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lntrodugio

"Expandir, circular, higienizar e tipificar foram os principios que

determinaram o paradigma da cidade do s6culo XlX, seja nas teorias e nos

discursos acerca do espago citadino, seja nos projectos concebidos e

elaborados, seja nas transformagOes efectivamente operadas nas

morfologias dos centros urbanos". Assim comegava o primeiro texto que

redigimos para o projecto da tese que agora encetamos, e cujo objectivo
geral era fazer a hist6ria da cidade de Evora rlo s6culo XtX, cruzando tr6s

eixos que consider6vamos, e ainda consideramos, estruturantes no caso em

estudo. Esses tr€s eixos s6o a arquitectura construida de raiz, as alterag6es

na configuragSo do espago urbano e os monumentos do passado.

Anunciava-se particularmente estimulante a relagSo dos dois primeiros com o
0ltimo, tendo em conta que Evora era uma cidade que pouco se havia

alterado desde o s6culo XVll, tendo permanecido contida dentro do seu

perlmetro amuralhado at6 i primeira d6cada do s6culo XX. Tal factor fazia
adivinhar uma conviv6ncia complexa e dificil com o modelo de cidade
moderna, tal como est6 enunciado na frase com que abrimos o par6grafo.

As fontes e os estudos entretanto consultados vieram confirmar a
nossa primeira percepgio, desenhando uma conjuntura balizada em duas
atitudes aparentemente opostas, no que diz respeito ii forma como os

eborenses do s6culo XIX viveram a sua cidade. De um lado, percebe-se a

atitude dos progressistas, defensores da modernizagSo das infra-estruturas e



dos equipamentos, com vista a conseguir uma cidade mais salubre, mas

tamb6m mais bela, por via da introdugSo de melhoramentos nas principais

ruas e pragas, da construgSo de edificios esteticamente actualizados e da

criagSo de zonas verdes. Todas estas s5o medidas que implicariam o

sacrificio de extensas parcelas da cidade hist6rica. Do lado oposto, detecta-

se a atitude dos defensores dos monumentos que o passado lhes tinha

legado, que ndo recusavam a modernidade, mas que a desejavam mais

contida e respeitadora da hist6ria e da arqueologia. Este conflito est5

subjacente, em diferentes graus, nos trabalhos de Maria Domingas Simplfcio

(O espago uhano de Evora: contibuto para melhor conhecimento do secfor

intra-muros, 1987, e Evolugdo e moffologia do espago urbano de Evora,

1997), Ant6nio Carlos da Silva (A'restauragdo" do tempto rcmano de Evora,

A Cidade de Evora, 1994-95), Joana Cunha Leal (Giuseppe Cinatti. 1808-

1878. Percurso e obra, 1996), Maria da ConceigSo Marques Freire (Rossios

do significado urbano: um caso de estudo. O Rossio de Evora,1999), Maria

da Conceigdo Lopes Aleixo Fernandes (Os ?esfauros" e a memhria da

cidade de Evora. 1836-1896, 1998), Carmen Almeida (Rr.scos de um s6culo.

Mem6ria da evolugSo urbana de Evora, com a colaboragSo de Jos6 Maria

Pinto Barbosa, 2001, e Evora - Objectos Melanc1licos,2005) e Manuel J. C.

Branco (A defesa do patrim6nio construido de Evora. Cunha Rivara, Filipe

Sim6es, Gabiel Pereira e Thlio Espanca, em Monumenfos, 2007).

O confronto entre "progressistas" e "arque6logos" ou "antiqudrios",

como se apelidavam mutuamente as fac96es em confronto, foi, de facto, uma

caracterlstica do Portugal Oitocentista. Assim o comprovam as centenas de

textos da 6poca, divulgados pelos estudos de L0cia Rosas (Monumentos

Pdtios. A Arquitectura Religiosa Medieval - Patrimdnio e Restauro, 1995),

Maria JoSo Neto (Mem6ria, Propaganda e Poder. O Restauro dos

Monumenfos Nacionais,2O0l), Maria Helena Maia (Patrim6nio e Restauro

em Portugal, 2007), assim como o que apresentAmos como dissertagSo de

mestrado (Paulo Sim6es Rodrigues, Patim6nio, ldentidade e Hist6n'a, 1998),

entre outros. No entanto, ao encetarmos a nossa pr6pria investigagSo,

depar6mos com uma realidade mais complexa, sobretudo no que respeitava

aos chamados "progressistas". Relativamente a Evora, parecia haver uma

integragSo da conservagSo e do restauro dos mais importantes monumentos



hist6ricos da cidade nas politicas de melhoramentos materiais. Esta atitude

aponta para uma tentativa de compromisso e nio para uma total indiferenga,

relativamente i preservagSo monumental. Chegou-se a utilizar, inclusive, um

discurso apolog6tico do passado da cidade, para justificar as reformas que se

desejava implementar, ou at6 mesmo as j6 implementadas. Foi no sentido do

aprofundamento dessa linha de interpretagSo, que orient6mos j6 os estudos

que desenvolvemos sobre Evora, e que public6mos a partir de 2000:

Giuseppe Cinatti e o restauro do templo romano de Evora, em A Cidade de

Evora, 2000; Evora, urbanismo e arquitectura: os projectos para o Bairrc

Cendculo, em A Cidade de Evora, 2001; Architecture and engineeing

practice in the second half of the nineteenth century. The pioneerc of a new

tradition (com Maria Helena Souto), em Pride & Predesign, 2005; Em busca

da cidade perdida. Condigdo e destino dos monumentos hist6ricos eborenses

(1834-1920), em Evora Desaparecida. Fotografia e Patrimonio. 1839...1919,

2007: Restaurar para renovar na Evora do sficulo X/X (com Ana Cardoso de

Matos), em Monumentos, 2007; Urbanismo, atquitectura e monumentos

nacionais na Evora Oitocentista: batango histoiogr1fico, em Semindrios de

Esfudos de Arte: Esfados de Fonna 1,2007; "A fixagdo da imagem da cidade

na origem do conceito de patrim1nio urbano: o exemplo de Evora". em Arte

Teoia,2007.

Esta atitude, tamb6m presente nos "progressistas", parecia derivar de

uma poderosa consciEncia da import6ncia do passado de Evora, com origem

numa tradigSo historiogr6fica e arqueol6gica que remontava ao s6culo XVI e

que tem sido amplamente estudada. Veja-se, a titulo de exemplo, as obras

de Rafael Moreira (A Arquitectum do Renascimento no Sulde Poftugar, 1991)

ou Sylvie Deswarte (ll "Perfeito Cortegiano". D. Miguel da Silva,1989).

Parecia ser nesse momento fulcral do seu passado que todos os

discursos sobre a cidade comegaram a partilhar dessa consciEncia hist6rica,

em que se configura uma identificagSo plena de Evora com a ideia de urbe

antiga e hist6rica. Uma antiguidade que se foi tornando na ess6ncia da

cidade, uma verdadeira identidade. Verific6-lo despoletou uma alteragSo

decisiva no nosso projecto, para a qua! se revelou fundamental a orientagSo

da Professora Raquel Henriques da Silva.
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A partir desse momento o nosso objecto de estudo passou a ser a

formagSo dessa identidade de cidade antiga e hist6rica, numa perspectiva de

tempo longo, embora continuando a ter o s6culo XIX como epicentro da sua

plena assimilagdo. Enquanto objecto, a problemdtica 6 inedita e complexa,

obrigando a uma metodologia em que a Hist6ria da Arte 6 atravessada pela

Hist6ria e pelas teorias do Patrim6nio, pela hist6ria da Arqueologia, pela

hist6ria da Cultura e pela teoria da Hist6ria, com contaminag6es conceptuais

da Antropologia e da Est6tica, designadamente da est6tica da paisagem. No

quadro da Hist6ria da Arte, tiveram particular pertin6ncia os instrumentos de

an6lise da imagem e do imaginSrio da cidade, das cidades ideais e da cidade

como obra de arte, talcomo foram formulados por Kevin Lynch (A lmagem da

Cidade, 1960), Aldo Rossi (A Arquitectura da Cidade, 1966), Giulio Carlo

Argan (Hist6ria da Afte como Histlria da Cidade, 1984) oU, mais

recentemente, Marie Christine Boyer (The City of Collective Memory. 1994).

No Ambito da hist6ria e das teorias do patrim6nio, estar6o em €usa os

pr6prios conceitos de antiguidade, monumento hist6rico e cidade-rnuseu,

bem como o reequacionar das suas definig6es tradicionais (Jean-Pierre

Babelon e Andre Chastel, La Notion de Patrimoine,1994; Frangoise Choay, A

Alegoria do Patim6nio, 1982; Dominique Poulot, Une histoire du patrimoine

en Occidenf, 2006) em fung5o de um caso especifico, mas que se pretende

que abra caminho para uma outra via de an6lise, a das dinAmicas que as

sociedades ocidentais foram entabulando com a heranga material dos seus

antecessores.

Para construir a hist6ria da formagSo dessa identidade estrutur6mos o

nosso trabalho em tr€s partes. Na primeira, procederemos d narrativa,

necessariamente breve e generalista, da hist6ria de Evora, desde as suas

possiveis origens at6 aos inlcios do s6culo XX. O objectivo 6 caracterizar a

evolug6o da cidade concreta, o referente dos discursos, das imagens e dos

comportamentos que estarao em anilise, as circunstAncias arquitect6nicas e

urbanas que estimularam a formagSo da identidade em estudo e que depois

foram congregadas sob a categorizagfuo dessa mesma identidade'

A segunda parte tem como finalidade compreender como a lenta e

progressiva consciencializagio patrimonial dos ocidentais, num intervalo

temporal que ir6 desde as primeiras civilizag6es (em termos internacionais e

TV



interculturais) ou do s6culo XIV (a escala nacional) at6 aos finais do s6culo

Xy;ll, foi fundamental para a formagSo da identidade de Evora. Que reflexos

teve esse processo em Portugal, como se manifestou na situagSo especlfica

de Evora a partir da cent0ria de Quinhentos, nomeadamente ao nlvel da

construgSo da imagem da cidade.

A terceira e 0ltima parte, concentrada no s6culo XlX, abordarS os

mecanismos ic6nicos, discursivos e textuais da consagragSo dessa

identidade, e quais aS Suas repercuss6es na arquitectura, no espago e na

viv6ncia, pelos Eborenses, da cidade. A localizagSo temporal dessa

consagragdo identit6ria nos anos de 1800 justifica o limite cronol6gico do final

do nosso estudo.

Apenas se imp6e uma 0ltima ressalva, respeitantes is citag6es das

fontes manuscritas e impressas oitocentistas e is biografias dos principais

autores referenciados: em todas as citag6es, mantivemos as ortografias

originais.

V



PARTE I

Breve sinopse da historia

da cidade de Evora:

das possfve is origens ao inicio do

s6culo )O(





Poucas cidades portuguesas se poderdo equiparar a Evora em mat6ria

do nfmero de estudos dedicados d historia da sua arquitectura e evolugSo

urbana, mesmo se nos circunscrevermos apenas aos publicados na segunda

metade do s6culo XX. Entre o dedicado labor de levantamento de fontes

realizado por Tflio Espanca desde 1940 e regularmente divulgado nas pdginas

de A Cidade de Evora, boletim do municipio eborense, e o n0mero 26 (Margo

de 2007) da revista Monumenfos, periodico da Direc96o Geral dos Edificios e

Monumentos Nacionais, subordinado precisamente a esta cidade alentejana,

todas as 6pocas artlsticas de Evora at6 ao s6culo XVlll foram j6 objecto de

algum estudo, ensaio ou monografia.

A quase totalidade destes estudos consiste, no entanto, em abordagens

parcelares, dirigidas a um determinado monumento ou conjunto de

monumentos da cidade, a uma Srea especlfica do seu perimetro urbano, ou a

um determinado intervalo cronologico da sua historia. At6 as rinicas duas

publicag6es que ensaiam uma abordagem mais geral, abordam a hist6ria da

cidade por meio de uma grelha de monumentos isolados, Referimo-nos i
introdug6o ao tomo dedicado ao concetho de Evora do lnventdio Artistico de

Portugat da Academia Nacional de Belas Artesl, que intenta uma sintese da

evolugSo dos estilos artlsticos que ali se desenvolveram at6 ao neoclassicismo,

e do volume sobre Evora da colecAso "Cidades Portuguesas"2, editada pela

Presenga, ambos sdo textos da autoria de Ttilio Espanca. O primeiro

caracteriza os estilos artlsticos em causa (do g6tico ao neocl6ssico) e algumas

categorias arquitect6nicas (militar, popular, civil) atrav6s de edificag6es

1 ESPANCA , T. * tnventfirio Artistico de Portugal. Concelho de Evora. lN lnventdrio Artistico de
Portugal. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1966. Vol. Vll, l-Xxlll.
- ESPANCA, T. - Evora. 1a edigSo. Lisboa: Editorial Presenga, 1993.



consideradas paradigmdticas. O 0ltimo historia as mais importantes pegas de

arquitectura da cidade agrupando-as por zonas do espago urbano. Nenhum

toma os monumentos como marcos das diferentes fases da evolugSo de Evora,

manifestando, os dois, um entendimento atomista da cidade, em que a soma

das partes, os ediflcios, 6 mais importante que o todo. Deste modo, uma

perspectiva hollstica, em que a arquitectura sinaliza as din6micas que

pautaram a hist6ria de Evora, 6 o contributo mais inovador do nosso discurso

sobre a historia desta cidade.

Apesar do seu elevado grau de especializagio, estudos houve que se

revelaram axiais para a estrutura da primeira parte do nosso trabalho, porque

embora se concentrem num determinado periodo da hist6ria de Evora, fazem-

no tomando a configuragSo urbana e os fenomenos e as realidades hist6ricas

que a determinaram como o objecto da sua investigagSo. E o que sucede com

Evora na ldade M6dia (Lisboa, 1995) de Maria Angela Beirante e Evora: da

reconquista ao s6culo XVl. Alguns aspecfos de desenvolvimento urbano e

arquitectura (Evora, 1988) de Ana Maria de Mira Borges. O contributo destes

dois trabalhos foi cruzado com a informagio recolhida nos artigos e livros de

tem5ticas mais parcelares e complementado com documentos recolhidos na

Biblioteca Pfblica e nos arquivos Distrital e da Diocese de Evora, no Ambito do

projecto "Documentagso Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVlll", desenvolvido

no Centro de Hist6ria da Arte da Universidade de Evora e coordenado por Jos6

Alberto Gomes Machado e Joaquim Caetano.

A pesquisa levada a cabo por n6s na base de dados constituida pelo

projecto "Documentagso Artistica de tlvora dos s6c. XVI-XVII", completada

pelo Livro de Actas da Cdmara Municipal de Evora, pelas Memorias Paroquiais

de 1758, pela Corografia Portugueza e Descripgam Topografica do Famoso

Reyno de Portugal (Lisboa, 1708) de Ant6nio Carvalho Costa e por narrativas

de viajantes estrangeiros que passaram por Portugal, permitiram-nos tragar o

perfil da cidade nas cent0rias de XVll e XVlll, as quais mereceram uma menor

atengdo por parte da fortuna critica.



Capitulo I

Ebora Liberalitas lulia.

Embora aparega enunciada com o estatuto de cidade logo nos primeiros

documentos que a referem, desconhecem-se as circunst6ncias concretas que

deram origem a Evora.3 A subsistdncia de diversos monumentos megaliticos

nas suas circunvizinhangasa demonstra que a ocupagSo humana desse

territ6rio remonta ao neolitico. Quanto a formagdo propriamente dita do

povoado, houve quem colocasse a hip6tese do envolvimento de uma tribo

germ6nica por volta de 700 a.C., os Eburones.s Mas, para al6m da evidente

analogia sem6ntica, n6o foram apresentadas, nem surgiram at6 agora,

3 A semelhanga, de resto, com o que acontece com outras urbes portuguesas, como Lisboa,
Porto, Braga ou Sines. SALGUEIRO, T. B. - A Cidade em Portugal. Uma Geografia Urbana.
Porto: Edig6es Afrontamento, 1992, p. 20.
o Veia-se a Anta Grande do Zambujeiro, o Menir e o Cromeleque da Herdade dos Almendres,
as antas do Pinheiro do Campo, da Herdade do Montinho, de Nossa Senhora da Boa F6, do
Silval, de Paredes, do Barrocal, da Herdade do Zambujal, da Herdade da Galvoeira, do Pago
da Vinha, da Herdade da Tisnada, da Herdade da Murteira e da Herdade do Freixo; os menires
da Herdade da Casbarra e do Vale dos Cardos; o cromeleque da Portela de Magos; e o
conjunto megalitico de Vale de Rodrigo. PEREIRA, P.- Arte e Arquitectura Megalitica.
Significado Antropologico-religioso. lN PEREIRA, P. - Hist6ria da Afte Poftuguesa. s.l.: Circulo
de Leitores, 1995, vol 1, p 51-60; SIMPLICIO, M. D. - O espago urbano de Evora - contributo
para melhor conhecimento do sector intramuros. Evora: Universidade de Evora, 1991, p.15;
VILAQA, R.-Arte megalitica. lN Hisf6ra da Arte em Portugal. Lisboa: Edig6es Alfa, 1986, vol l,
24 e25.
u A tese da fundagSo germdnica de Evora data de 1962 e a sua autoria pertence a Ant6nio
Bartolomeu Gromicho, reitor do Liceu de Evora entre 1929 e 1958. Segundo Bartolomeu
Gromicho, a Penlnsula lb6rica teria sido ocupada por diversas tribos germ6nicas por volta do
s6culo Vll a.C., entre as quais estariam os Eburones, que se devem ter instalado na actual
Andaluzia, no Alentejo Central e em parte di Estremadura. GROMICHO, A. B. - Origens da
Cidade de Evora. lN A Cidade de Evora. Evora: Cdmara Municipal de Evora, 1962-63, no.

45146,29 e 30.



quaisquer provas arqueol6gicas ou documentais que confirmassem a sua

presenga no territorio da actual 6rea urbana de Evora. Os poucos indicios

disponiveis - os testemunhos de EstrabSo, Mela e Plinio que nomearam os

habitantes do Alentejo aquando da rom anizagilo como Cettici ou C6lticos6 -

sugerem uma muito provdvel fundagio celta, portanto nio anterior ao s6culo V

a.C., centriria da chegada daquetes povos ao Alentejo.T G6nese que a
sobreviv6ncia do radical pr6-romano Eburo no top6nimo latino Ebora Liberalitas

tulia (Evora) veio corroborar e estender, segundo Jorge AlarcSo, ds localidades

hom6nimas de Eburobittium (a actual Amoreira 6bidos;, Ebura na Andaluzia e

Evora de Fonte Santa no concelho de Atcobaga.s

Estes primeiros habitantes ter6o sido atraidos pelas condigOes fisicas,

morfol6gicas e geogr5ficas bastantes favor5veis do territ6rio onde nasceu a

cidade de Evora: uma vasta planicie com um morro que atinge, no seu ponto

de maior altitude, 360 metros (o Alto de S. Bento), de relevo bastante uniforme

e drenado pelas bacias hidrogr6ficas dos rios Xarrama e Degebe, a Este e

Nordeste, e pelas do Sado, do Guadiana e do Tejo, a Norte-nordeste.s O relevo

pouco acidentado terS facilitado a edificagSo de um povoado, a topografia

elevada do morro favorecia a sua defesa - permitia a vigilAncia da 6rea em

redor - e a proximidade com zonas irrigadas assegurava a sua subsist6ncia.

Todos foram, por certo, factores de atracgSo para os grupos populacionais que

ali se fixaram, nomeadamente para aquele que foi o primeiro a deixar ficar,

para o presente, testemunhos materiais significativos da sua presenga: os

Romanos.

Localizada numa posigio relativamente central da metade sul do actual

territ6rio portugu6s, o n(cleo pr6-existente de Ebora terl ganho alguma

6 O colectivo que os tr€s autores romanos - EstrabSo na sua Geografia, escrita entre 27 e 7
a.C. e revista por Pomp6nio Mela em 17 ou 18 d.C., e Pllnio, o Antigo (falecido em 79 d.C.) na
sua Hist6ria Natural- titularam de Celtici ou C1lticos corresponderia a pequenos grupos indo-
europeus de sangue celta. ALARCAO, J. de - Portugat Romano.3a edigio. s.l.: Editorial Verbo,

1983, p. 17-19 e67.
' Aquando do inicio da sua romanizagSo, os cidadSos de Ebora estavam inscritos na tribo
Galeria. ALARCAO, J. de - O Domfnio Romano em Portugal. Mira Sintra - Mem Martins:
Publicag6es Europa-Am6rica, 1988, p. 49.
o RLRRCAO, J. de - Arquitectura Romana. lN Hisfdrla da Arte em Pofiugal. Lisboa: Edig6es
flfa, 1986, vol. l, pp. 76,78 e 79.
' SltvtptlCtO, M. D. - O espago urbano de Evora - contributo para melhor conhecimento do
secfor intramuros. Evora: Universidade de Evora, 1991, pp. 9 e 10; GASPAR, J. - A 6trea de
influ$ncia de Evora. Srsfemas de fungdes e lugares centrais. Lisboa: Centro de Estudos
Geogrdficos, 1981, p. 10; RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H. - Geografia de Portugal. Lisboa: Sd
da Costa, 1988, vol. I, p.580.



relevancia estrat6gica depois de conquistada pelo romano D6cimo J0nio Bruto

no s6culo II a.C., enquanto p6lo de ligagSo entre as cidades do extremo

ocidental da Peninsula, como Olisipo (Lisboa) e Salacia (Alc6cer do Sal), e as

do interior, como Pax lulia (Beja).1o De tal modo que as vias romanas que ali se

cruzavam influenciaram, inclusivamente, o futuro crescimento de Ebora,

condicionando, segundo Ana Maria Borges, os principais arruamentos da

cidade no final da Idade Media - a via para Pax lulia acabou por se tornar na

antiga rua dos Mercadores, depois rua do Pago (actualmente rua da

Repriblica), e a via para Serpa e Moura na rua da Mesquita.ll Tal polaridade

ter-lhe-6 granjeado alguns direitos latinos por volta de 45 a.C., quando lhe foi

concedido o epiteto de Liberatitas tulial', como lhe chama Plinio na Hist6ria

Natural(lV, 1 17), que embora nio se igualasse aos estatutos mais elevados de

Olisipo (Lisboa) e Pax lutia (Be1a, sede de conuenfusT3;, indica que Ebora teve

uma certa importdncia regional para a administragSo da provincia Ulteriorla.

Uma inscrigSo epigr6fica depositada no Museu de Beja, interpretada e

estudada por Jos6 d' Encarnagdo, na qual se alude a um certo Marcio Plero

que foi augustal de Pax lulia e de Ebora Liberalitas lulia, permite concluir que

esta riltima gozava da categoria juridica de municipio com Latium Vetus,

atribuida por J0lio C6sar ou Augusto.l5

10 FnBlAO, C. - O Passado Proto-Hist6rico e Romano. A romanizagSo do actual territ6rio
portuguOs. lN Hisf6n,a de Portugal. Primeiro Volume. Antes de Poftugal. s.l.: Circulo de
Leitores, 1992, p.231 e232.'t1 BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo XVl. Atguns aspecfos de
desenvolvimento urbano e arquitectura. Evora: Universidade de Evora, 1988, pp. 18 e 19.

Provas de AptidSo Pedagogica e Capacidade Cientifica.
'' Hoje, contudo, nio conseguimos definir concretamente a que categoria administrativa
corresponderia esse conjunto de direitos e o titulo de Liberalitas lulia. FABIAO, C. - O Passado
Proto-Hist6rico [... ], 1992, p. 231.
'o Os conuentus iuridiciforam criados por volta de 13 a.C. e eram subdivis6es administrativas
das provincias. A HispAnia ficou dividida em 14 conuentus, desigualmente distribuidos pelas
tr€s provincias criadas em meados do s6culo l, sob o impulso de JUlio C6sar: Tarraconense,
Betica e Lusitdnia. A Lusitinia possula apenas_tr6s, entre as quais estava a Pacense, cuja
capitalera, precisamente, Pax lulia (Beja). FABIAO, C. - O Passado Proto-Histdrico [...], 1992,
o.239 e 240.''o 

Foi em 197 a.C. que Roma dividiu pela primeira vez o territ6rio hispAnico ocupado em
provincias, delimitando duas, a Hispinia Citeriore a HispAnia Ulterior. Ebora ficou a pertencer
d_segunda. FABIAO, C. - O Passado Proto-Hist6rico [,..], 1992,228.
15 Cilado por SARANTOPOULOS, P. - O Tempto e as lermas. Dois edificios p1blicos da Evora
romana. Contributos para uma recuperagdo e vatorizagdo integrada. Evora: Universidade de
Evora, 1998, p.10. DissertagSo-de mestrado em RecuperagSo do Patrim6nio Arquitectonico e
Paisagistico. Ver ainda ALARCAO, J. de - O Dominio Romano em Portugal. Mira Sintra - Mem
Martins: Publicag6es Europa - Am6rica, 1988, p. 49.



Essa relativa importAncia est6 patente na quantidade vestigios

monumentais e arqueol6gicos que Evora conservou na sua estrutura urbana ou

que foram achados mais recentemente. Referimo-nos ds ruinas do templo

romano; ds termas descobertas no actual ediffcio da Cdmara Municipal; aos

residuos da cerca romana assimilados na muralha fernandina, como o Arco de

D. lsabel, sob o qual existem ainda trogos de vias militares, que tamb6m foram

identificados debaixo da escadaria da Se Catedral; e aos trechos do que

parece ser uma resid6ncia romana na casa nobre da rua de Burgoslo, onde foi

encontrado, durante as escavag6es arqueol6gicas ali realizadas entre 1984 e

1985, um tubo de canalizagSo com o nome da cidade inscrito: LlBlVL. A estes

acrescem outros achados mais pequenos, mas igualmente elucidativos: aras,

cipos funerdrios e um sarc6fago romano esculpido em mSrmore branco da

regiSo, todos pertencentes ao Museu Nacional Soares dos Reis (Porto); uma

cabega mutilada, presumivelmente de um imperador romano, tamb6m de

mSrmore, achada no adossamento interior do lado oriental do Arco de D. lsabel

e hoje integrada no esp6lio do Museu de Evora; para al6m de pequenos

elementos de pedra, cer6mica, vidro e metal que foram sendo depositados nos

museus nacionais de Arqueologia e Etnologia.lT Destacam-se tamb6m as

moedas cunhadas em Ebora, encontradas em diferentes regiOes da Peninsula

lb6rica, mostrando que a cidade era suficientemente relevante para dispor de

oficina pr6pria de cunhagem e para o numer6rio ali produzido circular pelas tr6s

prov[ncias da lb6ria (B6tica, Lusitdnia e Tarraconense).18

Dispomos ainda de informag6o indirecta sobre a posslvel existOncia de

outras estruturas comuns numa urbe romana ou romanizada, mas das quais

nio sobreviveram quaisquer vestigios. E o que acontece com os supostos arco

do triunfo e aqueduto da cidade de Ebora. O arco do triunfo estaria localizado

na praga do Geraldo e, segundo Gaspar Estago, ter6 sido demolido em 1571

por iniciativa do cardeal-infante D. Henrique, para desafrontar a rec6m

16 Em que est6o instalados presentemente o lnstituto Portugu6s do Patrim6nio Arquitect6nico e
a DirecgSo Regional da Cultura do Alentejo.
" Fora do centro hist6rico, ainda existem as pontes romanas de Almeirim (muito danificada por
reparag6es inadequadas) e do Xarrama. Ambas faziam parte do eixo vi6rio que ia de Ebora a
Pax lulia, mais os chSos de mosaicos policromos localizados nas zonas da Turega, de
Machede e de Fonte Coberta. ESPANCA, T. - lnventdrio Artistico de Portugal. Concelho de
Evora[...1, 1966,vo1. Vll, tomo I p.6.
SIMPLICIO, M. D. - O espago urbano de Evora t...1, 1991 , p. 16, 17.
" SARANToPoULoS, P. - o Templo e as Termas.t...l, 1998, p.a3.



edificada igreja de Santo Antdo, permitindo a construgSo da fonte que ainda

hoje existe fronteira Aquele templole. O contado por Estago 6, por6m,

susceptlvel de ser posto em causa por outras fontes e pela aus6ncia de

vestigios arqueol6gicos que complementem a sua informagSo. Retomaremos o

tema no proximo capltulo, no qual verificaremos que dfvidas se p6em ao

narrado por Estago e a propria exist6ncia do arco, is quais tamb6m

procuraremos responder.

Quanto ao aqueduto, a probabilidade da sua exist6ncia torna-se credivel

quando sabemos que Ebora Liberalitas lulia era a cidade da lberia onde vivia o

maior n0mero de familias de ascend6ncia romana, logo mais susceptlveis de

querer beneficiar das infra-estruturas que os engenheiros do imp6rio punham d

sua disposigSo, como esta de captagSo e abastecimento de 6guas20. No

entanto, por falta de indicios materiais que a comprovem, acreditar na

possibilidade de ter havido um aqueduto romano em Evora ateou uma acesa

pol6mica iniciada no s6culo XVI com Andr6 de Resende, que a refere na

Historia da Antiguidade da Cidade de Evora (1553)21, e levou-nos a estudar

extensivamente no decurso no nosso trabalho.

Como podemos verificar, as fontes arqueologicas permitem-nos ir pouco

al6m da mera suposigdo no que respeita d configuragSo e d dimensSo territorial

de Ebora Liberalitas lulia. Deixa-nos supor, no entanto, que apresentava uma

forma de pent6gono irregular, com um perimetro de cerca de 1080 metros.22

Perimetro que, por sua vez, contornaria a urbe pelo actual Jardim Conde de

Schomberg, pago dos Duques de Cadaval, largo dos Colegiais, pelo pal6cio

dos Condes de Basto (ou pdtio de S. Migue!) no Angulo da rua do Col6gio,

porta de Moura, largo de S. Vicente, porta da Selaria, porta do Sol, convento do

Salvador e Arco de D. lsabel. As trds portas enunciadas mais o Arco de D.

" estngO , G.- Varias Antiguidades de Portugal. Lisboa: 1625,pp. 124 e 125; PEREIRA G. -
Esfudos Eborenses. Evora: Livraria Nazar6, 1974, vol. l, p.305; BRANCO, M. C.
Renascimento, Maneirismo e Estilo ChSo em Evora. lN Do Mundo Antigo aos Mundos Noyos.
Humanismo, C/assicismo e Noticias dos Descobrimentos em Evora (1516-1624). Lisboa:
Comiss5o Nacional para os Descobrimentos Portugueses; Evora: Cimara Municipal de Evora,
1998, p.237.

]o nnnCAO, J. de - Porlugal Romano.3a edig6o, s.l.: Editorial Verbo, 1983, p. 76 e77.
"RESENDE, A. de - Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora. lN Obras Portuguesas.
Lisboa: Livraria 36 da Costa, 1963, p.17 e 18.
" Nao tinha uma forma perfeitamente rectangular devido, talvez, d sua topografia irregular,
especialmente do lado oriental. BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao S*cuto
XVt 1...1, 1988, p 18.
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lsabel corresponderSo ds quatro entradas da cidade romana, que muito

provavelmente estariam protegidas por torre6es.23 As portas de D. lsabel e de

Moura marcariam os limites do cardo, enquanto as da Selaria e do Sol os do

decumanus, ou seja, os dois eixos ou ruas principais rectas que atravessavam,

cruzando-se, a 5rea das cidades romanas - o primeiro (cardo) na direcgSo

Norte/Sul, o segundo (decumanus) de Este para Oeste. No ponto de

cruzamento dos dois eixos, nas imediag6es do templo, situava-s e o forum2a.

'--1-t" ;:;i -*..

lirjt.l,{r?Br .1. {,1.,&il 1!,+t I 1r,.-J,fnftrn.&,r!,!d,

A Cidade Romana (SIMfliCIO, M. D. V. M. - "fvora: algumas etapas fundamentais na evolugfro da cidade at6 ao s6culo
XVt". ,4 Cidade de Evoru, 6, 2002-2006, p. 100).

O forum de Ebora, provavelmente flaviano (segunda metade do s6culo I

d.C.), localizar-se-ia no alto de S. Bento, na 6rea hoje ocupada pela 56, pelo

Museu de Evora e pelo templo (cerca de 72OO m2). Desconhece-se, contudo,

se era um recinto de vocagdo exclusivamente religiosa ou se incluia tamb6m a

cfria e a basilica, d semelhanga do que aconteceria em Aeminrum (Coimbra).2s

Ao centro do forum, destacado na sua parte mais alta, em concorddncia com

as regras de construgSo de edificios p0blicos estabelecidas pelo arquitecto

Vitrfvio por volta de 25 e 26 a.C., no seu tratado De Architectura, estava o

templo, como 6 possivel constatar ainda hoje. Arque6logos e historiadores

" BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo XVI L../, 1988, pp. 17 e 18;
SARANTOPOULOS, P. - O Templo e as Termas.[...], 1998, p.15; ESPANCA, T. - lnventdrio
Artistico de Poftugat. Concelho de Evoral...l, 1966,vo1. Vl.
'" SARANTOPOULOS, P. - O Templo e as lermas.[...], 1998, p.71.

'u BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquisfa ao S6cu/o XVl.l 1,1988, p. 18.
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estao convictos que este foi construido antes do f6rum, possivelmente na

primeira metade do s6culo I d.C.

Erroneamente designado "de Diana" desde finais do s6culo XVll26, o

templo romano de Ebora Liberalitas lulia seria um santuSrio de culto oficial do

municipium2T. De ctdssica planta rectangular (25,18 X 15,25m), com podium de

embasamento alto (3,40m), tinha a particularidade de ser cercado dos lados

Norte, Este e Oeste por um espelho de 6gua. Aceder-se-ia ao interior pelo

extremo sul do monumento, por uma escadaria de dois langos. E um templo

per[ptero e hex6stilo, com vinte e seis colunas de fustes canelados de granito e

capiteis corlntios de mdrmore - conservam-se catorze de p6, dos lados norte,

Este e Oeste, assim como parte da arquitrave.2s

O templo terS sido cristianizado durante a 6poca visig6tica, pois foi

encontrado um cim6cio de m6rmore desse periodo a 10 metros do algado

norte. Em data incerta, entre os s6culos Xlll e XlV, terS sido transformado

numa esp6cie de torre com ameias e passou a acolher o agougue municipal.

N6o seria propriamente um matadouro, tendo em conta a raiz 5rabe do termo,

mas um mercado de carne.2e Foi nestas condig6es que por ocasido das

alterag6es de 1384, segundo FernSo Lopes, serviu de sUporte ao ataque dos

correligion6rios do Mestre de Avis contra o castelo da cidade, onde estavanr

acantonados os partid6rios da rainha D. Leonor Teles:

'u Cabe ao padre Manuel Fialho, autor do manuscrito Evora ltustrada, do qualo padre Ant6nio
Franco extraiu um texto seu com o mesmo titulo, a responsabilidade da atribuigdo da
designagEo de "Diana" ao templo romano da cidade de Evora. F6-lo porque acreditava ter sido
o general romano Sert6rio (c. 123 - 72 a.C.) a mandS-lo edificar para a deusa Diana por ser
seu devoto: "Por ser especial devoto desta Deusa lhe edificou em Evora um templo, que ainda
hoje estd de p6". A designagSo foi retomada e repetida por outros autores, como Amador
Patricio na sua Hist6ria das Antiguidades de Evora, assim prevalecendo ate hoje. A estes
autores aludiremos mais especificamente em capitulo sequente. FRANCO, P. A. - Evora
ttustrada. Evora: Edig6es Nazareth, 1945, p. 25; SARANTOPOULOS, P. - O Templo e as
Termas.l...l, 1998, p.10 e 43.

" MACIEL, M. J. - A Arte da Epoca Cl6ssica (S6culos ll a.C. - ll d.C.). lN Hisfdna da Afte
Portuguesa. s.l.: Circulo de Leitores, 1995, vol. I, p.83.

" ALARCAO, J. de - O Domfnio Romano em Poftugal. Mira Sintra - Mem Martins: Publicag6es
Europa - Am6rica, 1988, 185; SARANTOPOULOS, P. - O Templo e as Termas.[...], 1998,
o.29-33.
2T SARANTOPOULOS, P. - O Templo e as Termas.[...], 1998, p. 3a-36 e 41. Segundo o Livro
dos Herdamentos do Cabido de 1321, o primeiro invent6rio conhecido dos bens da 56, esta
instituigSo possuiria uma "adega da Neve" no agougue e cinco tendas de aluguer junto a essa
adega. A referOncia ds cinco tendas sugere a vocagSo comercial do agougue. BEIRANTE, M.
A. R. - Evora na ldade M6dia. s./.: Fundagio Calouste Gulbenkian, Junta Nacional de
lnvestigagSo Cientifica e Tecnol6gica, 1995, pp. 60-62.
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"Quase todos eles se meteram no castelo e isto foi sabido pela
cidade, logo nesse dia Diego Lopes Lobo e Ferndo Gongalves de Arca e
o filho deste, JoSo Fernandes, que eram dos grandes da terra,
levantaram-se contra eles com todo o povo da cidade, e foram atacar o
castelo subindo ao alto da Se e igualmente ao do mercado, que sio
lugares altos donde podiam danific6-lo com tiros de besta. Dari
dispararam muitos virot6es contra os que estavam no castelo, que era
muito forte de torres e muralha, e arcado com uma cava muito dificil e
trabalhoso de tomar".30

A feigSo do templo 6 novamente alterada em 1500, por vontade de D.

Manuel I e do vereador Mendes Cicioso, com a imposigSo de um campan6rio

na cobertura, intervengdo que provocou danos graves na arquitrave e a

destruigSo do friso. Andr6 de Resende e Duarte Nunes de LeSo referem-se-lhe

como um p6rtico:

"ltem mandou Sert6rio cercar a cidade de cantaria lavrada, como se inda
em muitas partes mostra por onde 6 a cerca velha, e assi feztrazer a Sgua
da Prata ao p6rtico em o mais alto da cidade, (...)".t'

"(...): e logo nesse dia Diogo Lopes Lobo, e Fern6o Gongalves da Arca, e
JoSo Fernandes seu filho, que era6 huns dos grandes, que ahi avia, com
todo o povo da Cidade se levant6ra6 contra elles, e fora6 combater o
castello, sobindo em cima da 56, e sobre hum postigo antigo, que inda
estd inteiro do tempo de Quinto Sert6rio, onde o aqueducto de agoa da
prata sohia vir, e agora serve de agougues de carne, que sa6 lugares altos,
donde com as b6stas podia6 empecer."32

No s6culo XVlll seria utilizado exclusivamente como matadouro. Pelo

menos, quando os padres L6ios quiseram ampliar o seu convento (a actual

pousada dos L6ios) atrav6s da anexagSo do templo por meio de um arco - o

primeiro rodeava os algados oeste e sul do segundo, na continuidade do

pal6cio Cadaval -, justificaram a sua aspiragSo junto da Cdmara de Evora

declarando que n6o achavam adequado que o matadouro municipal estivesse

'o LOPES, F.- "Cr6nica de El-Rei D. Jo5o". As Crlnicas de Ferndo Lopes. Lisboa: Portugalia
Editora, 1969, p. 245.t' RESENDE, A. de - Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora. lN Obras Portuguesas.
Ljsboa: Livraria S5 da Costa, 1963, p.17 e 18.t' LEAO, D. N. de - "Cronica del Rey D. Joa6 o 1". Cr6nicas dos Rers de Poftugat Porto: Lello &
lrmSo - Editores, 1975, p. 463. Gabriel Pereira atribuiu esta citagSo erradamente a Rodrigo da
Cunha, arcebispo de Braga e Lisboa que, em rigor, diligenciou para que as cr6nicas de Duarte
Nunes de LeSo fossem editadas em 1643. PEREIRA, G- Evora Romana. 1a Parte. O Templo
Romano. As lnscrig6es Lapidares. lN Esfudos Eborenses. Evora: Edig6es Nazareth, 1947,1
vol., p.38.
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situado numa zona t5o nobre da cidade, como era a da Se Catedral.33 A

pretensSo dos Loios nio foi deferida e a situagdo do matadouro manteve-se

inalterada at6 1836, como veremos noutro capitulo.

O 0ltimo dos edificios priblicos da Evora romana cujos vestigios

chegaram at6 n6s 6 o das termas,3a localizado a cerca de 100 metros de

distdncia do templo (a Nordeste), eventualmente separados por duas insulae.

Datado dos s6culos I ou ll d.C., o complexo termal configuraria uma 6rea quase

quadrada com 3 600 m2 (60 X 60m ou 65 X 65m), da qualfoi escavada apenas

um parcela com 250 m2, correspondente aos espagos do laconicum - sala

circufar para banhos quentes ou a vapor, com o respectivo hipocaustum (a

zona de aquecimento) -, do praefurnium - a fornalha - e parte do natatio -
piscina ao ar livre, provavelmente porticada.3s A sua entrada principal devia

fazer-se, em concorddncia com as regras vitruvianas, pelo lado Poente (actual

praga de Sert6rio), devendo haver outra do lado Nascente (rua Dona Isabel).36

As termas romanas estiveram activas at6 ao s6culo V d.C. A partir daqui,

pelo silo de armazenagem e fragmentos de cer6mica ali encontrados e pelos

sedimentos estratificados e sucessivos revolvimentos que os arque6logos

conseguiram reconhecer na parcela escavada, deduzimos que a arquitectura

das termas foi reutilizada com fung6es ainda nio inteiramente clarificadas na

6poca islAmica e durante a Alta ldade Media. Em 1560, aproveitaram-se as

paredes romanas para as fundagOes do pal6cio dos condes de Sortelha,

assunto que retomaremos mais adiante.3T

Com o ocaso do lmp6rio romano e a consequente instalagSo dos povos

bSrbaros na Hisp6nia, com os Alanos a fixarem-se na LusitAnia a partir de 411,

as fontes hist6ricas e arqueol6gicas tornam-se lac6nicas em relagdo a Ebora

Liberalitas lulia. Podemos deduzir, contudo, que se mantiveram as estruturas

romanas, na medida em que apesar do convivio com os Alanos se tornar

conflituoso a partir de 415, com pilhagens e saques, e dos frequentes ataques

dos Suevos ds cidades e vilas da LusitAnia e da B6tica entre os anos de 441 e

t'SlLVA, A. C. - A <Restauragso> do Templo Romano de Evora. lN A Crdade de Evora. Evora:
Cimara Municipalde Evora, no.1 (2a serie), 1994-95, p. 63.il Descobertos em 1987, podem ser observados no 6trio do edificio da Cimara municipal, na
p_raga de Sert6rio. P. SARANTOPOULOS, op. cit.,17 e 38

" SARANToPoULoS, P. - o Templo e as Termas.[...], 1998, p. 23.
tu SARANToPOULOS, P. - O Templo e as Termas.t...l, 1998,pp. 27 e 28.

" SARANToPoULoS, P. - o Tempto e as Termas.[...], 1998,pp.38-42 e 45.
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454, atraldos pelas suas riquezas, os territ6rios do Sul mantiveram-se

predominantemente romanizados. Assim continuaram mesmo depois da

chegada dos Visigodos, chamados pelos pr6prios Hispano-romanos em 4s4,

para os auxiliarem na resistdncia contra as investidas dos Suevos38, levando

inclusive ao aparecimento de pequenos poderes aut6nomos no s6culo V!.

Somente a progressiva consolidagSo da presenga visig6ticairA enfraquecer as

relag6es dos territ6rios do Sul com Roma, principalmente depois do rei visigodo

Leovigildo, com uma s6rie de campanhas militares decorridas entre 573 e 585,

unificar a Penlnsula lb6rica sob o seu dominio.

Nesse perlodo algo obscuro da historia da cidade de Evora pensa-se

que as muralhas foram remodeladas ou reparadas. Hd autores que aludem d

Torre de Sisebuto, o que nos parece l6gico face ds ameagas alanas e suevas

dos s6culos V e VI.3e O historiador AarSo de Lacerda, citando o arque6logo

espanhol Lamperez, menciona a presumivel exist6ncia de uma igreja de S.

Mdrcio.ao Pouco mais se sabe para al6m de um muito certo reaproveitamento

das pre-existEncias arquitect6nicas romanas, como parece indicar o je
referenciado cimdcio recolhido perto do templo, e da cidade ter conservado

alguma da relevAncia que detinha quando estava integrada no imp6rio romano,

uma vez que, com Leovigildo, foi sede de um bispado dependente de Merida.

Nos primeiros anos do s6culo Vll, sucessivas crises politicas vdo

enfraquecer a monarquia e a aristocracia visig6ticas. Pestes, calamidades

naturais e crises alimentares ciclicas agravam a conjuntura, gerando um

processo de decaddncia que tornou as estruturas do poder visig6tico incapazes

de conter as invas6es mugulmanas de 711-714.

* Com a afirmagSo do seu reino na Galecia a partir de 430, cuja fronteira meridional chegava a
Coimbra a i ldanha, os Suevos tornaram-se numa ameaga efectiva para os Hispano-romanos
do Sul. Para os combater, os Hispano-romanos solicitaram o auxilio de Teoderico, rei dos
Visjgodos, em 454. Para informagio mais pormenorizada sobre este tema ver MATTOSO, J. -
A Epoca Sueva e Visig6tica. lN Hrsf6raa de Portugat. Primeiro Volume. Antes de Poftugai. s.l.:
Qirculo de Leitores, 1992, p.301-337.
" BORGES, A. M. M. - Eiora: da Reconquisfa ao Slcuto XVt 1...1,1988, pp. 20 e 21 .-" A. de LACERDA - Hist6ria da Arte em Portugal. Porto: Portucalense Editora, 1942, vol. l,
p.111.
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Capitulo ll

Da presenga islflmica d conquista cristd.

