunicações
com a Terra são as únicas
relações supostamente reais que estes dois homens têm
no espaço, em micro-gravidade.
Encenação: Luís Miguel González Cruz
Cenografia e Figurinos: Sílvia de Marta
Desenho de Luz: Miguel Ángel Camacho
Interpretação: Ángel Solo, Daniel Martos, Jorge Baião,
Maria Marrafa, Oren Moreno, Rosário Gonzaga.

Exposição | 27 de Outubro a 31 de Dezembro

“Michel Giacometti,
80 Anos, 80 Imagens”

Exposição no âmbito do Projecto Oralidades

exposição cedida por:

Museu da Música Portuguesa
Casa Verdades de Faria

Esta exposição, realizada pelo Museu da
Música Portuguesa, assinala a efeméride
dos oitenta anos do nascimento de Michel Giacometti. A exposição apresenta
uma selecção de 80 imagens que fazem
parte da colecção fotográfica deste etnólogo corso, que desenvolveu um trabalho
de investigação, recolha e estudo da música tradicional em Portugal, entre 1960
e 1990. A iniciativa integra-se no âmbito
do projecto Oralidades e na apresentação
do Centro de Recursos da Tradição Oral
da Câmara Municipal de Évora.

Local: Convento dos Remédios (Av. de S. Sebastião)
Horário: 10:00-12:00 | 15:00-17:00
Info: 266 777 100
Email: oralities@mail.evora.net
Site: www.oralities.eu
Org: Câmara Municipal de Évora (exposição cedida
pela Câmara Municipal de Cascais: Museu da Música
Portuguesa Casa Verdades de Faria)
Nota: Visitas guiadas para escolas e público em geral
mediante marcação
Entrada Livre

Teatro | 28 de Outubro a 21 de Novembro

Local: T. Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º d’Aguiar)
Horário: Quarta a Sábado | 21:30 - Domingo | 16:00
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Co-produção.: CENDREV-Centro Dramático de Évora
(estrutura financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes) | Teatro del Astillero de Madrid
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Outubro a Dezembro
Ano Europeu do Combate à Pobreza
e à Exclusão Social 2010
Projecto Municipal

“Pequenos Gestos, Grandes Mudanças”
A Câmara Municipal de Évora associou-se às celebrações do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010 e elaborou um programa de actividades
com vista à sensibilização da população para os problemas da pobreza e à mobilização de todas as entidades e
cidadãos.
Programa:
27 Out. | Quarta-feira | 17:30
Workshop “Pequenos Gestos, grandes Mudanças… no
envelhecimento”
Local: Centro de Convívio de Idosos e Reformados da
Câmara Municipal de Évora

“Flutuando no Espaço”,

19 Nov. | Sexta-feira | 9:30
Seminário “Boas práticas no combate à pobreza e exclusão social – Alentejo uma região de futuro para TODOS”
Local: Palácio de D. Manuel

Dois astronautas convivem, depois de muitos anos,
numa estação espacial farol recebendo e descodificando
mensagens que provêm de todos os lados, tentando ser
os receptores de qualquer tipo de mensagem que venha
do exterior. O tempo passa, a vida continua na Terra
mas, no espaço, tudo parece estar como sempre.

26 Nov. | Sexta-feira | 10:00
Workshop “Pequenos Gestos, grandes Mudanças… na
gestão familiar”
Local: Palácio de D. Manuel

de Luís Miguel González Cruz
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26 Nov. | Sexta-feira | 15:00
Workshop “Pequenos Gestos, grandes Mudanças… na
gestão de afectos na infância”
Workshop “Pequenos Gestos, grandes Mudanças… na
gestão de afectos na adolescência”
Local: Palácio de D. Manuel
3 Dez. a 3 de Jan.
Exposição “Pequenos Gestos, grandes mudanças…”
Local: Palácio de D. Manuel
Info: 266 777 100
Org.: Câmara Municipal de Évora (projecto co-financiado pelo Programa Nacional do Divisão Acção Social,
Associativismo e Juventude – Câmara Municipal de
Évora Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão
Social – Instituto de Segurança Social)

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

Música | 6 de Novembro a 11 de Dezembro

VI Ciclo de Concerto “Música do Inverno”
Programa:
6 Nov. | 18:00
Sandra Medeiros (soprano), Francisco Sassetti (piano) e Rogério
Medeiros (violoncelo)
Local: Convento dos Remédios

Música | 6 de Novembro e 4 de Dezembro

Melodea - Temporada de Música 2010
6 Nov. | 21:30
Musical: “Da Broadway a Viena”
Um recital protagonizado por duas das principais vozes
líricas portuguesas da actualidade, acompanhadas pelo
conhecido pianista Francisco Sassetti, num espectáculo
cheio de sedução e glamour. O programa abordará alguns dos principais musicais, como o “West Side Story”
de Bernstein, “O Fantasma da Ópera” de Andrew Lloyd
Weber e Operetas como “A Viúva Alegre” de Lehar, intercalado com conhecidos temas de zarzuelas, canções
napolitanas, espanholas e francesas.
Isabel Alcobia | soprano
João Cipriano Martins | tenor
Francisco Sassetti | piano
4 Dez. | 21:30
La Dupla & DJ X-ACTO
[Hip-Hop]
Uma das bandas mais representativas da nova escola
do Hip-Hop português. “La
Dupla” traz as vozes cheias
de garra e swing dos rappers
Espanhol e Nessa, numa combinação de Hip Hop com influências de Soul e de Raízes.
Um espectáculo que apresenta
um rap consciente, musical,
versátil, integralmente dedicado à essência dos valores
que a cultura hip-hop defende.
Nessa | voz
Espanhol | voz
Nuno Faria | contrabaixo
Gilsongee | percussões
(Dj) X-Acto | pratos