A partir de711, sucessivos ex6rcitos do Mundo Arabe e Isl6mico, que

tinha posto fim ao imp6rio Persa Sass6nida e passado a administrar vastas

6reas do imp6rio Bizantino, v6o entrar na Penlnsula lb6rica e conseguir ocupar

os principais centros urbanos do reino visigodo em cinco anos. Fizeram-no

recorrendo n6o s6 d conquista militar, mas tamb6m a negociag6es com as

populag6es e as elites regionais menos resistentes. De resto, ter6 sido atrav6s

de um pacto com a populagSo local que a regiSo de Evora ficou sob o controle

dos 6rabes entre 714 e716. A assimilagio pacifica da cidade deve ter inibido o

assentamento de populag6es de origem oriental em Evora e permitiu

certamente que se mantivessem, no essencial, as estruturas s6cio-culturais e

religiosas pr6-existentes. A lingua, os cultos anteriores, os habitantes e o

urbanismo de raiz romana pouco se alteraram4l. Somente a passagem do

o' Nao h6 realmente informag6es acerca da fixagio de comunidades "orientais" em Evora ou
nas 6reas circundantes, embora se saiba que Beja as recebeu, talvez porque a sua importdncia
era maior nesses primeiros s6culos de dominio isldmico. A conservagio dos bispados permite-
nos deduzir que o de Evora ter-se-6 mantido dependente de M6rida e que as convers6es ao
islamismo devem ter sido pouco frequentes e bastante circunscritas ds elites, ou seja ao grupo
social que estava ou pretendia estar mais pr6ximo do novo poder central. Escavaq6es recentes
na Alc6rgova de Cima mostraram a sobreposig5o da muralha a uma casa do s6culo lll. lsto
significa que a matriz urbana romana, ainda que da Antiguidade Tardia, permaneceu inalterada
no periodo mugulmano.
CORREIA, F. B. - Evora isl1mica - fragmentos de cinco s6cu/os de hist6ria, 2003, 2 - 4 (n5o
publicado comunicagSo apresentada no Curso Livre "Hist1ria e Patrimonio da Cidade de
Evora", Evora, Departamento de Historia da Universidade de Evora);
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tempo, com a progressiva arabizagdo da populagdo eborense, conferiu

algumas alterag6es significativas d situagdo da cidade, conforme indicia um

texto do s6culo X, da autoria de lbn Hayyan.

Neste relato, lbn Hayyan descreve como a cidade de Evora foi sitiada e

tomada pelas tropas do cristSo Ordonho, futuro Ordonho ll de LeEo, no ano de

913. segundo lbn Hayyan, ao examinarem a cidade, ordonho e os seus

soldados constataram que a muralha era baixa, com o topo parcialmente

desprovido de parapeito e ameias, existindo, junto a um dos seus panos, uma

elevada pilha de detritos, feita do lixo que os Eborenses costumavam atirar
para o exterior e que se foi acumulando ao longo do tempo. Foi escalando essa

pilha de lixo que eles conseguiram abrir uma brecha na muralha e entrar em

Evora.a2 A cidade foi pilhada e os seus habitantes chacinados ou levados

cativos, incluindo o governador, Marwan ibn 'Abd al-Malik, morto na sua

mesquita particular. Apenas terSo escapado cerca de uma dezena de not6veis,

que se haviam entrincheirado, juntamente com as suas familias, no topo de um

edificio antigo que se revelou inacessivel para o atacante.o3 Os sobreviventes

acabam por abandonar a cidade, deixando-a deserta e d merc6 dos grupos de

berberes que existiam nos seus arredores. Precisamente por recear a
ocupagSo do territ6rio de Evora por esses berberes, o senhor omlada de

Badajoz (Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Rahman) que dominava a

regiSo ordenou o arrasamento do que restava das suas torres e muralhas.aa

Apesar da cr6nica de lbn Hayyan ser deveras vaga no que concerne d

caracterizagio de Evora, preocupou-o sobretudo registar a descrigao dos

acontecimentos, permitindo-nos fazer algumas aferig6es sobre como era Evora

nos s6culos lX e X. O nome do governador (Marwan ibn 'Abd aLMalrk) indica

que a populagSo eborense tinha-se entretanto arabizado. Por outro lado, a
referdncia d sua mesquita privada pressup6e a existdncia de pelo menos uma

grande mesquita p[blicaas, destinada d maioria dos habitantes que moravam

VILAR, H., FERNANDES, H.-'O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval". Monumentos.
Lisboa: Direcgio Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, vol. 26 (Abril), 2007, pp.6, T e
9.o' SIDARUS, A. - Um texto Srabe do s6culo X relativo i nova fundagdo de Evora e aos
movimentos Muladi e Berbere no Ocidente Andaluz. A Cidade de Evora. Evora: CAmara
Municipal, 1988-1993, anos XLV-L , no. 71-76,p. 22.
'" SIDARUS, A. - Um texto 6rabe do s6culo X t. .1, 1988-1993, p. 23.* CORREIA, F. B. - Eyora islimica [...], 2003, p.4.
"' SIDARUS, A. - Um texto 6rabe do s6culo X [...], 1988-1993, p. 23 e 24.
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nos 12,5 hectares da cidade. Evora mantinha ainda importantes perman6ncias

da arquitectura pre-isl6mica, como a muralha e a edificagSo antiga onde os

sobreviventes se refugiaram, que era, muito provavelmente, o templo romanoo6.

r tlo 0 100 m
t-fFI

Perimetro da Evora mugulmana (MAZZOLI-GUINTARD, C. - Viltes d'al-Andalus. L'Espagne et le Portugal d
l'6poque musulmane Nllf-)(V sidcles). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 296).

Pouco tempo depois, num periodo n6o precisado pela fonte, a condigao

de Evora inverte-se. Os senhores de Badajoz decidem iniciar a reconstrugSo da

muralha por eles pr6prios demolidaa', bem como o restauro dos edificios da

cidade para ai acolher um seu aliado, Mas'ud ibn Sa'dun, conhecido como a/-

Surunbaqi, que fora obrigado a sair do loca! onde vivia, situado a leste da

ou MMZOLI-GUINTARD, C. - Villes d'al-Andalus. L'Espagne et le Portugal d l'6poque
musulmane (Wf -Xlf srec/es). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 1996, pp 168, 328;
VILAR, H., FERNANDES, H.- O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval [...], 2007, p. 6.
a7 Em conformidade com a cr6nica, as muralhas de Yabura teriam sido totalmente demolidas. A
narrativa da sua reconstrugSo pelo mesmo cronista deixa antever que o arrasamento n6o ter6
sido, contudo, assim t6o extremo, voltando-se a repor o contorno do perimetro amuralhado
romano, com a consolidagSo das estruturas que terSo escapado aos impetos aluidores de
Badajoz: "tapou-se a brecha, consolidaram-se os contrafortes e colocaram-se as portas
pesadas. C. MAZZOLI-GUINTARD, op. cit., 41, 163 e 167;
VILAR, H., FERNANDES, H.- O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval 1...1,2007, p.27.
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actual Santar6m, por motivo de rivalidades e conflitos regionais. A cidade foi

repovoada sobretudo por gente origindria do ocidente da Penlnsula lb6rica,

convertida ao islamismo (muladis), e pelo regresso daqueles que tinham

conseguido escapar d chacina de 913 e encontrado ref0gio em Badajoz. A
partir de entdo, Evora passou a ter uma populagdo numerosa, "tornou-se

pr6spera e a sua produgio agricola abundou".as Prosperidade que tender6 a

aumentar favorecida pela mudanga de conjuntura que ocorre na Peninsula

lb6rica no s6culo Xl, com a fragmentagSo do territ6rio nos Reinos de Taifasae.

com a formagSo dos Reinos de Taifas, a regido de Evora ficou

submetida d dinastia aftScida de Badajoz. Badajoz confrontava, a Leste, com

dois reinos rivais, o de Toledo e o de Sevilha, localizagdo geo-politica que o

obrigava a ter o seu principal porto na actual AIcScer do Sal (Qasr Abu Danis

ou a/-Qasr), o que tornava Evora num nUcleo urbano de passagem obrigat6ria

no percurso que ia da capital d orla marftima, como tinha acontecido durante o

domlnio romano. Esta nova posigSo estrat6gica fez certamente aumentar o

n[mero dos Eborenses e elevou de tal modo o estatuto da cidade que esta

chegou a ser governada, entre 1050 e 1051, por um primo do soberano de

Badaloz ('Ubayd Allah ibn Jarraz) e a ter 'Umar al-Mutawakkil, um dos filhos do

rei aftScida al-Muzaffar, entre os seus moradores. Quando 'lJmar at-Mutawakkil

abandona Yabura (como Evora era ent6o nomeada) para suceder a seu irmSo

Yahya como rei de Badaloz, em 1072, deixa o seu filho Abbas a governd-la,

escolha que 6 demonstrativa do estatuto que atingiu neste perlodo, o de

segunda cidade deste reino Taifa.so

Uma cidade que era resid6ncia de principes teria, muito provavelmente,

construgOes de qualidade equivalentes: um palScio, resid6ncias de maior

grandeza para os membros da elite eborense, uma mesquita p0blica (aljama),

outras mais pequenas espalhadas pelos vSrios bairros - as casas mais

abastadas e o palScio possuiriam orat6rios particulares - e, como em qualquer

cidade isldmica, banhos priblicos.sl Dedug6es que s6o em parte confirmadas

o' SIDARUS, A. - Um texto 6rabe do seculo X [...], 19BB-1gg3, p.24-27.
l'wezzott-GUtNTARD, c. - vittes d'at-Andatus. t...1,1996, pp 168, 328.
uo CORREIA, F. B. - Evora istAmica t...1, 2003, pp. S 

-e 
O.u' Embora ndo hajam quaisquer inbicios da sua exist6ncia, a analogia com outras cidades

islSmicas coevas e peninsulares permite-nos supor que tamb6m Yabura teria a sua
comunidade de cristSos e o seu bairros de judeus, com os seus lugares de culto. CORREIA, F.
B. - Evora isl6mica [...], 2003, p. 6.
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pela descrigdo que um ge6grafo do s6culo Xll, de seu nome Abu Abd Allah

Muhammad al-ldrisi (1100 - c. 1164), fez de Yabura, num tratado dedicado a

Africa e a Espanha que escreveu para o seu protector cristSo, o conde

normando Roger de Hauteville (ou da Sicilia, pois conquistou esta ilha)52.

H6 que ressalvar, por6m, que o tratado de Geografia de al-ldrisi foi

escrito numa 6poca em que Yabura estava inserida num contexto geo-polltico

diferente. Jd ndo fazia parte do Reino de Taifa de Badajoz, mas do domfnio

almordvida (dinastia de g6nese norte-africana) que se seguius3. Os novos

poderes n6o trouxeram, aparentemente, qualquer prejuizo A cidade. Pelo

contr5rio, de acordo com al-ldrisi, Yabura era, no s6culo XIl, uma cidade

grande e povoadasa, estava cercada de muros, possu[a um alcScer (que al-

ldrisi designa de castelo) e uma "mesquita catedral" (ou mesquita aljama, a

mesquita principal).

O alcdcer estaria posicionado no cume da madina (cidade), muito

possivelmente na 6rea hoje ocupada pelo complexo do palScio dos Condes de

Basto (patio de S. Miguel). No s6culo Xll, passarlo a existir dois alc6ceres, um

velho e outro novo. Quer isto dizer que a construgSo do AlcScer velho deve ter

sucedido depois de 914 e certamente antes de 1165, talvez no periodo califal.

O conjunto que forma com a mesquita aljama sugere a exist6ncia de uma zona

Sulica n6o muradass. O achamento, em 1968, nas fundag6es do pago

arquiepiscopal (actual Museu de Evora), nas vizinhangas do paldcio dos

Condes de Basto, de uma inscrigdo dat5vel dos anos de 1148 a 1151,

mandada fazer por Abu Muhammad SidrSy lbn Wazir al-Qdysi, atrav6s do seu

u' EDRlSl, A.- A. M., - Description de t' Afrique et de l' Espagne. Amsterdam: Oriental Press,

l^969, pp. ll-V.
" Por outro lado, al-ldrisi pode nunca ter estado em Yabura, uma vez que, conforme o pr6prio
refere no pref6cio da sua obra, para a escrever consultou um nUmero considerdvel de tratados
de Geografia 6rabe e 6 possivel que a informagSo gen6rica que ele fornece sobre a cidade
tenha sido retirada de algum ou alguns desses textos. A confirmagSo de esta hip6tese nio
significa necessariamente que a realidade fosse, para al6m de mais complexa, muito diferente
da enunciada por al-ldrisi.
5a No periodo considerado, a Peninsula mugulmana estaria dividida em cerca de vinte distritos,
designadas por iqtim. Evora, juntamente com Alc6cer do Sal, Badajoz, Jerez, M6rida, AlcAntara
e Coria, pertenciam ao iqlim de Qasr. MMZOLI-GUINTARD, C. - Villes d'al-Andalus. [...1,1996,
p. 239.
5'VILAR, H., FERNANDES, H.- O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval [...], 2007, pp. B,
9; MAZZOLI-GUINTARD, C. - Villes d'al-Andalus. [. .. ], 1 996, pp. 43 e 44.
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vizir, para comemorar a fundagSo da cidade, vem reforgar esta hip6tese de ali

estar localizada essa zona palatinas6.

As terras que circundavam a madina eram de "uma fertilidade singular" -
produziam "trigo, gado e toda a esp6cie de frutos e legumes" - e o com6rcio

pr6spero, tanto no que respeita d exportagSo como d importagSou'. A recente

descoberta arqueol6gica de materiais islAmicos na praga Antonio Augusto

Aguiar, na zona hoje ocupada por um parque de estacionamento subterrAneo,

fronteiro ao Teatro Garcia de Resende, vem reforgar a informagSo veiculada

por al-ldrisi em relagio d abundAncia dos campos circunvizinhos da cidade, na

medida em que apontam para a exist6ncia de arrabaldes ou quintinhas em

redor do nricleo urbanos8. E muito possivel que a comunidade cristS (existia

certamente uma) estivesse alojada num desses arrabaldes, junto d porta de

Moura. SituagSo distinta da dos bairros judeus que, quer nas cidades

mugulmanas, quer nas cristds, estavam situados junto dos centros, por raz6es

econ6micas ou / e de protecgso dos seus moradoresse.

O florescimento de Yabura fica evidente no dinamismo da sua economia

(agricultura e com6rcio), na necessidade de levantar um sistema duplo de

defesa (a muralha e o castelo) e no facto de Sidray ibn Wazir, um lfder regional,

a ter escolhido para capital de um pequeno Estado nascido da desagregagSo

do poder da dinastia almorSvida, em meados da d6cada de sessenta do s6culo

Xll60. Estatuto que manteve durante pouco tempo. A instabilidade e o

enfraquecimento do poder isl6mico tornam-na bastante vulnerdvel e 6

facilmente conquistada pelo aventureiro cristio Geraldo Sem Pavor, em nome

de D. Afonso Henriques de Portugal, no ano de 1165.

'u A citada epigrafe reaproveitou, para seu suporte, a face traseira de uma outra duzentos anos
mais antiga, que apesar de incompleta, permite perceber que evoca a reconstrugdo de Evora
no s6culo X, ap6s o ataque de Ordonho ll. BORGES, A. G. de M.* Duas inscrig6es 6rabes
in6ditas no Museu de Evora.lN A Cidade de Evora. Evora: Cimara Municipal, 1984-1985, no.
67-68, pp 21-31; TORRES, C., MACIAS, S. - Portugal tsldmico. Os lltimos srnals do
Mediterrdneo. s./.: Ministerio da Cultura, lnstituto Portugu6s de Museus, Museu Nacional de
Arqueologia, 1998, pp.222 e 223lCatillogo da ExposigSol.
"' EDRlSl, A.- A. M., - Descrption de l' Afrique et de I' Espagne. Amsterdam: Oriental Press,
1969, p.219; MERCADAL, J. G. - Viajes de Extranjeros por Espafia y Portugal. Madrid: Aguilar
S.A. Ediciones, 1952, vol. l, p. 188; COELHO, A. B. - Portugal na Espanha Arabe. Lisboa:
Editorial Caminho, 1972, vol.l, p. 69; PEREIRA, G. - Esfudos Eborenses. Os Mouros. Evora:

Minerva Eborense, 1893, p.10.

]f COnnfln, F. B. - Evora islAmica [...], 2003, p. 10.

]] eOnCeS, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao SdcutoXvtl...l,1988, pp.23 e24.o'CORREIA, F. B. - Evora islamica t...1, 2003, p. 8.
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Capitulo lll

Da reconquista cristd ao alvor da modernidade (s6c. Xll-XlW.

Pouco conhecemos sobre Evora no periodo que se seguiu a sua

conquista por Geraldo Sem Pavor. O foral concedido por D. Afonso Henriques

logo em 1166, por nio ser mais que um pequeno codigo de direito p0blico

produzido para regulamentar o sistema tributdrio do concelho para com a coroa

e garantir a protecAio dos habitantes, n5o comporta qualquer informagSo

concreta sobre a 6rea urbana ou a arquitectura eborenses.6' Sabemos apenas

que a cidade conseguiu permanecer isolada sob o dominio cristSo quando uma

nova dinastia norte-africana, a dos Alm6adas, recolocou, entre 1184 e 1191, os

limites fronteirigos do territorio islAmico peninsular na linha do rio Tejo.62 A
proximidade da frente isldmica e posterior envolvimento pelas forgas alm6adas

explicar5 a construgSo ou reconstrugdo do castelo em 1 17663, que ocupava

u' BEIRANTE, M. A. - Evora no dealbar do lmperio. lN Foral Manuelino de Evora. Evora:
Cdmara Municipal de Evora, lmprensa Nacional- Casa da Moeda, 2001, p.25.
u'Tres anos antes da conquista de Evora, em 1162, os cristSos haviam chegado a Beja, cidade
que acabam por abandonar pouco depois, embora n6o sem demolir os seus muros. CORREIA,
F. B. - Evora isldmica [...], 2003, p. 9; MAZZOLI-GUINTARD, C. - Villes d'al-Andatus.

L l,1ee6, p.1e1.
o'Aludimos aqui i possivel reconstrugSo do castelo de Evora porque este aparece referido
como Alcazar Veteri, designagSo que indica uma provdvel g6nese mugulmana. Por volta de
1176, os chamados freires de Evora instalam-se, sob o comando de Gongalo Viegas de
Lanhoso, no interior da cerca romana, no local que mais tarde viria a ser chamado de Freiria,
assumindo deste modo um papel essencial na defesa e manutengSo da cidade. Precisamente
no ano de 1176, Afonso Henriques concedeu-lhes umas suas casas situadas em Evora, com o
seu Alcicer velho. A designagio por que ficaram conhecidos, freires de Evora, denota o
estatuto militar e defensivo da cidade nestes primeiros anos p6s conquista cristS. VILAR, H.,
FERNANDES, H.-O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval 1...1,2007, pp.10 e 11.
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uma extensao que comegaria na capela de 56o Miguel (nas traseiras da S6)uo

passava pelos muros de suporte do palScio dos condes de Basto at6 d torre

pentagonal do pago dos duques de Cadaval - cuja silhueta militar 6 perceptivel

pelo pStio central rodeado por corpos ameados, separados por torreoes como

se de uma fortaleza se tratasse -, inflectindo depois em direcgso d torre

quadrangular, incluindo ainda a chamada torre de Sertorio. Desta 0ltima torre

dirigia-se novamente at6 d capela de S5o Miguel6s. Esta localizagdo do "castelo

velho", como aparece designado nas fontes do s6culo XV, e confirmada pelo

documento da sua doagSo, em 1446, pelo infante D. Pedro, regente do reino, a

Martim Afonso de Melo: sitio

"(...) Teemos por bem e fazemoslhe mercd livre e pura irrevogdvel doagam
antre os vivos valedoira deste dia p6ra todo sempre p6ra elle e todos seus
herdeiros e successores acendentes e descendentes do nosso castello
velho da cidade d'Evora com suas torres, casas, pardieiros, quintaes e
arvores assy como partem de uma parte com pomar e casas do dito Martim
Affonso, e da outra parte com adro da see, e da outra parte com quintal de
D. Diogo de Castro, e da outra parte com paago do concelho da dita cidade,
(...)'.uu

O "castelo velho" de Evora ficou destruido no conftito que op6s os

partid6rios do mestre de Avis ds forgas leais a D. Beatriz, como atestam

novamente as cr6nicas de D. JoSo I escritas por Ferndo Lopes e Duarte Nunes

de LeSo:

"O castello que era bem forte e afito, e que n5o fora tomado tio d pressa
da guisa que o foi sen6o f6ra pelo modo que tiveram em poer as mulheres e
filhos em carros, como foi tomado, logo foi roubado de quanto hi acharam, e
derribado por muitas partes, e posto fogo dentro em elle de guisa que
queimadas as casas e quanto em elle havia, ficou devasso como pardieiro
sem parte defensavel que em elle ouvesse"67.

" E como o castello era muiforte de torres, e muro, e cerca de cava, e nio
se podia tomar sem grande difficuldade, us6ra6 daquelle ardil enta6
costumado, para os fazerem em breve render; que foi porem as molheres, e

6a Fundada pelos freires de Evora na zona da alc6gova pouco tempo passado da sua instalagdo
em Evora. VILAR, H., FERNANDES, H.- O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval [...],
2007, p. 12.
uu BALESTEROS, M|RA, C., E. - As Muralhas de Evora. tN TAVARES, M. J. F [coord.]- A
Cidade. Jornadas intere pluridisciplinares. Lisboa: Universidade Aberta, 1993, vol. l, p. 233.uu PEREIRA, G. - Documentos Hisf6rlcos da Cidade de Evora. Lisboa: lmprensa irlacional -
Qasa da Moeda, 1998, p.270.
o' LOPES, F.- "Cr6nica de El-Rei D. Joio" [...], 1969, pp.245,246.
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filhos dos que no castello estava6, amarrados em carros: e chegando 6s
portas do castello bradaram aos de cima que salssem fora, sena6 que as
molheres e os filhos lhe queimaria6 ali 6 vista delles; e comegara6 de p6r
fogo 6s portas do castello com grande arruido, e alvorogo. O Alcaide m6r, e
os que com elle estava6, vendo aquelle furor do povo, se rendera6 5
condiga6 de os deixarem ir fora do castello, e da Cidade em salvo de sua
honra. O castello foi logo entrado, roubado, e queimado, e devasso como
hum pardiei10"68.

A insularidade da Evora cristS num al6m Tejo controtado pelos

Alm6adas nio lhe foi, contudo, prejudicial. Pelo contrdrio, tornou Evora num

centro comercial de primeira import6ncia, atraindo os cristaos e os mugulmanos

que se dedicavam ds transacA6es de fronteira, com os primeiros a utilizar o

ouro dos despojos de guerra como pagamento das mercadorias andaluzas

trazidas pelos segundos.6e

Com o restabelecimento da diocese de Evora ainda no reinado de D.

Afonso HenriquesTo, a primeira grande campanha arquitect6nica desta primeira

fase expansionista, e que certamente a impulsionou, foi a da 56 Catedral,

fundada e sagrada em 1283, segundo a data inscrita numa l6pide alusiva d sua

consagragdo pelo bispo D. Durando, depositada na capela do Santlssimo, mas

de prov6vel fundagio anterior. As obras prosseguiram no pontificado seguinte,

com D. Fernando Martins, prolongando-se at6 ao s6culo XV!, dai a conflu6ncia

de estilos que o templo apresenta, embora com predomindncia clara do

rominico e do gotico. A igreja ficou concluida por volta de 1320 e o claustro

tumular do bispo D. Pedro lV foi edificado de 1317 a 1340. Entre o final da

centfiria de 1300 e o inicio da seguinte construiu-se o ndrtex.7l J6 do s6culo XV

deve datar a factura das imagens de S. Pedro e S. Paulo do apostolado do

porta! principal da Se. Na centtiria de XVl, o arquitecto Diogo de Torralva

constroi o coro alto.

A S6 est5 situada no centro da primeira cintura da cidade, no alto de S.

Bento, naquela que foi a sua 5rea nobre desde o imp6rio romano, onde se

il rcAO, D. N. de - "Cronica del Rey D. Joa6 o l' t.. I, 1975, p. 463.
"" MATTOSO, J.- Dois sOculos de vicissitudes politicas. lN MATTOSO, J. [coord. ]- Hist1ria de
lortugal. A Monarquia Feudal (1096-1480), s./.: Circulo de Leitores, 1992, vol.ll, 1992,79.
'u Ate 1393, a diocese de Evora esteve dependente administrativamente de Santiago de
Compostela. Nesse ano passou para Lisboa, a que se seguiu a sua integragdo no bispado de
Evora.

" BRANCO, M. - 56 de Evora. lN www.monumentos.pUMonumentos/forms/002 B1.aspx,
document em linha, consultado, 1511112006,5.
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localizava tamb6m o agougue (no antigo templo como vimos atrds), e o

primitivo edificio dos Pagos do Concelho, com casa propria de audiOncias,

alpendre e castra (no lugar hoje ocupado pela Biblioteca P0blica). Aqui

permaneceu at6 1517, ano em que foi transferido para a praga Grande (praga

de Alconchel ou do Geraldo).72 Pela sua localizagdo e dimensSo, a S6

representou e continuarl a representar o triunfo do cristianismo. Simbolismo

que 6 indissociSvel do seu estatuto de refer6ncia urbana, destacando-se como

a edificagio mais elevada da cidade, seu primeiro nricleo seminal.

Fora dos muros ou concentrados numa determinada Srea intra-muros

habitavam os grupos s6cio-religiosos d margem do cristianismo dominante. De

acordo com o padre Manuel Fialho, ap6s a conquista da cidade pelos cristios,

os "sarracenos" que optaram por permanecer em Evora ficaram concentrados

num arrabalde junto d porta de Moura, no bairro de Farrobo, onde antes, na

ordem anterior, estiveram concentrados os cristSos. Esta localizagdo suscita

hoje muitas d[vidas, em virtude de sabermos que a situagSo da mouraria era

outra no s6culo XlV, posicionada entre as actuais ruas da Mouraria e do

Menino Jesus, no arrabalde de S. Mamede73. Obedeceria a um tragado

geom6trico e possuiria uma mesquita, o seu pr6prio agougue e albergariaTa.

A judiaria, embora devesse estar claramente delimitada, ocupava o

mesmo espago intra-muros dos cristdos, do lado ocidental da futura praga

Grande, entre a rua do Raimundo e a rua Serpa Pinto. Tal como acontecia com

a mouraria, apresentaria um urbanismo rectilinear, sendo as suas principais

art6rias a rua do Tinhoso e a rua Direita de Vila Nova. Os principais ediflcios do

bairro judeu eram, como habitualmente, as sinagogas, pois haveria mais que

" BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slcuto XVt.l. .1,1988, pp.30 e 31.

" Em documentos datados de 1363 e de 1366 designa-se o espago como Mouraria Nova, o
que denota a transfer6ncia do espago habitacional dos mugulmanos da cidade. Transfer6ncia
que, de resto, se ter5 verificado em fungSo da ordenagio de D. Pedro l, nas Cortes de Evora
de 1361, ordenando a instituigSo de bairros pr6prios para mouros e judeus, nas Sreas urbanas
onde vivessem mais de dez familias. BARROS, M. F. L. - Tempos e Espagos de Mouros: A
Minoria Mugulmana no Reino Portugu€s (S6cu/os Xll a XV). Lisboa: FundagSo Calouste
9ulbenkian - Fundagio para a Ci6ncia e Tecnologia,2007, p.213.
'o A localizagdo das mourarias de Evora suscita ainda outras quest6es historiogrificas que
obrigariam a uma problematizagio extrinseca ao teor do presente trabalho. Em particular,
relativamente i origem do top6nimo Farrobo (da designagSo borgonhesa Fauxbourg),
concernente i posslvel 6rea em que os mouros passaram a morar depois da conquista cristS,
ou d posigio da mesquita na malha da cidade, se na precisamente denominada rua da
Mesquita, onde esti situada a igreja do Senhor Jesus da Pobreza. FIALHO, P. M. - Evora
Gloriosa, Roma: 1728, 38; BORGES, A. M. M. * Evora: da Reconquisfa ao Sdcu/o XVt.1...1,
1988, pp. 35,36, 42.; BEIRANTE, M. A. R. - Evora na ldade M1dia.l...l,'1995, pp. 46-47.
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uma na judiaria de Evora: a grande, na travessa do Bar6o, e a velha, que era

tamb6m a mais pequena e que incluiria um hospital, uma gafaria e a sua

pr6pria mancebiaT5.

A partir do s6culo Xlll, com a expansdo do territ6rio do reino de Portugal

para Sul do Tejo, tamb6m Evora crescer6 para fora da primeira cintura de

muralhas, da urbe romana e isldmica, levando d formagSo de arrabaldes para

a!6m do da porta de Moura, onde estaria concentrada a populagSo islAmica,

como not5mos no par6grafo anterior. Em 1286, quando o concelho da cidade

reuniu com o rei D. Dinis no adro de Santo Antoninho, entre os presentes

estavam os habitantes do "arravaldi da Porta dalconchell", do "arravaldi de Sam

Francisco", do arravaldi da Porta de Moura" e do "arravaldi de Sam Mamede"76.

Na centtiria seguinte, a capela g6tica da albergaria do Corpo de Deus de Santo

Antoninho, em cujo adro se tinha reunido o concelho da cidade no ano de

1286, 6 transformada em igreja paroquial, o que significa que servia uma

comunidade suficientemente grande para criar uma nova par6quia77.

A partir daqui, a malha urbana de Evora ampliar-se-5 at6 ao perlmetro

de cerca de 4 km definido pela cerca nova, levantada d volta do n0cleo urbano

entre, talvez, 1345 e 1353 ou 1353 e 136178, isto 6 no reinado de D. Afonso

'u BEIRANTE, M. A. R. - Evora na tdade Mddia.l...l,1995, pp. 43 e 44.
76 A primeira cintura de muralhas mantinha-se, no entanto, a zona urbana por excelCncia, como
fica demonstrado pela criagSo de duas novas par6quias intra-muros ainda no sdculo Xlll, a de
S. Pedro e a de S. Tiago; BORGES, A. M. M. * Evora: cia Reconquista ao S1culo Xvll..),
1988, pp.39-41; LOURO, P. H. da S. - Freguesias e Capelas Curadas da Arquidiocese de
Evora (sdcs. Xtt / XX). s.n: Evora: 1974, pp.42, 43.

" VILAR, H., FERNANDES, H.- O Urbanismo de Evora no Periodo Medieval 1...1,2007, pp. 13-
15.

" Um documento datado de 1374 refere a um caminho que percorreria, do lado de dentro, todo
o muro novo, num total de 3 425 passos ou cerca de 4 km. O argumento que fundamenta a
primeira hip6tese de datagSo centra-se na necessidade de proteger a cidade durante a peste
de 1348 atrav6s do encerramento e do controle dos seus acessos, uma das medidas mais
eficazes contra as epidemias. A segunda cronologia baseia-se num documento de 1361 em
que a Evora solicita ao rei D. Pedro I que os oleiros fossem obrigados a sair do centro da
cidade e a instalarem-se nas novas olarias feitas pela CAmara fora da cerca nova (aparecem
representadas na iluminura do foral de 1501), perto da porta de Alconchel. Assenta tamb6m
nas informag6es que nos ddo conta de demolig6es de trogos da cerca velha durante o reinado
de D. Fernando (1367-1383). Ora, sendo este reinado marcado por um conflito prolongado com
Castela, a desmontagem de uma ampla parcela da muralha de uma das suas principais
cidades, localizada entre a fronteira e Lisboa, s6 se justificava com a exist6ncia de uma
segunda linha defensiva, necessariamente mais ampla. BORGES, A. M. M. - Evora: da
Reconquista ao S6culo XVll .1,1988, pp. 112 e 113; BRANCO, M. J. C.- EvolugSo do sitio do
s6culo Xlll ao s6culo XX. lN Monumentos (5. Francisco de Evora) Lisboa: DGEMN, 2002,
Setembro, no. 17 , pp. 9-12.
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lV7e, permanecendo estabilizado neste limite at6 d primeira d6cada do seculo

XX, como constataremos em capltulos sequentes. Durante esta fase de

crescimento, segundo o rol dos tabelides realizado entre 1287 e 1290, por

ordem do rei D. Dinis, Evora ascende ao nivel das cidades mais importantes do

reino, como Lisboa, Santar6m, Braganga e Guimaries. Em meados do s6culo

XlV, Evora e jA a terceira maior cidade do pais, depois de Lisboa e Coimbra e d

frente, agora sim, de Santar6m, Porto e Braga.8o Os principais polos

dinamizadores desta evolugdo, verdadeiros elementos geradores e

aceleradores de urbanizagio, foram as portas, os caminhos e as novas

comunidades mendicantes que se v6o estabelecer nas proximidades.

VSos de acesso ds 5reas circundantes e povoag6es vizinhas, de fluxo de

pessoas e mercadorias, as portas e os caminhos s6o elementos fulcrais paru a

economia das cidades, as quais, por isso mesmo, no contexto de um

crescimento mais espont6neo e emplrico, v6o fomentado e agregando as

novas construg6es. No periodo considerado, em Evora, destacam-se as portas

da Selaria e de Moura, principalmente a primeira, no favorecimento de um

crescimento para Norte, Ocidente e Sul.81 Da porta da Moura, por exemplo,

nascerSo as ruas da Mesquita, de Mendo Estevens e de Machede.s2

Dada a sua vocagSo para a vida urbana, as ordens mendicantes,

estabelecerem conventos em espagos abertos nas circunvizinhangas

's Ana Mira Borges prop6s uma outra hip6tese de datagdo para a cerca nova, que a faz recuar
ao s6culo Xlll, nomeadamente ao reinado de D. Dinis. A corrobor6-la, um documento desse
reinado que se refere a "arravaldi da porta dalconchel", sendo que a porta de Alconchel era um
dos principais acessos da cerca nova. Reforga-a o facto do bairro dos judeus, pr6ximo da
futura porta de Alconchel, ser um dos p6los mais activos e dinamizadores do desenvolvimento
urbano no s6culo Xlll, como vimos. A autora prop6e ainda uma outra explicagSo para a citagSo
enunciada, baseada numa sugestio fornecida por Ant6nio Francisco Barata e tendo em conta
a origem 6rabe do termo a/conchet, de que Evora teria um circuito de muralhas do periodo
isldmico, hoje desconhecido, mas que_teriam sido aproveitadas, reparadas e talvez alargadas,
pelos cristSos. BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao S6cuto XVt.|...1,1988, p. 109,
JJ 0, 1 14-118; BARATA, A. F.- Evora Antiga. Evora: 1909, p.80 e 81 .

"" Efectuado com vista a estabelecer um imposto geral sobre os tabeliies do reino, o rol dos
tabelides permitiu hierarquizar as principais localidades, aparecendo Evora em quinto lugar. Hd
que ter em conta, no entanto, que esse rol incluiu somente as terras subordinadas d jurisdigio
do rei, estatuto que n5o se aplicava, por exemplo, ds cidades de Braga e Porto. Deve-se, por
isso, relativizar este quinto lugar.BElRANTE, M. A. R. - Evora na tdade Mddia.l...l,1g9S, p.
142; BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sflcuto XVt.|...1,1988, p. 25; FONSECA,
T. - Absolutismo e Municipalismo. Evora 1750-1820. Lisboa: Edig6es Colibri, 2002, p.38;
SOUSA, A. - Condicionamentos B6sicos. 1325-1480. lN MATTOSO, J. [coord.l - HistOria de
Portugal. A Monarquia Feudal(1096-1480), s./.: Circulo de Leitores, 1992, vol tt, p 350.o' BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdcuto XVt.l 1,1988, p.36 e i7.
"'Temos outro exemplo na porta Nova, da qual sairam as ruas de Avis e da Lagoa. BORGES,
A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdculo XVt]...1, 1988, p. 49-51 .
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cidades, v6o desencadear a formagdo de arrabaldes em seu torno que

acabaram por se tornar, enquanto comunidades socia! e economicamente

activas, em elementos de atracgdo do crescimento estimulado e condicionado

por portas e caminhos. No caso de Evora, o primeiro dos conventos

mendicantes a instalar-se foi o de S. Francisco, construido pouco antes de

1250,83 ainda fora das muralhas, na zona Sudoeste da cidade. Seguiu-se o de

S. Domingos, fundado em 1286, na extremidade oposta, a Noroeste, do

convento franciscano8a.

Assim, entre os s6culos XIll e XlV, a cidade expandiu-se a partir da

judiaria, outra zona extremamente din6mica, configurando a quadra da praga

Grande (do Geraldo) e descendo pela futura rua do Raimundoss at6 se juntar

ao arrabalde de S. Francisco, percurso que incluia as ruas das Estalagens

(actual rua RomSo Ramalho) e de Afonso Linhares (depois chamada rua do

Mal Foro, actual Bernardo de Matos), bem como toda Srea junto d cerca nova,

desde a porta do Raimundo ao convento de S. Francisco. Ou ent6o pela rua

Ancha (actual rua Jo6o de Deus) ate d porta Nova, nas proximidades do

convento de S. Domingos e do arrabalde de S. Mamede, referenciado na

documentagSo coeva pela quantidade e qualidade das olarias ali estabelecidas

("olarias da Porta Nova")86.

Existiriam ainda outras art6rias cuja presente localizagSo

desconhecemos devido d alteragSo dos top6nimos: rua do Barracho, do Pogo

de POro Braga e do Alcdcer. Outro dos espagos urbanizados em meados do

s6culo XIV foi o denominado Chdos Domingueiros ou Foros dos Bachar6is, do

lado ocidental do convento de S. Francisco, entre a muralha e os muros da

cerca, dos quais estava separado por uma via priblicasT. A Sul, a horta

conventual confinava com a v{rzea dos freires, da qual, por intercessio de D.

uu Embora as cr6nicas mon6sticas indiquem o ano de 1224 para a sua fundagSo, esta data
deve ser entendida como a do inicio da exist6ncia juridica da nova comunidade de frades.
Sabe-se somente que o primitivo edificio estaria j5 de pe por volta de 1250. SILVA, J. C. V. da
- A reconstrugSo tardo-medieval da igreja. lN Monumenfos (S. Francisco de Evora). Lisboa:
9GEMN, 2002, Setembro, no. 17, p.14.
u] aOROeS, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdcuto XVt.1...1,1988, p.138 e 139.
uu Outras das art6rias fundamentais nascidas com a constituigSo da praga Grande foram as de
Alconchel e dos Mercadores, depois do Pago. BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconqulsfa ao
S6cu/o XVt.l...l,1988, p. 50.

l] eOnCfS, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdcuto XVt.|...1,1988, p. 49 e 50.u' Cheos Domingueiros foi a designagSo mais vulgarizada e aquela que 6 ainda utilizada
passadas duas centOrias. BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo XV1.1...1,
1988, p. 44-48.
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Dinis em 1319, vai serdoada uma parcela ao concelho da cidade pela Ordem

de Avis, sua propriet6ria, para nela se fazer um rossio para a venda de

produtos como a hortaliga, o sal, o pescado, a fruta, e para a instalagdo do

curral do concelho, referenciado num documento de 1382.88

I

A Cidade no S6culo XV lStfUeliCtO, M. D. V. M. - "Evora: algumas etapas fundamentais na evolugio da cidade
at6 ao s6culo XVl". A Cidade de Evora,6, 2002-2006, p. 104).

88 De raiz latina (resrdus), o termo Rossio estd conotado com o conceito de baldio, terreno nio
cultivado ou comunal. Com o surto comercial do final da ldade Media, o Rossio passou a
desempenhar um papel na vida economica das comunidades, tornando-se num espago
vocacionado para as transac96es comerciais, nomeadamente para as feiras, eventos que, ao
contr5rio dos mercados, estavam ligadas d propria existOncia econ6mica das povoag6es, pois
eram realizadas para compensar as faltas e distribuir os excessos de uma regiSo, pondo o
com6rcio local em contacto com todo o reino. At6 ao s6culo XlV, tanto os mercados como as
feiras eram realizados intra-muros. A partir dessa altura, as feiras tendem a passar para os
arrabaldes, para os rossios, tornando-os num polo de vital importAncia para as cidades, na
medida que liga o centro urbano com o mundo rural. Situado fora dos muros, o rossio de tivora,
embora perif6rico, comunicava directamente com a praga Grande atrav6s da rua dos
Mercadores (actual rua do Pago). Outras zonas de com6rcio eram, para al6m dos agougues no
antigo templo romano, o terreiro do Trigo na porta Nova (para os cereais), a praga da porta de
Alconchel para fruta e as padeiras na praga Grande, junto ao pelourinho - as duas riltimas
segundo as posturas antigas da Cimara de Evora) BORGES, A. M. M. - Evora: da
Reconquista ao S1culo XVll.l, 1988, p. 70, 119-122; BRANCO, M. J. C. - Renascimento,
Maneirismo e Estilo Chio em Evora [...], 1998, p. 13.
BEIRANTE, M. A. - Espagos p0blicos nas cidades portuguesas medievais: Santar6m e Evora.
lN TAVARES, M. J. F - A Cidade. Jornadas inter e pluridisciplinares. Lisboa: Universidade
Aberta, 1993, vol. ll, p. 70.
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A partir da constituigdo da praga Grande, Evora vai desenvolver uma

expans6o pluridireccional de estrutura radial e torna-se, simultaneamente,

polic6ntrica. Para al6m do n0cleo seminal do alto de S. Bento, podemos

encontrar uma nova centralidade na pr6pria praga e outra no largo da porta de

Moura, ds quais se v6o juntar, na transigio do s6culo XV para o s6culo XVI, os

largos das portas de Avis e Alconchel e a 6rea do convento e pago de S.

Francisco.se As direc96es que o crescimento da cidade entSo tomou fizeram

com que os conventos franciscano e dominicano - com as respectivas cercas,

hortas e alguns ferragiais -, apesar de estarem situados em 6reas n6o

plenamente urbanizadas, onde subsistiam ainda muitos campos de cultivo,

fiquem dentro da muralha nova aquando da sua construgSo.so O interior desta

era acess[vel atrav6s de doze portas (Alconchel, Raimundo, Rossio, Mesquita,

Rampa, Mendo Estevens, Machede, Nova da Traig6o, Moinho de Vento, Avis e

da Lagoa), demonstrativas da importAncia atingida pela cidade no s6culo XIV e

da complexidade da sua rede vi6ria, que ndo teria certamente a ver com as

antigas vias romanas, mas com o pluri-centrismo da sua estrutura urbana.

A importAncia destas doze portas era muito variSvel, dependendo muito

da rua a que estavam ligadas ou dos condicionalismos da conjuntura do

momento. A porta de Alconchel era a que dava acesso d safda para Lisboa, o

que a tornava importante, mas nio uma porta real. De resto, personagens e

acontecimentos diferentes escolheram, ao longo da hist6ria da cidade, portas

distintas. Em 1490, o principe herdeiro D. Afonso e a sua noiva a Princesa D.

lsabel, filha dos Reis Cat6licos, entraram em Evora para as festas do seu

casamento, pela porta de Avis. Pela porta da Lagoa entraram a embaixada

enviada pelo Papa Pio V a D. SebastiSo em 1571 e Filipe lll de Espanha em

1619s1.

Ut BEIRANTE, M. A. - Espagos pUblicos nas cidades portuguesas medievais [...], 1993, p. 9 e
10; BRANCO, M. J. C. - Renascimento, Maneirismo e Estilo ChSo em Evora [...], 1998, p. 9 e
10.
to Para al6m das cercas dos dois conventos mendicantes, a cerca nova circunscreveu, no seu
interior, outros campos de cultivo com alguma dimensSo, os quais perduraram at6 finais do
s6culo XV. A sua existEncia foi identificada na zona da Palmeira, entre as portas do Raimundo
e Alconchel, em Cogulos (entre a cerca e curral de S. Domingos e a porta da Lagoa), nas
Alcagarias (abaixo de S. Mamede) e confinante d cerca do convento de Santa Catarina (a
Horta dos Melos). BRANCO, M. J. C. - Renascimento, Maneirismo e Estilo Chio em Evora

[...], 1ee8, p. 11.t' BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao S6cu/o XV\.1...1,1988, p.114-118.
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Capitulo lV

Os S6culos W e Wl. A ldade de Ouro.

A partir do s6culo XV, Evora cresce de importdncia a ponto de se

destacar das demais cidades portuguesas, com uma fnica excepgio, a de

Lisboa. Para essa ascensSo contribulram quatro ordens de factores. Em

primeiro lugar, tamb6m em Evora se sentiram os efeitos do crescimento

generalizado da populagSo portuguesa no dealbar da cent0ria de 1400. Depois,

temos a sua situagSo geogr6fica, no centro de uma vasta planicie a Sul do Tejo

que a tornou num ponto de passagem obrigatorio do caminho para Castela,

logo para a Europa. Segue-se a sua capacidade agricola, em que se destaca a

produgSo de trigo, com o qual abastece Lisboa. Finalmente, o prestigio politico

adquirido quando do apoio dos Eborenses, e do Su! do reino em geral, d causa

do futuro D. JoSo l. Acresce ainda o facto de ser uma boa regiio de caga,

actividade com que reis e senhores se ocupavam.e2 Dai ir merecer a

prefer6ncia dos monarcas da dinastia de Avis, de D. Afonso V a D. Jo6o lll, que

aqui vdo estacionar, com as respectivas cortes, que eram itinerantes, durante

prolongadas temporadas, em alternativa a Lisboa ou a Santar6ms3.

Retomemos o crescimento populacional para sublinhar que este n6o s6

foi um dos factores que impulsionou o desenvolvimento de Evora, mas tamb6m

tt MAGALHAES, J. R. - O enquadramento do espago nacional. A construgSo da capital. lN
MATTOSO, J. [dir.]; UnCnlHAeS, J. R. [coord.] - Hist6ria de Poftugat. No Atvorecer da
Modernidade (1480-1620). s./.: Circulo de Leitores, 1993, vot. tlt, p. 52, 53.
" SILVA, J. C. V. da, - O Tardo-g6tico em Portugal. A Arquitectura no Alentejo. Lisboa: Livros
Horizonte, 1989, p. 29, 31.
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uma sua consequCncia, na medida em que teve duas causas directas, o citado

aumento demogr5fico verificado em Portugal na 6poca considerada e a

perman6ncia de reis e da corte na cidade, que trouxe novos residentes,

atraindo muitos outros com as oportunidades de cargos, negocios e trabalhos

fomentadas pela sua presenga. So o s6quito do rei, composto por membros da

alta nobreza e da burocracia estatal, com as respectivas familias e criadagem,

somaria milhares de pessoassa. As necessidades consumistas desta populagio

flutuante lazem de Evora um bom mercado de servigos e produtos. Para o

satisfazer, reis e concelho fixaram em Evora, atrav6s da concessSo de cartas

de privilegio e tengas, profissionais das mais variadas proveniEncias e artes:

mestres de cantaria e de carpintaria, tecedores, jubeteiros, luveiros e

borzeguieiros, carreteiros, seleiros, correeiros, estalajadeiros, armeiros e

espingardeiros.es

Consequentemente, se Evora era a terceira maior cidade do reino por

volta do s6culo XIV, em 1475, com cerca de 2 000 fogos (10 0OO habitantes)e6,

subia ao segundo lugar, a par do Porto. Vinte anos mais tarde, a acreditar no

testemunho de Garcia de Resende, o n0mero de moradas de Evora teria

ascendido ds 4 500 (20 250 habitantes). Tamb6m a divisSo administrativa da

cidade passou de tr6s para cinco freguesias: 56, S. Ant6o, S. Pedro, S.

Mamede e Santiago. Na cent0ria seguinte, entre 1527 e 1532, o levantamento

sistemdtico ordenado por D. JoSo lll aos corregedores de todas as comarcas

registou uma descida bastante expressiva para os 2813 de fogos (12 658

habitantes).e7

'o Com o pessoal da corte e aqueles que recebiam moradias e ficavam ligados ao rei chegaram
is 4937 pessoas no tempo de D. JoSo lll. MAGALHAES, J. R. - O enquadramento do espago
n_acional [...], 1993, p., 55.

"t Afonso V, por exemplo, concedeu, em 1442,cartas de privil6gio e contratos a 103 judeus
eborenses. M. A. BEIRANTE - Evora no dealbar do lmp6rio [...], 2001 , pp.22,23.
e6 O calculo do n0mero de habitantes atrav6s da contabilizagio das suas moradas seguiu o

crit€rio fixado por Vitorino Magalhies Godinho, que estimou uma m6dia de 4,5 habitantes para
cada fogo. Note-se que a populagio das grandes urbes europeias coevas estava entre os 10
000 e os 50 000 habitantes. Em Portugal, apenas Lisboa lhes era compar6vel. BEIRANTE, M.

A. R. - Evora na ldade Medial 1,1995, 169; FONSECA, T.- Absolutismo e Municipalismo

[...], 2002, p. 55;
GODINHO, V. M. - A estrutura na antiga sociedade poftuguesa. Lisboa: Arc5dia, 1971,p. 30.t' Numero que fazia de Evora, em termos populacionais, i data, a terceira maior cidade do
pais, logo a seguir ao Porto, com cerca de 15 000 habitantes. Mesmo assim, ambas as cidades
estavam bastante distantes de Lisboa, que ocupava um distante primeiro lugar com as suas 55
943 almas. FONSECA, T. - Absolutismo e Municipalismo [...], 1992, pp. 54 e 55.
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Embora a credibilidade do n0mero de fogos apontado por Garcia de

Resende para o ano de 1495 nos suscite algumas d0vidas, nomeadamente em

relagSo d excessiva amplitude da sua inflagdo desde 1475, mais que duplicou

em vinte anos, estes terSo diminuido de facto at1 1527, por motivo da grande

peste de 1509, que teve repercuss6es profundas em Evora e no seu termo, e

da saida da cidade de muitos membros da nobreza, atrds da sombra de seu

rei, D. Manuel l, que preferiu permanecer mais tempo em Lisboa, cidade de

vocagSo maritima, do que no interior alentejano. Mesmo nestas condig6es,

Evora estava entre as grandes cidades medievas, que teriam entre 10 000 a 50

000 habitantes, e as cidades europeias m6dias do s6culo XVl, balizadas nos 5

000 e 20 OO0 moradores.ss A frequCncia com que se realizaram cortes em

Evora durante o s6culo xv e bem demonstrativa desse estatuto.

Se entre 1282 e 1390, as cortes reuniram-se apenas por tr6s vezes

nesta cidade (1282, 1335 e 1390, com capitulos especiais, ou seja com

decisoes relativas especificamente a Evora, nas cortes de 1361 e 13gl), de

1408 a 1490, Evora foi sede de oito cortes (1408, 1436, 1442, 1447,1460-61,

1475, 1481 e 1490, com capftulos especiais nas cortes de 1448 e 146g).ee

ProjecaSo politica que permitiu a Evora, em 1535, conquistar o segundo lugar

nos assentos da primeira bancada das cortes.1oo Por isso, embora o Porto a

suplantasse em n0mero de fogos, com 3006, Evora era a segunda cidade do

reino em "dignidade e principal nos feitos".1o1 Demonstra-o o n[mero de

conventos que foram sendo construidos intramuros na transigio do s6culo XV

para o s6culo XVl.

t' BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao S6cuto XV1.1...1,19g8, p. 26-2g;ARROTEIA,
J. C. - A evolugdo demogrdfica poftuguesa. Reflexos e perspectivas. Lisboa: 1985, 12 e 13;
MARQUES, A. H. de O - Portugal na crise dos s6culos XIV e XV. lN SERRAO J. (dir.),
MARQUES, A. H. de O [dir]. Lisboa - Nova Hist6ria de Portugat. Lisboa: Editorial Presenga,
1987 , vol. lV, 17 (mapa 1); RESENDE, G. de - Cr6nica de D. Jodo ll e Miscetdnra. Lisboa:
1973, p.271; GoDlNHo, v. M. - A estrutura na antiga sociedade poftuguesa t...1,1971,p. 3g
"" Na centtria de Quatrocentos, as cortes realizaram-se em Lisboa por dezassete vezes e em
santar6m, tal como em Evora, por oito vezes. MAReUES, A. H. de o., GONQALVES,
ANDRADE, A. A. - Atlas de Cidades Medievais Portuguesas. Lisboa: Centro de Estudos
Hist6ricos da Universidade Nova de Lisboa, lnstituto Nacional de lnvestigagio Cientifica, 1990,
po. 83-85.
tdo Desde meados do s6culo XV que Evora e Porto reivindicavam uma subida na hierarquia do
banco das cortes, estabelecida em 1402: Lisboa, Coimbra, Evora, Santar6m e Porto. Esta foi
alterada apenas na terceira d6cada de quinhentos, com a seguinte ordenagio: Lisboa, Evora,
F^?to. coimbra e santar6m. FoNSECA , T . - Absolutismo e Municipalismo [... ], 1992, p. 60.
'"' BEIRANTE, M. A. R. - Evora na ldade M6dia.l...l,1995,pp. 195,743., [/l. n. eethANTE -
Evora no dealbar do lmp6rio t...], 2001 , p.22.
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No periodo considerado foram fundados os conventos de Santa Monica,

Nossa Senhora do Paraiso, Santa Clara, S. Jo6o Evangelista dos Loios

(finalizado em 1491) e Santa Marta.102 Santa Monica estava submetido d regra

de S. Agostinho desde 1421, situando-se perto da igreja de S. Mamede e da

mouraria. Nossa Senhora do Parafso pertencia d ordem de S. Domingos e

estava nas proximidades da porta de Moura. Santa Clara que era,

evidentemente, das freiras clarissas, foi fundado em meados do s6culo XV,

entre as ruas de, precisamente, Santa Clara e Alconchel. O convento dos Loios

data de finais do s6culo XV e a sua existdncia deve-se a D. Rodrigo de Melo,

que prop6s a edificagSo de uma casa religiosa anexa ao seu pal5cio, futuro

pago Cadaval, d congregagSo dos Conegos Azuis ou de S. JoSo Evangelista,

cuja igreja seria, simultaneamente, o pante6o da sua familia. Santa Marta,

antecessor do convento de Santa Catarina de Sena, foi fundado tamb6m no

final do s6culo XV, pertencia d mendicante ordem dominicana e estava situado

frente ao desaparecido convento de S. Domingos.

mr3-i.I_"tr
\sJ:

/.;/ l

Localizaglo e 6poca da fundagllo dos conventos de fvora (TERENO, M. do C. S. - "Igreja e Convento de SIo Francisco de
Evora. A sua conservaglo". A Cidade de Evora,6,2002-2006, p.126).

'o' De notar que Santa Monica, Nossa Senhora do Paraiso e Santa Marta tiveram origem em
beat6rios, casas onde mulheres, motivadas pela sua religiosidade, viviam como freiras sem,
contudo, pertencerem a qualquer ordem religiosa. BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista
ao Sdculo XVI | 1, 1 988, p. 1 35, 1 36, 140, 141 .
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A importAncia de Evora nesta sua tdade de Ouro tamb6m pode ser

medida pelo numero e qualidade das personalidades que por aqui v6o passar

ou residir: Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Luis de Cam6es, Andr6 e Garcia de

Resende, Aires Barbosa, Nicolau Clenardo, Rui de Pina, JoSo de Barros, Diogo

de Arruda, Francisco Henriques, Vasco da Gama, etc. Era tamb6m visitada

frequentemente por diplomatas estrangeiros, como os embaixadores da

senhoria de Veneza em 1486 ou, vindo de Sevilha, o m6dico e cosmografo

alemSo Jer6nimo MUnzer, emissdrio do imperador Maximiliano l. Em

conformidade com essa importdncia, Evora foi elevada a arcebispado em 1540.

A vista da cidade que acompanha o foral manuelino de Evora, de 1501'ot, ",
que 6 representada uma urbe claramente definida, monumental e plena de

actividade, consolidada por um passado de recuada antiguidade - perceptivel

atrav6s da representagSo do templo romano e da inscrigio "Ebura Colonia

Romana" - dinamizada por um presente cheio de vitalidade - patente na

figuragio da campanha de obras de S. Francisco e das actividades agricolas

que se desenrolam d volta da muralha -, sugere, efectivamente, que estamos

diante de um dos centros politico, economico e cultural do reino.
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Foral de Iivora de l50l (Foral Manuelino de Evora. livora: Cimara Municipal de livora, lmprensa Nacional - Casa da
Moeda,2001).

'o'O exemplar do foral de Evora que chegou at6 ao presente faz parte de um conjunto de tres
c6pias mandadas fazer por D. Manuel logo em 1501. A vista de Evora encontra-se no segundo
f6lio e estd desenhada i pena sobre pergaminho, numa tinta de cor sepia.
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De autoria desconhecida, embora a firmeza e a precisSo do trago,

aliados a uma tipica preocupagSo pelos pormenores sem perder a visSo de

conjunto, faga lembrar Duarte de Armas, como nota Teresa Botelho Serra1Oa, a

iluminura do foral de um expressivo destaque aos edificios que melhor

simbolizavam os valores em que assentava o prestigio atingido por Evora.

Deste modo, a 56, o edificio que o autor mais detalhadamente debuxou, com

as suas torres pontiagudas e a bandeira hasteada, coroa a povoagSo como um

emblema, um marco norteador da paisagem. Abaixo, do lado esquerdo, o

templo romano com o aspecto de torre e, num nivel inferior, provavelmente a

igreja de S. Mamede. Descendo ainda mais, d direita, est6o a igreja de S.

Francisco, ainda em obras - com a grua e os min0sculos operSrios na

cobertura -, e o pago real, onde o estandarte do rei (branco e carmesim, com a

esfera armilar) anuncia a Sua presenga. No extremo oposto, a casa dos

dominicanos salienta-se do aglomerado do casario. lmediatamente sob S.

Francisco e junto d muralha, na Srea da judiaria, pensa-se que o edificio de

telhado azul possa corresponder d ermida de Nossa Senhora da Orada. No

coragSo do agregado urbano, na posigio da praga Grande, podemos visualizar

a igreja de S. Antoninho e umas construg6es que corresponderSo d pousada

real dos Estaus. Abragando a cidade temos a muralha, a cerca nova com os

seus dois recintos, o de fora mais baixo, com a Sua barbac6, e o de dentro

mais alto, para defesa do casario. As duas portas visiveis sao a de Alconchel,

je com uma das Suas duas torres,105 e a do Raimundo (actualmente

desaparecida). Extramuros, para al6m dos caminhos que desembocam nas

portas da cidade, das manchas de 5rvores e dos campos verdes, com o Seu

1oo Duarte de Armas era escudeiro da casa de D. Manuel I e primoroso debuxador, talento que

lhe valeu ser encarregado pelo rei de vistoriar as fortalezas que defendiam a nossa raia, com o
proposito de verificar o seu estado de conservagSo. Ao executar a tarefa, Duarte de Armas
produziu, no ano de 1509, vdrias perspectivas de 55 fortalezas fronteirigas, compondo 2
volumes ou 6lbuns, um em folha de papel de linho, com desenhos d pena, e outro, de maior
qualidade e precisSo, em pergaminho. O debuxador incluiu ainda tr6s vistas da vila de Sintra e

uma da de Barcelos. As representag6es das perspectivas das estruturas militares incluem as
respectivas povoag6es, com pormenores, verdadeiramente not6veis, da paisagem e da

topografia destas. Ver T. 8., SERRA - O Foral Manuelino de Evora e as suas lluminuras.lN
Foral Manuelino de Evora. Evora: CAmara Municipal; Lisboa:lmprensa Nacional - Casa da

Moeda, 2001, pp.72,73.

'ou Nos s6culos XV e XVl, esta porta teria um arco que entretanto se perdeu e era protegida por

duas torres, sendo a da face sul maior e conhecida por Torre de Homenagem.
tou BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdculo XV|1...1,1988, p. 112.
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quotidiano agricola (gado a beber e homem a tanger um animal), encontramos

representados a ermida de S. Sebastido e o chafariz das Bravas.106 A
assiduidade das presengas reais e cortesis havia, de facto beneficiado

largamente, a cidade.

Logo no reinado de D. JoSo l, o aumento da populagdo eborense levou d

subida dos aforamentos das casas e a necessidade de dividir algumas

moradas em duas. O agravamento dos arrendamentos no inicio do s6culo XV

obrigou a comunidade judaica a pedir autorizagdo a D. Jo6o I para ampliar o

espago da judiaria. Da outorga da autorizagdo resultou a expansdo da judiaria

pelas travessas que findam a rua de Alconchel e pela rua dos Mercadores at6 d

do Raimundo, ou seja para sul, dinamizando uma nova zona urbana que se

opunha d mais antiga, recebendo a denominagdo gen6rica de Vila Nova.

Sintomaticamente, em 1408, a rua dos Mercadores foi rebaptizada com o nome

de rua Direita de Vila Nova.lo7

D. Duarte, porque esteve em Evora por diversas temporadas durante o

seu reinado, passando aqui parte dos seus lnvernos,1o8 ordenou a criagSo de

uma coutada r6gia de lebres e perdizes num raio de duas l6guas em redor da

cidade. lmprimiu ainda algumas melhorias na arquitectura local, como o
fomento da construgSo de casas levantadas sobre arcos, tipicamente urbanas,

e mandando levantar na praga Grande a cadeia e o Pal5cio dos Estausloe, cujo

'06 Para representar a cidade, o autor deve ter-se posicionado num local a que chamam o Alto
dos Cucos, muito perto dos Moinhos de S. Bento; destas colinas, situadas a poente da cidade,
obt6m-se uma boa perspectiva do conjunto. Esta representagSo de Evora testemunha uma
mutagSo que se produziu nas mentalidades a partir do s6culo XV: das imagens que
anteriormente representavam de forma emblemdtica a cidade por uma muralha, gma torre,
uma porta e edificag6es amontoadas, evoluiu-se para uma representagSo mais pormenorizada,
amplificada, explicitada. Passou-se da imagem ideal de cidade, que reportava para a
Jerusal6m Celeste, para a cidade particular ou particularizada. SERRA, T. B., - O Foral
M_anuelino de Evora t...], 2OO1 ,73-76.
'o'BORGES, A. M. tA. - Euora: da Reconquista ao Slcuto XVt.l. j,19gg, p.51-53.
'"o O humanista italiano Cataldo Aquilo Siculo, que frequentou a corte portuguesa nos finais do
s6culo XV, estabeleceu uma esp6cie de calend6rio para as estadias.r6gias em que recomenda
Lisboa e Sintra para os meses de VerSo (Junho a Setembro), Evora para os de lnverno
(outubro a Fevereiro) e Santar6m para a Primavera (Margo e Maio). RAMALHO, A. c. -Algumas figuras de Evora no Renascimento. lN A Cidade de'Evora. Evora: C6mara Municipal,
1982-1983, no. 65-66, pp 5-20.
'o' O Palacio dos Estaus ficou no lado ocidental da praga Grande, entre a ent6o existente
carreira dos Touros e a rua das Estalagens (actual rua RomSo Ramalho), assim denominada
devido ao grande n[mero de estalagens que nela se instalaram ao longo do s6culo XV,
vocacionadas para dar pousada a caminheiros e viajantes, assim como abrigo a cavalgaduras,
o que 6 sintom6tico da quantidade de pessoas que circulavam em Evora naquela epoca.
BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo XVI]. .1, 1988,72,73.
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r6s-do-ch5o foi ocupado pelos novos agougues,"o. A edificagio dos Estaus, os

novos pagos reais, reaproveitou pedra e cantaria de antigas torres,

pertencentes presumivelmente d primeira cintura de muralhas da cidade e

demolidas j6 com esse prop6sito por ordem do rei D. Duarte - o documento da

doagao de uma torre pr6xima ao "castelo velho" a Nuno Martins da Silveira, por

D. Afonso V em 1450, assim o indica:

"sabede que Nuno Martins da Silveira, Rico homem do nosso conselho e
escripvam da nossa puridade nos fez recontamento como huma torre que
est6 acerca de suas casas que tem em a dita cidade, as quaes foram
fundadas onde chamam o castello velho, e que a dita torre se mostra
segundo sua feigom se servir p6ra o dito castello e do castello p6ra ella,
pela qual razdo era avida por sua, e elrei meu Senhor e padre, cuja alma
Deos aja, lhe deu uma carta per que mandava que lha nom derribassem
quando elle mandou derribar outras torres pera pedra e cantaria dellas se
fazerem os nossos pagos que estam em a praga da dita cidade, (...)".t"

Coube a D. Afonso V iniciar a construgSo da casa da Cdmara de Evora

no topo sul da praga Grande, riscada pelo arquitecto Alvaro Anes, mas tamb6m

com a colaboragSo, "tanto no formal, quanto no matherial", do vereador Jo6o

Mendes Cicioso - assim o refere uma Promemoria das Cazas da Camara de

Evora.112 A obra revelou-se demorada e prolongou-se pelos dois reinados

seguintes.

Com D. JoSo ll, de acordo com um alvarAde2l de Fevereiro de 1481,

inicia-se a varanda. A22 de Julho de 1513, face d pobreza do concelho, D.

Manuel v6-se obrigado a impor um imposto de 30 reis aos cidadSos de Evora

para pagar as despesas tidas com o edificio da Cdmara, em virtude da sua

dimensdo e regularidade ter obrigado d aquisigSo, para derribamento, de uma

s6rie de imoveis vizinhos. A Cdmara foi inaugurada em 1517.113

Em 1461, por seu "servigo, bem, honra e proveito comum" da cidade e

para que esta ficasse "mais nobre e limpa", ordenou o calcetamento das ruas

da Selaria e dos Mercadores, medida que pretendeu dignificar as principais

"o BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo xV\.1...1,1988, pp. 55, 56, 68-70.

"' PEREIRA, G. - Esfudos Eborenses 1...1,1974,286.
"'BPE - Fundo Manizola, C6d. 75, no. 16. Documento levantado e transcrito (porTdnia Morais
Rico) no imbito do projecto "Documentagdo Artistica de Evora dos s6c. XVI-XV||l' do CHA,
coordenado por Jos6 Alberto Gomes Machado e Joaquim Caetano.

"' ESPANCA, T. - EvolugSo dos Pagos do Concelho de Evora. lN Cadernos de Hist6ria e Arte
Eborense. Iivora: Edig6es Nazareth, 1947 (lV), pp.19-20;
M. J. C. BRANCO - Evolugdo do sitio do s6culo Xlll ao s6culo XX [...], 2002, pp.13,14.
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art6rias da cidadella, aquelas que faziam parte dos percursos reais.115 Dois

anos depois, o mesmo rei determina a entrega dos Estaus d CAmara da cidade

em 1463, para ai estabelecer as "aposentadorias" dos cortesios que, por

alguma razdo, visitassem a cidade, transformando este pal6cio em pousada

real.

No reinado de D. Jo6o l! assiste-se a uma cada vez maior perman6ncia

da corte em Evora. Aqui ocorrem as primeiras cortes deste monarca (em 1481),

a decapitagSo do seu maior inimigo, o duque de Braganga (em 1483), e a

celebragdo do casamento de seu filho, o principe D. Afonso, com a filha dos

reis cat6licos, a princesa D. lsabel (em Novembro de 14g0).116 Das obras

arquitect6nicas mais not5veis deste reinado foi a ermida de S. Br6s, erigida no

Rossio. Fundada entre 1480 e 1483, estava ja ao culto, em 14g0, de acordo

com o testemunho de Jeronimo MUnzerll'. O rei D. Jo6o ll foi ainda o primeiro

monarca a ponderar a condugSo da 6gua da Fonte da Prata para a cidade,

pois, at6 ai, os Eborenses abasteciam-se em chafarizes e pogos particulares

nos quintais das casas. Este monarca chegou a comprar e a mandar abobadar

as nascentes da Fonte da Prata. Pretendeu, ao faz€-lo, responder a uma

populagdo que crescia substancialmente com a cada vez mais frequente

presenga do rei, atingindo na altura um pico demogr6fico que, de acordo com a

Cronica de D. Jodo // de Garcia de Resende, n6o mais se repetiu:

"Esteve El Rey com sua Corte ate o mes de lulho de mil e quatrocentos
e nouenta e cinco em Euora, onde muyto folgaua, e mandaua muyto
nobrecer os pagos, e a cidade, em que auia entSo quatro mil e quinhentos
moradores, em que entrauSo muytos fidalgos honrados, e dos principaes
do Reyno, auia na Cidade trezentos a cauallo, e de entio pera ca foy
sempre mingoando, e tinha ja el Rey ordenado de fazer vir a ella agoa da

114 Esta determinagSo n6o significa que nio tenham ocorrido trabalhos de calcetamento
anteriores a 1461, pois a pr6pria ordem de D. Afonso V refere expressamente que se
procedesse "segundo se fez em outras calgadas e hd costume dessa cidade". A sua frequencia
e extensio 6 que teriam sido, at6 ai, exiguas e dispersas. PEREIRA, G. - Documentos
Historicos da Cidade de Evora [...], p 84.
115 A mulher de D. Afonso V, i rdinna D. lsabel, morreu precisamente nesta cidade em 1455.
No mesmo ano, Evora recebeu festivamente a rainha de Castela e irmd do seu rei, D. Joana.
M- A. BEIRANTE - Evora no dealbar do lmp6rio t...1, 2001, p. 15, 16.1tu Para as festas deste patrimonio, a cidads foi ornamentada com diversas construgoes
ef6meras, como arcos do triunfo e uma fortaleza de madeira levantada na praga Grande para a
realizagSo das justas reais. M. A. BEIRANTE (1995), op. cit.,91; M. A. BETRANTE(2001), op.
cit., 16 e 17.

"' ESPANCA, T. - Evora. Lisboa: Editorial Presenga, 1996, 102, 103; MERCADAL, J. G. -
Jeronimo MUnzer - Relato de la Viaje. lN Vr'a7'es de Extranjeros por Espafia y Portugat. Madrid.
Aguilar: S. A. De Ediciones, 1952, p.376.
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fonte da prata, onde ja tinha muytas fontes compradas, e feytas de
aboboda, e concertadas, e medida a agoa que d cidade podia vir que era
muyta, [...]""t.

Quanto a D. Manuel l, apesar de ter preferido Lisboa a Evora, nio

deixou tamb6m de estacionar na cidade alentejana e de introduzir ai algumas

melhorias. Das obras mais emblemdticas desse perlodo manuelino ter6 sido o

Castelo Novo, projectado pelo arquitecto Diogo de Arruda e erguido de 1518 a

152511e. A corte, contudo, nunca chegou a ocupS-lo, mesmo durante o reinado

de D. JoSo lll, o monarca que mais tempo permaneceu em Evora120. Acabou

por ser transformado em Celeiro Comum no tempo de D. SebastiSo,

recebendo, por isso, obras de adaptagSo e manutengio nos anos de 1577-

1579,1580-1582 e 1639-1648121. Embora hoje pouco reste deste monumento,

suplantado que foi pelo Quartel dos Drag6es no s6culo XVlll, o largo cordSo

torso de granito que ainda subsiste no embasamento da face sul deste edificio

setecentista indicia a presenga de alguns paralelismos com a torre de Bel6m,

em Lisboa, riscada pelo irmSo de Diogo de Arruda, Francisco de Arruda. D.

Manuel ainda fez com que se canalizasse a 6gua do pogo da Selaria para o

laranjal do pago, que se efectuassem obras no chafariz da praga Grande, nas

cadeias, nos caminhos e nas calgad as.t"

Outra das medidas de D. Manuel a ter consequ$ncias, ainda que

indirectamente, na organizagSo do espago da cidade foi o 6dito de expulsio

dos judeus e dos mouros do reino de Dezembro de 1496. Com a sua

"8 RESENDE, G. de - Cronica de D. Jodo ll e Miscel\nea. Lisboa: lmprensa Nacional - Casa
da Moeda, 1973,271. Texto terminado em 1533.

"t A sua feitura obrigou, em 1520, ao derrube de um grupo casas que foram compradas para

esse fim a um JoSo Moreno e de umas estrebarias. Relativamente a estas 0ltimas, D. Manuel
garantiu a sua substituigio adquirindo duas casas a "Pedre Annas Peguas" e ao seu genro
"Estevam Fernandes". Publica forma do documento a respeito do Padrdo de mil quatrocentos e

cinco reis, que ElRey Nosso Senhor pagua cada anno nesta Cidade ao Cabido. Arquivo do
Cabido da 56 de Evora, Pasta 18, Assuntos das freguesias e vigarias da Diocese de Evora
com o Cabido, doc. 1. Documento levantado e transcrito (por Ana Rita Costa) no dmbito do
projecto "Documentag6o Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVIll" do CHA, coordenado por Jos6
Alberto Gomes Machado e Joaquim Caetano.

"o No Tombo das Demarcag6es do Concetho de 1536, Manuel Branco encontrou o registo de
um chdo municipal aforado a um D. Garcia de Meneses, localizado entre as suas casas, i
porta da Mesquita, e o "Castelo da obra nova", que aquele nobre era obrigado a "alargar"
(largar, deixar, libertar) por ser necess6rio "o dito chSo p6ra" [a] "obra que estaa comeqada" [a]
"fazer que he da coroa do Regno". Segundo Manuel Branco, este documento comprova o

abandono por D. JoSo lll da obra iniciada por seu pai. BRANCO, M. J. C. - Renascimento,
Maneirismo e Estilo Ch6o em Evora [...], 1998, p.13.

"t BRANCO, M. J. C. - Renascimento, Maneirismo e Estilo ChSo em Evora [.. .1, 1998,227 .t" M. A. BEIRANTE - Evora no dealbar do lmp6rio t...1, 2001 ,pp.1$-21.
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execu9ao, a judiaria e a mouraria deixaram de ser c6lulas fechadas e

passaram a poder ser habitados por qualquer cidad6o, o que significa que

foram integradas no todo da malha urbana.123

se D. Manuel ndo privilegiou Evora com a sua presenga, a situagdo

alterou-se com o seu filho. Logo no principio do seu reinado, entre 1524 e

1525, D. JoSo lll passou cerca de um ano na capital transtagana e aqui se

estabelecerd por uma temporada de cinco anos, de finais de 1532 a meados de

1537, quando um terramoto ocorrido a26 de Janeiro de 1531 e as epidemias

que se seguiram obrigaram a familia real e a corte a sair de Lisboa.l2a

Presenga demorada que tornou Evora no efectivo centro politico-administrativo

e cultural do pais e do imp6rio portuguOs, chegando-se inclusivamente a
ponderar a oficializagdo desse estatuto, como fica patente por uma carta de

Garcia de Resende dirigida ao senado de Evora, datada de Maio de 1535, d
qual voltaremos a deter-nos com mais pormenor na Parte ll:

"E que deuem de Requerer a el Rey noso senhor que pelos muytos
meregimentos desta cidade como eu conpridamente mostrarey /. E p6lo
prlncipe noso senhor E os senhores jfantes dela serem naturaes / que o
prlncipe nosso senhor aquy foy congebydo 1." (...)

"que sua alteja faga merge a esta cidade de todolos privil6jios que tem
E tever a cidade de lixboa/."12s

Apesar da pretensdo n6o ter sido atendida, Evora beneficiou largamente

do acolhimento que deu a D. JoSo lll e d sua corte, assim notou Joio de Barros

e n6s constataremos de seguida:

"Ao mui alto e muito poderoso Rey de Portugal D. JoSo terceiro deste
nome. Paneglrico de JoSo de Barros (..) o que este dia e tempo o
prezente nos pode dar em que n6o somente faz mais rica e populoza com
sua presenga d sua cidade de Euora, mas ainda, mui dezejoso de lhe ser
causa de mores beens (...)'."u

"t A BORGES, A. M. M. - Evora: da Reconquista ao Slculo XVl.l...l,19gg,pp. 54, 55.
''* Evora foi pouco atingida por esse sismo. MANSO, M. de D. B - Evora, Capital de Portugat.
Lisboa: Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1990, vol. l, p.3. Dissertagio
de Mestrado em Hist6ria.

"UMANSO, M. de D. B - Evora, Capitat de portugatt . I, 1990, p.223.
''o cit. ln MANSo, M. de D. B - Evora, capitat de portugalt. ], 1990, p. 43 e 44 (Bibtioteca
Nacionalde Lisboa, COD. 3060).
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Recebeu um melhoramento essencial ao quotidiano de qualquer cidade

que foi, simultaneamente, uma mais valia para o bem-estar urbano e um sinal

de modernidade. Referimo-nos ao levantamento do Aqueduto da Agua da

Prata, com inicio provdvel em 1533 e terminado em 1538, sob a direcado de

Miguel de Arruda e possivelmente de Nicolau de Chanterene. A sua construgio

aproveitou a antiga conduta que, intra-muros, dera origem d rua do Cano no

s6culo Xlll e uma das torres que o fechava foi erigida junto ao pago de S.

Francisco.l27 Entretanto, principiou-se a edificagio da igreja e do convento da

Graga, obra que pertenceu tamb6m a Miguel de Arruda e em que este contou

novamente com a colaboragdo do escultor Nicolau de Chanterene, autor do

portal classicista da fachada da igreja. Situados nas proximidades de S.

Francisco, do lado oriental, a igreja e o convento da Graga sio o produto de

uma profunda remodelagdo e ampliagio de uma pequena capela hom6nima,

referenciada documentalmente desde 1469, e de um pequeno mosteiro que os

agostinhos haviam fundado junto a essa ermida em 1512, sob a protecado de

D. Jo6o lll e, mais tarde, de D. Francisco de Portugal, o primeiro conde de

Vimioso.128 A fachada do templo foi dada como terminada em 1540 e o claustro

talvez em 1542.12e

Depois de JoSo lll, o protagonismo do mecenato e do fomento da

renovagao arquitect6nica e urbanistica de Evora coube ao seu irm6o cardeal D.

Henrique, primeiro na qualidade de primeiro arcebispo de Evora (1540), depois

enquanto regente (1562-1568) e rei (1 578-1580) do pa[s.130 Devem-se-lhe

importantes infra-estruturas corro o fontandrio priblico do largo da Porta de

tt' Para a sua concretizagSo contribuiu tamb6m Andr6 de Resende, justificando-a num

manuscrito intitulado Dous livros de Aqueducfos, que ofereceu a D. JoSo lll em 1543, no qual

defende que j6 os Romanos tinham levantado um aqueduto para abastecer de 6gua a cidade.
BRANCO; Vt. ..l. C. - Renascimento, Maneirismo e Estilo Ch6o em Evora [...], 1998, pp.225-
227', FERREIRA, C. A. - Coment6rios a Damido de Gois, Olisip6grafo e Cronista do Patrimonio
Hist6rico-Cultural. lN Damido de G6is e o Seu Tempo (1502-1574). Lisboa: Academia de

Hist6ria, 2002, p.99 [Actas do Col6quio].

"u Ocupou o lugar do antigo hospital de Jerusal6m e incorporou vdrias casas da rua de

Jerusal6m para fazer uma horta, entre as quais estavam as de D. Br6s da Costa. BORGES, A.

M. M. - Evora: da Reconquista ao Sdculo XVll .1, 1988,pp. 141-146.

"t Foi o bispo D. Afonso de Portugal quem doou o convento dos agostinhos d igreja da Graga
em 1520. Por volta de 1603 ou 1604, a abobada levantada por Arruda caiu, sendo reedificada
por POro Vaz Pereira, arquitecto do duque de Braganga. BRANCO, M. J. C. - Renascimento,
Maneirismo e Estilo Ch6o em Evora [...], 1998, pp. 228-231.

"o Apesar da frequ6ncia com que D. SebastiSo visitou Evora - esteve aqui por doze vezes, em
periodos de durag6o variivel, entre alguns dias e v6rios meses -, aparentemente o jovem rei

n5o imprimiu qualquer alteragio significativa na fisionomia da cidade.
FONSECA, T. - Absolutismo e Municipalismo [ ], 1992, p. 60.
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Moura, atribuldo a Diogo de Torralva (datado de 1556), e a fonte da praga do

Geraldo, de Afonso Alvares (ali colocada em 1sl1)131. Erigiu-se, entre 155g e

1563, no lugar da igreja de S. Antoninho e da albergaria anexa do Corpo de
Deus de s. Antoninho, no topo nordeste da praga Grande, a igreja de santo
Ant6o, riscada por Manuel Pires.132 Antes, em 20 de setembro 155g e 15 de

Abril 1559, D. Henrique obtivera as bulas pontificias instituidoras da

Universidade de Evora, cuja docOncia foi entregue d Companhia de Jesus e
passou a funcionar no col6gio do Espirito Santo133.

lnstituido em 1531, o col6gio do Espirito Santo foi desde o inicio
projectado para albergar os estudos superiores, em estreita ligag6o com o
vizinho col6gio de Nossa Senhora da Purificagio (o Semin6rio Maior)13a. As
obras da empreitada primitiva decorreram entre 1550 e 1554, possivelmente

sob a superintend6ncia dos arquitectos Afonso Alvares (mestre de obras da

comarca do Alentejo), Manuel Pires, Jer6nimo de Torres e Silvestre Jorge135,

que serviam o cardeal D. Henrique, e talvez com a participagSo de um jesuita

estrangeirol36. Este verdadeiro complexo jesuitico de ensino, cultura e orag6o

so ficou completo com a igreja do Espirito Santo.

A igreja do Espirito Santo foi fundada pelo cardeal ainda infante e

regente em 1566, riscada em estilo chSo novamente pelos arquitectos Afonso

Alvares e Manuel Pires, mais Ant6nio Alvares e com a colaboragao dos

mestres empreiteiros Jeronimo de Torres, Afonso e Baltasar Fernandes. A sua

sagragSo deu-se no domingo de Pdscoa de 1s14. Fundado em 1STT, o col6gio

de Nossa Senhora da PurificagSo foi delineado por Jeronimo de Torres e

concluldo, somente em 1605, por Manuel de Gois.l3' D. Henrique instituiu

"' BRANco, M. J. c. - Renascimento, Maneirismo e Estilo chdo em Evora [...], 1g9g, pp.236,
237.
1_3'?n 

9o19t1ug5o de Santo AntSo incorporou a rua dos Gaios, alterando a ordenagio daquela
6rea. BORGES. A. M. M. - Evora: da Reconquista ao seculo xvt.l. .1,198g, pp. 13i e 132.
"t T. FoNSECA, op. cit., p.32.
"o O terreno onde o col6gio foi edificado fora adquirido em 1520 por D. Manuel l, j6 com a
intengdo de nele se fazerem estudos. A.M. BORGES, J. A. G. MACHADO - ,,o cotegio oo
Esplrito Santo". Monumentos. Lisboa: DirecgSo Geral dos Edificios e Monumentos Naci-onais,

fp (Abril), 2007, p.70.
'"" lnvestigag6es recentes inclinam-se para uma maior responsabilidade de Silvestre Jorge na
definigSo da traga do col6gio. A.M. BORGES, J. A. G. MACHADO, op. cit., p.70.
'-" Um documento de 1554 alude i passagem do padre jesuita e arquitecto Bartolom6 de
Bu.stamante po1lvora e que este ter-se-6 eipressado sobre a localizagdo e a arquitectura do
e-Cificio. A.M. BORGES, J. A. c. MACHADO, op. cit., p.TO.

"' M. C. BRANCO, op. cit.,241 e 242; T. ESPANC A,'op. cit , pp. 56-62.
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ainda o col6gio dos Porcionistas em 1562 e fez com que se concluisse a igreja

de S. Mamede de 1564 a 1566.138

A Cidade no S6culo XVI lstn{flicto, M. D. V. M. - "livora: algumas etapas fundamentais na evolugflo da cidade atd ao

s6culo XVI". ,4 Cidade de Evora., 6, 2002-2006, p. I 10)

Transversal d dinastia est6 a campanha de remodelagSo da igreja e

construgao do pago de S. Francisco, reflexo privilegiado do empenhamento dos

reis portugueses dos s6culos XV e XVI em transformar Evora numa cidade de

corte, num centro polltico com acomodag6es apropriadas a esse estatuto. O

facto de ja existir um pal6cio em Evora, os Estaus, e de nao se ter construido

um pago em todas as localidades onde a corte portuguesa costumava pousar

vem dar especial relevo a S. Francisco enquanto simbolo da fungSo real da

cidade.l3e Mais do que qualquer obra, at6 pelo modo como se prolongou no

tempo e pelos acontecimentos a que serviu de cen6rio, S. Francisco representa

exemplarmente a ldade de Ouro eborense.

Frei Jeronimo de Bel6m, autor da Chronica Serafica da Santa Provincia

dos Algarues, aponta D. Dinis como o primeiro rei a idealizar a igreja de S.

Francisco e a formular o desejo de fundar um paldcio naquele convento. De

concreto sabemos apenas que D. Jo6o I ter6 sido o primeiro rei a negociar,

com os franciscanos, a ceddncia de espagos conventuais para a construgSo de

um pago de morada. Dessa negociagSo terSo resultado, em 1423, a edificagSo

de aposentos proprios, a colocagSo de uma cerca num ferragial e numa horta,

138 M c BRANCo, op. cit., p.240.
"t A. M. M. BoRGES, op. cit., pp. 153 e 154.
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a plantagao de laranjeiras, a abertura de um pogo e a feitura de um lavatorio,

como refere D. Jo6o lem carta dirigida a seu filho D. Duarte:

"pousando mujtas uezes em o moesteiro de sam frangisco da cidade d'
Euora como os outros Rex custumauom, mandara hi fazer de nouo duas
camaras com hua trescamara E priuada, E Refazer e correger alguuas
outras E bem assi mandara cercar huum ferregial e hua orta E plantar em
ella muytas larangeiras E fazer huum pogo E hum lauatorio por seu solaz e
spago."lao

Estas instalagOes corresponderiam somente d preparagdo do convento
para receber o rei, prdtica habitual na 6poca e que em Evora se tornou

fundamental depois da destruigSo do castelo pelos partiddrios do mestre de

Avis1al, futuro D. Jodo 1.1a2 seriam, quanto muito, o embriao do futuro paldcio.

D. Duarte pouco ou nada usufruiu do convento de S. Francisco, ao

contrdrio do seu sucessor, D. Afonso V, que "agradando-se muito do lugar,

como mais acommodado para as sahidas a campo contra os Castelhanos, com
quem andava em guerra, tomou para extender o paldcio, o Collegio dos

Estudos (...) e huma parte das horta.".143 Ter-se-6 ent6o comprometido em

reedificar a igreja, em troca da obtengio de mais espago na casa conventual
para o estabelecimento de um pago real, embora n6o sem alguma resist6ncia
por parte dos franciscanos. Fe-lo somente nos finais da d6cada de Setenta,

depois das guerras em que se envolveu com Castela, entre 14zs e 14lg
(durante as quais se desenrolou a batalha de Toro, em 1426) e ap6s a igreja

ter sofrido um desmoronamento, ocorrido pouco antes de 1443, na sequencia

do qual, segundo frei Jeronimo de Bel6m, os proprios frades franciscanos

empreenderam uma primeira tentativa de reconstrugdo - "tornardo a fazer os

Padres de tr6s naves" -, sob a responsabilidade de um mestre castelhano de

t,)lcartadepositada 
na Biblioteca P0blica de Evora. cit. M. J. c. BRANC o, op. cit", p. 14.'-' A exist6ncia de pagos regios integrados em complexos mondsticos e em que a respectiva

igreja servia igualmente de capela privativa dos monarcas, 6 uma tradigio caracteristica da
Peninsula lberica e tamb6m da drea do Sacro lmp6rio; iniciada na ldade M6dia, prolongou-se
pela ldade Moderna.
1o'Acrescente-se que quando da visita do barSo de Rosmital, embaixador da Bo6mia, a Evora,
decorrida de 1465 a 1467, ele considerou dignos de refer6ncia apenas dois palacios: o
episcopal e o do duque, irmSo do rei; se o palScio real j6 existisse, mereceria com certeza a
s,ua distingdo. A. M.- M. BORGES , op. cit., pp. 155 e 156.''" F. J. de BELEM - Chronica Serafica da Santa Provincia dos Algarves, da Regutar
Obserudncia do Nosso Serdfico Padre S. Franclsco. Lisboa: Officina dJ lgnacio Rodrigues,
1753 (vol. 1).
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pedraria, de seu nome PCro.laa A reconstrugdo revelou-se mal sucedida,

voltando a igreja a ruir, permitindo a D. Afonso V apropriar-se de parte do

convento como contrapartida da promessa de reedificar o templo e efectuar

outras melhorias nas instalag6es dos frades, de forma a matizar o seu prov6vel

prejuizo. Mas tendo Afonso V falecido em 1481, limitou-se a iniciar as obras de

reconstrugeo.las Coube a D. JoSo lt, seu filho, a confirmagSo da promessa de

D. Afonso, de que resultou, por6m, uma maior apropriagSo do espago

conventual, deixando-o sem vista para o Rossio e sem oficinas.la6

A 2 de Novembro de 1493, D. JoSo ll insistia em obter dos franciscanos

(o que revela resist6ncia da sua parte em atender aos desejos do monarca) um

terreiro com um pogo e parte das privadas conventuais para ai instalar

aposentos de apoio ds mulheres que serviam a rainha. Os planos de D. Jo6o ll

para S. Francisco incluiam tamb6m uma nova cozinha, a destruigSo da

existente para ampliar o quintal fronteiro e a apropriagSo de parte da horta

mon6stica, de maneira a permitir a ampliagio do pago.147 lnsist6ncia

reivindicativa que o rei consertou com um pedido de autorizagSo ao papa

Alexandre Vl para utilizar o pago construido na 6rea do convento, reafirmando

junto do pontifice o compromisso de construir casa apropriada para os frades.

Foram ent6o erigidos aposentos especfficos para o rei, a rainha e o principe,

pelo menos duas grandes salas de aparato, uma do rei e outra da rainha, onde

se realizaram acontecimentos importantes como, por exemplo, as cortes de

1490. Atendeu-se tamb6m ao embelezamento da horta, contratando-se o

jardineiro valenciano Gomes Fernandes para essa fungdo especifica. O

cronista Garcia de Resende refere-se ainda i grande e ef6mera sala de

madeira mandada construir propositadamente para as festividades da boda do

principe D. Afonso com D. lsabel de Castela.l'8 No ano anterior ao da morte de

D. JoSo ll, em 1494, Jeronimo MUnzer referiu-se a este pago como

too "Dom Affomso (...), sabede que mestre P.o, mestre da obra de sam Francisco da cidade
dEuora nos enuiou dizer como ell fora chamado dos juizes e homes bo6es da cidade de Silves
p6ra fazertres arcos p6ra hua ponte que tinha comegada (...). lsto em 1443 (Torre do Tombo,
Chancelaria de D. Afonso V, liv. 27, fol. 142). S. VITERBO - Diciondrio Hist1rico e Documental
dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses. Lisboa: lmprensa Nacional - Casa
da Moeda, 1988 (vol. ll - H/R), p.259.
'o1J c V. da sILVA (1989), op. cit., pp. 19 e 20.

'o! ldem, ibidem, pp. 19 e 20.
'o' J. C. V. da SILVA - Pagos Medievais Portugueses. Lisboa: IPPAR, 1995, pp. 130 e 131.

'ot ldem, ibidem.
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"formoso".149 "Formoso" seria, mas sem estar concru[do, continuando o

processo de reedificagSo da igreja e ampliagio do paqo pelo reinado de D.

Manuel L

A igreja estava praticamente concluida em 1503, faltando apenas

ladrilhd-|a.15o Mas, se tivermos em conta a conclusSo e colocagdo do retdbulo

pintado por Francisco Henriques para a capela-mor da igreja, so podemos dar

a obra como terminada por volta de 1s44.151 Depois de conclulda, por6m, a

igreja deixa de estar unicamente ao servigo do convento e assume tamb6m as

fung6es de capela palatina, com a sua tribuna alta sob a forma de uma

delicada janela de lavor renascentista que pode ser ainda vista na capela-mor.