12 Nov. | 18:00
Armando Possante (barítono), Sinfonietta de Lisboa, direcção de Vasco Pearce de Azevedo e Coro Ricercare,
direcção de Pedro Teixeira
Local: Igreja de S. Francisco
13 Nov. | 18:00
Opus Ensemble –Olga Prats (piano), Anabela Chaves
(viola de Arco), Pedro Ribeiro (oboé), Alejandro ErlichOliva (contrabaixo)
Local: Convento dos Remédios
19 Nov. | 19:00
Concertos na Capela
Coro Polifónico “Eborae Mvsica”, direcção: Pedro Teixeira
Local: Hotel M’Ar de Ar Aqueduto
20 Nov. | 18:00
“PorTango”: Mauro Dilema (piano); Jorge Caeiro
(acordeão), Andreia Fernandes (violino), João Nunes
(guitarra), Carlos Menezes (contrabaixo)
Local: Convento dos Remédios
27 Nov. | 18:00
Bruno Borralhinho (violoncelo), Luisa Tender (piano)
Local: Convento dos Remédios
4 Dez. | 18:00
António Carrilho (flauta de bisel), Bruno Maurice (acordeão)
Local: Convento dos Remédios
11 Dez. | 18:00
Coro Polifónico Eborae Mvsica, direcção Pedro Teixeira
Local: Convento dos Remédios
Info: 266 746 750
Email: eboramusica@mail.evora.net
Site: www.eborae-musica.org
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Org.: Associação Musical de Évora “Eborae Mvsica” |
Conservatório Regional de Évora (estrutura financiada
pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora

Exposição | 18 de Nov. de 2010 a 6 de Fev. de 2011

“100 Anos de Primitivos Portugueses.
Os Mestres Luso-Flamengos.
Esta mostra é uma colaboração do Museu de Arte Antiga com o Museu de Évora para as Comemorações Nacionais do Centenário da República, em que se aborda
uma área particular da problemática dos estudos sobre
os chamados “primitivos portugueses” – a influência da
pintura flamenga sobre a portuguesa no início do século
XVI. Além, obviamente, do Retábulo da Sé de Évora,
encomendado, por volta de 1495,
pelo bispo D. Afonso de Portugal,
e de outras obras de referência do
acervo do Museu de Évora. A exposição é composta por 18 pinturas de autores fundamentais desse
ciclo, como Francisco Henriques,
Frei Carlos, o Mestre da Lourinhã
e também de Eduardo, o português. Com o apoio das
investigações realizadas pelo centro Hércules da Universidade de Évora, a exposição revela também as radiografias e reflectografias realizadas, permitindo ao visitante
a compreensão do desenho subjacente e da construção
material da pintura, contribuindo com novos elementos
para a definição da identidade e da obra de cada um dos
pintores.

Local: T. Garcia de Resende (Pç. Joaquim Ant.º d’Aguiar)
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV - Centro Dramático de Évora (estrutura financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes) |
Fórum de Teatro Ibérico | Instituto Internacional de Teatro Mediterrâneo (IITM) de Madrid
Apoio: Câmara Municipal de Évora
Nota: consultar programa próprio

Campanha Natal Limpo 2010 | 3 Dez 2010 a 6 Jan 2011

“Évora Natal Limpo”
Campanha de sensibilização ambiental
durante as festividades natalícias, incidindo especialmente na separação de papel e
cartão, com acções específicas em todo o
concelho de Évora. A Câmara sensibiliza a
população para que coloque nos ecopontos destinados ao papel e ao cartão o lixo
resultante dos embrulhos e das prendas de
Natal. Para o bom sucesso da iniciativa, a
autarquia irá ter disponíveis pontos adicionais de recolha por todo o concelho.
Info: 266 777 100
Email: cmevora@mail.evora.net
Site: www.cm-evora.pt
Org.: Câmara Municipal de Évora | Conselho Municipal da Juventude de Évora

Teatro de Marionetas | 14 a 19 de Dezembro
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@imc-ip.pt
Org.: Museu de Évora | Museu de Arte Antiga
Preço: 4 € (entradas gratuitas aos domingos e feriados
até às 14 horas)

Teatro | 1 a 5 de Dezembro

7º Encontro de Teatro Ibérico
O Encontro de Teatro Ibérico de Évora
pretende reunir agentes de criação teatral
de Portugal e Espanha, promovendo intercâmbios e parcerias, e aprofundar o conhecimento mútuo relativamente às realidades
daquele género artístico na Península Ibérica. Estes encontros são pioneiros entre nós
e privilegiam a criação dramatúrgica ibérica
recente.

Bonecos de Santo Aleixo
Estes títeres tradicionais do Alentejo parecem ter tido a
sua origem na aldeia que lhes deu o nome. São títeres de
varão, manipulados por cima, à semelhança das grandes
marionetas do Sul de Itália e do Norte da Europa, mas
diminutos – de vinte a quarenta centímetros. Os Bonecos de Santo Aleixo são manipulados por “uma família”,
constituída por actores profissionais, que garantem a
permanência do espectáculo, assegurando assim a continuidade desta expressão artística alentejana.
Actores-manipuladores: Ana Meira | Gil Salgueiro Nave
| Isabel Bilou | José Russo | Vitor Zambujo
Acompanhamento Musical: Gil Salgueiro Nave
Local: Sala Estúdio do TGR (Pç. Joaquim Ant.º d’Aguiar)
Horário: 18:30
Info: 266 703 112
Email: cendrev@mail.evora.net
Site: www.cendrev.com
Org.: CENDREV - Centro Dramático de Évora (estrutura financiada pelo M|C-Direcção-Geral das Artes)
Apoio: Câmara Municipal de Évora
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