Em relagdo aos pagos reais, a obra estava ainda em curso no ano de

1516. Nomeadamente o seu prolongamento para Sudoeste, ultrapassando a

muralha que delimitava a cidade, por meio de uma ala de remate, a

denominada Galeria das Damas, erigida sob a orientagdo de Martim Lourengo

(respons5vel pelas obras de S. Francisco de 1507 a1524) e que se articularia

com o resto do palScio atrav6s de uma solugSo em varanda - "varanda que vai

das casas da Rainha sobre o Tirejro e orta, que he hua mui grande casa"152 -,

a semelhanga dos Pagos da Ribeira, em Lisboa.1s3 A Martim Lourengo

sucedem, no posto de mestre-de-obras dos pagos de Evora, Diogo de Arruda,

em 1525, e o seu irm6o Francisco de Arruda, effi 1531, devendo-se a

introdugSo dos elementos classicistas (d romana) nas janelas do corpo central

provavelmente ao 0ltimo destes trds arquitectos.lsa Entre a Galeria das Damas

e o corpo principal do pal6cio estariam o jardim do rei e o laranjal.l55

]il I c MERCADAL, op. cit., p. 376
'uo J. C. V. da S|LVAirgagl, op. cit",96; J. C. V. da STLVA (2001), op. cit., p.22. Manuet
Branco aponta para uma conclusSo mais tardia, por volta de 1509. M. C. BRANCO, op. cit., p.
219.

ll1 tu n BETRANTE (2001), ob. cit., pp.18-21.
'" A. C. de SOUSA - Provas da Hist6ria Geneatogica da Casa Reat Portugaesa. Coimbra:
1€47 (tomo lll, 1'parte), 46; A. M. M. BORGES, op crT., pp. 157-159.
'"" Sob a direcgSo de Martim Lourengo, em 1520, a obra de S. Francisco implicou a compra,
calcula-se para serem derrubadas, de umas casas e dois quintais pertencentes a Margarida
Vaz Peguas e por ela aforadas. Publica forma do documento a respeito do Padrdo de mit
quatrocentos e crnco reis, que ElRey Nosso Senhor pagua cada anno nesta Cidade ao Cabido.
Arquivo do Cabido da Se de Evora, Pasta 18, Assuntos das freguesias e vigarias da Diocese
de Evora com o Cabido, doc. 1. Documento levantado e translrito (por Ana Rita Costa) no
Ombito do projecto "Documentagso Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVIll' do CHA, coordenado
por Jose Alberto Gomes Machado e Joaquim Caetano.
'"* Diogo de Arruda havia sido nomeado mestre-de-obras da comarca do Alentejo em 1521 e
pedidordetodasasobrasdoreino em1522. M. C. BRANCO, op. cit.,p.21g.
'uu ldem, ibidem, pp. 179 e 180;
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Com a saida de D. JoSo lll de Evora em 1545, o pago de S. Francisco

deixou de ser frequentado assiduamente pelos reis portugueses. D. SebastiSo

ficou 16 em 1573 e 1575, e Filipe I em 1583. Depois, foi sendo concedida

autorizag6o regia para que fosse usado por figuras eborenses de relevo. Filipe

ll, aquando da sua permanGncia na cidade em 1616, preferiu o pago dos

Condes de Basto, autorizando que os frades usufruissem de todos os

c6modos, do laranjal e do jardim. O antigo quarto da rainha foi entSo

transformado em dois andares de dormit6rios, remodelagdo que permitiu aos

franciscanos recuperar a vista para o Rossio de S. Br6s, que as instalag6es do

pal6cio lhes tinha ocultado at6 ai.156 Em 1619, o mesmo rei, noutra visita d

cidade, permitiu que os franciscanos usassem a madeira, o ferro, a pedraria e o

anel de 6gua do antigo pago nas suas obras.157 Desencadeou-se assim o seu

fim enquanto pal6cio.

A progressiva construgdo do pago de S. Francisco e a actividade

cortesS, politica e econ6mica que dele emanava intensificaram o ritmo de

urbanizagdo daquela 6rea intra-muros, devido principalmente d procura por

parte da nobreza, dos funciondrios r6gios e dos criados, de aposentadorias,

casas de habitagSo ou terrenos para as construir de raiz, n6o muito distantes

do palScio real. Num primeiro momento, a nobreza tinha-se distribuido pelo

n0cleo original da cidade e sua Srea mais antiga, como os Melo, futuros duques

de Cadaval, que se instalaram no pal6cio da Torre das Cinco Quinas, erigido

sobre as estruturas do antigo castelo,158 e os condes de Vimioso,

descendentes do bispo D. Afonso de Portugal, que tinham o seu pal6cio frente

d catedral. Mas tamb6m pelas zonas ocidental e sul, em particular pelas ruas

dos lnfantes e do Raimundo, pela porta de Moura e pelo Outeiro da Vila Nova,

onde ainda hoje encontramos um grande nfmero de casas nobres.l5s Com a

fixagdo da corte em S. Francisco, a nobreza passa a privilegiar as art6rias que

rodeiam o convento-pago.

D. Jorge de Lencastre, filho ilegitimo de D. JoSo l!, morava em casas

localizadas junto do adro de S. Francisco e da rua dos Mercadores (actual rua

'l! o. penetRA, op. cit.,p. 228
's7 M. J. C. BRANco, op. cit., pp.14 e 15.

'ut Doado a Martim Afonso de Melo pelo regente D. Pedro (futuro D. Pedro ll), concessdo
confirmada por D. Afonso V. A. B. FREIRE - Os Bras6es da Sa/a de Sintra. Lisboa: 1973 (1'
vol.). o. 430.
tss {. 'p1. 

M. BORGES , op. cit., pp. 154, 155, 160 e 161.
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do Pago). D. Diogo de Mendonga, alcaide de Mourio, morava em casas que

ficavam entre o terreiro do pago e a porta do Rossio. D. Nuno Manuel,

almotac6-mor e guarda-mor de D. Manuel l, habitou numas casas que

confrontavam com o laranjal do rei, sitas na rua das Estalagens, compradas por

ele no dia 23 de Novembro de 1520, ano em que lhe foi concedido o titulo de

senhor das Aguias (Mora). D. Diogo de Meneses, cavaleiro da ordem de

Cristo, residiu perto do convento da Graga, na rua que tem actualmente o seu

nome e em predios que a sua vifva vai vender aos gracianos para ampliagSo

da sua casa religiosa. 160

A partir da edificagSo do pago de S. Francisco estabelecem-se em

definitivo tr6s centralidades fundamentais na cidade, mais uma vez

confirmando o carScter policdntrico que lhe identific6mos anteriormente. Um

centro cortesio, de amplitude nacional, situado precisamente no convento-

pal6cio; um centro polltico, de escala local, localizado na praga Grande e

marcado urbanisticamente pelo pelourinho, essencial ao sistema de justiga161,

e pela casa da C6mara, contfgua d cadeia Comarc6; um centro religioso que se

mantinha no Amago da cidade, no alto de S. Bento, onde estavam o pago

Episcopal, j6 perceptlvel contiguo d 56 na vista panorAmica que abre o foral de

Evora de 1501'u'", a partir da segunda metade do s6culo XVl, os paldcios da

lnquisigSo e do lnquisidor-mor.

160 M. J. c. BRANco, op. cit., p.15.
'u' Esteve pr6ximo da igreja de SantoAntoninho ate 1535, ano em que foitransferido para lado
oposto da praga, frente d rua das Estalagens. A. M. M. BORGES, op. cit., pp.74 e7S.
'"' Foi remodelado na d6cada de Sessenta pelo arcebispo D. JoSo de Melo. A. C. C. da C.
GOMES - "Subsidios para o estudo da vida e obra do arcebispo de Evora D. JoSo de Melo". A
Cidade de Evora. Evora: Cdmara Municipal, 2002-2006 (llserie, n".6), p. 183.
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Capitulo V

Um lento creprtsculo (S6culos XVll e Wlll).

Com a entrada solene de Filipe l! de Espanha em Lisboa, no m6s de

Julho de 1581, fechava-se o complexo processo de sucessSo ao trono

portuguOs que as mortes sem descenddncia de D. Sebasti6o, em Alc6cer

Quibir a 4 de Agosto de 1578, e do cardeal-rei D. Henrique, em 31 de Janeiro

de 1580, tinham aberto. Desfecho que unia as duas dinastias, acrescentava

Portugal e o seu imp6rio aos dominios dos Austrias e tornava o rei Filipe ll de

Espanha no primeiro com este nome em Portugal.163 Aparentemente, a

mudanga dindstica n5o trouxe grandes alteragOes d politica interna portuguesa,

mas atingiu profundamente a cidade de Evora.

Afastada do litoral, onde se concentrava o cerne da actividade

econ6mica do imp6rio, o apogeu vivido por Evora nas primeiras d6cadas do

s6culo devia-se, como tivemos oportunidade de demonstrar, a presenga

constante e demorada da corte e da multiddo clientelar que a acompanhava.

Essa presenga foi-se tornando cada vez menos duradoura d medida que os

organismos dirigentes das conquistas e dos dominios ultramarinos se foram

fixando em Lisboa, favorecendo um cada vez maior sedentarismo do rei e dos

grandes senhores, que nio podiam enjeitar as merc6s r6gias, nem as

'ut J. R. MAGALHAES - "Filipe ll (l de Portugal) ". Hist6ria de Poftugal. No Alvorecer da
Modernidade (1480-1620), direc. J. MATTOSO, coord. J. R. MAGALHAES. s./.: Circulo de
Leitores, 1993 (Terceiro Volume), pp. 563-570.
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oportunidades de negocio. Vimos como je D. Manuel havia preferido Lisboa,

assumindo-a como cabega do reino e do imp6rio, e que embora D. Sebastido

visitasse frequentemente Evora, f6-lo por curtos per[odos de tempo, minorando

os efeitos impulsionadores que a estadia do rei podia ter no desenvotvimento

da cidade.

Assistiu-se, assim, a uma progressiva capitalizagdo de Lisboa que,

paradoxalmente, se fortaleceu ainda mais quando o rei deixa de ai residir com

a dinastia de filipina. Nio o devemos estranhar, estando o monarca em Madrid

ou Valladolid, necessitava de um centro interlocutor na gestSo politica e
burocr6tica do territ6rio portugu6s. Pelo prestigio, por ser sede dos 6rg6os do

governo, pela riqueza, pela posigdo geogrdfica estrat6gica e pela dimensSo da

sua populagSo, que atingiu os 120 000 habitantes em 1617, esse centro era

Lisboa. A administragSo politica do resto do pais foi deixada, na perspectiva de

Joaquim Romero Magalhdes, a um crescente neosenhorialismo ou a

neomunicipalismo fortemente aristocracizante.l6a Nova conjuntura que p6s

Evora fora dos circuitos do poder r6gio, limitando-a aos recursos e ds

potencialidades da sua regi6o, o que significou o comego de uma gradual

estagnagdo, de um prolongado ocaso.

Detenhamo-nos, em primeiro lugar, nos dados populacionais. Em pleno

s6culo XVll, nomeadamente em 1620, Evora albergaria cerca de 14 ooo

habitantes, nfmero que representou uma descida para o quarto lugar das

cidades mais populosas do reino, posicionando-se a seguir a Lisboa, Porto e

Braga. Segue-se uma tend6ncia de crescimento at6 aos 16 800 residentes nos

anos finais de Seiscentos, segundo os valores fornecidos pela Corografia

Portugueza de Ant6nio carvalho da costa165, que dara lugar, na cent0ria

seguinte, a nova fase de acentuada quebra, no que Evora acompanha a

conjuntura geral do pa[s, registando 13 790 habitantes em 1732, 11 903 em

1739, cerca de 12 500 (distribuidos por 4 000 fogos) em 1758, 12 887 em

1765, at6 chegar aos 14 000 em 1801. A partirde 1758, a propensSo parece

ser para um crescimento populacional, mas, em termos relativos, Evora foi

'uo ldem, ibidem, pp. 567-569.
'uu O numero de cerca de 16 800 habitantes foi calculado a partir da refer6ncia de 4 2OO
vizinhos, referenciados por Ant6nio Carvalho da Costa na sua obra. Valor que se deve reportar
a finais do s6culo XVll, em virtude da primeira edigSo do texto em causa ser datada de 1706- A.
C. da COSTA - Corografia Portugueza e Descripgam Topogrdfica do Famoso Reyno de
Portugal. Lisboa: Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1708 (tomo ll), p. 420.
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caindo na escala dos centros urbanos. Para o 6o lugar em 1765 - depois de

Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Set0bal - at6 chegar d s6tima posigSo em

1801, deixando-se ultrapassar por aglomerados de menor dimensSo como

Elvas.166

Tamb6m a construg6o de raiz e os melhoramentos urbanos ou infra-

estruturais diminuiram substancialmente a partir da monarquia filipina.

Merecem registo, apesar de tudo, o Convento da Cartuxa (ou de Santa Maria

Scala Coeli) da ordem se S. Bruno, fundado pelo arcebispo D. Teotonio de

Braganga, projectado pelo padre e engenheiro italiano Giovanni Vicenzo

Casale, iniciado pouco depois de 1588 e concluido oficialmente em 1625167; o

infcio, por volta de 1590, sob os auspicios do arcebispo D. Teotonio de

Braganga e com a intervengdo do arquitecto-mor do reino Baltasar Alvares, do

pago episcopal, obra que ficou terminada com D. Jos6 de Melo, respons5vel

pela diocese entre 1611 e 1633168; o mosteiro de Nossa Senhora dos

Rem6dios, levantado de 1601 a 1614; o reordenamento paisagistico do Rossio

de S. Brds, que incluiu a instalagSo de um chafariz em 1592 e de um amplo

tanque em 1604, e a abertura de uma alameda que tornou estes dois

equipamentos acessiveis a partir da zona do Castelo Novol6e; e o palScio da

lnquisigio em 1635, por determinagSo de Filipe ll! e sob a responsabilidade do

arquitecto-mor Mateus do Coutol 70.

Mesmo depois da RestauragSo em 1640, o primeiro rei da nova dinastia

de Braganga, D. Jo6o lV, regressou a Evora apenas por fugazes meses, em

1643 e 1644, e por necessidade de acompanhar in loco os preparativos da

'uu Evora tamb6m reflectia a situagSo da provincia a que pertencia. No s6culo XVlll, o Alentejo
foi a provincia cuja populagSo mais desceu at6 i d6cada de Trinta e a que menos recuperou
nos dec6nios seguintes. As povoag6es alentejanas, com excepgio das pragas de guerra,
tinham menos habitantes no final de Setecentos do que no comego dessa centUria. T.
FONSECA, op. cit., pp. 53-58; J. V. SERRAO-"PopulagSoe Rede Urbana nos S6culosXVl-
XVlll'. Hist6ria dos Municipios e do Poder Local. Dos Finais da ldade Mddia d Unido Europeia,
dir. C. de OLIVEIRA. s./.: Clrculo de Leitores, 1995, pp. 75 e77; A. H. da SILVEIRA - "Racional
Discurso sobre a Agricultura e Populagio da Provincia do Alentejo". Mem6rias Economicas da
Academia Rea/ das Ci€ncias de Lisboa. 1789-1815. Lisboa: Banco de Portugal, 1991 (tomo l),

o. 50.
1oz O. frades entraram no convento em 1588, n5o estava aquele ainda concluido, embora j6
capaz de receber a comunidade. M. SOROMENHO - "As possiveis fontes tipol6gicas da
fachada da lgreja". Monumentos. Convento da Cartuxa de Evora. Lisboa: DirecgSo Geral dos
Ediflcios e Monumentos Nacionais, 10 (Margo), 1999, pp. 9 e 10.
tuu ldem, ibidem,32.
16e Enquanto a fonte sobreviveu ate hoje, o tanque foi arrasado no inicio do s6culo passado. M.
J. C. BRANCO, op.cit.,15.
"oT. ESPANCA, op. cit.,26.
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guerra contra Espanha. Os longos vinte e oito anos da Guerra da Restaurag6o

foram, ali6s, o motivo da maior e mais relevante obra realizada na cidade

durante o s6culo XVll, os novos baluartes de defesa contra a artilharia de fogo

que vinham substituir, na fungSo de defesa da urbe, os velhos muros

medievais. Pelos dec6nios de 1640 a 1680, Evora assistiu, efectivamente, ao

levantamento de uma terceira cintura defensiva, constituida por um conjunto de

baluartes geometrizados, na linha da tradigSo de engenharia militar francesa e

de Vauban. S5o ent6o edificados os baluartes do Aga, junto d cerca do Hospital

da Miseric6rdia; do Castelo ou do Picadeiro (1680), que defendia a drea do

Castelo Novo, utilizado por esta altura como Celeiro Comum; do conde de

Lippe, que protegia o mosteiro de s. Francisco, o que restava do pago e a porta

do Rossio; e o do Principe (1651), que abrangia a parte da cidade que ia da

cerca do mosteiro de S. Francisco d porta do Raimundo; de S. Bartolomeu, nas

imediag6es da porta de Avis, destruido nos ass6dios de 1663 e reconstruldo

em 1682; dos Apostolos ou de Jesus (1680), que guardava a zona do col6gio

do Espirito santo; e o de Nossa senhora de Machede (1640), adossado d

cerca medieval e entaipando a antiga porta com a mesma denomina gdot" .

A rede de baluartes foi rematada, a partir de 1660, com o forte de Santo

Ant6nio. Mais afastado da cidade que os restantes, atravessado pelo aqueduto,

cobria as estradas de Arraiolos e de Lisboa e reforgava a defesa das portas de

Alconchel, Lagoa e Avis. S5o ainda de referir os redutos feitos aquando da

ocupag6o de Evora pelo ex6rcito espanhol comandado pelo principe D. JoSo

da Austria, entre Maio e Junho de 1663.172

Baluartes e forte foram construfdos a partir de estudos e levantamentos

realizados pelos engenheiros Charles Lassart e Jean Gillot (1642), Nicolau de

Langres (1648-1460), Bartelomy Zanit e Pierre de Saint-Colombe (1657-1663),

Sim6o Joquet e Jean Brivois (1660), e ainda de Allain Manesson Mallet (1666),

sob a orientagio do mestre de campo general conde de schomberg.173 os
planos definitivos devem-se, contudo, ao barSo de Sillincourt, engenheiro-mor

111 U p de LIMA - O Recinto Amuralhado de Evora. s./.: Estar Editora, 1996, pp. 59 e 60.
'"liv t C. BRANCO, op. cit.,15 e 16; T. ESPANCA (1966), op. cit., pp. Vil e Viil."" Nicolau de Langres e Pierre de Saint-Colombe, juntamente com um auxiliar italiano
chamado Vict6rio Ant6nio Ache, foram os respons6veis pela construgSo dos redutos que os
Espanhois fizeram construir aquando da ocupagSo de 1663. Langres foi tamb6m quem dirigiu,
orientado por Schomberg, a conclusSo do forte de Santo Ant6nio, iniciado na d6cada
antecedente, a de 1660, sob a responsabilidade t6cnica do general de artilharia Agostinho de
Andrade. T. ESPANCA (1966), op. cit, p. Vll.
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do Alentejo, ao capitSo engenheiro D. Diogo Pardo de Os6rio e ds rectificagOes

propostas por Luis SerrSo Pimentel, cosm6grafo-mor e tenente general de

artitharia. A direcgio das obras definitivas, executadas entre 1670 e 1680,

coube ao mestre de pedraria Manuel Pereira.

Planta e perspectivas de fvora e suas fortalezas (Coquart, A., c. 1720-1740\" Biblioteca Nacional de
Lisboa.

De resto, o s6culo de seiscentos teve uma fltima obra arquitect6nica de

relevo em Evora, o convento de Nossa Senhora do Carmo. Localizado nio

muito distante da porta de Moura, o convento do Carmo corresponde, na

verdade, d reconstrugio de uma casa religiosa carmelita datada do s6culo XVI

e que existiu naquele local at6 1663, quando foi incendiada pelos soldados de

D. JoSo de Austria. A primeira pedra da igreja do Carmo foi langada a 1 de

Janeiro de 1670 e a sagragSo do convento sucedeu no ano de 1691.174

"o T. ESPANCA (1996), op. crt., p. Bo.
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Apesar dos monarcas seiscentistas e setecentistas terem ido pouco

al6m de visitas espor6dicas a Evora, nio deixaram, por isso, de se manter

como os principais patronos das campanhas de obras que se destacaram

numa urbe que vivia quase adormecida d sombra da sua catedral. A vontade e
o financiamento de D. JoSo V levaram, de 1718 a 1746, d total reconstrugao da

capela-mor da 56 em estilo barroco, em consonAncia com a tend$ncia que

estava a ser desenvolvida em Mafra. Esta filiagio na arquitectura do convento

de Mafra deveu-se, obviamente, ao facto das duas construgoes partilharem o

mesmo arquitecto, o alemSo JoSo Frederico Ludwig - apelido que em Portugal

foi adaptado d sonoridade italiana de Ludovice.l75 Vottamos a encontrar um

testemunho da experiGncia adquirida na basilica de Mafra nas linhas solidas e
elegantes que Ludovice conferiu dr igreja do Senhor Jesus da Pobreza, outro

dos seus trabalhos eborenses, comegado em 1729.176

No mds de Maio de 1728, segundo a correspond6ncia mantida entre

Diogo de Mendonga corte Real, na qualidade de ministro de D. Jo6o V, e o
cabido da Se de Evora, Frederico Ludovice terd sido tamb6m encarregue de
preparar o pago arquiepiscopal (com os seus celeiros, palheiros e cavalarigas)

e o col6gio dos Meninos do coro17', qr" estavam ligados por um passadigo,

para receber a familia real quando esta visitasse a cidade:

" (...) e como sua Sua Magestade determina apozentar-se nelle quando for
a essa cidade, ordenou que vendo-se a ditta planta por Joio Fedrico
Loduvice, delinidsse as obras, que se deviio tazer para melhor
acommodagSo da Real Famllia, nio somente no corpo do paldcio, mas
tambem em todas as mais pertengas, e as que estio unidas com hum
passadigo ao ditto Palacio, (...)" .t'

"t A decoragSo interior da capela-mor recebeu ainda os contributos de pintores da oficina de
Agostino Masucci de Roma, dos escultores Ant6nio Bellini, Carlos Harcuria (de pddua) e
M-anuel Dias. O orgSo saiu das mSos de D. Pascoal Olvidini. T. ESPANCA (1996), op. cit.,'pp.
16 e 17.

"u o financiamento desta igreja n5o se deve ao rei, mas ao c6nego Ant6nio Rosado Bravo. A
sua feitura pode ser atribuida a dois mestres pedreiros que colaboravam com Ludovice em
Mafra, Manuel dacruz Matoso ou Manuel Gomes Negrdo. T. ESPANCA (1996), op. cit., pp.
101 e 102.1" Edificios que hoje abrigam, respectivamente, o museu e a Biblioteca p0blica. o col6gio
acabou transferido para novas instalag6es, anexas ao claustro da 56, precisamente no s6culo
xvilt.
178 

Arquivo do Cabido da Se de Evora, Pasta 3, Cartas Relativas ao reinado de D. Joio V, doc.
23 (carta datada de 18 de Maio de 1728). Ver ainda o documento 22 (4 de Maio de 172g).
Documentos levantados e transcritos (por Ana Rita Costa) no imbito do projecto
"Documentagso Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVIll" do CHA, coordenado por Jos6 Alberto
Gomes Machado e Joaquim Caetano. Aqui trabalharam ainda os mestres pedieiros Manuel da
Cruz, Manuel Luis da Silva e ManuelGomes.
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A obra ficou terminada em Fevereiro do ano seguinte, como comprova a

carta que o citado ministro escreye ao Cabido no dia 5 de Fevereiro de 1729,

informando-o que seria do agrado do rei "que as obras que se haviam feito no

Palacio Archipiscopal Se conceruem no Estado em que Se achdo"17s. A

necessidade de remodelar o palScio do arcebispo de modo a disponibilizA-\o

para que a familia real tivesse onde ficar condignamente quando visitasse a

cidade demonstra que a condigio da parcela dos antigos pagos reais que nio

tinha sido reocupada pelos frades franciscanos seria de progressiva ruina: "(...)

e as mais [ruas] principais da cidade com grandes casas, que as emnobressem

etazem vistozas, nellas alem dos dous palacios reais, de S. Francisco reduzido

a rulnas, (...)"tuo.

Evora tem o 0ltimo dos grandes edificios deste perfodo no quartel dos

Drag6es. N6o foi propriamente uma construgSo de raiz, antes um

aproveitamento do que restava do antigo castelo manuelino, ordenada por

alvard de D. Jo6o V de 8 de Janeiro de 1736. Na altura, o antigo castelo servia

dep6sito do Celeiro Comum, funcionalidade que tinha obrigado a alteragOes

significativas na sua estrutura em 1577-1579, 1580-1582 e 1639-1640. Quando

da sua adaptagdo a quartel, o projecto foi entregue ao capitdo engenheiro

Miguel Luis Jacob. Obra de grande porte, com a sua planta quadrangular com

cerca de 66 metros de lado e quatro torres nos dngulos, ser6 suspensa em

1759 por causa da guerra com Espanha. E se as cavalarigas s6o terminadas

em 1772, os trabalhos de conclusSo do quartel s6 serSo verdadeiramente

retomados em 1795, agora dirigidos por Tom6s de Vila Nova e Sequeira,

tenente-coronel com exercicio de engenheiro, concedido por decreto de 2

Dezembro de 1769, pelos servigos prestados na construgdo do forte de Lippe e

de outras fortificagoes da praga de Elvas, era ele ainda capitdo de infantarialsl.

O desfecho dos trabalhos prolongar-se-6 at6 1807, razdo pela qual nos

deteremos um pouco mais neste edificio mais noutro capitulo.

17s Arquivo do Cabido da Se de Evora, Pasta 3, Cartas Relativas ao reinado de D. JoSo V, doc.
31. Documento levantado e transcrito (por Ana Rita Costa) no imbito do projecto
"Documentagso Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVIll' do CHA, coordenado por Jos6 Alberto
Gomes Machado e Joaquim Caetano.
1to M. L. B. GRILO, - "O Concelho de Evora nas Mem6rias Paroquiais de 1758 (Conclus6o)". A

Cidade de Evora. Evora: C6mara Municipal, 1994-1995 (ll S6rie, no. 1), p. 139.

'u' S. V|TERBO, op. cif. (vol. lll - S/Z), 191; P. AMENDOEIRA - "Castelo Novo / Quartel dos

Drag6es". www mon u mentos. pUMonumentos/forms/0O2 B 1 .aspx . 151 1 1 12006.
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Com a reconstrugio do Castelo Novo como quartel dos Drag6es imp6s-
se a necessidade de encontrar um outro deposito para os cereais da cidade.
Decidiu-se, para esse fim, construir um edificio de raiz, a levantar entre a rua
do Pago e o largo de S. Francisco, no tugar onde existiam os restos do paldcio
quinhentista de D. Jorge de Lencastre, duque de Coimbra e filho natural de D.

Jo6o ll, cujo talhSo foi entSo adquirido. A sua construg6o, todavia, s6 se iniciou
em 1773. Entretanto, desde 1744 que o celeiro estava acomodado na Galeria
das Damas do antigo pago de S. Francisco. As obras do novo Real Celeiro
Comum (do Monte da Piedade), edificio barroco em granito que se destaca
pelo seu monumental portal, riscado pelo mestre pedreiro Jo6o Baptista,
ficaram totalmente conclufdas no ano de 17g0182.

Se a Evora da primeira metade do s6culo XVlll ainda foi de algum modo
dinamizada, em termos arquitectonicos, pelas remodelagoes diligenciadas pela
coroa, a segunda metade caracterizou-se pela sedimentagdo de uma paralisia
que o esforgo dispendido na reconstrugSo da capital apos o terramoto de 1 de
Novembro de 1755 veio, porventura, agravar ainda mais. Os efeitos directos
desse mesmo sismo na cidade alentejana, conquanto relativamente pouco
gravosos, pelo menos d escala da destruigSo sofrida por Lisboa - "Ainda que
se sentio vehementissimo e cauzou algumas rulnas, for6o estas de pouca

congiderag6o, e todas se ach6o reparadas"183 -, evidenciaram, mais que
qualquer outro factor, o declinio de que Evora padecia desde o dealbar de
seiscentos.

Esse ocaso estd nitidamente expresso na incapacidade de muitos
proprietdrios eborenses em reparar os danos provocados pelo terramoto nas
suas casas, indiferentes ds repetidas insistdncias das vereag6es da C6mara de
Evora para que o fizessem. Poucos dias depois do cataclismo, de 12 a 22 de
Novembro, a cdmara decide, sucessivamente, notificar ,,as pessoas que

tiverem ru[nas nas paredes de suas casas para que as reparem com espeques
ou as derrubem sob pena de se mandarem votar abaixo d sua custa (...),,,

requererque sefizesse "uma vistoria (...) pela cdmara a veras ruinas que h6
pela cidade para se mandarem remediar (...)" e determinar que as pessoas

"'T. ESPANCA (1966), op. cit., pp. 187 e 188.
'"" Resposta do pdroco da freguesia da 56, reverendo Francisco Garcia da Rosa, ao ,,26o.
lnterrogat6rio" das Mem6rias Paroquiais de 1758: "Se padeceo alguma ruina no terremotto de
1755; e em quO, e se est6 j6 reparada?'. M. L. B. GRILO, op. cit., p. tSt.
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cujas moradias pudessem "servir de prejuizo ao Povo se notificassem para

reparar num termo de vinte e quatro horas ou demolir ou segurar em forma que

n5o prejudique ao povo pena de que n6o o fazendo serem condenados em seis

mil reaes e Se mandarem demOlir d sua custa."184 Quem n6o cumprisse a

decisao municipal corria o risco de ter o seu im6vel apreendido pela Cdmara.

Aparentemente, se atendermos d resposta do pdroco da freguesia da 56

na Memorias Paroquiais de 1758, acima citada, as imposig6es camar6rias

terSO Sido atendidas e aS rU[nas "reparadas". Sabemos, nO entantO, que em

1756, vdrios meses ap6s o terramoto, muitas das casas de Evora mantiveram-

se destruidas ou arruinadas por nitido desinteresse dos propriet6rios ou

incapacidade da Cdmara em repar6-las. Em 1781, os vereadores acordavam

em contratar um pedreiro, um canteiro e um carpinteiro para concertar as casas

da cdmara que se achassem "com ruina e indec6ncia". Sete anos mais tarde,

determinava-se o conserto da sala de audi6ncias da Cdmara, cujo estado

precdrio impedia que aquelas ali se realizassem.lss J5 em pleno s6culo XlX, no

ano de 1809, o senado camar5rio decidiu notificar os proprietdrios das casas

vazias da cidade, sem portas ou janelas, a fim de as repararem ou demolirem,

pois serviam de esconderijo a malfeitores.ls6

A degradagSo dos im6veis que compunham o recinto urbano juntava-se

o problema da salubridade das suas art5rias, da limpeza do lixo que se ia

acumulando nas ruas. Em Evora, a preocupagSo com a higiene das ruas

remontava ao s6culo XV, quando a CAmara se empenha contra

"as muitas esterqueiras e gogidades que se fazem em esta cidade
asy nas pragas e ruas della como em outros muitos logares e em
como muitas pessoas recebem per aazo das ditas esterqueiras e
cogidades grandes pernas e danos em suas casas e adeguas e
cavalarigas e ainda o que peyor he_recebem grandes doengas e
enfermidades em seus corpos (...)".to'

F6-lo produzindo uma s6rie de posturas camardrias, renovadas

periodicamente, talvez porque o seu cumprimento constituisse uma dificuldade

tto AHE - Livro de Actas da Cdmara Municipal de Evora no. 44, 78v-79v (1211111755), 81v

l19t 1 1 I 17 55); 82v-83 (22t1 1 I 17 55)

"u AHE - Livro de Actas da CAmara Municipat de Evora no. 50, 36 (04/08/1781), 69v
(2t03t1788\.
t'u T. FoNSEcn, op. cit.,11o.
"' c. PERETRA (1998), op. cit,6.
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para as vereag6es. Era comum o lixo acumulado diante das casas, vendo-se,
por isso, o municipio obrigado a impor aos moradores que mandassem varrer
as suas portas "cada oyto dias ( .) e que lancem os lixos ao p6 do muro,,. A
prdtica de atirar despejos e 5guas sujas pela janela foi tamb6m regula rizada e
sujeita a multa - "[...] que nom lancem dgua nem lixo de janella que seja em
cima da casa em rua publica sem primeyramente dizendo 3 vezes augua vay, e
qualquer que langar e nom disser tres vezes pague 60 soldos". D6-se, inclusive,
particular atengSo a Sreas da cidade mais sujeitas d acumulagio de lixos, como
a porta de Alconchel, onde se realizava o mercado do peixe, ameagando com
coimas quem vertesse o "caldo ou a dgua do pescado", ou o Rossio, zona muito
exposta talvez porque estava extramuros, proibindo que se langasse ali
"esterquo, salvo se por cima do outeyro da corredoira". Em contrapartida,
procurou-se aproveitar muito desse lixo como adubo nas "esterqueiras dos
farregeaes ou hortas (do corpo da vila) [...]",rr.

Apesar de proficuamente legislada, o problema da salubridade da cidade
manteve-se latente ate d centriria de XlX. Ficou registado o conflito que, por

esse motivo, a vereagdo manteve com ao rendeiro da limpeza em 1lgg. A g de
Janeiro desse ano, a cdmara requer ao procurador da cidade que n6o se

entregasse "o tiltimo quartel da renda da limpeza ao arrendat6rio dela sem
primeiro limpar a cidade que estava muito suja e tenha ficado assim do tempo
da arrematagSo e que logo fosse avisado para a limpar que nio o fazendo
como devia se mandasse fazer providencias necess6rias at6 que chegasse a

sua conta (...)'. Medida que nio terd surtido muito efeito, pois em Dezembro

determina-se:

"que fosse preso na cadeia p0blica o rendeiro da limpeza por n6o ter limpo
a cidade na forma da sua obrigagSo nem ainda as ruas p0blicas por onde
passa as prociss6es e porque sem embargo de ser advertido nfio cumpre
com o que deve mandaram como fica dito quefosse preso e que n6o saisse
da prisSo sem que a cidade estivesse limpa,,.18e

Evora chega assim ao s6culo XlX. uma cidade que se mant6m fechada
dentro dos seus muros medievais, de malha urbana compacta e irregular, com
dificuldade na conservagdo e manutengSo dos seus edificios e art6rias.

'uu ldem, ibidem. pp. 131-133.
"'AHE - Livro a'e'nctas da Cdmara Municipat de Evora no. 50,84-B4v (Og/01/17g3), 1i6v
(03t12t1783).
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Apar6ncia que estd claramente patente nas descrig6es que trds viajantes

estrangeiros, que aqui estiveram entre 1774 e 1799, fizeram da cidade. Numa

missiva remetida de Sevilha em 9 de Dezembro de 1774, um oficial inglOs

chamado Hew Whiteford Dalrymple (1750-1830)1e0, que visitara Evora em

Outubro desse ano, descreve-a como uma cidade grande, mas quase

despovoada, em rulnas, sem com6rcio nem f6bricas e toda "entregue a uma

beataria rid[cula"1e1. Na Biblioteca P0blica de Evora est6 depositada uma carta

datada de 1791, n5o assinada, mas que se atribui a um viajante estrangeiro, em

que se pode ler a seguinte referdncia a Evora:

"As Ruas desta Cidade 6 excepgSo de duas, ou tr6s sdo irregulares,
estreitas, e tortas; as Cazas sdo ainda quazi todas de hum gosto b6rbaro,
tem bastantes PalScios pertencentes aos Grandes do Reino, por aqui terem
feito a sua Rezidencia no tempo que foi Corte; porem estes Senhores
querem que na Ruina delles se conhega a antiguidade das suas familias.'1e2

Ndo deixa de sublinhar a importdncia que a presenga da corte teve para

o desenvolvimento de Evora no passado e como, findada que estS essa fase, a

nobreza que aqui tinha acorrido seguindo os reis abandonou a cidade e deixou

as suas casas ao sabor da ruina. Em 1799, o botAnico e mineralogista alemdo

Henry Frederick Linkle3 verificava que a cidade "lts indeed surrounded by walls,

wich however are fallen down in many parts (...). The town consists of narrow

crooked streets full of angles, (...)". Apontava paru a quantidade de casas

religiosas existentes em Evora como a causa do seu despovoamento: "(...)

Evora is an old town, but has much dwindled since the fifteenth century, and

t'o Sir Hew Whiteford Dalrymple era um major inglOs que estava colocado em Gibraltar e que
encetou um viagem por Espanha e Portugal no ano de 1774, com a finalidade de conhecer a
Academia nlititar fundada pelo General O'Reilly em Avila. Chegou a Evora no dia 29 de
Outubro. J. G. MERCADAL - Viajes de Extranjeros por Espafia y Portugal, Siglo XVlll. Madrid:
Aguilar S.A. Ediciones, 1962 (vol. lll), p. 645.
'"' Refere ainda que se havia comegado a construir algumas fortificag6es novas, mas que
estas nunca tinham sido terminadas. J. G. MERCADAL - "Mayor W. Dalrymple - "Viaje a
Espaffa y a Portugal". Viajes de Extranjeros por Espafia y Portugal. Madrid. Aguilar: S. A. De
Ediciones, 1962 (volume lll), p. 710.

't'BPE - Fundo Manizola, C6d.36, no. 12 Pasta 3. Documento levantado e transcrito (por
Tinia Morais Rico) no imbito do projecto "Documentagso Artistica de Evora dos s6c. XVI-XVIll'
dg CHA, coordenado por Jos6 Alberto Gomes Machado e Joaquim Caetano.

"t Deter-nos-emos mais demoradamente na vinda a Portugal de Henry Link e no livro que
dessa visita escreveu no capitulo 2.6.
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now contains at most 12 000 inhabitants, of which the enormous proportion of
twentythree religious houses may be the cause,,1ea.

Os dois 0ltimos, no entanto, fizeram questSo de satientar o valor hist6rico
de Evora atrav6s da importdncia dos seus monumentos antigos, numa

abordagem mais gen6rica em 1791 - "Esta Cidade sempre tem sido celebre
pelos seus monumentos antigos, de que ainda se v6m bastantes vestigios;

tanto dentro da mesma cidade, como nas suas vizinhangas (...), ou

destacando, em particular, a beleza das formas clSssicas do templo romano

como fez Link, que o favorece em relagio ao g6tico da catedral, dentro do gosto
pela antiguidade greco-latina que caracterizou o espirito iluminista da transigao
do s6culo XVlll para o XlX, em que ele, enquanto cientista, certamente se

integraria:

"Adjacent to it (catedral) is the Archbishop's house, and not far from that
the shambles, an old roman building, whose well-preserved Corinthian
columns are now connected by a plaster-wall. The beautiful forms however
are instantly recognized, and the eye reposes with pleasure on this
animating object, after being fatigued with gothic angles and pointed
arches"195.

Ao fazerem-no reflectiam a perspectiva da cidade que os Eborenses

vinham cultivando desde o s6culo XVl, de que a sua antiguidade era impar no

pais, que recuava para al6m da propria fundag6o do reino e que se manifestava

na viv6ncia quotidiana da urbe atrav6s do convlvio fisico com os vest[gios

arqueol6gicos e os monumentos. Comegaram aqui a definir-se os antecedentes

de uma identidade urbana que se baseard fortemente no valor hist6rico da
cidade e que se irl consolidar nos s6culos seguintes. Verificaremos nos

pr6ximos capftulos que d medida que Evora perdeu relevdncia politica e

cultural, foi cultivando o conhecimento e a divulgagio do seu passado como
fltimo recurso para recuperar o prestigio de outrora e que essa identidade

historica ser5 um dos vectores fundamentais da modernizagio da cidade a

partir do seculo XlX.

"o H. F. LINK - Travets in Portugal and through France and Spain, with a dissertation of the
IrlerSture of Portugal, and the Spanrsh and Portugueze Languages. London: T. N. Longman and
O. Rees, 1801, pp. 470- 472.
"" ldem, ibidem, p.471.
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Capitulo Vl

A cidade possivel numa conjuntura de transigdo (1801-1834).

VerificSmos atempadamente como a densidade populacional de Evora

estagnou a partir da segunda metade do s6culo Xvlll. Em 1801, centros

urbanos como Braga, Setribal, Coimbra e Elvas tinham mais de 12 000

habitantes, enquanto Evora se ficava pelos 11 6431e6. Tend6ncia que se vai

agudizando nos tr6s dec6nios seguintes, com a populagio eborense a atingir

os 9 050 individuos em 1820 e os 9 300 em 18381e7.

Sintoma da progressiva desqualificagSo politica de Evora, a estagnagdo

demogrdfica reteve a cidade atrSs dos seus muros medievais e limitou a

actividade arquitect6nica do principio do s6culo XIX a gestio do construfdo.

Tem essa gestio o seu expoente nas tr6s campanhas que mais se salientam

num periodo que termina com a ocupagio de Evora pelo ex6rcito francOs em

1808: a conclusio do Quartel dos Drag6es, a abertura da nova porta de Avis e

a adaptagSo do antigo pago arquiepiscopal a biblioteca, museu e galeria de

pinturas.

O Quartel dos Drag6es de Evora, regimento instituido por D. Jo6o V em

1736, corresponde a uma segunda e mais profunda reformulagSo do Castelo

"u Em 1801 , Lisbo a (164 731 habitantes), com grande destaque, e o Porto (43 218 habitantes)
eram as cidades mais populosas do reino. Seguiam-se Braga (16 266 habitantes), Set0bal (15
288 habitantes), Coimbra (15 210 habitantes), Elvas (12 874 habitantes) e Evora. T. B.

SALGUEIRO - A Cidade em Portugal. Uma Geografia Urbana. Porto: Edig6es Afrontamento,
1999, p. 427.

'n'A. H. de O. MARQUES (Cord.) - Nova Histlria de Poftugat. Portugat e a lnstauragdo do
Liberatismo. Direc. J. SERRAO, A. H. de O. MARQUES. Lisboa: Editorial Presenga, 2002, vol.
lX, pp. 26 e29.
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Novo de D. Manuel l, que havia sido jd adaptado a deposito do Celeiro Comum

entre 1577 e 1580. lnterrompida desde 1759, a execugdo do novo quartel foi

retomada em 1795 e prolongou-se at6 18071e8, sob a direcgio consecutiva do

tenente-coronel Tom5s de Vila Nova e Sequeiralee e do major Antonio Jose de

Santa Ana200. O resultado final deve muito a pr6-existEncia manuelina,

perceptfvel no aproveitamento da cortina primitiva, todo o flanco sul estd-lhe

adossado, e, sobretudo, na permancncia da planta quadrangular (com cerca de

66 metros de lado), com pdtio central e rematada nos dngulos com quatro

corpos salientes, em substituig6o das torres originais201.

E um ediffcio rebocado e caiado de branco, de tr6s andares, a que

correspondem, nas quatro fachadas, tr6s linhas de v6os, dispostos

hierarquicamente. A face principal, virada a Norte, para o actual largo dos

Castelos, terd avangado em relagSo d original manuelina, absorvendo uma

parcela significativa dos dois torre6es que a flanqueiam, cujo ressalto 6 menor

comparativamente ao par oposto. A massa horizontal da fachada 6
interrompida, ao centro, por um algado nobre, demarcado por pilastras e

composto, na vertical, por um portico que d6 acesso ao edificio, uma varanda

de v6o em arco, uma janela de sacada e um frontSo semi-circular que o coroa,

no qual estd inscrita uma cartela em mdrmore com as armas de Portugal. Os

algados laterais assentam em arcos cegos (quatro de cada lado) que anicham
janelas semi-circulares, em contraponto ds linhas de vSos quadrangulares dos

nfveis superiores. O p6rtico, as molduras de arcos, janelas, varandas e front6o,

o friso que sublinha o piso t6rreo, os pilares que suportam as arcadas, o

1sB Antes de 1795 houve uma retoma tempor6ria da obra por volta de 1772, ano em que as
cavalarigas foram concluidas. A estrutura do edificio estava pronta em 1804, prolongando-se a
empreitada at61807, quando o Regimento dos Drag6es ocupou o quartel, devido aos
acabamentos interiores. "Quartel de Cavallaria No. 5 em Evora". O Manuetinho d'Evora, Evora,
no 410, 1 de Dezembro de 1888 (lX Ano), p. 1.

]l] Ver novamente o capituto 1.5.

'oo Sobre este oficial sabemos que recebeu a patente de capitSo de infantaria com exercicio de
engenheiro em 1766, sendo ent6o enviado para o arquipelago de Cabo Verde, para ficar ai
colocado por seis anos. S. VITERBO - Diciondrio Hist6rico e Documentat dos Arquitectos,
Engenheiros e Construtores Portugueses. s./.: lmprensa Nacional - Casa da Moeda, s.d., vol.
lll, p. 10.
201 'Planta 

que permite deduzir que o Castelo Novo obedeceria ao modelo das fortalezas
renascentistas italianas de planta centrada, desenvolvida em torno de um p6tio quadrado e
com torres nos cantos.

62



embasamento e os cunhais que separam os corpos e algados do quartel s6o,

todos, em granito2o2.

Produto de tr6s 6pocas distintas, o Quartel dos Drag6es congrega tragos

de todas, simbiose que lhe confere uma apardncia hibrida, entre a arquitectura

militar e a civil, para a qual muito contribuiu o avango da fachada original sobre

o muro do castelo manuelino. Dessa 6poca, ficou a planta e a

monumentalidade, aspectos que provocaram no bot6nico alemSo Henry Link,

quando este passou por Evora entre 1798 e 1799, a seguinte observagSo: "At

this time a large and massive edify was building for barracks, which wi!!

certainly be unique in its kind in Portugal, when finished"203. O frontSo

semicircular, o portal encimado por uma varanda a enobrecer a fachada

principal e o jogo do contraste crom6tico entre o escuro da cantaria granftica e

o branco das paredes caiadas pertencem d fase barroca da campanha. O ritmo

composto pelos diferentes formatos e tamanhos dos vdos, assim como as

mansardas sio uma citagSo da arquitectura pombalina. As arcadas t6rreas sio
nitidamente neocl6ssicas. No conjunto, por6m, a contengSo da distribuigSo dos

elementos e a sua linearidade permitem que os diferentes corpos que formam

os edificios se articulem harmoniosamente e favorecem as qualidades

estruturais da fortaleza original.

Puramente neoclSssica 6 nova porta de Avis, aberta em 1804 pelos

cidadSos de Evora, em mem6ria do Principe D. Jo6o, regente do reino,

conforme se pode ler na inscrigSo da l6pide em mdrmore que a encima2oa:

'o' De destacar ainda, as coberturas de duas 6guas nos corpos centrais e de quatro 6guas nos
angulares, as mansardas e o beirado assente em cimalha que remata as quatro faces do
im6vel. No interior, merecem a nossa atengdo a Area de distribuigSo, na entrada, de secado
oval, os corredores cobertos por ab6badas de meio canhSo, as escadas de granito e as
pinturas murais alusivas d vida militar. De referir tambOm que aquando da reforma do ex6rcito
portugu6s encetada por Beresford, o quartel passou a ser ocupado pelo Regimento de
Cavalaria no. 5 T. ESPANCA - lnventdrio Artistico de Portugal. Concelho de Evora. Lisboa:
Academia Nacional de Belas Artes, 1966, pp. 14-16.
'ot H. F. LINK - Travels in Portugat and through France and Spain, with a dissertation of the
literature of Portugal, and the Spanrsh and Portugueze Languages. London: T. N. Longman and
O. Rees, Paternoster Row, 1801 , p.472.
'oo TUlio Espanca data-a de 1525, considerando que foi levantada para homenagear a entrada
da rainha D. Catarina de Austria na cidade. Mas, tal como Miguel Lima salienta, tomando a
placa da inscrigSo como fonte documental, 1804 e, efectivamente, o ano da construgSo da
nova porta de Avis. M. dos R. P. de LIMA - O Recinto Amurathado de Evora. Evora:
DissertagSo de Mestrado em RecuperagSo do Patrim6nio Arquitect6nico e Paisagistico,
Universidade de Evora, 1995, p. 31.
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"Nova Porta de Aviz lAberta no Anno da Esterilidade de 1804 I Sendo
Regente do Reino O Principe D. Jo6o / Pai de sevs vassallos Piedoso filho
dE D. MAriA I / OS CIDADAOS PVSERAO AQVI / AOS VINDOVROS
ESTA MEMORIA".

Mandada fazer pelo corregedor Jos6 lndcio Cordeiro, com autorizagao

do General Fernando da Costa, a nova porta de Avis foi rasgada na muralha2os

ao lado de uma homonima mais antiga, documentada desde o s6culo XlV206.

Tomando como modelo os p6rticos romanos, a porta abre-se em arco de volta

perfeita e t0nel de pouca profundidade. O arco estd flanqueado por dois pares

de pilastras simples sobrepostas, adossadas ao pano do muro, que suportam o

entablamento. Este distingue-se pelo modo como a arquitrave estd destacada e

pela altura do friso, elevado para acolher a placa em mdrmore com a
dedicatoria ao futuro D. JoSo Vl. A semethanga do arco, o friso tamb6m 6

apilastrado, embora com pilastras obviamente mais pequenas e ornamentadas

nas ilhargas por volutas. O frontSo e triangular, de tlmpano ornamentado com

um simples florSo. A clareza da sua linguagem neocl6ssica e o registo inscrito

da intengio dos Eborenses de fazer a Porta de Avis em memoria de D. Jo6o -
"OS CIDADAOS PVSERAO AQVI / AOS VINDOVROS ESTA MEMORIA' -
elevam-na d categoria de monumento ao principe regente, entroncando-a na

tradigSo dos arcos triunfais e comemorativos romanos, numa possfvel

invocagSo do passado Antigo da cidade.

No ano anterior d abertura da porta de Avis, D. Frei Manuel do Cendculo

Vilas-Boas (1724-1814)207 chegava a Evora, vindo de Beja, para tomar posse

'ou No avesso da porta de Avis, sobre o t(nel, embebida na espessura da muralha, estd a
ermida da Senhora do O, fundada em 1482.
'ou Esta foi entaipada somente depois de 1806. Hoje sio ainda visiveis, sobre o seu antigo
arco, fragmentos do fresco que a ornamentava, uma representagfio de "A Fuga para o Egipto".
M. dos R. P. de LIMA, op. cit., p.32.
207 

Nascido em Lisboa, no seio de uma familia de modestos artifices - o seu pai era ferreiro -,
foi baptizado Manuel Martins, que substituiu por Manuel do Cendculo quando entrou para a
vida religiosa, a que acrescentou Vilas-Boas, nome de uma das par6quias da diocese de Beja,
que dirigiu, e que lhe foi concedido por favor r6gio em 1771. A sua integragSo na carreira
religiosa terd sido condicionada, precisamente, pelas parcas posses familiares. Assim, em
1736, entra para o col6gio da CongregagSo do Orat6rio em Lisboa. Tr0s anos mais tarde,
ingressa na Ordem Terceira de S. Francisco. No ano seguinte, professou no Convento de
Jesus e parte para Coimbra, onde se doutora em Teologia (1749) e ensina Teologia no colEgio
de S. Pedro. Regressa a Lisboa em 1755, assumindo a partir de entdo, sucessivamente, os
encargos de inspector das igrejas e beneficios das ordens militares (1758), capel5o-mor das
armadas reais (1764), Provincialda sua ordem (1768), confessor e depois preceptor (1770) do
Principe da Beira, D. Jose (filho da futura D. Maria l), e Presidente da Real Mesa Cens6ria. A
sua proximidade politica com o Marqu6s de Pombal permite-lhe fazer parte das muitas
comiss6es pombalinas para a reforma do ensino, nomeadamente da Junta da Provid6ncia
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do arcebispado, como sucessor do falecido D. Frei Joaquim Botelho de Lima

(1717-1800) 208. Ao transferir-se para Evora, Cendculo, bibliofilo e coleccionista,

trouxe consigo grande parte do seu esp6lio livresco, artfstico e arqueologico,

muito enriquecida durante o seu bispado bejense e mantida por ele no seu

gabinete particular na 56 e no Museu Sesinando Cen6culo Pacense, que havia

fundado em 179120e.

A ideia de criar uma Biblioteca Priblica em Evora 6, no entanto, anterior d

vinda de Frei Manuel do Cen6culo para a cidade. Ter5 despontado com o seu

antecessor na diocese eborense, D. Joaquim Botelho de Lima. Este fora o
primeiro a pretender estabelecer uma Livraria de acesso priblico na cidade de

Evora, tendo conseguido, para esse fim, uma bula pontificia e o benepldcito

r6gio e doado a sua valiosa biblioteca pessoal de dois mil volumes21o. Frei

Manuel do Cendculo ter6 encontrado na iniciativa antecedente de Botelho Lima

terreno f6rtil para implantar, em Evora, o modelo de biblioteca-museu que ele

conheceu quando viajou at6 Roma para assistir ao Capitulo Geral da Ordem

Terceira de S. Francisco no ano de 1750, como a fundada por Angelo Maria

Querini, bispo de Brescia2l't' "As famosas Bibliothecas, que se represent6rio d

Literdria, de que foi conselheiro. J. A. G. MACHADO - Um Coleccionador Portuguds do Sdculo
das Luzes: D. Frei Manuel do Cendculo Vilas-Boas, Arcebispo de Evora. Evora: Publicag6es
Ci6ncia e Vida, Lda., 1987, pp. 7 e 8; J. O. CAETANO - "Os Restos da Humanidade. Cendrculo
e a Arqueologia". lmagens e Mensagens, Escultura Romana do Museu de Evora. s./.: lnstituto
Portugu6s dos Museus, Museu de Evora, 2005, pp. 49-51.
"o D. Joaquim Xavier Botelho de Lima fora confirmado arcebispo de Evora a 15 de Dezembro
de 1783, tomando posse do cargo no dia 22 de Margo do ano seguinte. Do seu pontificado,
destacam-se as obras importantes que fez na tribuna da catedral. Frei Manuel do Cen6culo foi
nomeado arcebispo de Evora a 6 de Margo de 1802, mas s6 assumir6 oficialmente o cargo no
dia 11 de Novembro de 1803. F. de ALMEIDA- Hisf6ria da lgreja em Portugal. Porto. Lisboa:
Livraria CivilizagSo, s.d. (vol. lll), p. 532; F. A. L. VAZ- "A Fundagio da Biblioteca Ptiblica de
Evora". Frei Manuel do Cendculo - Construtor de Bibliotecas. Coord. F. A. L. VM, J. A.
CALIXTO. Casalde Cambra: Caleidoscopio, 2006, p. 60.

'ot Criado em 1791, o nome do museu teve origem na sua localizagSo, sito que estava na
ermida de S. Sezinando, entre o col6gio jesuita de Beja, que Cen6culo ocupou pago episcopal,
g."a r.greja do Salvador. J. CAETANO, op.cif., p. 53.
''" E possivel que Frei Manuel do CenSculo tenha sabido das iniciativas de Botelho de Lima
logo que realizadas, pois mantinha contactos directos com este - chegou a substitul-lo na
sagragSo do Convento da Serra de Ossa em 1797 e a estacionar no pago do arquiepiscopado
eborense. Em Evora, Ceniculo encontrou os volumes ofertados por Botelho de Lima d nio
concretizada biblioteca dispersos pelas divis6es do pago. J. S. RIBEIRO - Apontamentos
Hist6ricos sobre Bibliotecas Portuguesas. Coimbra: lmprensa da Universidade, 1914, p. 51; F.
A..L.VM (2006), op. clt., p.59.
'" No percurso at6 Roma teve oportunidade de conhecer ainda as bibliotecas Real de Madrid,
da Universidade de Alcal6 e da Universidade de Turim. J. C. BRIGOLA - "Frei Manuel do
Cen6culo - Semeador de Bibliotecas e de Museus. O Conceito de Biblioteca-Museu na
Museologia Setecentista". Frei Manuel do Cendculo - Construtor de Bibliotecas. Coord. F. A. L.
VM, J. A. CALIXTO. Casal de Cambra: Caleidosc6pio, 2006, p. 47; J. O. CAETANO, op. cit.,
p.50.
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nossa curiosidade nas Cidades eruditas da nossa passagem, Ievant6r6o

milhares de ideas que se comegar6o a reproduzir, como o tempo hia

permitindo"212. Modelo que ele j5 teria intentado concretizar em Beja, enquanto

bispo daquela cidade alentejana, conforme indicia uma "aguada" e sete

desenhos (algados, plantas e cortes) assinados pelo arquitecto Joaquim de

Oliveira2l3, depositados na Biblioteca Priblica de Evora e at6 hoje nio referidos

pelos investigadores, com excepgSo de Gabriel Pereira que os inventariou2la.

O prop6sito da "aguada" aparenta ser o planeamento de um complexo

arquitect6nico, da distribuigSo dos edificios que o constituem por um terreno.

Legendada, a "aguada" tem, ali, as funcionalidades previstas nitidamente

discriminadas, destacando-se o "Museu e Livraria" e o "Pago dos senhores

Bispos"21s. Os desenhos corresponderSo, pela simetria detectada entre as

plantas - um rect6ngulo intersectado, ao centro, por um corpo quadrangular - e

pela dupla valOncia do programa enunciada nas mesmas, nos algados e nos

cortes216, ao projecto pormenorizado do museu e da biblioteca, em que o brago

esquerdo do edificio estaria destinado ao museu e o direito d livraria, com a

galeria e a sala de leitura a ocuparem o primeiro piso, enquanto as respectivas

oficinas eram relegadas para o n[vel t6rreo. A linearidade da fachada principal,

sublinhada pela balaustrada e enobrecida pelo duplo frontSo triangular do

"' M. do CENACULO - Mem6rias Historicas e Appendix Segundo [ .] Para Observdncia e
Esfudos da Congregagdo da Ordem Terceira de S. Francr.sco. Lisboa: Na Regia Officina
Typografica, 1794 (V 2), 203. Citado de M. D. DOMINGOS - "Biblioteca de Bibliotecas. A
G6nese da Biblioteca PUblica no Pensamento de Ceniculo". Frei Manuel do Cendculo -
Construtor de Bibliotecas. Coord. F. A. L. VAZ, J. A. CALIXTO. Casal de Cambra:
Caleidoscopio, 2006, pp.23 e24.
''o Sobre Joaquim de Oliveira sabemos que a sua actividade profissional est6 balizada nos
anos de 1753 e 1803, tendo participado na recontrugSo pombalina de Lisboa. Foi arquitecto da
Junta do Com6rcio (desde 1762), "segundo-arquitecto" das obras dos pagos reais; arquitecto
das obras do Conselho da Fazenda (nomeado a 17 de Maio de 1780), medidor da casa das
obras de Lisboa (a partir de 4 de Fevereiro de 1788) e arquitecto do Senado. S5o-lhe atribuidas
as autorias dos Armaz6ns da Cruz da Pedra, do restauro e da ampliag6o do convento de S.
Bento da Saride (1776-1781), da reedificag5o do Quartel da Cruz da Taboada e da reparagSo
do convento da ordem militar de Santiago de Espada (1801). EstS ainda documentada a
assistOncia que fez a uma vistoria ao mosteiro de S. Bento da Sa0de a 3 de Fevereiro de 1791,
para ali se instalar o cart6rio do registo das Merc6s. W. ROSSA - "Joaquim de Oliveira (act.
1753-1803)". DicionArio da Arte Barroca em Pofiugal. Lisboa: Editorial Presenga, 1989, 329-
330.

"o G. PEREIRA - Cartas Geographicas e Topographicas, gravadas ou manuscriptas
conservadas na Bibliotheca Plblica de Evora. s.l.: s.n., 1880, p. 5.
21s lncluia ainda oficinas, jardim e p6tios. BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Desenho 21.
216 "Frente da Caza do Museu e Livraria, Sala Principal da entrada", "Prospecto da caza da
Livraria, do lado do meio dia", "Especado ou perfil da livraria e oficinas", "Planta do plano de
Cima da caza do Muzeu, e caza da Livraria, e Offecinas da mesma", e "Planta do passim do
Muzeu, e Offecinas = da Livraria, e Offecinas da mesma". BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1,

Desenhos 6-9
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tramo central (o do portal), e a depuragdo geom6trica das restantes faces

configuram um edif[cio neocl6ssico.

Embora nenhum dos desenhos esteja datado ou fornega qualquer

refer6ncia sobre a identidade do seu/s encomendador/es e do sitio para onde

haviam sido realizados, a indicagdo na legenda da "aguada" que o terreno a

ocupar pertencia ao "Col6gio Norte", a articulagSo com um "Pago dos senhores

Bispos", a assinatura de Joaquim de Oliveira e a dupla funcionalidade (museu e

biblioteca) tornam plausiveis Beja como destino do projecto e Frei Manuel do

CenSculo como seu mentor.

As referdncias ao "Col6gio Norte" e ao "Pago dos senhores bispos"

aludir6o ao col6gio jesuita de Beja, expropriado d Companhia de Jesus ainda

inacabado (havia sido iniciado em finais do s6culo XVll) com a expulsio da

ordem de Portugal em 1759 e cedido pelo Marqu6s de Pombal, a 6 de Junho

de 1771, para que fosse convertido em pago do muito recente bispado bejense

- criado por decreto 10 de Julho de 1770217. A obra de adaptagSo do col6gio a

pago foi entregue a Joaquim de Oliveira218, possivelmente porque fazia parte

do c[rculo de relag6es pessoais de Frei Manuel do Cen5culo, o primeiro bispo

de Beja. O tratamento carinhoso de primo que CenSculo dd a Joaquim de

Oliveira na sua correspond6ncia evidencia essa familiaridade e at6 denota a

existOncia de um grau de parentesco entre os dois21e. A proximidade entre

ambos tamb6m justificaria a recorrente intervengSo de Joaquim de Oliveira em

campanhas a que Frei Manuel do Cen6culo esteve associado, designadamente

em Lisboa, na reconstrugio p6s terramoto de 1755 da igreja de Nossa Senhora

das Mercds e na remodelagdo do Convento de Jesus para receber a Academia

das Ci6ncias220. Este passado comum reforga a hip6tese do projecto de

'17 Estaria previsto complementar a obra do pago com o levantamento de uma catedral. T.
ESPANCA - lnventdrio Artistico de Portugal. Distrito de Beja. Lisboa: Academia Nacional de
Bglas-Artes, 1992 (vol. Xll), p. 't66.

"t J. o. CAETANo, op. cit., p. s6.2" Na Biblioteca PUblica de Evora estSo depositadas cinco cartas de Joaquim de Oliveira para
Frei Manuel do Cen5culo, catalogadas do n0mero 2453 ao 2457. Na primeira, remetida de
Lisboa a 29 de Fevereiro de 1776, o arquitecto d6 noticias de uma prima e de uma tia e alude a
uma certa intriga, pouco clara, urdida contra Cen6culo. As restantes s5o datadas de 21 de
Setembro de 1778 (refer€ncia dr medig5o e construgSo de um adro), de 18 de Julho e 26 de
Setembro (duas redigidas no mesmo dia) de 1780. Catdlogo da Corresponddncia dirigida a Fr.
Manuel do Cendcuto Vilas-Boas. Evora: Publicag6es da Biblioteca P0blica e Arquivo Distrital de

fyora, 1946 (vol. lll), pp. 144 e 145.
"o Nas Merc6s e-lhe atribuida a autoria da nova fachada e do adro. N. de ARAUJO -
Peregrinag1es e/n Lisboa. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, s.d. (Livro 5), pp.39-41; S. VITERBO,

67



"Museu e Livraria" assinado por Joaquim de oliveira corresponder a uma

solicitag5o de Frei Manuel do Cendculo para Beja. A solicitagdo adviria da

necessidade de acolher e exibir a biblioteca e as colec96es artlstica,

arqueologica e naturalista de Cen6culo, sobretudo a de antiguidades, que teve

um substancial enriquecimento em Beja. De facto, recolhido na metr6pole do

seu bispado depois da morte de D. Jos6 I e do consequente afastamento da

governagdo do reino do Marqu6s de Pombal, seu protector, numa esp6cie de

auto-exilio, Cendculo p6de cultivar o seu gosto pelo coleccionismo e pela

arqueologia, patrocionando escavag6es, em Troia e nos arredores de Beja, e

reunindo cerca de 160 esp6cimes arqueol6gicos, entre l6pides, fragmentos de

escultura e arquitectura, e inscrigoes medievais e modernas221. o projecto,

contudo, n5o se ter6 concretizado222, ficando o aceryo da biblioteca e as

colec96es dispersos pelo gabinete particular do bispo na lgreja do Salvador,

onde estava provisoriamente sedeada a s6, pelo pago, e pelo Museu

Sesinando Cendculo Pacense, fundado em 17g1223.

Frei Manuel do Cendculo n6o trouxe de Beja para Evora todo o acervo da

sua colecAao22a

necessitava de

, quer pela dificuldade em transportd-la, quer porque

criar as condig6es logisticas adequadas para acolh6-la,

deixando parte do seu espolio arqueol6gico na igreja de S. Sisenando, levando

consigo apenas as pegas mais valiosas225. Talvez por isso tenha dado

prioridade d instalagSo da sua biblioteca, destinando-a d ala oriental do pago

arquiepiscopal, onde havia funcionado o col6gio dos Meninos do Coro da 56,

ligada ao corpo principal do edificio por um passadigo. No pago propriamente

dito ficariam o museu (antiguidades e curiosidades naturais), a galeria de

op. cit., 1988 (vol. ll), pp 219-222; J. de CASTILHO - Lisboa Antiga. Lisboa: Antiga Casa
Bertrand - Jos6 Bastos, 1903 (2a ed.), pp. 283 e 284; F. de ANDRADE - Do Convento de Nossa
Senhora de Jesus. Lisboa: Editorial lmp6rio, 1946, pp. 14 e 93; A. M. eUARESMA - porto Covo
- "Um Exemplo de Urbanismo das Luzes". Anais da real Sociedade Arqueotogica Lusitana,2a.
serie, 1988 (ll), p. 208.

:::J c BRIGOLA (2003), op. cit., pp.428 e 429 (n 252).
"' A insuficiOncia de rendas cobr6veis acabou por fazer demorar as obras da construgio da
catedral e da adaptagdo do colegio a pago, que acabaram por ser interrompidas quando
Cen5culo deixou o bispado, ficando a 56 muito inacabada. O museu e a biblioteca nem sequer
ggiram do papel. T. ESPANCA (1992), op. cit., pp. 166 e 167.
"' O nome do museu teve origem na sua localizagSo, sito que estava na ermida de S.
Sezinando, entre o pago episcopale a egreja do Salvador. J. CAETANO, op. cd., p. 53.
"" Coube a Augusto Filipe Sim6es conseguir, em pleno s6culo XlX, a transferOncia para Evora
do esp6lio deixado por Cendculo em Beja. J. O. CAETANO, op. cft., p. 56.
"' J. S. RIBEIRO - Historia dos Esfabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de
Portugalnos Successivos Rernados da Monarchia. Lisboa: Typographia da Academia Real das
Sciencias, 1873 (Tomo lll), pp. 337 e 338.

68



pinturas226 e o monet5rio227. Para o efeito, CenSculo teria planeado uma

remodelagSo profunda das duas edificag6es arquiepiscopais, recorrendo

novamente aos pr6stimos de Joaquim de Oliveira, como concluimos por outra

s6rie de desenhos assinados por este arquitecto, em ntmero de catorze, entre

plantas, algados, cortes e desenhos228. Entre estes, quatro minuciosas plantas

dos dois pisos do pago e do col6gio indiciam que Joaquim de Oliveira comegou

por preparar a intervengdo realizando um exaustivo levantamento dos dois

im6veis22e. O riltimo ano de actividade registada do arquitecto pombalino, 1803,

sugere que os desenhos em questSo tenham sido executados entre a

nomeagSo de Frei Manuel do Cen6culo para o arcebispado de Evora, em 1802,

e a efectiva assungSo do cargo no ano seguinte.

A exist€ncia de dois algados com a representagSo do perfil do passadigo

que ainda hoje liga o edificio do museu ao da biblioteca e de outros dois com a

marcagSo do respectivo v5o de acesso'3o confirmam a sua identidade e

permitem a dedugSo que Joaquim de Oliveira terl elaborado um par de

propostas para a remodelagSo de ambas fachadas, da do pago transformado

em galeria, virada a Nordeste, e da do col6gio transformado em livraria, virada

a Sul. Nas duas, Joaquim de Oliveira optou por um classicismo menos apurado

que no projecto para Beja, embora n6o chegue a atingir o dinamismo ondulante

da fachada da igreja das Merc6s em Lisboa, exc6ntrica d ortodoxia pombalina,

o que faz com que muitos autores contestem a autoria que lhe 6 atribuida. A

"Livraria" e o Museu para Evora estSo mais pr6ximos da tendencia

"u Segundo a Retagdo das pinturas que o Ex. Sr. Don Frei Manuel do Cendcuto deixou na
Livraria Eclesi4stica e Plblica da Metr6ple Eborense para uso P(tblico, elaborada logo ap6s o
falecimento do arcebispo em 1814, a colecgSo de pintura contava com 478 obras. Nio
sabemos, por6m, qual o n0mero das trazidas de Beja e quantas foram adquiridas entretanto,
estando Frei Manuel do Cen6culo j6 em Evora. J. A. G. MACHADO, op. cit., p. 42.
227 A colec7so era constituida por mais de sete mil exemplares de numism6tica, 160 l6pides e
fragmentes escultoricos, algumas centenas de pinturas e uma ignorada quantidade de
esp6cimes de naturdlia. O Monet6rio tinha moedas godas, portuguesas (medievais e
modernas), romanas e mouras. F. A. L. YAZ, op. crT., pp. 63 e 64.
"" BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Plantas 45-51.
"t Em que todas as divis6es estdo assinaladas numericamente, remetendo essa numeragSo
para um rol de referdncias com quatro p6ginas, anexo is plantas: "Plano inferior", "Plano
inferior do pavimento das ofecinas das logas", "Plano Superior" e "Plano Superior do Pavimento
nobre". Tamb6m far6 parte deste levantamento o que aparenta ser um algado da fachada do
pago arquiepiscopal. Assim o indica a sua implantagSo no terreno, num suave declive que faz o
imovel ter dois pisos na primeira secgSo e terminar com tr6s pisos na Ultima secgSo, e a roseta
que fecha a moldura superior recortada dos vSos do riltimo piso, semelhantes is que ainda
podemos ver, hoje, a ornamentar as janelas do primeiro andar da Biblioteca P0blica. Destaque
a-inda para o frontSo barroco da porta principal. BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Plantas 6 - 9.

"' BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Plantas 53-55 e 57
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predominante na reconstrugSo de Lisboa, d qual n6o foram alheias influ6ncias

dos barrocos italiano e centro-europeu, matizados por uma maior sobriedade -
no uso de dguas-furtadas e nas grandes janelas rasgadas sobre os portais, em

que se denota o ascendente de Ludovice, possivelmente por via de Mateus

Vicente (veja-se a fachada de cerimonia do palScio de Queluz)231.

Uma das propostas previa a uniformizagio da feigdo de ambos os

ediflcios, fazendo-se avangar as fachadas da biblioteca e do museu em relagSo

d estrutura original e riscando-se algados compostos por tr6s tramos, com os

laterais a se ficarem pelos dois pisos, enquanto o central atingiria o terceiro por

meio da implantagio de uma ampla dgua-furtada, rematada por frontio

triangular e ladeada por volutas232.

No que concerne ao outro projecto, Joaquim de Oliveira distingue a

fachada da biblioteca da do museu. Para o museu, comparando com o projecto

anterior, modifica somente o nfmero de tramos e o coroamento da fachada

principal233. O nfmero de tramos cresce para cinco, mas sem alterar a largura

do algado, pois coincidem com as linhas de vios. No coroamento da fachada

principal, a empena da cobertura de duas Sguas 6 deixada a descoberto e

decorada com almofadas e pilastras e vazada por janeldo, encimado por

escudo e encaixado, pela base, num frontSo curvo quebrado que remata o

tramo central do algado23a.

Na fachada da biblioteca23s, o tramo central fica restringido aos vSos do

portal e da grande janela que se lhe sobrep6e, culminando num simples frontio

triangular, decorado nos v6rtices com fogar6us e urna, e de timpano vazado

por uma pequena janela que forma uma esp6cie de falsa 6gua-furtada. A

231 Jos6 Eduardo Horta Correia salienta a proximidade de Joaquim de Oliveira com Mateus
Vicente na reconstrugSo dos templos localizados nas margens da Lisboa pombalina,
pertencentes is ordens religiosas que se afirmaram ideologicamente tamb6m d margem da
nova sociedade, mantendo-se numa linha de continuidade da 6poca joanina, expressa
normalmente atrav6s de um gosto barroco tardio de sabor "borrominesco". J. E. C. H.
CORREIA - Vila Real de Santo Ant6nio. Urbanismo e Poder na Politica Pombalina. Porto:
F.A.U.P., 1997, 203 e 204.
"' BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Desenhos 26-28 e 32

"' BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Desenho 34

"o Este algado, no entanto, inclui ainda a possibilidade de uma solugSo alternativa para o
remate da fachada do museu. Nesta, o janelSo e o frontSo quebrado sio substituidos pela
inclusSo na empena de um terceiro nivel, um mezanino que abrange os tr6s tramos centrais, os
mais pequenos, e que tamb6m seria rematado por um escudo. A solugSo alternativa articula-se
com a anterior atrav6s da montagem de uma pequena folha colada por uma das extremidades,
permitindo assim sobrepor o desenho da nova proposta de remate da fachada ao algado e criar

-o^efeito de estar-se perante um segundo projecto. BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Desenho 24
"' BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Desenho 23
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ladear este front6o, sim6tricas, duas verdadeiras 6guas-furtadas, a pontuar o

eixo dos dois tramos laterais. Cornijas, pilastras e cunhais completam o

enobrecimento de um algado que 6, talvez, aquele em que a experiEncia de

Joaquim de Oliveira na reconstrugSo de Lisboa estS mais presente e em que a

economia dos elementos acrescidos e a simplicidade das solug6es conseguem

o resultado arquitectonicamente mais coerente, evitando o efeito de

sobreposigSo do novo sobre o preexistente que os restantes desenhos

transmitem.

Em ambos os projectos, pelos cortes e pelas plantas por que sio
constituidos, tanto a sala de leitura ("Sala PUblica") da biblioteca como as

galerias do museu deveriam ficar situadas no primeiro piso, o andar nobre236.

Salvaguardando opg6es distintas para a abertura das fontes de iluminagdo do

interior (na empena ou por 6guas-furtadas) e dos vSos das portas de acesso,

ambos os projectos revestem as paredes da "Sala P0blica" de estantes para o

aceryo bibliogr6fico, arrumado por tem6ticas237. Seguiam o modelo de

biblioteca que Cen6culo deve ter conhecido em Espanha e, principalmente, em

It5lia238, como fica bem patente pela presenga, entre os desenhos de Joaquim

de Oliveira depositados na Biblioteca P0blica de Evora, de tr6s gravuras do

interior da Biblioteca Casamatense em Roma (cortes longitudinal e

transversal)23s, cuja similitude com o desenhado para a "Livraria de Evora" lhe

concede o estatuto de prot6tipo inspirad ofao.

236 O corte longitudinal do museu permite-nos ver os diferentes aspectos da organizagio do
espago e da construgdo, incluindo as traves de sustentagdo da cobertura. As plantas dos pisos
t6rreo e superior mostram, neste, duas galerias dispostas paralelamente (tem a maior,
sensivelmente, o dobro da dimensdo da menor) e o corredor que as liga e se prolonga pelo
passadigo que dd passagem i biblioteca, e, naquele, a seccionagSo das vdrias divis6es, nio
identificadas. BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Plantas e Desenhos 37-39
"' BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Plantas e Desenhos 40-44
"t Ter-se-e baseado na organizagio do espago da biblioteca do lnstituto Specula de Bolonha,
sedeado no Palazzo Poggi, com as suas salas abertas para o claustro e divididas por Areas de
saber, uma das que Cendculo visitou aquando da sua viagem a Roma em 1750. J. O.
CAETANO, op. cif., p.50.
"t BPE, Gaveta 8, Pasta no. 1, Gravuras s/n. A Biblioteca Casanatense nasceu de um fundo de
25 000 volumes e 160 000 escudos legado em testamento, a 5 de Outubro de 1698, pelo
cardeal Girolamo Casanete, destinado d construgSo de uma grande biblioteca p0blica na
cidade de Roma, junto ao convento domicano de Minerva. O edificio da Biblioteca
Casanatense foi iniciado ainda antes da morte do cardeal, tendo a obra sido dirigida pelo
arquitecto Antonio Borioni, com projecto atribuido a Carlo Fontana. A sua inauguragSo ocorreu
a 3 de Novembro de 1701. Enciclopedia ltaliana di Sciense, Lettere ed Arti. Milano: lnstituti
Glovanni Treccani, 1931, vol. lX, pp. 282 e 283.
240 O modelo, por6m, est6 j6 patente na rica e elegante livraria do Convento de Jesus
(Academia das Ci6ncias), construida de 1771 a 1800, igualmente por iniciativa de Frei Manuel
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Sem legendagem que nos informe da localizagdo das oficinas, dos

gabinetes de trabalho e dos depositos de livros, apenas podemos conjecturar

que funcionariam nos pisos t6rreos, baseados na divisio dos espagos

interiores representada nos cortes e nas plantas, e sobretudo por analogia com

as directrizes determinadas por Cen6culo para a Biblioteca P0blica de Lisboa,

quando era presidente da Real Mesa cens6ria na d6cada de 1zlo2at, qr"
conhecemos gragas a uma nota manuscrita enviada por ele a Reynaldo

Manuel, o Arquitecto Geral de Obras P0blicas em 1773. Para Lisboa, Frei

Manuel do Cendculo havia estabelecido, como programa, uma biblioteca bem

proporcionada e majestosa, capaz de acolher milhares de volumes, com um

grande 6trio "para ornato" e acesso ao andar superior, o principal, onde

ficariam situados a "Sala Pfblica" e os gabinetes para os censores ou outros

ministros que realizassem trabalhos especiais, amanuenses e copistas.

Programava-se ainda a exist6ncia de um gabinete para o Bibliotec6rio Maior;

salas para os restantes bibliotecdrios, os livros (distribuidos por faculdades e

mat6rias), os mapas, os globos, as raridades, os manuscritos e os c6dices;

uma galeria ou duas salas para o monetdrio, os desenhos, as estampas e as

pinturas dos mestres, que ele considerava fundamentais numa biblioteca; e

oficinas de encadernagSo, armaz6ns de materiais de imprensa e depositos de

livros e manuscritos de "inferior ordem"242.

As semelhangas que detectamos na sala de Leitura Gerar que

conhecemos actualmente e os dois projectos de Joaquim de Oliveira apontam

para a possibilidade de estes serem os tinicos de alguma forma concretizados

durante a campanha de obras iniciada em 1803 e prolongada, sem grandes

incidentes, at6 1805, com um custo que rondou os 6.800.000 r6is.

Concomitantemente, Frei Manuel do Cen6culo preparou ainda uma "segunda

casa" no pago arquiepiscopal para albergar as suas coleca6es, com a qual

do Cendculo e sob planos de Joaquim de Oliveira. A. F. PIMENTEL - "Bibliotecas". Dicion1rio
da Afte Barroca em Portugal. Lisboa: Editorial Presenga, 198g, p. 90.
'o' A Mesa Cens6ria tinha-se atribuido a missSo de inltituir uma biblioteca publica, d altura das
maiores da Europa, que substituisse os "estabelecimentos liter6rios", como a Biblioteca Real,
que tinham desaparecido com o terramoto de 1755. M. D. DoMINGoS (2006), op. cit., p.2s; J.
E. PEREIRA - "Ribeiro dos Santos, Cendculo e a CriagSo da Biblioteca P0blica". Frei Manuel
do Cendculo - Construtor de Bibliotecas. Coord. F. A. L. VAZ, J. A. CALIXTO. Casal de
9ambra: Caleidoscopio, 2006, p. 20.
'*' M. D. DOMINGOS - "A Primeira Biblioteca P(blica Portuguesa, 1775-1795. planos,
Projectos e Primeiros Fundos". Cadernos BAD (1), Lisboa, 1994, pp. 62, 65 e 66; M. D.
DOMINGOS (2006), op. cit., pp. 34 e 35.
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despenderia a soma de 3. 479.260 reis no pagamento de pedreiros,

carpinteiros e langadas. A sua remodelagio, contudo, nio cumpriu o espago

definido na planta elaborada pelo arquitecto Joaquim de Oliveira.

Eventuais dificuldades na continuagdo do financiamento da empreitada,

agravadas pela conjuntura das invas6es francesas (1807-1811) e da 6poca

p6s-invas6es243, ter6o ditado a inconsequ6ncia da maior parte da remodelagSo

projectada com a nomeagSo de Cendculo para arcebispo de Evora2ao. Fica,

por6m, como registo derradeiro das possibilidades de intervengdo na cidade

sob o ocaso do Antigo Regime e de ambigSo inconcretizada de construir uma

arquitectura digna do passado de Evora.

As consequ6ncias da segunda invasSo napole6nica (1808) foram

particularmente gravosas para os Eborenses. Perante o avango do ex6rcito

franc6s, as autoridades de Evora tentaram resistir-lhe com uma defesa

sustentada em 1600 homens, Portugueses e Espanhois, e no bloqueio com

tapumes de pedra e argila de tr6s das cinco portas da cidade, que pouco tempo

conseguiram suportar o ass6dio da artilharia e dos soldados franceses. Estes,

em n0mero de I 000 e comandados pelo general Loison, tomaram a cidade

pela porta do Rossio na tarde do proprio dia em que chegaram aos seus

arrabaldes , a 29 de Julho de 1808245. Como represSlia pela sua resist6ncia,

Evora foi vitima de um violento saque que se prolongou at6 ao dia 31, a que

nenhum convento ou igreja ter6 escapado2ao. Os vandalismos, as pilhagens, as

'ot Entre 1805 e 1808, pouco ou nada se avangou nas obras de adaptag6o do pago a biblioteca
e museu. Mesmo assim, recebeu a visita do Principe Regente D. Jo5o, acompanhado da sua
mulher, a Princesa D. Carlota Joaquina, em 1806. As invas6es napole6nicas interromperam
definitivamente os trabalhos e embora Frei Manuel do Ceniculo retomasse o projecto da
biblioteca logo ap6s a derrota dos franceses, com os respectivos estatutos a sairem em 1811,
o estado da economia do pals ter6 obrigado ao reequacionamento da dimensSo do projecto.
Em 1813, o museu comegou a ser organizado pelo bacharel Francisco de Paula Velez e o
catdlogo da livraria comegou a ser feito por Jos6 da Estrela Marques, coadjuvado por Jos6
Const6ncio Lopes da Cruz. F. A. L. VAZ, op. cif., pp. 60-62, 65 e 66.

'oo Apenas a sala de Leitura Geral e um gabinete da biblioteca ficaram concluidos em 1805,
mantendo-se como 0nicos at5 1844. O gabinete desapareceu em 1877 para permitir a abertura
de uma nova entrada na biblioteca. G. PEREIRA - "A Bibliotheca Publica d' Evora". O
Manuetinho d' Evora, Evora, no.71,30 de Maio de 1872 (Ano ll), 1.

'ou J. A. das NEVES - Hist1ria Geratda lnvasdo dos Franceses em Portugale da Restauragdo
deste Reino. Porto: Edig6es Afrontamento, s.d (tomos lll, lV e V), pp 249 e 250.
'ou Muitos dos objectos de culto e alfaias saqueados acabaram por ser recuperados por
pessoas que os compraram numa feira de trastes e preciosidades que soldados franceses
organizaram em Elvas, devolvendo-os depois irs igrejas a que pertenciam. J. A. das NEVES,
op. ct., pp. 250-252 e 259; F. A. L. VM - "Evora Lastimosa e outros textos sobre o saque de
Evora pelos franceses em 1808". Cuttura - Revisfa de Hist1ria e Teoria das /deras. Lisboa:
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agress6es e as mortes perpretados pelos franceses naqueles trds dias

causaram tao forte impressSo nos Eborenses que se assistiu, quase

imediatamente, ir produgdo de uma s6rie de narrativas dos principais incidentes

entSo ocorridos2aT. Destaque para o relato redigido por Frei Manuel do

Cendculo, um dos protagonistas dos acontecimentos narrados, quer como uma

das autoridades da cidade a aftura, quer na tentativa de contengio da

agressividade do invasor, quer enquanto vitima - alguns dos objectos mais

valiosos da sua colecgso foram roubados, incluindo grande parte do monet6rio,

verificando-se tamb6m a destruigSo de muitos dos seus livros, manuscritos e

raridades exoticas, chegando o pr6prio Cen6culo a ser preso pelo ex6rcito

ocupante em Beja2a8.

se o cerco do ex6rcito franccs d cidade, pelo pouco tempo que durou,

Centro de Historia da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, vol. '15 (2a s6rie), 2002, pp. 1g1-
210.
247 Ve, Frei Manuel do Cen6culo, Memoria Descriptiva do assa/fo, entrada e saque de Evora
pelos Francezes, em 1808. lmprensa e expensas do Municipio em gratiddo e lembranga do
Arcebispo D. Frei Manuel do Cendculo Villas Boas, 1808 (impresso e editado em 1887 pela
Minerva Eborense, com pref6cio de Ant6nio Francisco Barata); JoSo Limpo Pimentel de
Lacerda, Mappa Historico-Militar-Politico, e Moral da Cidade de Evora, ou exacta narragdo do
TerrivelAssalfo, que d mesma Cidade deu o General Loison com hum Exercito de nove m1
homens em o Fatal Dia 29 de Julho de 1808 (Lisboa, Oficina de Ant6nio Rodrigues Gathardo,
1814); Ant6nio Mexia Fouto GalvSo Pereira, Evora no Seu Abatimento, gloriosamente exaltada
ou Narragdo hist6rica do Combate, Saque e Crueldades praticadas pelos Francezes em 29. 30.
E 31. De Julho de 1808 na Cidade de Evora, com huma breve exposlgSo das suas
antecedencias, e conseguencias, para maior clareza da historia. Dedicada ao Principe Regente
Nosso Senhor, em nome da mesma Cidade pelos Deputados, que ella mandou 6t Suprema
Regencia do Governo da Corte, e Rernos, e escrita pelo Bacharel Ant1nio Mexia Fouto Galvdo
Pereira (Lisboa, Na Typografia Lacerdina, 1808); Jos6 Joaquim da Silva, Evora lastimosa pela
deploravel catastrofe do fatal triduo de 29, 30, e 31 de Julho de 1808: Memoria hist,rica dos
acontecimentos relativos especialmente ds Corporagoens Ecclesrasficas de hum, e outro sexo:
dividida em duas partes: Offerecida ao ll. E Exmo Marquez de Olhdo; Gentil-Homem da
Camara do Principe Regente, Nosso Senhor; Gram Cruz da Ordem de Cristo; Monteiro MOr do
reino; Tenente General, e Capitdo General do Algarue; e Governador do Reino. Primeira Parte
(Lisboa, Na nova Officina de Rodrigues Neves, 1809); Jos6 Joaquim da Silva, Evora Lastimosa
(.,^). Segunda Parfe (Lisboa, Na lmpressSo R6gia, 1814).
'"" Apesar de Loison ter instalado o seu quartel general no pago arquiepiscopal, este ndo
escapou dr viol6ncia daqueles dias: "(...); n6o ficou quasi nada da prata de que o meu
antecessor se tinha provido; fiquei sem annel episcopal; todo o copioso monetario, que a tanto
custo tinha juntado para deixar, juntamente com a grande livraria que tenho edificado ( . ) -
Tudo quanto era ouro e prata foi saqueado, como tamb6m rasgados os livros e feitos pedagos
os manuscriptos, quebrando as mais pequenas e delicadas pegas do museu natural e artificial,
unicamente para levarem alguns pequenos remates de prata e oiro, fazendo em pedagos
imagens de Christo e Santos, em fim, reduzindo todo um estado de fazer lastima ainda a quem
n5o 6 curioso. / (...) porque quasi n5o houve egreja onde nio obrassem o insolentissimo
sacrilegio de arrombar o Santo Tabernaculo, (...)". Frei M. do C. V. BOAS - Memoria Descriptiva
do assa/fo, entrada e saque de Evora pelos Francezes, em 1808. Evora: Minerva Eborense,
1887, pp. 14e15. Verainda F. A. L. VAZ(2002),op. cit., pp. 198e 199; J. C. p. BR|GOLA-
ColecAdes, Gabinetes e Museus em Poftugal no Siculo XVlll. Lisboa: FundagSo Calouste
Gulbenkian, FundagSo para a CiOncia e Tecnologia,2003, p. 433.
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provocou apenas danos residuais nas estruturas construidas de Evora2on, ,t
repercuss6es do roubo do ouro e da prata foram bem mais penosas, na medida

em que deixaram a cidade sem recursos, condigio que atingiu sobretudo as

casas religiosas e que levou d acentuada deterioragio de muitos dos seus

imoveis nos anos seguintes. Essa falta de recursos fica patente logo nesse ano

de 1808, quando Junot, cumprindo uma ordem emitida por NapoleSo

Bonaparte a 4 de Fevereiro, cobrou uma contribuigio de 40 milh6es de

cruzados a Portugal por efeitos da guerra, a pagar pelas provincias e cidades

de acordo com a riqueza de cada uma. Para a saldar, os prelados das igrejas e

as ordens religiosas deviam contribuir com dois tergos do seu rendimento anual

quando este n6o excedesse os 16 000 cruzados ou com tr6s quartos se fosse

superior dquela quantia2so. Muitos conventos e mosteiros de Evora viram-se

impedidos de cumprir integralmente essa obrigag6o devido ao "inaudito

estrago" que padeceram na "catastrofe de dia 29 de jullo pasado", como

atestam quatro missivas de diferentes corporag6es dirigidas ao Senado da

CAmara de Evora251, possivelmente o organismo responsdvel pela recolha da

parcela que cabia d cidade alentejana.

A sucessdo de conflitos militares e a instabilidade politica que marcaram

os anos que se seguiram ds invas6es francesas at6 d instauragdo definitiva do

liberalismo em 1834 - a revolugSo de 1820, a "Vilafrancada" (1823), a

"Abrilada" (1824), a entronizagSo de D. Miguel (1828) e a guerra civil (1 832-34)

- abandonaram a cidade de Evora a uma entropia que perdurar6 ate d

RegeneragSo.

'ot'(...), rebentando sobre a abobada [da catedral] granadas que tambem mataram e feriram
algumas pessoas efizeram cairaos meus p6s estilhagos e pedagos de pedra, (...)".Frei M. do
C. V. BOAS, op. cit., 12.

'uo J. V. SERRAO - Hist6ria de Portugal. A lnstauragdo do Liberatismo (1807-1832). s.l.:
E_ditorial Verbo, 1990, pp. 30 e 31.

'u' ADE - CorrespondOncia da CAmara Municipatde Evora, Livro 16, f. 92-95.
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Capitulo Vll

A construgdo de uma perspectiva de futuro (1834-1909).

Conforme o s6culo XIX foi passando, Evora conseguiu sustentar uma

dinAmica de crescimento, que chegou aos 11 508 habitantes em 1864, aos 13

050 em 1878, aos 15134 em 1890, e aos 16 020 em 1900, e que lhe permitiu

subir um modesto degrau entre as dez mais populosas cidades portuguesas,

colocando-se ent6o na sexta posigao2s2. Em termos relativos, no entanto, estes

valores representaram apenas pouco mais que 0,30% da totalidade da

populagio urbana do pais. Um dos dois principais sintomas desta conjuntura

era a quantidade de casas antigas desocupadas, verificada pelo pastor

protestante George Borrow: "the houses are in general very ancient, and many

of them unoccupie6r253. O outro foi a paralisia do perimetro urbano de Evora,

confinado ao limite das muralhas medievais at6 aos inlcios do s6culo XX,

conforme o mostrado por uma planta da cidade elaborada pelo capitSo Manuel

'u' A. MENDONQA - Cnses de Mortatidade no Concelho de Evora (1850-1gOO). Lisboa:
Edig6es Cosmos, 2000, pp. 56-59. Os valores demogr6ficos para as mesmas datas publicados
por Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues em 1907 s6o ligeiramente distintos para os anos
de 1864 (11 518)e 1900 (16152). Tamb6m detectdmos pequenas dissemelhangas nos valores
indicados porMagda Pinheiro para 1864 (11 878 habitantes) e 1878 (13 046 habitantes). Mas,
como podemos verificar, com diferengas pouco significativas e mantendo a curva ascendente
nos dois autores. E. PEREIRA, G. RODRIGUES - "Evora". Portugal. Dicciondrio Hist6rico,
Chorographico, Biographico, Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Artistico. Lisboa: JoSo
Romano Torres & C"., Editores, 1907 (vol. lll), p. 236; J. A. CORRE*- Ciaaaes de Portugal.
Lisboa: Livraria Cl6ssica Editora, 1907, p. 184; M. A. PINHEIRO - "Crescimento e
modernizagio das cidades no Portugaloitocentista". Ler Historia, Lisboa, no. 20, 1990, pp. 82 e
83.

'ut G. BORROW - The Bible in Spain. Or, the Journeys, Adventures and lmprisonments of an
Englishman, in a Attempt to Circulate the Scriptures in the Peninsula. London: MacDonald,
1959, p.23.
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Joaquim Matos em 1882, por encomenda da edilidade, e outra de 1913254, em

que as construgoes extra-muros se limitam ao cemit6rio priblico, na cerca do

convento de Nossa Senhora dos Rem6dios (1840)255, e d Praga de Touros, nas

proximidades do baluarte do Principe. Embora n6o estejam assinalados na

carta, uma unidade industrial da Companhia de lluminagdo a Gds (1889) e um

equipamento hoteleiro hoje desaparecido, ambos localizados no Rossio de S.

Brds e o asilo Francisco Ramalho Barahona (1908), nas proximidades da Horta

do Bispo, constituem o restante das edificag6es extrfnsecas ao n0cleo

amuralhado, por raz6es de saride p[blica ou por necessidade de espago, at6

1913. A descrigdo dos arredores de Evora no s6culo XIX confirma que saindo

do limite do n0cleo amuralhado se entrava num mundo rural. Os "campos

circumvisinhos" eram constituidos por "pastagens e searas", "extensas e

despovoadas campinas", onde "De longe em longe apparecem entio, como

oasis vecejantes, aS quintas cobertas de arvores, com aS casas

branquedaa"256.

A contengSo da cidade atrds dos seus muros fez com que a

nacionalizag6o dos bens imoveis das ordens religiosas, em consequdncia da

sua extingSo no ano de 1834, tivesse sido um facto ainda mais estruturante da

arquitectura e do urbanismo oitocentista em Evora que noutras localidades do

pais. Depois de passarem para a posse do Estado, os que nio foram

conservados pelo seu alto simbolismo hist6rico e valor artistico, acabaram

demolidos para descongestionamento da malha urbana ou adaptados a novas

funcionalidades (cAmaras municipais, tribunais, orfanatos, escolas, asilos, etc.),

"o C. ALMEIDA, J. M. P. BARBOSA - Riscos de um Sdculo. Mem6rias da Evolugdo Urbana de
Evora. Evora: C0mara Municipal de Evora, 2001, pp. 60 e 61.

'uu lnaugurado no dia 10 de Julho de 1840, o cemit6rio p0blico de Evora ocupou a cerca do
convento dos Carmelitas Descalgos de Nossa Senhora dos Rem6dios, cedido com a igreja ao
municlpio pelo governo a 30 de julho de 1839. No entanto, desde 1834 que o cemit6rio da

cidade estava acolhido provisoriamente no forte extra-muros de Santo Ant6nio da Piedade, na
cerca do convento hom6nimo ali localizado. A. S. d' A. B. de Pinho LEAL - "Evora". Portugal
Antigo e Moderno. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia, 1874.(vol. 3), p.

9a; M. CAROLINO - "A Arquitectura Tumular em Evora - 1840-1910'. Al1m-Teio, Evora, no. 6

(1996), pp.28-31; M. CAROLINO - "A cidade dos mortos - um espelho da sociedade dos
vivos. Estrategias de afirmag5o social no cemit6rio de Nossa Senhora dos Rem6dios de
Evora". Actas do 20 Encontro de Hist6ria Regional e Local do Distrito de Poftalegre. Lisboa:
AssociaeSo dos Professores de Hist6ria, 1996, pp. 217'284.
2t6 "Ruinas Fingidas no passeio publico d'Evora". O Manuelinho d'Evora, no.46 (Ano ll), 1.

Que mesmo assim se considerava estar distante da cidade, como foi notado em 1867:
"Chegimos a Evora faltavam 20 para o meio dia, apeamonos na estagSo que 6 muitissimo bOa

fica r-irn pouco distante da cidade n5o sei por que raz6o". C. BASTO - Viagem a Beia e Evora
em 20 de Junho de 1867,20 Tomo, f. 31 (exemplar policopiado).
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suprindo assim as necessidades tipologicas do jovem aparelho administrativo

liberal, demasiado empobrecido para as satisfazer na totalidade com

arquitectura nova de raiz.

O convento de S. Domingos foi demolido faseadamente de 1835 a 1842,
para dar lugar d praga D. Pedro lV (actual praga Joaquim Antonio Aguiar). O de

s. Francisco sofreu um processo semelhante, embora mais prolongado, de

1864 a 1895, e depois de estar ao servigo do tribunal judicial da junta de

freguesia de S. Pedro, ali acolhido por ordem da rainha D. Maria ll em 1845257.

O col6gio do Espirito Santo (Universidade) 6 concedido d Casa Pia em 1836,

pelo Governador Civil de Evora, Ant6nio Jos6 de Avila258. Ali ser6o ainda

instalados o liceu da cidade, nas salas da antiga Universidade, o Governo Civil

(1858) e a Repartigdo Distrital da Fazendazss. Entre 1848 e 1850, o convento

da Graga passa a servir o hospital militar e de quartel aos destacamentos de

infantaria instatados na cidade260, enquanto a igreja recebe a escola nocturna

de desenho e instrugio prim6ria da Sociedade Artistica Eborense26'. Em 1864,

o arcebispo de Evora permite que se estabelega um asilo da lnfAncia Desvalida

no antigo semindrio dos Meninos do Coro, por de tr6s da 56262. Em meados do

2" ROSAS, L. - Monumentos P1trios..., 1995 (vol. ll), p. 110.."" Foi ele quem fundou, nesse mesmo ano de 1836, a Real Casa Pia de Evora. Em 1867, a
Casa Pia de Evora suportava 100 rapazes e 50 raparigas. No s6culo XX, pelo ano de 1gO7 , a
Casa Pia de Evora acolhia g0 rapazes e 37 raparigasl dos 7 aos 1B anos, estando longe da
sua capacidade total de alojamento: 100 rapazes e 50 raparigas. Noutro dos edificios da cidade
propriedade da Casa Pia, o convento de S. Jos6, no largo de Avis, a instituigdo tinha internados
e sustentava mais 42rapazese22raparigas. A. S. d'A. B. de pinho LEAL, op. cit.,97; J. A.
goRREA, op. cit., 171_e 172; c. BASTO (2; Votume;, op. cit., f .71 e 83 (exempiar poiicopiado);
E. PEREIRA, G. RODRIGUES, op. cit., p.238.
25eA Casa Pia ocupava a ala d'esqueida frente d Sala dos Actos. Do lado oposto, estava o
liceu e os outros estabelecimentos. Esta ocupagSo do espago levou, contudo, d degradag6o
das divis6es menos usadas, nomeadamente das salas do liceu, da biblioteca e dos Actos.
Grande parte do estuque da biblioteca caiu no Ver6o de 1864, obrigando i remogdo de sete mil
volumes. Folha do Su/, no. 59, 23 de Outubro, 1864 (1o ano), 4. ADE * GovernobivitOe Evora,
correspond6ncia com o Reitor do Liceu Nacional de Evora, Livro 3, no. 43, 1 f; J. A. coRREA,
op. cit.,173; c. BASTO (2o Volume), op. cit., f. 64 e 80; E. pEREtRA, c. RoDRtGUES, op. clf.,
pp. 238 e 239.
2u0 Durante esse periodo, um tenente-coronel graduado do Real Corpo de Engenheiros, de seu
nome Jos6 Mansos de Faria, elabora tr6s orgamentos e dois mapas das obras a efectuar e
efectuadas no extinto convento da Graga em Evora. AHM - Propriedades e lnstalag6es
Militares. Obras em Geral, Cx. n.o 22, Dlvl3t20l22t23 (4 fls., 1 mp.) e DtVt3t20t22t27 (11 fts. 1

mp.).
261 Para o efeito, a sacristia recebe obras de adaptagio entre 1863 e 1864, promovidas pelo
governador civil Francisco Guedes de Carvalho Meneses. "Noticias da Semana". O Jornat d'
Evora, no. 5, 29 de Novembro, 1863, 3; Roteiro da cidade de Evora..., 10; J. A. coRREA, op.
crT.,169; C. BASTO (2o Volume), op. cit.,f .80.
'"'"Apontamentos extraidos dos livros de acordos do arquivo capitular da Se de Evora pelo dr.
Abel Martins Ferreira, chantre da mesma s6". Archivo Eborense. Pubticagdo Semanal. Evora,
Typ. Eborense de F. c. Bravo, 1893, 256; Folha do su/, no. 69,1 de Janeiro, 1g65 (2o ano), 1.
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s6culo XlX, chegou a haver um posto dos correios no convento dos L6ios e

algumas repartig6es da administragSo do concelho e do comissariado da

policia civica no pago arquiepiscopal263. A igreja paroquial de S. Pedro serd

profundamente transformada para receber a Escola Normal de Segunda

Classe, inaugurad a a 16 de Outubro de 1884264. O convento do Paraiso, onde

terS funcionado o hotel Tabaquinho na d6cada de sessenta, foi demolido em

1901 , para abrir uma praga entre as ruas de Machede e de Mendo Estevens265.

Desmantelados foram tamb6m o convento de Santa M6nica (1900), para

construir "casas baratas para familias de artistas, oper6rios e trabalhadores

pobres"266; e o convento de Santa Catarina (1902), "porque demolido o espago

por elle ocupado se transformar6 n'um largo aprazivel e desafogado,

desapparecendo as escuras e sombrias ruas que o circulam"267.

Semelhantes destinos tiveram algumas edificag6es nio religiosas, fora

da algada da nacionalizagdo dos bens eclesi6sticos, mas atingidas pela mesma

vaga demolidora e pelos seus motivos. Assim sucedeu com as portas de

Rossio (1863), Alconchel (1868) e Rampa. O antigo Pal6cio Sep0lveda, ao

fundo da rua da Lagoa, comprado no s6culo XVI pelo cardeal D. Henrique para

instalar o recolhimento feminino de S. Mansos, serS ocupado, sucessivamente,

por uma fSbrica de moagem de farinha, por uma serragdo de madeiras e pela

Adega Regional268. Em 1881, o Celeiro Comum 6 cedido pelo municipio para

quartel-general da divisSo militar de Evora. No ano de 1893, a imprensa

propunha que o PalScio Mesquita, sito na praga D. Pedro e detido pela junta

geral do distrito, fosse incorporado nos bens do Estado para que ali se pudesse

'ut C. da C. MANOEL - Atravez a cidade de Evora ou Apontamenfos sobre a Cidade de Evora
e seus Monumentos. Evora: Minerva Comercial, 1900, p.29; S. GODINHO, op. cit.,p.68.
'uo ADE - Governo Civil de Evora, Secgio da Junta Geral, Livro 1, no 49, doc. no. 4,1 f.
2u5 C. BASTO (2o Volume), op. clf., f. 35, 36 e 39; J. QUEIROZ - Da Minha Terra: Figuras
Gradas. /mpress6es de Arte. Lisboa: Cultarte, 2003, p. 14.
266 "Apontamentos de Legislagdo Portugueza. Ano de 1899. Edificios e Conventos Extintos".
Boletim da RealAssocragdo dos Architecfos Clvls e Archeologos Portuguezes. Lisboa: 5, 1905
(tomoX), pp.246e247.
'u'Largo que nio chegou a ser rasgado, tal como o mercado pUblico coberto que o municipio
planeou erigir aqui tres anos antes n5o chegou a ser uma realidade. P. S. RODRIGUES - "Em
Busca da Cidade Perdida. Condigio e destino dos monumentos hist6ricos eborenses (1834-
1920)". Evora Desaparecida. Fotografia e Patrim6nio * 1839 ... 1919. Evora: Cimara Municipal
de Evora, Centro lnterdisciplinar de Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora,
Centro de Hist6ria da Arte da Universidade de Evora, 2007, pp.57 e 59; P. S. RODRIGUES, A.
C. de MATOS - "Restaurar para renovar na Evora do s6culo XlX". Monumentos. Lisboa:
Direc96o Geraldos Edificios e Monumentos Nacionais,26,2007 (Abril), pp. 140 e 141.
'u8 A. F. BARATA - "Evora Antiga. Janellas dos S6culos XVI e XVll". Ser6es, no.20, Fevereiro,
1907, pp. 93 e 94.

79



instalar o tribunal militar e a residdncia do general comandante da divisSo,

evitando-se assim a despesa com o aluguer de espagos apropriados ds

instalag6es em causa26e. Os edificios da CAmara Municipal, desactivado por

volta de 1881, e da cadeia p0blica que lhe estava adjacente, encerrado em

1899, foram demolidos em 1906270, depois de comprados pelo Banco de

Portugal em 1904, para os substituir por uma sua agdncia271.

A prisdo ser6 transferida para a antiga cadeia dos estudantes da

Universidade, pr6xima do col6gio do Espirito Santo, d altura na posse do

Minist6rio da Guerra, que a vendeu a CAmara em 1BBO272. Os servigos

municipais passaram para a praga do Sert6rio, reinstalados que foram no

antigo solar do marquds de Abrantes ou pago dos condes de Sortelha273, um

edificio com p6tio central quadrangular, aberto para o exterior, de acordo com o

cdnone da arquitectura solarenga dos s6culos XVll e XVlll. As obras de

adaptagSo que entSo recebeu revelaram-se insuficientes no inlcio do s6culo

'ut "Representagdo". O Manuetinho de Evora, no.619, 5 de Margo, 1893 (ano Xlll), 1;"Encargo
illegal e vexat6rio". O Manuetinho de Evora, no. 620, 12 de Margo, 1893 (ano Xlll), 1.

"o Jeem 1878 se havia desmantelado uma pequena casa que existia colada d cadeia p0blica,
para desafrontamento da rua da Cadeia (actual RomSo Ramalho). Em 1894 e 1903, deitam-se
abaixo arcos do edificio da CAmara para alargar a rua do Pago, "que ali era angustiosa",
resolugio tomada em 1887. A operagdo entendida como um "notavel melhoramento" para a
cidade. A. F. BARATA - 'A praga do Geraldo (Lado Sueste)". O Manuelinho d' Evora, no. 706, 1

de Dezembro, 1894 (ano XIV), p. 1; T.ESPANCA - "EvolugSo dos Pagos...". A Cidade de
Evora,12, 1947 (Margo), pp. 18 e 26; H. C. P. MOURATO - Salvaguarda da tmagem Urbana
de Natureza Hist1rica de Evora. Evora: dissertagSo de Mestrado em RecuperagSo do
Patrim6nio Arquitect6nico e Paisagistico, Universidade de Evora, 2000, pp. 64-66.
'" Em leilSo no Minist6rio da Fazenda pelas importAncias de2747$00 (a CAmara) e 2 007$00
(a pris6o). T. ESPANCA - "Evolugio dos Pagos do Concelho de Evora". A Cidade de Evora,
12, 1947 (Margo), 19 e 27 ; H. C. P. MOURATO - Salvaguarda da lmagem..., 2000, 44.
"'O edificio fora construido para pago do cardeal-infante D. Henrique e ainda funcionou, por
doagio do seu propriet6rio, como hospital universit6rio. Entre 1874 e 1876, ainda se planeou
construir uma prisSo de raiz, em conformidade com uma lei decretada pelo Ministerio dos
Neg6cios EclesiSsticos e da Justiga (Direcgio Geral dos Neg6cios da Justiga) a 1 de Julho de
1867, chegando-se a adquirir os terrenos necess6rios. De 1887 a'1893, ainda se ponderou
deslocar a cadeia para o convento de S. Bento de C6stris ou para os conventos do Calv6rio e
de Santa Monica. ADE - "Estado Material da Cadeia d' Evora em 24 de Setembro de 't859",
Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Gerat,6f; ADE - "Governo Civil do Districto d' Evora.
RepartigSo Districtal d' Obras Publicas. Relat6rio sobre a construcgSo d' uma cad6a-cellular
districtal na Capital d' este Districto Administrativo", Governo Civil de Evora, SecASo da Junta
Geral, 7f; ADE - Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, Livro 2, no. 134,2 f; ADE -
Livro 2, no. 503, Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, doc. no. 42878,1 f; "Sobre a
transfer6ncia da cadeia civil". O Manuetinho d'Evora, no.625, 16 de Abril, 1893 (ano Xlll),2;
'Explicagso espontanea" . O Manuetinho d' Evora, no. 626, 23 de Abril, 1893 (ano Xlll), 1 .

"' Houve ainda quem ponderasse a edificag3o de uma nova sede camar6ria na antiga cerca do
convento de S. Francisco, a adaptagdo do Celeiro Comum A fungSo da administragdo municipal
ou ainda a nio demoligdo do edificio original, que deveria ser remodelado aproveitando o
espago adjacente ocupado pela cadeia civil, de modo a que permanecesse na mais importante
e central praga da cidade. "Os Servigos municipaes da cidade d' Evora". O Manuelinho d'
Evora, no. 713, 20 de Janeiro, 1895 (ano XV), 2.
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XX, obrigando a uma intervengSo bem mais profunda, da autoria do arquitecto

Alfredo Costa Campos. O projecto de Costa Campos, datado de 1908, previa o

fechamento do pStio central, de modo a criar um 6trio, a que uma escadaria e

um varandim de honra confeririam a dignidade necess6ria ds fung6es p[blicas

do im6vel. No exterior, a fachada do 5trio, um novo corpo central, destacar-se-

ia por um portal neo-manuelino e por um rel6gio. Em 1910, contudo, por

iniciativa da edilidade, o projecto original sofrer5 algumas alterag6es,

introduzidas por Janudrio Martins de Almeida, um fiscal de obras. Essas

alterag6es consistiram em fazer toda a cobertura do 6trio e a escadaria em

ferro, solugSo que acarretou algumas dificuldades de concretizagdo,

nomeadamente a nfvel dos suportes, que obrigaram a intervengSo do

engenheiro camardrio Adriano Augusto da Silva Monteiro (1846-1925). Os

trabalhos no novo pago municipal prolongaram-se ate 1912, terminando com a

colocagSo do relogio na fachadazTa.

As adaptag6es, as modificag6es e as demolig6es que atingiram muitos

os edificios historicos eborenses revelam um sentimento comum a uma parcela

significativa da elite da cidade de que, na cent0ria da industrializagSo e da

salubridade, Evora nem sequer podia ser comparada ds "cidades de segunda

ordem das nag6es cultas, ndo obstante a sua riqueza, populagdo, posigSo

topogr5fica e importancia commercial"275. Dominava a convicgso de que a

instabilidade politica dos primeiros anos a seguir i vitoria do Liberalismo, em

1834, havia isolado Evora das preocupag6es do poder central at6 1860.

Verbalizava-a um artigo publicado em O Manuetinho de Evora, assinado por

"um contribuinte", que reduzia os melhoramentos materiais daqueles 26 anos

"o ADE - Acfas da Cdmara Municipal de Evora, livro no. 92, 1907, sessSo no. 53 (14 de
Novembro), f. 90; "C0mara Municipal de Evora. SessSo ordin6ria de 11 de Janeiro de 1912".
Noticias de Evora, no. 3391, 13 de Janeiro, 1912, pp. 1 e 2; "C3mara Municipal de Evora.
Sessflo ordindria de 8 de Fevereiro de 1912". Noticias de Evora, no. 3415, 11 de
Fevereiro,1912,2', "Cdmara Municipal de Evora. Sessio ordinSria de 15 de Fevereiro de 1912".
Noticias de Evora, no. 3419, 16 de Fevereiro,1912, 2; PEREIRA, J. - A AfirmagSo do Ferro na
Arquitectura P0blica em Evora (1888-1912) in A Cidade de Evora, no. 5 (2001),438-440;
MATOS, A. C. de; PEREIRA, J. - Entre a modernizagSo urbana e a preservagSo da mem6ria
da cidade. Evora na segunda metade do s6culo XIX e inicio do sdculo XX in Evora
Desaparecida. Fotografia e Patrimonio - 1839 ... 1919. Evora: Cdmara Municipal de Evora,
Centro lnterdisciplinar de Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de
flist6ria da Arte da Universidade de Evora, 2007, pp. 76 e78.
275 Em 1870, o reverendo inglOs Alfred Charles Smith salientava que a provlncia do Alentejo, e
a cidade de Evora que a integra, era a menos alterada pelo recente contacto com as outras
nag6es - leia-se as nag6es industrializadas. A. C. SMITH - Narrative of a Spring Tour in
Portugal. London: Longmans, Green, and Co., 1870, p. 59.
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constitucionais "A existencia d' algumas pontes e calgadas de construgSo

barbara, a uma illuminagSo que corria primazias com a classica candeia de

torcida d' algodSo, a uma limpesa d'agua-vae, aos enterramentos nas egrejas

(sendo o primeiro cemit6rio a cerca do convento de Santo Antonio), e ao

abastecimento primitivo d' agua da prata e chafarizes isolados de limitado

producto. Era o quadro de decaddncia d'antigas grandezas trazidas para entre

nos pelo conquistador e pela c6rte dos nossos reis". Considerava-se que fora

praticamente de 1860 em diante que o municlpio de Evora havia introduzido

"alguns melhoramentos, que ainda hoje attestam a boa vontade da sua

administra gdo""u.

Efectivamente, a estabilidade trazida pela RegeneragSo e o consequente

crescimento do investimento capitalista havia consolidado a elite local, feita

tanto das antigas como das mais recentes fortunas, permitindo-lhe comegar a

investir no seu conforto e na modernizagSo de uma imagem que passava,

simultaneamente, pelas resid6ncias e pela localidade onde os seus nomes ou

os da suas familias eram ou passaram a ser uma refer6ncia social e politica.

Deste modo, a elite eborense enceta uma aproximagSo ao cosmopolitismo

burgu6s das grandes urbes europeias, nomeadamente da Paris de Napoledo lll

e do barSo Georges-Eug6ne Haussmann (perfeito de Paris entre 1853 e 1869),

desenvolvendo circuitos de sociabilidade, recreagdo e cultivo do esp[rito que

implicavam tipologias arquitect6nicas e estruturas urbanas adequadas a essas

pr6ticas e a imagem que com elas se desejava transmitir. Estando a

necessidade de novas tipologias arquitectonicas parcialmente resolvida com o

aproveitamento das preexist6ncias, o esforgo dos Eborenses concentra-se nas

melhorias infraestruturais, nos end6micos problemas de salubridade urbana,

afectada pela inexistdncia de uma rede de esgotos e de abastecimento de

Sgua (que ficaram por concretizar no s6culo XlX277), pela exiguidade e pelo

276 'Os Servigos municipaes da cidade d'Evora". O Manuetinho d'Evora, no.7O4, 18 de
Novembro, 1894 (Ano XIV), p. 2.

"'Em Margo de 1912 ainda a CAmara adjudicava a elaboragSo do plano da rede de esgotos
ao engenheiro J. Fernandes Araujo, o (nico candidato ao concurso pUblico aberto para o efeito.
"CAmara Municipal de Evora. Sessio extraordin5ria de 18 de Margo de 1912". Noticias de
Evora, no. 3446, 20 de Margo ,1912, p. 2.
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maus estado das ruas, pela falta arborizagSo e pelas dificuldades de

iluminag5o278.

De 1855 a1864, ser6o calcetados e nivelados os pisoa do largo da 56,

da rua Ocidental, do largo das Cinco Quinas, da carreira do Menino Jesus, da

Regueira - "o sitio mais immundo e perigoso da cidade" -, das ruas do Muro,

de Avis, das Damas do Cardeal, do Forno da Toita, do Tinhoso, de Evorim e do

Pago, da travessa do Arco de S. Vincente (tamb6m alargada), do largo da

Miseric6rdia (que receber6 obras mais profundas em 1871), da travessa da

Alegria, da Palmeira, da Aldeia dos Frades e do largo de S. Francisco2'e. Num

periodo que vai de 1880 a 1909, ser6 a vez da rua do Raimundo, rua da Ancha,

rua do Conde Serra da Tourega, rua de Machede, rua dos lnfantes, rua dos

Mercadores e, novamente, do largo de S. Francisco e das ruas do Pago e de

Avis280. A praga de D. Pedro lV foi embelezada com a colocagSo de bancos,

para descanso e fruigSo dos transeuntes, e a transposigSo do chafariz da porta

Nova. Na praga Maior ou do Geraldo28l, depois de 1863, encerrado o mercado

que ali se realizava2g2, o tabuleiro central foi calcetado a preto e branco,

recebendo, a partir de 1867, doze bancos, candeeiros a petr6leo, aos quais se

juntaram os postes e as consolas para a distribuigSo da electricidade em 1906,

e renques de laranjeiras283. Alargadas foram a rua do Cano (1873), a rua do

"t Em 1863, alertava-se para a falta de salubridade da cidade salientando as 6reas junto its
muralhas: "Se olharmos hygienicamente para esta capital da provincia, a camara descuidosa,

n6o cuidou, como dev6ra, desses focos de imundice, que fazem da cidade uma esp6cie de
pantano, d'onde miasmas deleterios de composig6es gazozas mixtas, atacam, enervam, e
decomp6em os entes que se lhes p6em em contacto. / O hospital e d'isto a prova mais clara.

Cerca da cidade, junto ds muralhas, existem escavag6es cheias de 6guas p0tridas, e at6

rebanhos de porcos estacionam, f6ra da muralha, mesmo debaixo das janellas do governo civil.

/ E 6 isto progresso, civilisag6o?' M. A. da CRUZ - Os Miseraveis do Alentejo. Evora: Editores

Bravo, Correia, e Mello, 1863 (Primeira Parte), 66. Ver ainda MANOEL, C. da C' - Causas
permanentes d'infecAdo da cidade d'Evora e indicagdo geral dos meios a empregar para as

attenuar. Evora: Typographia do Progresso do Alemteio, 1885'

"'Estas eram as irinclpais, embora se reconhecesse haverem muitas ruas em p6ssimo estado

na cidade. "Extracto da SessSo da Cimara Municipal de 1 de Fevereiro de 1864".O Jornal d'
Evora, no. 18, 28 de Fevereiro, 1864, 3; Roteiro da cidade de Evora...,20.

"o c. ALMEIDA, J. M. P. BARBoSA - Rlscos de um Seculo...,2001, p.46.

"'A praga do Geraldo recebeu esta designagSo em 1869, antes encontramo-la sob o top6nimo

de pragaGrande em 1618, praga Maior em 1728 e praga redonda em 1833. MOURATO, H. C.

P. - Salvaguarda da \maqem...,2000, pp. 44 e 45.
282 Proibiu-le o trdnsito de veiculos e animais, o corte de lenha e o abate. No entanto, so dois

anos mais tarde se interditou a venda de hortaligas, legumes e quaisquer outros objectos que

se costumavam comerciar nos mercados da cidade. MOURATO, H. C. P. - Salvaguarda da

|ma7em...,2000, p.64.

"t A praga do Geraldo ser6 tambEm calcetada, "tornando-se um local de reuniSo e commodo
passeio por todos apreciado". "Extracto da SessSo da Camara Municipal de 4 de Janeiro de
'1864". 

Cj Jornal d'Evora, no. 14, 31 de Janeiro, 1864, 3; "Mellhoramentos Ptiblicos". Su/ de

83



Salvador (1893) e a travessa do sertorio (1g96-1gg7), enquanto que a praga
tamb6m nomeada do Sertorio vird a ser totalmente remodelada em 1907284.

Em 1858, inicia-se a primeira de muitas desobstrugoes e reparag6es do
Aqueduto da Agua da Prata, a fim de melhorar o abastecimento de 6gua d
cidade, ainda dependente deste equipamento quinhentista, que padecia de
defici6ncias cronicas28s. ser6o retomadas em 1gr1, 1g23, 1gg1 e 1ggg,
levando a que O Manuelinho de Evora o apelide de "eterna reparag6o"286. pelo

dec6nio de sessenta, a iluminagio p0blica passa a ser feita com candeeiros de
petr6leo, em lugar do azeite, introduzido em 1g26. A partir de 1gg0, o
combust[vel utilizado ser6 o gds, substitufdo definitivamente pela electricidade
em 1917287.

Em relagSo a 6reas arborizadas, fundamentais para purificar o ar das
cidades, de acordo com a cultura higienista do s6culo XlX, para al6m das
6rvores plantadas em algumas pragas e ruas e do jardim das Amoreiras (1g3g)
junto d porta do Rossio, transformado em Jardim P0blico depois de 1g63, dos
quais falaremos um pouco mais d frente, limitavam-se ao modesto passeio de
Diana (c. 1858-1864). Filiado nos pequenos jardins municipais que proliferaram
pelas cidades do pals e da Europa, o passeio de Diana, proximo do templo,
relacionaremos os dois noutro cap[tulo, era pouco mais que uma esplanada
arborizada, articulada com a alameda que dava acesso a s6288.

Ate legislativamente a cidade pretendeu modernizar-se, com a
publicagdo de novas posturas municipais em 1g36 e novamente em 1g7g, as
quais regulamentario, a partir da[, a construgio e a manutengao dos edificios

Portugal, no. 1,25 de Margo, 1866, 2; "os servigos municipaes da cidade d, Evora,,. o
[fiyue|nhgd' Evora, no.704,18 de Novembro, 1894, p.2.
"* c' ALMEIDA, J. M. P. BARBOSA - Rrscos de um s6cuto...,2oo1, pp.2g, 2g e 47.
"5 LEAL, J. E. da C. - Giuseppe Cinatti (180s-1s78). Percuiso e obia. Lisboa: dissertagio de
Mestrado em Hist6ria da Arte, Faculdade de Ci6ncias Sociais da Universidade Nova de [isboa,
1996 (volume l), 266.

iit "or servigos municipaes da cidade d' Evora". o Manuetinho d, Evora, no. 705, 25 de
Novembro, 1894 (Ano XIV), 1; "Os melhoramentos materiaes do districto d' Evora , ll. O que fez
n,rltiry,:'t^T!5o regeneradora". o Manuetinho de Evora, no.374,25 de Margo, tCaa, t'"'MouRATo, H. c. p. - satvaguarda da tmagem...,2ooo, pp.44 e +s; illlnros, A. c. de;
BFREIRA, J. - Entre a modernizagdo urbana. ..,2007, p.73.'"" "Ha n'este sitio um. passeio, que suppomos obra moderna, d'onde se descobre parte da
9dade, do campo proximo, e d'aqueile aqueducto". J. M. A. NOGUE|RA - ,nrgumis 

horas em
Evora". Jornaldo Commercio, no. 3g38, 5 de Dezembro de 1g66, p. 1.
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da cidade'8e. Uma dos equipamentos a obedecer aos novos pardmetros de

construgSo foi o Matadouro Municipal, levantado entre 1899 e 1904,

fundamental para a melhoria da higiene da cidade2eo.

Em termos estritamente arquitectonicos e urbanisticos, nenhuma outra

zona da cidade concentrou tantas perspectivas de modernizagSo e progresso

que a Srea do convento de S. Francisco, contigua ao Rossio de S. Br6s, que se

transformara, a partir dos anos de 1860, numa verdadeira centralidade da

Evora burguesa, verdadeiro simbolo do desejo de progresso.

Os primeiros sinais de mudanga manifestaram-se em 1858, quando o

abastado lavrador Jos6 Maria Ramalho Perdig6o (1830-1884)2s1 deu inlcio a

construgSo de uma nova residdncia apalagada por de trSs do convento de S.

Francisco, no fim da rua do Pago, junto d porta do Rossio, no t6rmino do

baluarte do Principe, onde existia uma antiga casa dos s6culos XV ou XVl,

propriedade da familia da sua futura mulher, ln6cia Ang6lica Fernandes (1844-

1918), comprada por ele antes do casamento de ambos em 1864. O autor do

projecto do novo pal6cio era o prestigiado arquitecto e cen6grafo italiano

Giuseppe Cinatti (1808-1 878)2e2.

Conhecido actualmente com a designagSo de PalScio Barahona'nt, o

mais importante exemplar da arquitectura oitocentista eborense foi desenhado

segundo um depurado ecletismo, pautado pelos valores classicizantes dos

palScios renascentistas italianos e por uma interpretagSo erudita da

arquitectura eborense dos s6culos XV e XVl2e4. O PalScio Barahona veio

antecipar a relevdncia que o eixo sul da cidade vai adquirir, designadamente

"'ADE - Anno de 1836. Posturas Municipaes do Consetho d'Evora, Governo Civil de Evora,
Cdmaras Municipais, cx. 247, 8 fls; CME - Codigo de Posturas do Concelho d'Evora. Lisboa:
Typographia Nova Minerva, 1879, 86 p.

'n0 ALMEIDA, C.; BARBoSA, J. M. P. - Riscos de um 56cu1o...,2001, p. 43.

'n' Filho de lavradores abastados, Jos6 Maria Ramalho era um dos maiores propriet6rios do
distrito de Evora, com uma fortuna calculada, d altura da sua morte, em trOs mil contos de reis.
Destacou-se sobretudo como explorador agricola, mas actuou tamb6m no dominio industrial,
na transformagio da cortiga. LEAL, J. E. da C. - Gruseppe Cinatti...,1996 (volumel),202.
2e2 LEAL, J. E. da C. - Gruseppe Cinatti...,1996 (volume l), 203-205,
2e3 Apelido de Francisco Barahona Fragoso, segundo marido de ln6cia Angelica Fernandes, por
morte de Jose Maria PerdigSo, e a quem devemos a conclusSo do pal6cio. RODRIGUES, P. S.

Urbanismo, Arquitectura e Monumentos Nacionais na Evora Oitocentista: Balango
Historiogr6fico. in Semrndrio de Esfudos de Arte: Esfudos da Forma /. dir. LEANDRO, S. Evora:
Edig6es Eu e que sei, 2007, p. 157.
2e4 No interior destacam-se as pinturas decorativas de Antonio Ramalho e Ant6nio Carneiro, j6
encomendadas por Francisco Barahona.
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com a chegada do caminho-de-ferro a Evora em 1863, acontecimento que
alterard definitivamente as circunst6ncias daquele lugafes.

De facto, a inauguragSo da estagSo ferroviSria, locatizada no ftanco Sul
da cidade, depois do Rossio de S. Brds, gerou quase de imediato expectativas
de expansdo do nticleo urbano nessa direcado. Ter-se-d pensado que o
comboio, o "representante por excellencia dos progressos do seculo XlX,,2e6, o

mais moderno e r6pido meio de transporte, por meio do qual passariam a
chegar pessoas e bens d cidade, d semelhanga do que vinha sucedendo

noutras cidades do pais e da Europa, atrairia servigos e populagio ds suas
proximidades. Ndo tardou a surgir a primeira proposta de urbanizagio do
Rossio de s. Br6s, com a finalidade de o embelezar e optimizar, de modo a que

a condugdo de passageiros e produtos da gare para o centro da cidade fosse

menos incomodo e dispendioso2eT. Embora a sua concretizagao se tenha
traduzido apenas na tlmida avenida da EstagSo (futura avenida Barahona)

aberta na d6cada de setenta, que ndo era mais que uma estrada, o comboio
veio trazer um dinamismo verdadeiramente revolucion6rio d zona do antigo
convento de S. Francisco. De tal modo que se chegou a colocar a hipotese de
mudar o nome da porta do Rossio para porta do Progresso2es. A alteragio ndo
chegou a ser efectivada, mas expressa o espirito progressista que havia

chegado com o caminho-de-ferro2se.

O processo despoletou efectivamente no ano seguinte, com a ced6ncia
do governo d edilidade, por decreto de2s de Julho de 1g64, do convento e
pago de s. Francisco, com a respectiva cerca e terrenos anexos. As
repercuss6es desta concessSo foram particularmente nefastas para a estrutura

2e5 Em 1867 n5o estava ainda concluido, faltavam as salas de baile. BASTO, C. * Viagem a
Beja e Evora em 20 de Junho de 1867,20 Volume, f.61 (exemplar policopLdo;. para rma
descrigio da distribuigdo das divisOes do Pal6cio Barahona ver BASTO, C. - Viagem a Beja...,
40 Volume, fls. 6-8 e 10-13.
"u BASTO, C. - Viagem a Beja.".,4o Volume, f. 55.
'"' Folha do 5u1,182,1866 (24 de Fevereiro), p. 1.48 RODRIGUES, P. S. -- Evora, Urbanismo e Arquitectura: os projectos para o bairro
Cen6culo. in A Cidade de [1vora, S, 2001,76 e g2 (n. 10i.
2ee A porta do Rossio nio mudou de nome, mas mudou de configuragio, pois a Cimara e o
minist6rio da Guerra permitiram que Jos6 Maria Perdigdo, que a ainava primitiva e pouco
harm6nica com a beleza da sua resid6ncia, a remodelasse. O trabalho tambbm foi entregue a
Giuseppe Cinatti. O resultado sio duas colunas monumentais adogadas ao pano da muialha,
animadas pelas armas de Portugal e de Evora, e rematadas poi duas esferas. O lavrador
consegue ainda, em 1863, o aforamento do recanto do Rossio mais pr6ximo do palacete, com
o fito de san6-lo da frequ6ncia marginal que aparentemente o frequentava, compiometendo-se,
em compensagSo, a ajardin6-lo. LEAL, J. E. da C. - Giuseppe Cinatti...,1996 (volume l), pp.
203 e268.
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conventual, lentamente demolida nos anos seguintes, atb 1895, ficando apenas

a igreja e a Galeria das Damas, entSo tamb6m denominada de Pal6cio de D.

Manuel. Deste processo e do que ele significou para a relag6o da cidade com o

seu patrimonio daremos conta mais adiante. Para aqui, interessa-nos como foi

sendo ocupado o espago deixado livre pelo convento. A comegar pelo Jardim

Ptiblico, projectado para ocupar a drea definida pelo baluarte do Principe no

lado oposto ao do pal6cio de Jos6 Ramalho Perdig6o, ampliando um antigo

jardim das Amoreiras, que remontava a 1837300.

Nesse ano de 1837, numa iniciativa que conciliava a dimensSo

pragm6tica com a est6tica, o municlpio tomou posse dos fossos dos baluartes

de S. Francisco, desde a porta do Rossio d do Raimundo e da Piedade d

rampa dos Castelos, para ai plantar amoreiras, em conformidade com uma

ordem da rainha D. Maria ll. Em 1838, aproveitando a plantagSo das Srvores,

era criado o jardim das Amoreiras no baluarte junto d porta do Rossio. Vinte e

cinco anos depois, decide-se ampli5-lo e reconvertO-lo num equipamento

urbano de embelezamento, higiene e sociabilidade, filiado nos parques e

passeios priblicos que iam proliferando pelas cidades da Er.rropa, com destaque

para Lisboa, mas tendo Paris como modelo distante.

O desenho do novo jardim foi tamb6m da responsabilidade de Giuseppe

Cinatti, que se ofereceu para risc6-lo sem auferir qualquer remuneragio e fard

com que uma das suas entradas laterais se abra fronteira d fachada do palScio

de Jos6 Maria PerdigSo, associando urbanistica e simbolicamente duas das

suas principais obras na cidade3o1. O projecto de Cinatti para o jardim eborense

inovava no aproveitamento que fazia de algumas das estruturas antigas e

monumentos existentes naquela 6rea da cidade - um torreSo da muralha

'oo Nao terd sido por acaso que Potes de Campos, presidente da CAmara de Evora em 1863,

ter5 comunicado a conveniOncia de alargar o antigo jardim das Amoreiras pelos terrenos
anexos ao Pal6cio de D. Manuel ao ministro da Guerra, o marqu6s 56 da Bandeira,
precisamente na festa de inauguragio do caminho-de-ferro. "Ruinas Fingidas no passeio
publico d' Evora". O Manuelinho d' Evora,46,1881,2.
"t O lavrador ter6, de resto, contribuido financeiramente, com bastante generosidade, para a
construgSo do jardim. "E realmente digno dos maiores elogios o empenho com que a ex.ma
camara promove a satisfagSo de uma necessidade instantemente redamada pela hygiene e
pela civilisagSo, assim como tamb6m nio 6 menos para louvar aetlicaz coadjuvagdo que todos
6 porfia lhe teem dado. / N5o queremos fazer excepgio, mas injustos ndo sabemos ser. Os
donativos valiosissimos do senhor Ramalho, e a infatigavel diligencia do senhor Cinnati, d6o-
lhes direitos ao reconhecimento publico, registando estes dois nomes cumprimos o nosso
dever". Folha do Sul, 82, 1865 (18 de Fevereiro), p. 1 .
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tornou-se na base das ruinas fingidas que ele ali criou (1866-1867) e a Galeria
das Damas ficou integrada no seu interior3o2.

Pela tendOncia est6tica seguida por Cinatti no Jardim Publico soprava
uma corrente de modernidade rom6ntica que, comparando com o resto da
Europa, chegava tardiamente a Evora. Mesmo assim, mereceu um artigo
justificativo da opgSo por um jardim d inglesa, onde se estava a tentar recriar o
que se julgava ser a liberdade e a espontaneidade da natureza, em detrimento
da sua regulagSo, mais dentro de um espirito racionalista cartesiano:

"A ideia de tazer um jardim regular e symetrico, e destinal-o i cultura de
flores mimosas, poderia agradar a muitos, mas era contrariar o gosto da
epoca, e por outro lado augmentar a despeza, j5 pelos movimentoJda terra
que era forgoso realizar, j6 pelo numeroso pessoal que o tratamento das
plantas demandava. Attendendo a estas poderosas considerag6es, mui
avisadamente andou a illustrada vereagSo resolvendo a construcgao d, um
jardim 6 imitagSo da natureza agreste, proscrevendo nelle todas as leis da
symetria; assim sio tortuosas as suas ruas, accidentado o seu terreno,
irregular a forma do lago, toscas as pedras que o guarnecem, e arvores e
arbustos constituem o seu principal ornamento, condig6es que,
augmentando o effeito diminuem consideravelmente a despeza.

N'um jardim com estas feig6es fora inqualificavel desacerto a
conservagSo das amoreiras porque a sua distribuigSo symetrica contrastava
singularmente com a irregularidade geral. Tornou-se por isso indespens6vel
remover muitas d' ellas, principalmente as que pela sua existQncia no
primeiro plano contrariavam as regras da perspectiva: assim 6 que nas duas
placas que primeiro se offerecem ao visitante em vez de amoreiras que as
sombreavam, se desenrolarS em breve verde tapete de luzernai, se aqui se
observa um ou outro grupo magnifico de cedros do Mexico, carnarinas,
pinheiro insigne, pinheiros d' Alepo, etc., a sua collocagio foi tio
artisticamente desegnada, que longe de prejudicar augmenta o effeito geral.

Ainda com vistas de tornar o jardim pittoresco, se fizeram nas d6mais
placas plantag6es de giesta, madresilva, tJtze, alecrim, etc. etc. as quaes
em breve constituirSo vistosas matas, offerecendo aos olhos, deleitoso
descango, e perfumando o ar com o aroma das suas flores,,3o3.

outro dos equipamentos que o decreto de 1g64 previa vir a ser
levantado nos terrenos do antigo convento de S. Francisco e respectiva cerca
era um mercado p0blico, em substituigdo do mercado de frutas e hortaligas que

se havia realizado na praga do Geraldo at6 ao ano precedente, quando foi
proibido. No entanto, a decisSo nio foi pacifica, provocando um conflito entre
as autoridades politicas e os comerciantes da cidade, por razdo da falta de

centralidade do novo mercado, que prorrogar| a sua inauguragao at6 Janeiro

i:1LIAL,J E da C - Giuseppe Cinatti...,1996 (votume t), pp. 269-273.
""" Folha do Sul, no. 82, 18 de Fevereiro, 1865 (2o ano), 1 .
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de 1880300. Mesmo depois de aberto, o mercado ficard como que abandonado

durante cerca de dez anos, perlodo em que foi "o monturo publico, indecoroso

para a cidade de Evora e o espelho da inepcia local, posto, em comtraste, ao

lado do mimoso e esplendido jardim publico", "um pardieiro em derrocada"30s.

O Mercado de D. Manuel, como foi inicialmente denominado

designado actualmente de Mercado 1o de Maio - teve projecto do engenheiro

Adriano Augusto Monteiro, apresentado ao executivo municipal de Evora no dia

3 de Maio de 1878. Destacava-se pelo uso dominante nos materiais

construtivos do ferro e vidro, d semelhanga dos mercados construldos noutras

cidades portuguesas, com a finalidade de tornar o espago mais funcional. A

import6ncia que o Mercado de D. Manuel teve no melhoramento e

modernizagSo do largo de S. Francisco est6 patente na descrigSo das

alterag6es introduzidas no projecto pelo seu autor ainda em Maio de 1878:

diminuiu o corpo do edificio cortando "dois compartimentos na fachada do norte

da construgSo existente", a fim de isol5-lo de todas as construg6es adjacentes

rasgando ruas mais largas em seu redor, com a dupla finalidade de facilitar o

trdnsito e melhorar a sua implantagSo do espago urbano, atenuando posslveis

desequilibrios de escala com as edificag6es que o circundavam,

nomeadamente com a igreja de S. Francisco306.

Em 1879, com o Mercado de D. Manuel ainda por abrir, iniciou fung6es

junto ao que restava do convento de S. Francisco um pavilhSo de venda de

peixe, imediatamente criticado pelos mais progressistas, recebendo ent6o a

alcunha de "CabanSo do Peixe". Acabou por ser substituido por uma estrutura

que seguia o modelo do mercado da praga da Figueira em Lisboa, tamb6m

dominantemente em ferro. O seu autor foi o condutor de obras Antonio Manuel

304 O movimento de resistOncia ao novo mercado era liderado pelos "comerciantes da arcada"
os mais prejudicados pelo abandono de uma localizagSo que permitia uma maior proximidade
das suas lojas aos "quintaneiros" que vinham vender os seus produtos agricolas e fazer as
suas compras na praga do Geraldo. MATOS, A. C. de; PEREIRA, J. - Entre a modernizagSo
urbana..., 2OO7, p.75.
tou Os comerciantes pareciam achar que o novo mercado estava fora do centro da cidade.
Consequentemente, ndo alugavam os lugares que ali eram postos d sua disposigio e

derivavam, com o consentimento da C6mara, para a praga do Sertorio, onde fora o mercado do
peixe (a praga chamara-se do Peixe). "Os Servigos municipaes da cidade d' Evora". O

Manuelinhod'Evora, no.705,25 de Novembro, 1894 (anoXlV), 1',no.711,6 de Janeiro, 1895
(ano XV), 2; e no. 713, 20 de Janeiro, 1895 (ano XV), 2.
306 Do lado nascente, ficava ainda um terrapleno de 12 a 14 metros de largura para acesso ao
adro da igreja de S. Francisco. ADE - Livro dasAcfas da Cdmara Municipal de Evora, no. 76,
1878, sessSo de22 de Maio, fls. 52v-54.
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Ribeiro, embora a construgdo tenha sido acompanhada por Adriano Monteiro.
lnaugurado a 6 de Janeiro de 1g03, recebeu o nome de mercado do peixe3o7.

Assim se terd galvanizado uma nova centralidade para Evora que se
pretendeu aglutinadora das diferentes dimens6es da vida numa cidade, a do
lazer e da higiene priblica (jardim), a comercial (mercado) e a residencial
(pal6cio), da qual se chegou a planear a ampliagio com um projecto de

urbanizagSo do Rossio de S. Brds, um novo bairro idealizado por um vereador
municipal, Carlos Monteiro serra (1872-1950), apresentado d c6mara em

1909, mas nunca concretizado3os. Houve ainda o prop6sito de prov6-la com um

servigo judicial, um tribunal projectado por Caetano Cdmara Manuel (1836-

1910), primeiro engenheiro da RepartigSo de Obras Ptblicas do Distrito de

Evora, em 1874. O projecto colocava o tribunal na extremidade do convento de

S. Francisco, fronteiro ao Jardim Priblico, com a entrada virada nessa direcAio
e a maior parte do corpo do voltada para o largo de S. Francisco. A inteng6o

seria substituir a sala de audiOncias instalada no convento de S. Francisco,

mas o tribunal nio saiu do papel3os.

se o tribunal nio chegou a ser construfdo, ndo poderiamos dar por

terminado esta breve passagem pela Evora do s6culo XIX sem referenciar os

edificios que far6o arquitectonicamente a transigdo para o s6culo XX, referimo-

nos ao Teatro Garcia de Resende e d ag6ncia do Banco de portugal.

Embora a bibliografia existente responsabilize a crise agricola que

assolou o distrito de Evora depois do Inverno rigoroso e extenso de 1880-1881

pela construgSo do Teatro Garcia de Resende, por ter feito com que um

conjunto de figuras proeminentes da cidade, lideradas pelo propriet6rio Jos6

Maria Ramalho PerdigSo, se decidissem pela sua edificagio como meio de

criar postos de trabalho para a mio de obra rural desempregada3lo, parece-nos

]i] ynfOS, A. C. de; PER-E|RA, J. - Entre a modernizagdo urbana. ..,2002, pp. 75 e 76.
'ot RODRIGUES, P. s. - Evora, Urbanismo.. .. in A cidade de Evora, s,2oo1' , pp. 75-g7.3o'Talvez porque o director das obras pfblicas do distrito de Evora, engenheiro Manuel Vicente
Graga, considerou, em parecer emitido a 31 de Agosto de 1875, a 6rei prevista para o edificio
excessiva em relagSo ds necessidades e d dimensSo da cidade, nomeadamente o audit6rio, a
sala de audidncias e os gabinetes laterais. Det6m-se ainda na cobertura da sala principal por
19lo de uma cfpula 4DE - Direcgdo das Obras PUblicas do Distrito de Evora, doc. 70 A, 5 f;
LEAL, J. E. da c" - Giuseppe cinatti..., 1996 (votumet),279 e 280; MoNtz: M. de c. - oConvento e a lgreja de S. Francisco de Evora. Separata do Botetim da Junta de provincia do
{l!o Alen.telo. Evora: Junta de Provincia do Alto Alentejo, 1959, p. 34.
"'" slLVERlo, H. L. A., stLVERto, M. A. A., sANTos, rrll E F c M. dos, RosARto, M. H. c.
de M. C. do; O Teatro Garcia de Resende lN A Crdade de Evora, no. 61-62, anos XXiV-XXXVI,
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que tamb6m ter6 sido determinante a ambigdo da elite local por uma sala de

espect5culos digna da imagem que tinham de si e da cidade que habitavam.

Ndo s6 porque a vontade de construir um teatro na cidade se tinha manifestado

anteriormente3ll, mas tamb6m por a sociedade eborense ter demonstrado, ao

longo da segunda metade do s6culo XlX, uma apetdncia especial paru a

prStica d ramaturgica312.

Associados na Companhia Eborense Fundadora do Teatro Garcia de

Resende, os impulsionadores e financiadores da obra entregaram o projecto ao

engenheiro Adriano Augusto da Silva Monteiro em 1881, que o desenhou

gratuitamente e terminou ainda nesse ano. O local escolhido foi o topo oeste da

praga D. Pedro !V e os trabalhos comegaram a 11 de Abril de 1881,

prolongando-se at6 Maio de 1883, quando foram interrompidos por falta de

recursos financeiros. SituagSo que Se agravou no ano seguinte, com o

falecimento de Jos6 Maria Ramalho Perdigio. A partir de aqui o processo de

construgSo do teatro foi lento e faseado, quer por dificuldades orgamentais,

quer por incompatibilidades despoletadas entre os membros da companhia

fundadora do teatro. Retomada a obra em 1886, 6 quase imediatamente

parada atb 1888, quando Francisco Eduardo Barcarola Fragoso (1843-1905),

que se havia consorciado com a vi0va de Jos6 Maria Perdigio em 1887,

decide custear a conclusSo do teatro, que se dilatar6 ate 1890313. Entregue d

1978-79, 119 e 120; BANDEIRA, F. - O Teatro Garcia de Resende. A pertinencia de um

inventdrio para a avaliagdo de uma heranga. lN Monumentos,26,2OO7, pp.82 e 83.

"'Leia-se a descrigSo que Carlos Basto fez, em 1867, do Teatro Eborense, comparando-o com
o teatro da rua dos Condes em Lisboa e aludindo ao acesso aos camarotes, feito por escadas
quase de mdo. BASTO, C. - Viagem a Beia. ., 3o Volume, fls.76 e 77 .

tt'O Ultimo quartel do s6culo XIX 6 rico em referOncias aos grupos teatrais amadores: o Teatro
Eborense (no pdtio de S. Miguel e que chegou a acolher um teatro infantil em 1892), o Teatro
Recreio Familiar Eborense (na rua do Raimundo), a Sociedade Dram5tica Mendes Leal (na rua
das Amas do Cardeal), o Grupo Dramdtico da Sociedade Harmonia (na praga do Geraldo), o

Teatro Camilo Castelo Branco (na rua da Mesquita), o Teatro Popular, o Teatro Serpa Pinto, o

Teatro Barraca e o Teatro Recreio Dramitico (estes fltimos quatro instalados em teatros
desmontdveis no Rossio de S. Braz). Uma das salas teatrais mais antigas, conhecidas e

frequentadas era a das Casas Pintadas, localizada entre a travessa hom6nima e a rua Vasco
da Gama, possivelmente no edificio onde hoje est6 instalada a Fundag6o Eug6nio de Almeida.
Chegara a haver, inclusivamente, a ideia de levantar um novo teatro d porta de Moura, para o
qualj6 se tinha reunido algum dinheiro e desenhado uma planta, por iniciativa de JoSo Ferreira
Avei, inspector da Fazenda e Jo6o Antonio de Carvalho. SILVERIO, H. L. A., SILVERIO, M. A.

A., SANTOS, M. E. F. C. M. dos, ROSARIO, M. H. C. de M. C. do; O Teatro Garcia..., 1978-79,
118 e 119; BANDEIRA, F. - O Teatro Garcia..., 2007, p.82.
3r3 E nesta 0ltima fase que se realiza a decoragSo do espago, em que participaram relevantes
artistas portugueses da 6poca: o arquitecto, cenografo e pintor italiano Luigi Manini (autor do
pano da boca de cena), os pintores Antonio Ramalho, JoSo Vaz e JoSo Eloy do Amaral, o
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Cdmara Municipal a 4 de Abril de 1892, foi inaugurado oficialmente cerca de
dois meses depois, a 1 de Junho.

Concebido segundo o modelo italiano, o Teatro Garcia de Resende
resultou num edificio aut6nomo que se destaca, pela sua volumetria compacta
e impositiva, no topo da praga, do tecido urbano circundante. A sua fachada,
com tr6s pisos, apresentava um classicismo simples, sublinhado pelo frontao
triangular e pelo p6rtico da entrada principal, cujos arcos suportam a varanda
do andar nobre31a. No interior, a decoragao caracteriza-se por um gosto
ecl6tico, em que se destacavam os motivos de inspiragio mud6jar e neo-
manuelinos.

As reac96es d nova obra foram plurais. Fialho d'Almeida, aquando da
inauguragdo do teatro em 18g2, escreveu o seguinte:

"Externam_ente tem a configuragdo do piano de cauda, pesadona, que
em Lisboa S. Carlos oferece ao desconsolo dos fisionomistas dos
monumentos: a arcada vestibular com varanda por cima, dando o
arremedo do teclado, janelas de volta redonda, sem friso ou coroamento
ornamental de nenhuma esp6cie, front6o d'armaz6m, platibanda de pr6dio
de aluguel, e para tr6s um casario esburacado de reitangulos de vidraga,
caiado e com um incaracterfstico aspecto de f5brica de iroagens, escola
acad6mica e quartel de bombeiros volunt6rios,315.

Em contrapartida, a Associagdo dos Engenheiros Civis portugueses,

depois de uma visita, realizada no dia 5 de Junho de 18g7, considerou que o
teatro de Evora era, manifestamente, um dos melhores de portugat, ,,pelo bem
estudado das disposigOes da sala, palco, vestibulo e sal6es anexos, pela
sumptuosidade e ornamentagio da sala, pela decoragao dos seus saloes e
pelo bem estudado de todo o edificio"316. Em 1907, as suas ,,espagosas

dependencias primorosamente estucadas" e a sua bela sala de espect6culos,

entalhador Leandro Braga, o dourador Manuel Jos6 da Costa e o estucador Domingos Meira.
BANDEIRA, F. - O Teatro Garcia..., 2007, pp. g6 e 87.3t4 A fachada original e a quase totalidade dos algados norte e sul estavam revestidos complacas de m6rmore rosa que foram retiradas durante as obras de restauro levadas a cabo de
1.966 a 1969, com o apoio da Fundagio Calouste Gulbenkian.
"' O texto e datado de ! de Junho L foi publicado no periodico Os Gafos. ALMEIDA, F. - Os
^G.-afos Lisboa: Cldssica Editora, 19g2 (volume V), p.17d.
316 Ao elogio nio era estranho o estatuto de s6cio do autor do projecto: "Esta obra foi planeada
e estudada por um dos nossos mais distinctos collegas, o nosso consocio e companheiro de
excursSo, o sr. Adriano Monteiro". "Acta da SessSo Oidinaria de 12 de Junho Oe 1AbZ,,. Reyrsfa
de Obras Phblicas e Minas. Lisboa: lmprensa Nacional, 331 e 332 (Julho e Ajosto), 1gg7,
pp.365 e 366.
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com quatro ordens e camarotes e profusamente iluminada a gds faziam com

que o Teatro Garcia de Resende fosse tido como o melhor teatro das

provincias portuguesas3l'.

A filial do Banco de Portugal de Evora, levantada no extremo da praga do

Geraldo ocupado pelos pagos do Municipio e pela antiga prisSo ate 1906318, foi

desenhada pelo arquitecto Adies Bermudes (1864-1948). O edificio cumpria

um programa nacional daquela instituigSo financeira de remodelagio e

construgSo de agOncias do Banco de Portugal em todas as capitais de distrito,

na sua maioria projectadas por Addes Bermudes ou por Ernesto Korrodi3le. O

cumprimento desse programa implicava uma coerdncia est6tica neo-barroca,

de sabor parisiense, gue, segundo Lucilia Verdelho da Costa, assinalava a

vit6ria do progresso, base do poder econ6mico320. Na ag6ncia eborense,

contrastando com a linearidade e a ordem quase neo-cl6ssica da fachada,

ganha destaque o monumental duplo frontdo interrompido, com volutas no

registo inferior e as armas da cidade encimadas pela coroa real a rematar o

registo superior. O edificio ficou concluido a 31 de Dezembro de 1909321. A

imprensa considerou a arquitectura ecl6tica de Addes Bermudes majestosa,

reunindo todas as condiq6es para ser "um modelo do genero".

Terminamos salientando que embora as transformag6es introduzidas na

malha da cidade ao longo do s6culo XIX n5o tenham sido suficientes para

alterar o perfil antigo da cidade, porque tocaram em zonas e edificios

estruturantes da identidade urbana de Evora, causaram uma impressSo de

mudanga maior que a sucedida na realidade. Assim o foi expresso em verso no

ano de 1901:

"'J. A. coRREA, op. cit.,178 e 179.

"* Ainda se pOs a hip6tese de construir neste topo da praga um edificio que albergasse a

direcgio de obras priblica do distrito e a repartigio dos tel6grafos. "Melhoramentos
importantes" . DiArio Transtagno, no. 1 , 12 de Abril, 1899 (ano l), f. 1 .

3'' Adaes Bermudes tamb6m ter6 projectado a de Lisboa, Coimbra, Vila Real e Funchal.
"Agencia do Banco de Portugalem Evora". A Architectura Portugueza,6,1911 (Junho), 21.

"o COSTA, L. V. da - Ernesto Korrodi 1888-1944. Arquitectura, ensino e restauro do
patrim1nio. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, pp.258-260.t" O Banco de Portugal marcou o acontecimento com uma fotografia da fachada principal do
edificio, tirada por Ant6nio Passaporte, fotografo da Casa Real, e oferecendo um jantar a todos
os oper6rios que tinham participado na sua construgdo."Edificio da Ag6ncia do Banco de
Portugal". Noticias de Evora, no.2471, 1 de Janeiro, 1909 (ano lX), p. 2.
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"Entrou comnosco o progresso; / Tudo mudado hoje temos; / Em
certas coisas, talvez, / Tocam-se ?!g os extremos; / Esta ja n6o 6 a Evora
/ De JoSo Raphael de Lemos, 1...7"rrr.

Passaremos, de seguida, a verificar que identidade era essa analisando
como se formou.

"' "Carta Do mestre Felizardo, d'Evora, ao seu compadre Fagundes, da villa do Vimieiro,,.
Evora em Versalhada. Evora, Typographia do Noflcras d,Evora,1901, S.



PARTE II

A construgdo do valor historico de

Evora (s6cs, )O/t - Wtil):
a Cidade Antiga.
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Em Portugal, salvo raras excepgOesl, a prdtica historiogrdfica tem

concentrado a investigagSo acerca da evolugio dos conceitos de monurnento e
patrim6nio historicos e das pr6ticas que deles decorrem nos s6culos XIX e XX2,

assumindo-os, no essencial, como uma realidade contemporAnea,
impulsionada pelas profundas transformag6es que a industrializagio e os

conflitos militares foram imprimindo a paisagem construfda. Deriva esta
assungSo da fixagdo das semanticas em causa, de "monumento" e ,,patrim6nio,,

hist6ricos, que ocorreu entre flnais do s6culo Xvlll e a segunda metade do
s6culo XX. Se, segundo Frangoise Choay, "a entrada de um neologismo nos

l6xicos assinala o reconhecimento oficial do objecto material ou mental que ele
designa, a de "monumento hist6rico" aparece pela primeira vez, de facto, nas
Antiquitds Nationals de Aubin-Louis Millin, publicadas em 17903. No entanto,
como tamb6m Frangoise Choay e outros autores realgaram, a origem da
realidade que a categoria de "monumento hist6rico" oficializou, verbalizando-a,
remonta a mais atr6s. Choay localiza-a com precisio no euattrocenfo italiano,
quando, segundo ela, as edificagOes se tornam objectos do saber e s6o, por
esse motivo, preservadas. Admite, contudo, que a conservagdo de objectos do

t Constituem-se como excepgOes a este panorama o texto de Miguel Soromenho e Nuno
V^assalo e Silva para.o.catalogo da exposigao Dar Futuro ao Passado-(Lisboa, 1gg3), intitulado
"Salvaguarda do Patrim6nio - Antecedentes Hist6ricos", e o livro Colecg6ei,-dabinetes eMuseus em Poftugal no Sdcuto XVI// (Lisboa, 2003) de Joio Carlos Fires Brigola, que
corresponde d sua tese de doutoramento.
'Veja-se, a titulo de exemplo, entre os muitos trabalhos produzidos nesta 6rea tem6tica, os de
Lucilia Verdelho da Costa - Ernesto Korrodi (1889-1944). Arquitectura, ensino e restauro dopatim6nio (Lisboa, 1997) e Alfredo de Andrade (1839-191'5). Da pintura d invengio doPakim6nio (Lisboa, 1997) -, Maria Jo6o Baptista Neto - James Mirphy e o Resfauro doMosteiro de Santa Mari.a d.1 Batalha (Lisboa, 1997) e Mem6ria, propaganda e poder. OResfaaro dos Monumentos Nacionars (Pbrto, 2001) - e Lricia Rosas - Monumentos p6trios. A
fr!ri:?*:?.RetigioSa Medievat- patrim6nio e Restauro (1a46-1g3s) (porto, rggsl.-' F. CHOAY - A Ategoria do patimhnlo. Lisboa: Edig6es 70, 2oob,' 2g; j._p. aRgetoN, n.
CHASTEL - La Notion de patrimoine. s./.: Liana Levi, rcgl,ll.'
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passado pelo seu valor artistico e cultural tem raizes profundas na Antiguidade

romana, no gosto pelo coleccionismo manifesto desde o s6culo lll a.C.a.

Abordagem semelhante d de Frangoise Choay 6 seguida desde Al6is

Riegl, autor que em 1903 considerava que as primeiras manifestag6es da

transigSo paulatina do conceito de monumento para o de monumento hist6rico,

designado por ele de monumento ndo intencional, ocorreram na ldade M6dia5.

Tamb6m Nikolaus Boulting, historiando a situagSo britAnica, reconhece sinais

de uma certa sensibilidade emocional para com a arquitectura pret6rita jd no

s6culo Xll, apesar de identificar a primeira atitude oficialmente organizada na

proclamagdo de lsabel I em defesa das antiguidades inglesas, que

retomaremos adiante6. Jean-Pierre Babelon e Andr6 Chastel corroborarn a tese

da g6nese medieva com dados mais concretos, entroncando a nogSo de

patrim6nio na acepgdo juridica do termo, vinculando-a ao reconhecimento e

propriedade das reliquias religiosas e dos regalia - designativo do conjunto de

objectos sagrados, porque legitimadores, de uma monarquiaT.

Apenas os autores que se t6m dedicado d evolugSo das prSticas e dos

m6todos da conservagSo e do restauro artistico e arquitect6nico ao longo do

tempo convergem no sentido de situarem a sua g6nese na Gr6cia Cl6ssicas.

Ao faz6-lo, admitem que a necessidade de preservar um bem meramente pelo

seu valor culturat tem expressdo, no Ocidente, desde a Antiguidade. O que

contraria parcialmente o famoso axioma de Eugdne Viollet-le-Duc sobre o

restauro arquitect6nico, de que era uma acaSo modernae. Pretendia ele afirmar

que o era na intencionalidade de defender a ess6ncia estilltica e o significado

originais do objecto arquitect6nico do passado, sobre o qual a sua reflexSo se

debrugava. MaS, como oS estudos citados ie demonstraram, eSSa

o F. CHOAY, op. cit.,21,22,24,29 e 30.

'R. RIEGL - EtCulto Moderno a los Monumenfos. Madrid: Visor, 1999, 33.
u Antes dela, em 1533, ja o seu pai, Henrique Vlll, tinha instituido o €rgo oficial de antiqudrio
do rei. N. BOULTING - "The law's delays: conservationist legislation in the British lsles". Ihe
Future of the Past. Attitudes to conseruation 1147-1974. ed. J. FAWCETT. New York: Watson-

Guptill Publications, 1976, 10 e 11; M. C. BOYER, The City of Collective Memory. His Historical

tmigery and Arc-hitecturalEntertainments. Cambridge and London: The MIT Press, 1994,377.

'J.-P. BABELON, A. CHASTEL, op. cit.,15-19 e 28-32.
8 Consultar Histoia de ta Conseruaci1n y /a Resfauraciin (Madrid, 1995) de Ana Maria

Macarr6n Miguel, A History of Architectural Conseruafion (Oxford, 1999) de Jukka Jokilehto e

Histoia y Te6rta de la Conseruaci1n (Madrid, 2000) de Maria Jos6 Martlnez Justicia.

' "Le mot et la chose sont modernes". E. VIOLLET-LE-DUC - <<Restauration>>- Dictionnaire

Raisonn1 de I'Architecture Frangalse du Xf au Wf si6cle. Paris: Morel y Lie Editeurs, 1875 (t.

vlil), 14.
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intencionalidade tamb6m ndo foi, na sua 6poca, ideologicamente neutra e 6
duvidoso que alguma vez o venha a ser. Tal como em periodos hist6ricos
antecedentes, do s6culo XIX ate hoje, a protecgso de determinados bens
patrimoniais n5o obstou i destruigSo e ao desaparecimento de muitos outroslo.

Deste modo, 6 nossa convicaio que a relevdncia da fixagio e da
consolidagSo da semdntica "monumento hist6rico" na cronologia apontada tem
a ver sobretudo com a regulagSo de uma consciBncia e uma prdtica culturais
que lhe sio anteriores, formalizadas por necessidades de administragao que se
vai centralizando e normalizando cada vez mais. Note-se como a larga
abrangoncia do termo Antiguidades no s6culo XVl, a realgar quando for
oportuno, estd pr6xima do grau de diversidade de objectos e realidades a que 6
aplicado, na actualidade, o conceito de patrimonio hist6rico.

A situagSo especlfica da cidade de Evora 6 bem demonstrativa de como
a consciGncia patrimonial foi uma construgSo cultural de longa durag6o, na
medida em que o valor hist6rico que condicionar6 a viv6ncia desta cidade nas
cent0rias de XIX e XX, tanto nas transformag6es que sofreu como nas
permandncias que a marcaram, se comega a formar em Mil e euinhentos.
Antecipa-a a atengdo concedida a certos vestigios materiais do passado a fim
de convocar a autoridade do acontecido, portanto do imutavel, para consolidar
o que estS a acontecer, o presente. Este parece ser, de acordo com J. H.

Plumb e Alain Schnappll, que a reconhecem em civilizagoes tio distantes
como a egipcia e as da Mesopot6mia, uma condigio inerente i natureza
temporaldas sociedades humanas. Assim comegaremos por mostrar.

'' sobre o assunto ver L. REAU - Histoire du vandalisme. Les Monuments dltruits de l,Art
llangais. Paris: Editions Robert Laffont, 1994 (1a eo. rgsS) ; r. cnonv, op. "i.,-ii'i ts.
" J. H. PLUMB - The Death of the eait nampsnire. NLw Vork; palgrave Macmilla n, 2OO4 (1aed' 1969); A' SCHNAPP - La Conqudte du Paisd. eux oigini's de rirch,otojie. earis: EditionsCarr6, 1993.
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Gapitulo I

Os Antecedenfes Historicos

Paralelamente A fase de maior desenvolvimento e engrandecimento da

cidade de Evora d sombra da dinastia de Avis, nos s6culos XV e XVl, inicia-se

tamb6m um movimento de interesse pelo seu passado que se manifesta por

duas vias: pela sua sistematizagSo atrav6s da narrativa liter6ria e pelas

primeiras iniciativas em prol da preservagSo dos vestigios materiais desse

passado, que apesar de comegarem por ser muito espor6dicas, nio deixam de

ser reveladoras da exist6ncia da preocupagdo em aS salvaguardar' A

expressao dessa necessidade 6, em si mesma, bastante sintomAtica da

valoriza$o desses vestigios enquanto fontes de conhecimento do passado e

meios de recuperagSo e conservag6o da sua mem6ria. S6o-no porque est5o

irremediavelmente associados aos fundamentos e ds circunstAncias da sua

criag6o; porque a caracterizagdo da sua morfologia e a identificagSo da sua

finalidade e fungSo originais, como objectos e artefactos, possibilitou, assim o

Veremos adiante, elaborar uma determinada interpretagSo do tempo que oS

havia produzido, isto 6 uma perspectiva hist6rical2; e porque o simples facto de

existirem testemunhos materiais concretos, de terem sido conservados,

permitiu que n5o Se abordasse o passado como um factor aut6nomo,

extrinseco, mas integrado no presente e utilizado, Se nio mesmo

12 R. RECHT - penser le patrimoine. Mise en sc6ne et mise en ordre de l'aft. Paris: Editions

Hazan,1998, 77.
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instrumentalizado, em seu beneficiol3. Deste modo, o passado s6 ganha

relevAncia quando 6 apropriado como meio de justificar e legitimar o presente e
assegurar o cumprimento das expectativas em relagSo ao futuro. Postulado
que, contudo, est6 longe de constituir uma inovagdo cuttural dos s6culos XV e
XVl. Pelo contr6rio, podemos encontr6-lo, com diferentes cambiantes, desde as
primeiras civilizag6es.

A atribuigSo da capacidade de transmitir a mem6ria do passado aos
bens materiais, de serem objectos de conhecimento, isto 6 a sua categorizagio
como "antiguidade", remonta, de facto, ao Renascimento, ligada que estd a
consagragSo - mais do que d atengSo, porgue esta foi uma constante ao longo
de toda a ldade M6diala - da matriz cultural e historica greco-romana e ao
gosto pela arqueologia e pelo coleccionismo dos objectos antigosls. Mas
tamb6m 6 verdade que desde as primeiras formas de civilizagdo que objectos e
edificag6es foram sendo preservados e convocados para ilustrar e compor todo
o tipo de narrativas entendidas como hist6ricas - mitos de fundagdo, lendas,
hagiografias (as reliquias dos m6rtires e santos do cristianismo) e cr6nicas -,
comprovar a veracidade dos acontecimentos e das personagens que
porventura lhes estivessem ligadosl6, e legitimar a acessio de um novo llder
ou uma dinastia (os regalia da ldade M6dia)17. os exemplos sdo muitos.

No Antigo Egipto, a chamada pedra de palermol8, um fragmento de
basalto preto datado de finais da V dinastia (c. 2500 a.c.), em que estdo
inscritos os nomes dos faraos da 6poca pr6-din6stica e do lmp6rio Antigo, das
respectivas mSes e o registo dos principais acontecimentos dos seus reinados,
assegurava a idoneidade dos governantes do presente lembrando as suas

" J.-M' LENIAUD - Les Archipels du Pass6. Le patrimoine ef son Histoire. s./.: Fayard ,2002,64.
'n J. HEERS - A tdade !iledla, uma lmpostura. porto: Edig6es Asa, 1994, gg-12g.
15 M. SOROMENHO e N, V. e SILVA - "salvaguarda do Patrim6nio - Antecedentes Hist6ricos,.Dar Futuro ao Passado. Lisboa: lnstitutd eortuguei do patrim6nio nrluitect6nico eArqueol6gico, Secretaria de Estado da Cultura, Galeriide pintura D. Luis, 1gg3, i5 e 26.
'u F. CHOAY, op. cit., 61.
" F' HERNANDEZ HERNANDEZ - Et Patrimonio Culturat: la memoria recupenda. Gij6n:Edjciones Trea, 2002,18-26; A. CHASTEL - "La Notion de patrimoine,,. Les Lieux de laMAmoire ll. La Nation paris: Editions Gallimard, op. cit_,407 e 4Og.18 Encontrada na cidade italiana de Palermo (Sicilia) em 1877, h6 autores que a consideramuma c6pia ou uma compilagSo arcaica feita sob a XXV dinastia. J. das c. SALES - "pedra dePalermo"' Diciondrio do Aniigo Egipto. Direc. L. nll. nCnUJo.'firbo"' Editoriat Caminho, 2001,667 e 668.
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origensle. Destaca-se tamb6m a acgSo de Khaemuaset (1290 - 1224 a-C.), um

dos filhos do fara6 Rams6s ll e sumo-sacerdote de Ptah em M6nfis, onde levou

a CabO, assim como em Sakara, a recuperag6o de velhos mOnumentos

arruinados, medida que ele considerou fundamental d concretizagSo de um

projecto politico-religioso de maior f6lego, o da restauragSo da antiga

preponderAncia daquela cidade enquanto centro da religiosidade egipcia2o. De

referir ainda a necessidade que um dos sucessores de Rams6s ll teve de

restaurar uma das estStuas deste fara6 existente no Grande Templo de Abu

Simbel, que apresentava o brago direito e a perna partidos, tendo-o feito

segundo crit6rios muito pr6ximos dos do restauro moderno: conservou os

fragmentos originais no seu devido lugar, suportados por um simples bloco de

pedra21.

Em Babil6nia, conforme o descrito numa placa cuneiforme do s6culo Vl

a.C. encontrada em Larsa (lraque), o rei Nab6nido (556-539 a.C.) ter6

ordenado a escavagao e o restauro do antigo templo de Ebabar, consagrado

aos deuses Shamash e Aia, assim como a decifragSo e a reintegragSo sobre

uma placa de alabastro, juntamente com a legislagSo promulgada durante o

seu pr6prio reinado, do c6digo de leis de Hamurabi, um dos monarcas que o

antecederam. Ao faz}-lo, Nab6nido assumiu-se como o continuador Iegitimo de

um processo de dominio do poder cujo inicio o antecedia, presungSo que as

suas ac96es enquanto reitinham efectivadoz2.

Na Gr6cia Antiga, durante as Guerras Persas, antes da batalha de

Plateia, em 479 a.C., os atenienses comprometeram-se a ndo reconstruir os

santudrios destruidos pelo conflito, deixando-os em ruinas como memoriais da

"impiedade dos b6rbaros" (os Persas) para aS gerag6es futuras23 os

,e J. H. PLUMB - The Death of the Past. Hampshire. New York: Palgrave Macmillan, 2OO4,28 e

29.
20 A. SCHNAPP - La Conqulte du Passd. Aux origines de l'arch6ologi9. Paris: Editions Carr6,

1gg3,405 e 406; "Khaemuaset'. Diciondrio do Antigo Egipto. Direc. L. M. ARAUJO. Lisboa:

Editorial Caminho, 2001, 480.
,f J. .lOff I-EHTO - A'History of Architectural Conseruafion. Oxford: Butterworth-Heineman,

1999,4.
22 A. SCHNAPP, op. cit., 18-22.
,t .O lunnuENTo - O meu amor pela vida n6o ser6 maior do que o meu amor pela liberdade, e

jamais abandonarei os meus chefes, vivos ou mortos. Enterrarei todos os que, ao meu lado'

morrerem em batalha. Se, na guerra, eu vencer os birbaros, n5o destruirei nenhuma das

cidades que tiverem lutado pelabr6cia, mas dedicarei aos deuses a d6cima parte de todas as

que estiverem ao lado dos b6rbaros. Nem um desses lugares sagrados, queimados e
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monumentos da Acr6pole permaneceram nesta estado por mais de trinta anos.
Aquando da sua reconstrugSo, alguns dos blocos sobreviventes da estrutura
pr6-existente foram reintegrados no muro do lado Norte da nova Acr6pole,
atribuindo-se-lhes assim a poderosa fungSo mnem6nica que havia cabido, at6
a[, ds rufnas, a de relembrar a guerra com os Persas. Num contexto mais geral,

sabemos que quando era necess6rio substituir as escutturas arcaicas por

outras esteticamente mais actualizadas, as primeiras ndo eram destruidas, mas
enterradas nos templos ou nas Sreas circundantes, com a finalidade de
salvaguardar simbolicamente o valor que detinham quando foram esculpidas e
estavam expostas2a. Estamos, todavia, na esfera das inteng6es e das
expectativas, que podiam vir a ser cumpridas ou ndo no futuro a que se
dirigiam. Da perspectiva inversa, jd no s6culo I da nossa Era, o grego
Paus0nias, na sua Descrigdo da Gr6cia, perante as ruinas de Micenas,
mostrava como o edificado podia ser uma porta de acesso ao passado,
partindo do que restava dos elementos e das estruturas da arquitectura para
evocar as personagens e os acontecimentos que lhes estavam supostamente
associados e que ele entendia como hist6ricos:

<<Foi a inveja que fez com que os Argivos destrulssem Micenas. No
tempo da invasSo persa, os Argivos nio tomaram qualquer iniciativa,
enquanto os Mic6nios enviaram oitenta homens para ai Term6pilas,
partilhando o feito com os Lacedem6nios. A vontade de se destacarem,
por6m, fez com que a ruina calsse sobre eles, pois irritaram os Argivos.
Ainda hoje se podem ver ali partes da muralha da cidade, incluindo a-porta
das Leoas. Diz-se que estas foram obra dos ciclopes, os mesmos que
fizeram a muralha de Tirinte para Proteu. Nas rulnas de Micenas hd uma
fonte conhecida como Perseia. Ali estSo tamb6m as cAmaras subterraneas
em que Atreu e seus filhos guardavam os tesouros. L6 est6 tamb6m otfmulo de Atreu, juntamente com os daqueles que com Agam6mnon
regressaram de Troia e que foram assassinados por Egisto,lepois do
banquete que este lhes ofereceu. Quanto ao t[mulo de Caisandra,'esse 6
reclamado pelos Lacedem6nios que vivem perto de Amiclas. Mas
Agam6mnon tem tamb6m ld o seu t0mulo, tal como Eurimedonte, o aurila,
enquanto um outro t0mulo 6 partilhado por Tel6damo e por p6lops. Diz_seque estes eram os filhos g6meos de cassandra, a quem Egiito matou
ainda beb6s, depois de ter matado os pais deles. Tamb6m Eleitra, qr" roi
dada em casamento por orestes a Pilades, tem 16 o seu tumulo. Helanico
acrescenta que os filhos de Pilades e Electra foram Medonte e Estr6fio.
clitemnestra e Egisto foram sepultados a pouca distdncia da muralha, ,".

arrasados pelos b6rbaros, ser6 reconstruldo. Assim ficardo, para que as geragoes futuras deles
I?gam mem6ria da impiedade dos b6rbaros." Licurgo , contA leocrates al.a.l...toKtLEn-rp, oq. cit., 4; A. M. MAcnnn<5ru "riic-riii --n"bria de ta conseruaci7n y laRestauraciln. Madrid: Editorial Tecnos, 1gg7, 1g.
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fora dela, porque foram considerados nio merecedores de um lugar no seu
interior, onde jazem o pr6prio Agam6mnon e todos aqueles que com ele
foram assassinados."25

Com os Romanos, foi a vez das manifestag6es materiais da cultura

grega se tornarem referenciais de um modelo civilizacional. Destacaram-se

sobretudo as manifestag6es artlsticas, como fica patente pela proliferagdo de

colec96es privadas de arte hel6nica entre as elites romanas. Trazidos para

Roma por meio da expugnagdo das cidades da H6lade, a atracafio pelos

objectos artlsticos gregos explica-se pelo seu valor econ6mico e enquanto

despojos deixados pelos vencidos. A apropriageo de est6tuas, pinturas e

objectos decorativos dos povos subjugados representava, para oS romanos,

tomada de poder e dominio. Dai a sua exibig6o pelos imperadores nos desfiles

triunfais e a reacgSo dos autores romanos mais conservadores que criticavam

os seus efeitos corrosivos no carActer nacional, designadamente da arte

helenistica. Consideravam que fragilizava a moral, corrompia as atitudes,

comprometia os valores tradicionais, fomentava a luxUria e enfraquecia a fibra

da Repriblica26. O fervoroso proteccionismo cultural que emanava desta opinido

havia sido fomentado pela pressSo militar das Guerras P0nicas (264 -241 a.C.

e 218 - 202 a.C.), ao desencadearem uma crise moral e intelectual que, por

sua vez, desencadeou uma nova consciEncia da identidade romana e do

estatuto geo-estrat6gico que Roma devia comegar a conquistar no mundo

mediterrdneo: o de uma grande potencia it5lica. Conjuntura que estimulou uma

postura por parte dos Romanos dos s6culos lV e lll a.C. que hoje

designariamos como dominantemente nacionalista2T. Esta manifestou-se em

diferentes aspectos da sociedade romana, em particular na sua dimensfio

religiosa, na qual se verificou um movimento de regresso ds tradig6es locais.

Foi certamente dentro desse espirito de "nacionalismo" religioso que o c0nsul

M. ClSudio Marcelo mandou construir, em Roma, por volta de 208 ou 2O7 a-C.,

25 pAUSANIAS, Pen'egese ou Descngdo da Grilcia 2,16,5-7; A. SCHNAPP, op. cit.,57-59.
26 E. S. GRUEN - butture and NZtional ldentity in Republican Rome. New York: Cornell

University Press, 1992, 84-89
,, p. GRimnL - Le srCc/e des Scrprbns. Rome et l'hell6nisme au temps des guenes puniques.

s.l Aubier, 1993, 117 e 118.
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junto d Porta Capena, onde j6 havia uma ediflcageo mais antiga consagrada i
Virtus, um templo dedicado a Hono*8.

Membro de uma das mais antigas e orguthosas familias da aristocracia
romana2s, Marcelo havia chefiado as tropas da Repriblica na tomada de
Siracusa em 211 a.C. O saque decorrente desta vit6ria proporcionou-lhe os
meios que precisava para a edificagio do templo de Honos3o, tendo-lhe,
inclusive, ofertado a maioria das est6tuas e pinturas trazidas daquela cidade
siciliana. sendo siracusa uma urbe de origem grega que chegou a ter um papel
fundamental para a expans6o da cultura hel6nica no s6culo lV a.C. .,, ,,
esculturas e as pinturas, sagradas e profanas, que Marcelo levou para Roma
seriam, muito provavelmente, gregas32. ou seja, ao faz€-lo, a sua intengdo foi
associar a arte grega siracusana a uma das duas entidades divinas abstractas
que personificavam os valores tradicionais da cultura romana , Honos e Virtus33.

Nesta associagSo podemos ver a afirmag6o da cultura vitoriosa sobre a cultura
derrotada, em que a arte hel6nica 6 submetida aos interesses religiosos e civis
de Roma, da glorificagSo do seu cardcter, da sua religiosidade e do seu
podefl. A apropriagSo da arte grega pelos Romanos e a sua reutilizagao nos
edificios p0blicos latinos era tamb6m uma declaragao do seu estatuto de
heranga civilizacional e de modelo cultural que nio foi simplesmente
reproduzido, mas assimilado na constituigSo dos referenciais da identidade
romana. Ndo h5 aqui qualquer contradigdo, mas uma complexa dualidade.

Doravante, os Romanos recorrerdo ao patrim6nio material deixado pelos
seus antepassados para sublinhar a sua originalidade e i arte dos povos
vencidos para mostrar a sua forga e os antecedentes hist6ricos do cunho

2E PLUTRRCO - Vies paralldles,,Marcellus',, 2g,14.2',P. GRTMAL (1993), op. cit.,93.
" Este era um projecto que M. Cl6udio Marcelo acalentava desde a batalha de Clastidium, em222 a'C., 

-ap6s 
a qual o cOnsul pretendeu dedicar-se a 

"onrtiriao 
de um templo consagrado aHonos e d Virtus. A guerra com o cartagin6s Anibal e a falta de fundos acabaram, contudo, porfazer com que ele adiasse este seu [rop6sito. A possibilidade do seu cumpriir"nt" ficou adever-se, de facto, ao saque oe siracuda. surgiu'entret"nto outro obstaculo. os pontificesconsideraram impr6prio a atribuigSo de um uni-co espago a duas divindadei. E entao queMarcelo decidiu edificar o templo de Honos ao lado oe uina construgao pre-existente, fora daPorta Capena, dedicadaa virtus. Marcelo, no entanto, nio conseguiu viver o suficiente paraassistir a dedicacdo do tempto em 205 a.c. E. s cRuE'Nl, ip. iit ,100 e 101.3'P. GRIMAL, op. cit.,37 e 3g." Algumas destas esculturas e pinturas foram ofertadas, tamb6m por M. Cl6udio Marcelo, a

I?TpJ-":.gI samotrdcia e Rodes, ou para decorar outras 
"io"oe.. 

E.'s. GRUiN, op. cre, gg." P. GRIMAL (1993), op. cit., 122, 14:4 e 261.
'" E. S. GRUEN, op. cit.,1OO.
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marcadamente civilizador da romanizagSo. E com essa intengSo que, no s6culo

I a.C., Jrilio C6sar exibe publicamente as obras gregas do seu acervo particular

no Capit6lio e o c6nsul Marco Agripa defende que se aja do mesmo modo com

os objectos depositados nos templos3s. Sintomaticamente, no fim da Rep0blica,

as cidades gregas tornaram-se aut6nticos centros culturais onde os jovens

romanos iam procurar o conhecimento e a pr6tica da ret6rica e da filosofias.

Na 6poca de Augusto, a defesa de uma certa ideia de romanidade est6

presente no empenho posto por Tito Llvio na redacaio dos 142 livros da sua

Hist1ria de Roma, assim como na vontade do lmperador de devolver a

dignidade aos velhos cultos latinos, intengio que o teri levado, assim assevera

o Seu testamento, a restaurar 82 santu6rios no espago de um s6 ano - capelas

ou pequenos templos que estavam abandonados ou tinham sido destruidos

pelos frequentes inc6ndios que afectavam a cidade de Roma37. Em 44 d.C,

Plutarco escrevia Vidas Paralelas, obra que comparando as personalidades e

as ac96es dos "grandes homens'da Gr6cia com os de Roma demonstrava que

nos mesmos dominios tinham sido aplicados os mesmos valores.3s Em sintese,

ao equiparar os feitos dos "grandes homens'gregos aos feitos dos "grandes

homens" romanos, Vidas Paralelas reconhecia a exist6ncia de um ascendente

de matriz hel6nica que filiava os segundos nos primeiros. No s6culo ll, foi

certamente esse ascendente que fez o lmperador Adriano reunir um largo

esp6lio de arte grega na sua vila Adriana em Tibur (hoie Tivoli), do qual faria

parte uma das Cari6tides do templo do Erect6ion da Acr6pole de Atenas, e

patrocinar a reparagao do Pdrtenon depois de um inc6ndio lhe ter infligido

s6rios danos3e.

O periodo que medeia os s6culos lll e lV 6 marcado por fortes ameagas

dos povos bdrbaros e por perturbag6es politicas que levaram quase A anarquia

e que Diocleciano intentou sanar constituindo um regime de governagio

conhecido pela designagflo de Tetrarquia. A Tetrarquia consistia na instituigio

de dois Augustos e dois C6sares, em que os dois 0ltimos ficaram

encarregados, sob a Sua autoridade Suprema dos primeiros, de missOes e

" M. MACARRoN MIGUEL, op. Cit.,26 e27.
'6 P. GRIMAL- O lmp^rio Romano. Lisboa: Edigoes 70, 1999, 24-
3' P. GRIMAL - O S6culo de Augusto. Lisboa: Edigoes 70, 1997,77 e 81'

'* P. GRIMAL (1999), op. cit.,1O7.p A. M. UnCAnnoN Mtcuet, op. cit.,24; l. GONZALEZ-VARAS - Conseruaci6n de Bienes

Cutturales. Teoria, historia, pnnictfiios y normas. Madrid: Ediciones Cdtedra, 1999,24 - 27.
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comandos regionais. O pr6prio Diocleciano e Maximiano foram os primeiros
Augustos, ConstAncio e Gal6rio eram os respectivos C6sares. No ano de 305,
Diocleciano e Maximiano abdicam a favor de Constdncio e Ga!6rio, que
nomeiam Severo, um oficial subordinado a Constdncio, e Maximino Daia, um
militar adjunto de Gal6rio, como seus C6sares. A partilha dos poderes foi,
todavia, perturbada pelo falecimento de Const6ncio togo em 306, na medida
em que nio coube a Severo substitui-lo no cargo de Augusto, mas ao seu filho
constantino, por forga de uma proclamagEo imposta pelo ex6rcitoao. A
interrupgio da l6gica da continuidade do sistema de governagao estabetecido
por Diocleciano, que tinha antecedentes na sucessao anterior, obrigou
Constantino a afirmar a sua legitimidade. Dai que na construgao do arco de
Constantino em Roma, no ano de 314, tenham sido usados fragmentos de
relevos mais antigos que representavam os imperadores Trajano, Adriano e
Marco Aur6lio, e esculturas retiradas de monumentos vetustos, como o arco
triunfal e o foro dos mesmos Marco Aur6lio e Trajano, respectivamenteal. A
intengSo do aproveitamento desses fragmentos ndo ter6 sido apenas a
rentabilizag6o dos meios construgSo atrav6s do reaproveitamento de estruturas
e materiais pr6-existentes, prdtica recorrente at6 ao s6culo XlX, mas tamb6m
reivindicar e assumir publicamente a heranga politica deixada por aqueles tr6s
imperadores. A partir de aqui, porventura acossados pela divisao do lmp6rio no
s6culo V, os Romanos privilegiaram a conservagio dos monumentos do seu
pr6prio passado, aqueles que davam suporte fisico d sua identidade hist6rica.
No ano de 408, talvez para os proteger, 6 outorgado um decreto a favor da
utilizagSo secular dos templos a salvaguardar enquanto monumentos
priblicosa2. Em 458, os imperadores LeSo I (!mp6rio Oriental) e Majoriano
(lmp6rio Ocidental), preocupados com a progressiva destruigao das edificagoes
mais antigas, ordenaram ao perfeito de Roma que proibisse a demotigio dos
templos e dos monumentos construidos pelos seus antecessores. Teodorico, o
Grande, o ostrogodo que governou a lt6lia de 4g3 a s26, criou os cargos de
curator statuarum e architectus publicorum (Flavio Magno Aur6lio Comodoro foi
o primeiro), com vista d vigilAncia e protec9do das est6tuas e dos edificios

4 p. GRIMAL (1993), op. cit.,137 - 140.
'' J. JOKILEHTO. oo. cit, S; A. M. MACARRoN MIGUEL, op. Cit., 27.o2 F. cHoAy tzoooj, op. cit.,31.
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p0blicos antigosa3. A institucionalizagio das figuras do curator statuarum e do

architectus publicorum significou que a conservageo e o restauro das

construg6es antigas fora, para Teodorico, mais que uma resposta concreta e

pontual a uma situagSo precisa, sendo assumida como uma aut6ntica politica

governamental.

Segundo Cassiodoro, Teodorico chegou a afirmar que o m6rito de quem

conservava era superior ao de quem conStrula: "lt is more necessary to pay

attention to the conservation of things than to the creation of new ones,

because, when one comences, recognition must be given to inventiveness, but

when one preserves, it is possible to arrive at praiseworthy perfection'44. O

m6rito residia num conceito de conservagSo que provavelmente implicava,

assim inferimos da afirmagio de Teodorico, uma intervengSo mais directa na

construgao em causa, um reStauro passlvel de Ser entendido como uma

oportunidade de aperfeigoamento da obra original, que poderia passar pela sua

adaptagdo a novas fung6es ou pela reintegragSo de elementos

arquitect6nicosas. Por isso a declaragdo de que embora fosse sua intengSo

construir de raiz, pretendia, acima de tudo, preservar "old buildings, because in

preserving them we shatl win no less praise than from building anew"6. Por de

tr6s desta atitude estava a intengSo de Teodorico de apresentar-se como

continuador natural dos imperadores romanos, pretensdo que o levou a intentar

a recriagao da grandiosidade daqueles tempos, nomeadamente das 6pocas de

Trajano e Valentiniano !, suas principais refer6nciasaT. Para a concretizar,

empreendeu a recuperagdo das antigas cidades imperiais sob o seu dominio,

bastante arruinadas pelo processo de desagregag6o do Estado romano,

cometimento que o identificou ainda mais com a figura do imperador Trajano'

4, J. JOKILEHTO, op. cit., 5 e 6; H. MEEK, M. MEEK - "Architectural conservation and

restoration". Grove, The Dictionary of Att. J. TURNER (ed.). London: Macmillan Publishers,

1996 (vol. 2), 319.* CnSS1OOORUS, Va1ae, 1.25 (MGH, AA, Xll, 28 = CC, 33), cit. C. FRUGONI - A Distant City.

lmages of Urban Experience in'the MedievatWortd. Oxford: Princeton University Press, 1991,

35.
a5 Teodorico embelezou a cidade de Ravena com placas de mirmore e colunas antigas

trazidas de Roma. C. FRUGONI, op. cit.,36'
6 CISSIODORUS, Vaiae,3.9 (l\4GH, AA, Xll, 84 = CC, 104), cit. C. FRUGONI, op. cit.,34 e

35.
o, Os Romanos chegaram a cham6-lo pelos nomes destes dois imperadores._S6 com ambos se

completava a peripectiva que Teodorico tinha do imp6rio romano. Enquanto Trajano

representava o passado glorioso do impOrio na sua fase mais paradigm5tica,.s6culos I e ll,
Valentiniano simbolizava 

-o 
auge da Nova Roma, a que estava sob a 6gide da f6 cristS. C.

FRUGONI, op. cit.,34 e 47.
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Entre as obras entSo realizadas, destacamos a reparagao do aqueduto de
Ravena, erigido precisamente por Trajanoas. Estas medidas eram tamb6m uma
tentativa de moderar o desaparecimento das obras de arte pagis e a corrupgdo
irreverslvel da sua arquitectura mais emblemdtica, que vinha sucedendo desde
que o imperador Teod6sio tinha interdito, em 391, os cultos n6o cristaosae. Neo
impediram, no entanto, que a partir do s6culo Vl se assistisse d adaptagdo da
sala de Audi6ncias do prefeito a igreja de s. cosme e s. Damiao (526-s30), de
uma sala cerimonial do s6culo I a igreja de santa Maria Antica (sgg), do
Senado do forum romano a igreja de S. Adriano e A consagragao do pante6o A

Virgem Maria.

Em 804, com a derrota dos Sax6es, Carlos Magno tornou-se senhor de
um imp6rio que ia do Elba ao Ebro e do Mar do Norte ao Sul de ltdlia. A sua
extensio e a diversidade de povos que integrava (Francos, Germ6nicos,
Lombardos, Romanos, sax6es, etc.) fomentaram a convicaao de se estar a
viver a Era de uma nova pax lomana, i qual ndo seria decerto estranho o
movimento cultural que se vinha desenvolvendo desde o inicio do s6culo,
impulsionado pelo didcono Alcuin, um erudito que dirigia a reputada escola de
York, a que se convencionou chamar de ,,Renascimento carolingio,'. o
"Renascimento Carollngio" tinha por principio definidor a recuperag6o da ldade
de Ouro do culto das cidncias e das artes vivida durante a Antiguidade cl6ssica
e por objectivo tornar o centro politico-administrativo do imp6rio, a corte de Aix-
la-chapelle, numa nova Atenas, com a sua sabedoria, ou numa nova Roma,
com o seu esplendor, mas agora sob a regulag6o dos valores da f6 crist6. De
resto, n6o foi Roma por si, predominantemente paga, que se constituiu como
modelo a seguir pelo lmp6rio carolingio, mas a Roma que fora o velculo da

a8 Procedeu da mesma forma para com o aqueduto de Verona. c. FRUGON l, op. cit.,33.aeA.principal 
consequoncia dista proiuigio tora a oestruiiao a" todos os sim'uoroi'Sgados dspraticas do paganismo. Os seus temploi sobrevivera* poiqeos condicionalismos financeirose o sentido pr6tico impuseram a sua adaptagio aos rituais'cristios, emoora ,p"nar o fossem

lqq!: !e purificados. com 6gua benta e com a presenga das reliquias de santos. A.SCHNAPP, op' cit., ll+-lifi Em 595, numa missiva a'os missiondrios enviados paraevangelizar os anglo-sax6es, Greg6rio Magno 
"a"r"r"o 

acerca deste assunto, que"Decididamente, ndo se deve destriir os _teriplos dos povos, apenas os idolos que seencontram no seu interior. Benza-se com dgua benta e lom ela respingue-se os templos.Construam-se altares e deposite-se neles as 16liquias
Estes templos tdo bem construldos devem passar do culto dos esplritos maus para oculto do Deus verdadeiro. Quando o povo verificar que o" rerr templos nio s6o destrufdos,voltar-se-6 com alegria para o conheciment-q_"_4qggo ao-veroaaeiio Deus n* trg"r"" qu"rhe sao familiares.'i rrad. cit. F. HERNANDEZ HE1{NINDi/ r E/ ;;;;;;i" cutturat: tamemoria recuperada. Gij6n: Ediciones Trea, 2002, 1g.
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expansao do cristianismoso. Este pressuposto esteve sempre presente quando

imbuido pelo desejo de ser o imperador de uma idealizadaCarlos Magno,

"Roma crist6",

arquitectura e

agiu

das

em prol da preservagSo dos indicios materiais da

artes romanas - eram-no tamb6m dos prim6rdios da

civilizagio crist6. Estava presente quer quando fez transportar colunas e

m6rmores antigos de Roma e Ravena, com a autorizagSo do papa Adriano l,

at6 Aix-la-Chapelle e Saint-Riquier, quer quando nomeou o alem6o Eginhardo -

Ietrado, historiador, te6logo e possivel artificesl - superintendente dos edificios

p0blicos, a quem cabia a responsabilidade pela conservagSo dos monumentos

antigos:

"Praticava em toda a sua pureza e com maior fervor a religiSo cristS,
cujos principios lhe tinham sido inculcados desde a infAncia. Foi por esta
raz6o que mandou construir uma magnifica basilica que omamentou de
ouro e de prata, de candelabros, de grades e de portas de bronze macigo,
e para a qual mandou vir de Roma e de Ravena mirmores e colunas que
n5o se podiam encontrar noutra parte."s2

"Mas os edificios sagrados foram sobretudo objecto dos seus cuidados
em toda a extensSo do reino. Sabendo que estes monumentos caiam de
velhice, exortava os pontifices e os religiosos que deles tinham a guarda a
faz6-los restaurar, e delegava comissArios para vigiar a execugio das suas
ordens."53

O fim do lmp6rio Carolingio nos anos derradeiros do s6culo lX nio

significou uma ruptura com a referGncia civilizacional da Antiguidade greco-

romana, que nunca perdeu o seu prestigio durante toda a ldade M6dia,

nomeadamente entre os cl6rigos, por via da afirmag6o do contributo intelectual

de Roma, do desenvolvimento da cultura erudita e do respeito pelas t6cnicas e

pela arquitectura romana.

5o E. KUBACH, V. H. ELBERN - L'Art de I'Empire au D6but du Moyen Age. Les Arts Carolingien

et Ottonien. Paris: Editions Albin Michel, 1968, 106-1 10.
5r Foi o autor de uma biografia do seu imperador Carlos Magno, escrita por volta de 820, e teri
fiscalizado a construgio do pal6cio de Aachen. Seria um conhecedor da obra de Vitr[vio. D. A.

BULLOUGH - "Einhird (Eginhard)". Grove, The Dictionary of Att. J. TURNER (ed.)- London:

Macmillan Publishers, 1996 (vol. 10), 115 e 116.
52 EINHARDI, Vita Karoli lmperatois in A. TEULET, Oeuvres Compldtes d'Eginhard, t. l, Soci6t6

de l'Histoire de France, Paris, 1840, 83-85, cit. Trad. F. ESPINOSA - Antologia de Iextos
Histlricos Medievais. Lisboa: Livraria Sd da Costa Editora, 1971' 155.
5, EINHARDI, Vita Karoli lmperatoris, A. TEULET, Oeuvres Compldtes d'Eginhard, t. l, Soci6t6

de l'Histoire de France, Paris, 1840, 55-57, cit. Trad' F. ESPINOSA, op. cif., 156'
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Quando ot6o l, rei da Germdnia (936) e da lt6lia (g51), restaura a
dignidade imperial em seu beneficio (Sacro lmp6rio Romano, g62) e estabelece
a sua capital em Magdeburgo, age tal como carlos Magno: ordena que sejam
trazidos elementos arquitect6nicos e mSrmores antigos de ltdlia corno se de
verdadeiras reliquias se tratassemil. Posteriormente, entre os s6culos Xll e
XlV, a Europa assiste novamente A idealizagSo de um lmp6rio universal crist6o
concebido d imagem do lmp6rio romano, pelos papas Greg6rio Vlt e lnocencio
lll, e pelos imperadores germ6nicos da dinastia Hohenstanfen (Sacro lmp6rio
Romano-Germdnico), mormente por Frederico ll, coroado em 1220. Tamb6m
para eles muitos dos objectos artisticos deixados pelos antigos Romanos
tinham um valor que ia para al6m da sua utilidade ou do seu prego, adrnirando-
os pelo arrojo da sua concepgdo e peta qualidade e mestria da sua execug6o,
sobretudo as est6tuas em bronze e de grandes dimens6es, consideradas
inimitdveis.ss Admirag6o que se efectivava atrav6s do contacto com as ruinas
das edificag6es que os romanos tinham construido por toda a Europa, como as
descritas numa carta de Conrad de Querfurt, chanceler do imperador Henrique
Vl em viagem por lt6lia (Baia, Ndpoles e Taormina) no ano de 1194 ou das
peregrinag6es a Roma que lhes possibilitava o conhecimento directo dos
monumentos antigos.

Os MirabtTtb, volumes que tinham por objectivo orientar os peregrinos
pela cidade de Roma (cumpriam a fungdo dos actuais guias de viagem),
continham, para al6m das necessdrias indicag6es topogrdficas, descrig6es dos
monumentos imperiaiss6. O primeiro deles loi o Mirabitia ufuis Romae, redigido
por Benedito, c6nego de s. pedro, em 111s, dedicado exclusivamente aos
monumentos paga0s de Roma, com identificag6es e descrig6es algo
fantasiosas e miticassT. Refere, por exemplo, tomando como fonte a hagiografia

" p R.,R, vitor lll, ainda enquanto abade Desid6rio, agiu de modo identico quando decidiupatrocinar a remodelagSo do Mosteiro de Monte cas-sino,-a cuja comunidade mon6sticapertencia desde 1055. Enviou agentes seus a Roma no ano de 1066, 
"rn 

oui"a-oe colunas,
Prr:":^"_?,rpl1?:pTj a sua abadla do Monte cassino.F. CHOAY (2OoO), op. cit.,36 e 37.-'J. J(JKILEHTO. OD. Cit.,14; A. M. MACARRON MIGUEL, OP. Cit.,39. 

"
'u A. M. nancnnnoN MrbuEL, ,p. 

"it, 
ig e 40; J. - p. eAde[oN, A^ CHASTEL, op. cit., 21 e22.s'F' cHoAY qooo), op. cit',34. Pela mesma altura, outro autor de origem inglesa, conhecidopelo nome de M"9tPl-oregorius,_escreve Nanatio de mirabilibr.rs ur;brs Romae, F.neRruAruoez HERNANDEZ, opl cit., js --
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de S. Silvestre, que debaixo do templo de Vesta do forum romano existiria um

dragio enterrado.

S5o estes os antecedentes que explicam a medida concreta de defesa

de um monumento antigo que foi o decreto de protecaSo e manutengdo in situ

da coluna de Trajano imposto pelo senado de Roma de 1162.58 Fora do seu

contexto, o decreto senatorial de 1162 podia parecer algo excEntrico numa

6poca em que a relagSo com o patrim6nio construido herdado dos antigos

Romanos foi, pelo menos, ambivalente. Com efeito, paralelamente As

iniciativas de salvaguarda enunciadas at6 aqui, outras houveram que infligiram

profundos danos num nrimero apreci6vel de construg6es romanas cl6ssicas ou

que at6 causaram a sua destruigSo. Muitos dos teatros, banhos, arcos triunfais

e t6mulos foram adaptados a fortificag6es por familias aristocrdticas rivais. No

s6culo lX, por exemplo, a arena do Coliseu recebeu a cidadela dos Frangipani

e uma igreja, enquanto os arcos foram fechados e ocupados por habitag6es,

armaz6ns e oficinas. A mesma familia far6 erguer, no s6culo Xlll, uma torre

defensiva sobre o arco de Septimo Severo. Os Fabi apropriaram-se do teatro

de Marcelo (construido entre 13 e 11 a.C.) em 1150 - as arcadas foram

aproveitadas por trapeiros, adelos e tabernasss. A congregag6o de Saint Guy

ocupa o Circo Mdximo com habitag6es que arrendam e mercadores de vinho e

trattorie instalam-se nos arcos do teatro de Pompeios. No actual territ6rio

franc6s, na Proveng?, a Arena de Arles 6, d semelhanga do Coliseu de Roma,

transformada em cidadela, entaipando-se as arcadas e levantando-se uma

igreja no seu centro e um quarteirio de habitag6es sobre as suas bancadas.

Na cent0ria de 1200, devido dr instigagSo da lgreja, o anfiteatro de Trdves, a

Arena de Mans e o templo de Tours s6o transformados em pedreiras60. H6 que

ter em conta, por6m, que esta prdtica nio se deveu tanto aO possivel

menosprezo que a arte e a arquitectura pagSs podiam suscitar, mas

principalmente ao sentido prdtico daqueles que achavam ser mais econ6mico

5',A. M. MACARRoN MIGUEL, op. cit.,40; A. SCHNAPP, op. ctf., 106 e 107.

''O ieatio-0" frrf"r""fo acabard convertido em pal6cio no ano de 1519. F. HERNANDEZ

HERNANDEZ, op. cit., 40. Estas reutilizagOes foram particularmente atentat6rias n6o apenas
pelas alterag6es que introduziram na arquitectura original dos monumentos, mas tamb6m

porque mais de 1+0 dessas estruturas sairdo gravemente danificadas de um conflito que opor6,

!m'1257, um senador chamado Brancaleone degli Andal0 aos nobres de Roma mais as suas

fortalezas e torres. H. MEEK, M. MEEK, op. cit.,319'
* r. cnony (2000), op. cit.,32 e 33.
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reaproveitar o que jd existia e que havia perdido o seu sentido e a sua utilidade,
do que construir de raiz.

Tamb6m na cidade de Roma foi frequente que as velhas estruturas
imperiais fornecessem materiais de boa qualidade para a construgio de
residOncias de principes e cardeais, chegando os contratos de obra a prever,

especiflcamente, a reutilizagdo dos materiais antigos encontrados nos locais de
edificagdo o passado era riteralmente o suporte do presente.ol o
aparecimento desta garantia contratual indica que estamos perante rnateriais
cujo valor ultrapassava o meramente fundiSrio, abrangendo igualmente a

dimensSo do simb6lico - a nobilitagSo das novas resid6ncias passava pela
aplicagSo de mat6rias-primas consideradas preciosas pelas suas qualidades
fisicas intrinsecas e por evocarem os espagos por onde tinham passado
imperadores, patrlcios, senadores, enfim as personagens emblem6ticas da
historia de Roma. Atitude que era demasiada ambigua para evitar o
desaparecimento de muito do patrim6nio do passado.

Foram muito possivelmente reutilizag6es e danificag6es como as que
acabdmos de enunciar e outras provocadas por circunstAncias semelhantes
que estiveram por de trds do protesto do escritor italiano Francesco petrarca
(1304'1374) contra a destruigdo de monumentos antigos e a exportag6o de
obras de arte, expresso numa sua missiva a Cola di Rienzo em 1347. petrarca,

no entanto, f5-lo com uma intengSo nova, com a qual contribui para o
estabelecimento de um quadro cultura! inovador, o do Humanismo do
Quattrocento. Para ele, a Antiguidade 6 mais que uma referencia sagrada e
mitica de legitimag6o dos poderes religioso e secular, 6 uma realidade hist6rica
concreta, um passado acabado cujo conhecimento 6 acesslvet apenas por
interm6dio dos monumentos, das 'Antiguidades" (dos objectos antigos), e dos
autores gregos e romanos62, mediadores que se autenticam e confirmam
reciprocamente - aqui se fundamenta o alvitre de Petrarca de que Roma devia
ser visitada com obras dos autores antigos na mao. Essa 6 a Roma gloriosa do
passado que subjaz sob a desolagdo da modernidade e da qual a arqueologia

u'A. ScHNApp, op. cit.,146.u'F. CHOAY (2OOO), op. cit.,39.
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vai achando e escavando alguns vestigios arqueol6gicos63. E na libertagdo e

recuperagSo desses vestigios e na conservagfio do que est6 ainda visivel d

superficie que reside a esperanga de uma Rinascitdu. Subordinada a

possibilidade de realizagSo do desejo de uma Rinascitd a preservagdo

arqueol6gica e monumental, as disposig6es implementadas nesse sentido

comegaram a tender para um menor circunstancialismo, com medidas mais

assertivas em termos da regulagdo das responsabilidades do poder e da

comunidade para com a heranga material da civilizag5o romana.

Em 1363, os estatutos da cidade de Roma proibiram a destruig5o dos

edificios antigos localizados intra-muros, multando os vandalizadores e seus

mentores, para que a cidade n6o fosse desfigurada por ruinas e as

"Antiguidades" pudessem continuar a testemunhar publicamente a nobreza

ancestral da urbe. Precaviam inclusivamente a hip6tese de um Senador

contrariar aS suas disposig6es prevendo que aquele que o fizesse fosse

multado em 100 florins.65 No s6culo seguinte, o papa Martinho V restabelecia a

fungao do Magister viarum. Eug6nio lV recupera a cobertura e os acessos do

PanteSo e promove os estudos dedicados is reconstrugOes dos monumentos

romanos danificados. Sob o pontificado de Nicolau V, o arquitecto Leon Battista

Alberti (1404-1472) 6 encarregado da conservagSo e do restauro de grandes

monumentos como o aqueduto de Acqua Virgineo, que retoma o seu

funcionamento, e a muralha de Aureliano. Tira-lhes as medidas precisas a fim

de levantar uma planta completa da cidade antiga (Descriptio Urbis Romae) e

restabelece, desobstruindo-o de construg6es extemporAneas, o circuito da

ponte de S. Angelo66.

A escolha de Atberti por Nicolau V para intervir nas preexist€ncias

edificadas de Roma parece advir de um entendimento partilhado pelos dois do

valor e do significado dos monumentos antigos, discorridos pelo arquitecto no

seu tratado De re aedificafona. Alberti ter6 ofertado uma primeira versSo

63 L. BARKAN - lJneafthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance
Culture. New Haven. London: Yale University Press, 1999,24 e25.
n O pintor e historiador Giorgio Vasari 6 o primeiro a empregar o termo inascitd, embora n6o o

faga na forma verbal da terceira pessoa, rinacque, pela qual Lorenzo Ghiberti, nos seus

Comentdrios (1450), exprime a ideia de um despertar da criatividade humana ap6s a queda do

Baixo-imp6rio, epoca que ele qualifica de trevas, de media efd (ldade M6dia). G. BAZIN -
Histdia da Histdria da Arte. S5o Paulo: Martins Fontes, 1989, 117.
65 cit. A. scHNAPP, op. cit.,412.
* G. BAZIN , op. cit.,15; F. HERNANOTZ HERNANDEZ, op. cit.,41 e 42.
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manuscrita e incompleta do seu tratado a Nicolau V em 1452, aquando das
obras de reabilitagdo da basilica de S. Pedro. Sabendo-se que s6 nas v6speras
da morte de Alberti, acontecida em 1472,6 que o texto do De re aedificatoria
ficou praticamente terminado para publicagaooT, 6 muito provdvel que parte do
que o arquitecto italiano a[ pondera sobre a importdncia da arquitectura para a
mem6ria colectiva seja tamb6m fruto dessa experiOncia com os monumentos
romanos antigos, ao seruigo de Nicolau V e dos pontifices que se seguiram at6
d sua morte (Calisto lll, Pio ll e Sisto lV). Dessa convergencia resulta uma
nogSo do significado da arquitectura do passado no presente que 6
representativa da cultura dominante.

Ao constatar que a antiga Creta deve a sua notoriedade ao Templo de
J(piter, que para o enaltecimento de Delfos contribulram mais a beleza da
cidade e a majestade do seu templo que o conhecido ordculo de Apolo e que,
em relagio d magnific€ncia do lmp6rio Romano, mere@m mais credibilidade
os vestfgios arquitect6nicos espalhados por toda a Europa do que o
testemunho dos historiadores, Alberti reconhece que os monumentos do
passado s6o o principal meio de conservagSo e transmissao da mern6ria de
uma 6poca - a durabilidade e a sotidez das construgoes fixa a lembranga das
gerag6es passadas e demonstra a perenidade das instituigoesffi. A constatagio
permite-lhe compreender n6o s6 a necessidade de preservar esse legado
ancestral, mas tamb6m a intencional parcialidade ideol6gica com que foi
construldo, a qual veio condicionar a teitura que o presente fez do pret6rito a
que se reporta. A prop6sito dessa parcialidade, Alberti avoca a aprovag6o que
os antigos mereceram de Tucidides por terem dotado as suas cidades de todo
o g6nero de ediflcios para afectarem ser mais poderosos do que realmente
eram6s. Seria a conscidncia dessa intencionalidade um dos factores da pulsio
mecendtica que caracterizou a produgdo artistica na lt6lia do euatroccento.
Alberti escreve que entre os principes maiores e mais sdbios n6o haveria um

67 Por Gusa, sobretudo, do lento processo de escrita de Alberti, pautado por constantes
correc96es, retoques e..interrupgpes, introduzidos e feitos ao sabor do'espirito do tempo e dassuas preocupag6es individuais. De acordo com Flavio Biondo, na De Roha tilus;fuata (Veneza,
1510)' foram tr6s os livros manuscritos sobre a arte de edificir que Alberti deu a Nicolau V. ODe re aedificatoia 6 constituldo, na totalidade, por oez tivros, roi proii-"oo p"r" piir"ira vezem 1485, treze anos depois do falecimento de Alberti. F. cHoAy - "lntroduction'. L'Artd'Edifier. L. B. ALBERTT. p'aris: eoitions Ju seuir, 2004, 7i , 12.,18 e 19.i r' a. ALBERTT - L'Att d'Edirier. piiis, Eoitions ou selii, iool, so.u'TUCIDIDES 

- A Guena do peloponeso-,-1, 10, 2.
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que recusasse a arte de edificar como uma das melhores formas de legar a

mem6ria do seu nome ds gerag6es futuras. A convicASo de que assim era d6-

lhe o pretexto para afirmar e prestigiar o estatuto social do arquitecto,

atribuindo-lhe uma responsabilidade fulcral na estabilidade, na dignidade e na

honra da Rep0blica, pois as suas criag6es permitiam fruir o lazer com beleza,

alegria e salubridade, trabalhar e cumprir tarefas com vantagem e proveito, em

ambas as vertentes com dignidade e sem perigo, para al6m dos beneflcios que

delas podia vir a tirar a posteridade. Deviam os arquitectos ser, por isso,

reconhecidos, respeitados e incluidos entre os primeiros a recompensar e a

honrar pela esp6cie humanaTo.

Por outro lado, pelo entendimento transmitido por Alberti do papel do

legado monumental antigo, no que nele era posslvel antever do passado que o

presente poderia vir a Ser, percebe-se a l6gica da sua conservagSo ser por

vezes sacrificada d necessidade ideol6gica da existdncia de novo edificado: em

caso de necessidade ou conflito, a mem6ria do pretSrito 6 suplantada pelo

desejo de condicionar a mem6ria futura. E esta !6gica que justifica que haja

sido justamente com o papado de Nicolau V que o F6rum, o Circo M6ximo e o

Aventino produziram duas mil e guinhentas carrogas de mdrmore e de pedras

talhadas. Politicas urbanas e ac96es concretas, tal como hoje, contradisseram-

se frequentemente, Em 1425, segundo os respectivos contratos e conveng6es

encontrados nos arquivos pontiflcios, Martinho V, que havia reiterado as

atribuig6es do Magrbter viarum, encarregou dois empreiteiros (Antonio Picardi e

Nicolau Bellini) de encontrar antigas e belas pedras nos monumentos para o

restauro do pavimento da igreja de S5o Jo6o de LatrSo. Do Coliseu, do

Capit6tio, do porto de 6stia e da vila Adriana veio grande parte do travertino de

que Pio ll, pontifice entre 1458 e 1464, necessitou para as obras que

empreendeu no Vaticano e em S. Pedro71. Abertas as pedreiras de m6rmore de

Carrara, gragas d iniciativa deste pontifice, deixa de ser preciso recorrer ao

Coliseu, medida que vinha de encontro aos principios formulados na ambiciosa

bula Cum almam nostram uhem do mesmo Pio ll, datada de 28 de Abril de

" L. B. ALBERTI, op. cit.,51.
" Acrescem ainda os materiais retirados das circunvizinhangas do teatro de Tivoli para a
construgAo de uma cidadela. F. CHOAY (2000), op. cit.,47 e 48.
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1462, que dava continuidade e reforgava a determinagio profildtica dos
estatutos da Roma de 1363:

"como desejamos que a cidade nossa Mie seja respeitada na sua
dignidade e no seu esplendor, devemos primeiro que tudo aplicar uma
cuidadosa vigllia nio apenas ds basilicas e As igrejas da Cidade de modo
a que os lugares santos e consagrados, nos quais foram conservadas
numerosas rellquias de santos, sejam mantidos e preservados nos seus
admir6veis edificios, mas ainda para que os velhos e antigos edificios,
assim como os seus vestlgios, sobrevivam para as gerag6es futuras,
porque concedem d Cidade o seu maior ornato e o seu maior adorno, e
porque se elevam em monumentos das virtudes antigas e incitam a
perpetuagSo da gl6ria; e, fazendo tom6-los ainda mais em consideragao,
estes edificios e os seus vest[gios permitem contemplar melhor a
fragilidade das obras humanas; que ningu6m se fie nas obras humanas,
porque estes edificios que os Antigos pensaram que iriam rivalizar corn a
eternidade, gragas ao seu imenso poder e ao seu muito grande valor, n6s
vemos em ruinas e at6 desfeitos sob os efeitos da idide e de outros
avatares. Por todas estas razdes, (...) n6s seguiremos com determinag5o
os passos de alguns dos Pontifices Romanos de honrosa mem6ria que nos
precederam, que interditaram expressamente a demoligSo ou destruig6o
de edificios antigos, (...) assim, sob pena de excomunhbo e sob pena de
multas fixadas por este estatuto, penas incorridas de imediato pelos
infractores, (...), n6s proibimos formalmente a todos e a qualquer um, tanto
eclesiisticos como securares, de qualquer classe, dignidade, estado,
ordem ou condigSo que seja, e mesmo que se arroguem da dignidade
pontificia ou de qualquer outra dignidade eclesidstica ou laica, d6 ousar
demolir, destruir, desmontar, dissipar ou utilizar como pedreira, por
qualquer meio que seja, directa ou indirectamente, publicamente ou em
segredo, um ediflcio pOblico antigo ou os vestigios nio entenados de um
edificio antigo, na Cidade ou no seu territ6rio, e mesmo se o edificio estiver
em propriedade privada, no campo ou na cidade. caso algu6m ouse
transgredir esta interdigio, atribuimos aos nossos queridoi filhos os
conservadores da cimara, instituidos recentemente devido is
circunst6ncias, que v6o fazer sobre este assunto cuidadosas inquirig6es
para os seus oficiais, a plena e completa autorizagS0, (...), de prender os
artifices ou os jornaleiros apanhados em flagrante ieliio'de Oembtigao e oe
destruigSo, de prender, penhorar e confiicar os seus bens, is suas
ferramentas e outros, e de obrigar essas pessoas assim como aqueles a
trabalhar para pagar a multa completa e na totalid ade.,'72

A citagdo 6 longa, mas a sua extensSo justifica-se pela importdncia que
a bula Cum almam nostram urbem assume quando reconhecemos a sua aguda
modernidade no que respeitava aos pressupostos e aos crit6rios consignados
no seu teor.
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1. ldentifica claramente o que estava em causa, a sobrevivdncia dos

im6veis que comprovavam o passado prestigiante de Roma, antiga

capital do lmp6rio e centro do Cristianismo - "que a Cidade nossa Mde

seja respeitada na sua dignidade e no seu esplendo/'.

Separa epistemologicamente monumentos, as "basllicas" e "igrejas"

erigidas para albergar as "numerosas reliquias de santos", QUe deviam

ser protegidos como documentos da exist€ncia e da passagem pela

terra dos santos e dos m6rtires da lgreja tamb6m73, de antiguidades, os

"velhos e antigos ediflcios" e os seus "vestigios".

Estabelece tr6s pressupostos concretos para a formalizagSo da

salvaguarda de antiguidades e monumentos que prevaleceram at6 ao

s6culo XX: sdo uma mais valia para a estEtica urbana ("porque

concedem a Cidade o seu maior ornato e o seu maior adorno");

enquanto testemunhos do passado convocam a mem6ria das virtudes e

gl6rias passadas, veiculando desse modo modelos de comportamentO

social e polltico a cultivar e a seguir no presente ("porque se elevam em

monumentos das virtudes antigas e incitam A perpetuag6o da gl6ria"); e

sendo um patrim6nio que tendo sobrevivido ds vicissitudes da passagem

do tempo, cabe ao presente garantir que ele seja transmitido tarnb6m As

gerag6es futuras ("mas ainda para que os velhos e antigos edificios,

assim Como oS Seus vestigios, sobrevivam para as geragOes futuras").

4. lmp6e regras universais, aplicAveis a todos os individuos,

independentemente do seu grupo social ou do seu estatuto politico -

"proibimos formalmente a todos e a qualquer um, tanto eclesi6sticos

como seculares, de qualquer classe, dignidade, estado, ordem ou

condigSo que sejam, e mesmo que se arroguem da dignidade pontificia

ou de qualquer outra dignidade eclesi6stica ou laica, de ousar demoli/' -,

que incluiam penalizag6es como a excomunhSo e a penhora de todos os

bens - "prender, penhOrar e confisCar OS SeUS bens, aS SuaS ferramentas

e outros, e de obrigar essas pessoas assim como aqueles a trabalhar

para pagar a multa completa e na totalidade" - e que eram extensiveis a

todo o territ6rio pontificio ("na Cidade ou no seu territ6rio').

" Sobre a compreensao do valor patrimonial das rellquias no contexto religioso ver J.-P.

BABELON, A. CHASTEL, op. cit., U-lg; f. HennAruDEZ HERNANDEZ, op. cit.,21 e22.

2.

3.
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cria um corpo administrativo especffico, o cargo de "conservadores da
cdmara", para aplicar o legislado na bula.

Finalmente, antecipa a percepgSo romAntica de que as rufnas, enquanto
fragmentos do passado - uma presenga e simultaneamente uma
ausEncia, em que a parcela que sobreviveu sugere o que desapareceu -,

definiam um eixo entre o passado e o presente que era uma metdfora da
"fragilidade das obras humanas" ("que ningu6m se fie nas obras
humanas, porque estes edificios que os Antigos pensaram que iriam
rivalizar com a eternidade, gragas ao seu imenso poder e ao seu muito
grande valor, n6s vemos em rulnas e at6 desfeitos sob os efeitos da
idade e de outros avatares") 7a.

os objectivos de Pio ll ficaram, contudo, longe de um desernpenho
pleno, assim o atesta, novamente, a situagdo do Goliseu. Depois de pertencer
aos Frangipani e de servir de pedreira, o Coliseu serd concedido ao cardeal
veneziano Pietro Barbo, futuro papa pauto ll, para que construa o palazzo

Venezia, a fim de albergar as suas colec96es de arte antiga. por sua vez,
depois de empossado nas fungOes papais, Paulo ll fez colocar um obelisco na
praga de S. Pedro (projecto j6 acalentado por Nicolau V), financia o restauro
dos arcos de Tito e septimo severo, do F6rum, da coluna de Trajano, da
estdtua equestre de Marco Aur6lio e at6 do Coliseu que lhe tinha sido cedido
para levantar o Palazzo Venezia. O Coliseu, por6m, ainda servird o sucessor
de Paulo ll, sisto lv, cujo pontificado terminard em 14g4, que ati vai buscar,
assim como ao templo de H6rcules, a mat6ria-prima para a edificagao da ponte
que receber6 o seu nome. Este 6 o mesmo Sisto lV que restaurar6 o templo de
Vesta, libertarA o Arco de Tito das fortificagoes erigidas pelos Frangipanni,
estabelecerd as regras de expropriagSo por utilidade p0blica e promulg ar1 o
primeiro 6dito a interditar a exportagSo de obras de arte - foi ele a comegar a

5.

6.

'o c. CARENA - "Ruina / Restauro". Enciclopftdia Einaudi. Mem,ria - Hist6ia. s./.: lmprensaNacional - Casa da Moeda, 1984 (volum e l), 1ot-129; p. S. ibonleugs - "A Descoberta dePompeios sob o olhar d9 uf Portugu€s. Ant6nio Jos6 Dias Guimaraes e a <<Mem6ria sobre asRufnas e Antiguidades de Pompeia>'. Botetim de Esfudos Ctissraos. Coimbra: Faculdade deLetras da Universidade de Coimbra, Associagio eortuguesa de Estudos Ct6siicos, zggs(.J^Thg' Y9! 4.3)' 139-158; s. sETTls - Le Fuiur au Caiiqie. paris: r-iana [evi-zoos, 12s-136; A' USTARROZ - La Lecciln de /as Rulnas. Presentiia det pensamiento griego y delpensamiento romano en la arquitectura. Barcelona: Fundaci6n Caja oe Aiqultecto"s , 1ggl, 26-35.
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colecAeo de antiguidades do Vaticano. Por outro lado, foi tamb6m este papa

quem ordenou a demoligfio de alguns templos e arcos do triunfo, autorizou, por

breve de 17 de Dezembro de 1471, os arquitectos da Biblioteca Vaticana a

realizarem escavag6es com o objectivo de encontrar os materiais necess6rios

d construgSo daquele espago e vendeu uns bustos de Augusto e Agripa a

Lourengo, o Magnlfico (de M6dicis) 75.

De facto, as boas inteng6es e as boas prAticas alimentadas pelo culto

dos modelos filos6ficos, liter6rios e artisticos clSssicos por parte dos

Humanistas (cardeais, artistas e acadEmicos) e pelo gosto crescente pela

Arqueologia embateram frequentemente com o sentido pr6tico que via nas

preexistOncias a solugio imediata para a necessidade cada vez mais premente

de habitag6es e materiais nobres numa cidade cuja populagSo estava nos 55

000 habitantes em 1527, sem que a sua 6rea tivesse crescido na mesma

proporg5o76. Faz6-lo pareceria contradit6rio tamb6m aos contemporAneos, mas

a resolugdo eficaz de um problema concreto de politica urbana impunha-se aos

principios legais, morais e filos6ficos, Para al6m de que a reutilizagdo de

materiais antigos em construg6es novas podia ser considerada uma forma de

salvagUardar algo do valor cultUral que representavam, que era assim

sintomaticamente apropriado. A frequ6ncia com que continuavam a ocorer

suscitou ent6o uma reacAso veemente da parte do pintor renascentista Rafael

Sanzio (1443-1520).

A 27 de Agosto de 1515, aquando do levantamento da nova basilica de

S. Pedro, o papa LeSo X encarrega Rafael expressamente do controle das

antiguidades que deviam ser integradas naquele edificio, entendidas como uma

mais valia d qualidade da sua arquitectura, e de evitar toda a destruigSo que

ndo fosse decidida por si.77 O papa nomeia-o, para eSSe fim, Romanarum

Antiquitatum Praeses (Prefeito das Antiguidades de Roma), tornando-o

75 F. CHOAY (2OOO), op. cit., 46 - 48; F. HERNANDEZ HERNANDEZ, op. cit., !3 e 44; L.

STEPHENS -;Rome, lll - Art life and organization ,3. 1420-1502"- The Dictionary of Art. Grove.

London: Macmillan Publishers, 1996 (vol, 27),765-767.
76 A Roma de Nicolau V, dos inlcios do s6culo XVl, era uma pequena cidade de cerca de 17

000 a 20 000 habitantes que vai crescer em escassos vinte anos, segundo o censo de 1526-

1527, para os 55 000, ou seja para bem mais do dobro da populag5o, co1 a agravante da Area

ocupaia ter sofrido uma expans5o muito modesta, o que significa que houve essencialmente
um processo de reorganizagSo do n0cleo urbano. P. PORTOGHESI - Rome of the

Renar.ssance. London: Phaidon, 1972, 12.

" F. HERNANDEZ HERNANDEZ, op. cit.,47; A. SCHNAPP, op. cit.,147.
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responsavel pela inspecgso-geral de todas as escavagoes e descobertas de
pedras e m6rmores que se fizessem, dai em diante, em Roma e num raio
circundante de dez milhas, com ordem de comprar tudo o que fosse necess6rio
para a construgdo de S. Pedro e salvaguardar as inscrig6es consideradas
indispens6veis i hist6ria da romanidadeTs. Serd nessa condigdo que Rafael
redige e envia, em parceria com Baldassare castiglioneTe, uma missiva de
alerta ao papa, em 1s18, da qual transcrevemos aqui um trecho:

" (...) Mas se considero, ao examinar os vestigios ainda visiveis entre as
ruinas de Roma, a majestade desses espiritol antigos, nio me p"fu""
irrazodvel de acreditar que a maioria das coisas que nos parecem
impossfveis eram para eles muito f6ceis. Tendo estudado muito estas
antiguidades e tendo posto um cuidado extremo e minucioso 

" 
pr*rr+16

e a medLlas com diligOncia, lendo de ponta a ponta, continuamente, bons
autores e comparando as obras com as suas descrig6es, p"nio 1".
adquirido algum conhecimento sobre esta arquitectura antiga. lsto d6-me
um grande prazer, por conhecer algo tdo nobre, e tamb6il uma gi;noe
dor, pelo quase caddver desta sublime e nobre cidade, que foi ,.iin" oo
mundo, t5o miseravelmente recortado (,..).

Por isso, se a cada um cabe amar os antepassados e a pitria, eu sinto-
me obrigado a comprometer todas as minhas limitadas forgis piirqr", n,
medida do possivel, fique viva um pouco da imagem e quase a sombra
desta que, na verdade, 6 p6tria universal de to?os os cristEos e que
durante tanto tempo foi t6o nobre e poderosa que os homens je
comegavam a crer que abaixo do c6u s6 ela estava acima do destino e do
curso natural, livre da.morte para perdurar eternamente. Mas parece que o
tempo, invejoso da gl6ria dos mortais, nio confiando plenament" n", ,ur.pr6prias forgas, se tivesse aliado ao destino e aos profanos e desalmados
b6rbaros, os quais e voraz rima e dentada venenosa daquere
acrescentaram o feno e o fogo e todos os meios necess6rios p€lra a
arruinar. Por is-so.e. que tgdas aqueras famosas obras, que hoje mais que
nunca seriam froridas e beras, foram queimadas e desiruidai pera ,Jir"
desalmada e o impeto cruel de homens malvados e viotentos; iino" !u"tenha sobrevivido a estrutura do conjunto, mas sem decorafro e, 

"oii-roquem diz, os ossos sem a carne.

. Yg., porque nos lamentamos dos Godos, vdndalos e outros perfidos
inimigos, se aquele,s que como pais e tutores deviam defender estaspobres rellquias de Roma, eles mesmos se tenham dedicado amprameniea destrufa-las? e_uantos papas, santo padre, qr" 

"r"rreram 
o mesmo

offcio que Vossa santidade, mas que ndo possuiam o mesmo saber, nem

" Das tarefas atribuldas a Rafael constava ainda o levantamento da topografia da Roma
?nt'.ga: Qualquer escavagSo num sitio antigo devia ser comunicada ao prefeito dasAntiguidades de Roma num prazo de tros dias. Em tst7, Jnumanista Jacopo era autorizado apublicar-as-inscrigOes enconiradas, devendo-o iazer ern s"te ,nos. A primeira colect6nea saiuem 1521. c. BRZIN, op. cit.,60; H. MEEK, M. MEEK, Jp..,t, grg; r.'CHoAiiiotiOl, op. cit.,
7e Tereo sido ambos,,Rafael e castiglione, efectivamente, a redigir a carta para Ledo X. porque,
para al6m da grande amizade quL os unia, o estilo e os-inceitos far"""m pertencer acastiglione, enquanto a substdncia tecnicistlr qor 

-itur"ntoi, ,". o cardcter abstracto deuma teorizagS0, parecem ser de Rafaer. p. poRToGHEsr, op. 
",t, 

gs.
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o mesmo valor e grandeza de alma, quantos papas, dizia eu, permitirarn a
ruina e a desagregagSo de templos antigos, de est6tuas, arcos e outros
edificios que fizeram a gl6ria dos seus fundadores? Quantos, apenas para
alcangar a terra profunda, escavaram as fundag6es, provocando a rulna
dos ediflcios? Qual a quantidade de cal que fizeram com as est6tuas e
outros ornatos antigos? Direi mesmo que a nova Roma que vemos hoje,
tio grande que seja, t5o bela, t5o adornada de pal6cios, de igrejas e outros
edificios, 6 inteiramente feita com a cal proveniente dos mdrmores antigos.
Recordo-me, n6o sem uma grande compaixSo, que depois de estar em
Roma, ndo taz doze anos, belissimas coisas foram destruidas, tais como a
pir6mide da via Alexandrina, o arco que Se encontrava i entrada das
termas de Diocleciano e o templo de Ceres na via Sagrada, uma parte do
f6rum transitorium que foi, h6 alguns dias, queimado e destruldo e cuios
m6rmores Serviram paru fazer cal, a maior parte da basllica do f6rum (. . . )

sem contar Com as muitas colunas quebradas ou fendidas em duas, as
muitas arquitraves, os muitos belos frisos partidos [como galhos]; ao ponto
de ser uma verdade infame do nosso tempo termos encorajado esta
situagSo e podermos afirmar verdadeiramente que Anlbal e os outros n5o
fizeram pior (...)".80

Comegando por valorizar a capacidade empreendedora do passado

romano, designadamente cristao, em relagSo ao presente, Rafael utiliza a

grandiosidade dos "espfritos" avoengos como pretexto para convencer Leao X

a proteger as Antiguidades. Depois, arroga-se dos seus conhecimentos e do

seu labor arqueol6gico para dar credibilidade ls suas pretens6es. A sua

experiencia neste campo permitia-lhe o conhecimento de como aquela "sublime

e nobre cidade" foi "rainha do mundo'l e 'p6tria universal de todos os cristaos",

"tio nobre e poderosa que os homens j6 comegavam a crer que abaixo do c6u

s6 ela estava acima do destino e do curso natural, livre da morte para perdurar

eternamente", algo que mais ningu6m teria oportunidade de saber no futuro

caso se prolongasse a atitude do presente para com a arquitectura do passado.

Perigo que se devia tanto aos acidentes da Hist6ria - "Godos, Vdndalos e

outros p6rfidos inimigos" e o cartagin6s Anibal - como dqueles "que como pais

e tutores deviam defender estas pobres reliquias de Roma", 9U€ tinham um

dever para com a mem6ria dos seus antepassados e da pdtria, oS SeuS

contemporaneos, com particular destaque para os pr6prios pontifices. Chega,

inclusive, a enunciar alguns epis6dios recentes de Antiguidades desaparecidas:

"a pirAmide da via Alexandrina, o arco que se encontrava d entrada das termas

80 Trad. do cit. A. sCHNApp, op. cit.,427429 e M. J" MARTINEZ JUSTICIA - Histoia y Teorla

de ta Conseruaciln y Restauraciln Ntlstica. Madrid: Tecnos, 2001, 80 e 81' Para consultar a

transcrig6o compbfi da missiva ver P. BAROCCHI - Scnfti d' Afie del Cinquecenfo. Milano.

Napoli: Riccardo Ricciardi Editore, s.d, tomo 111,2971- 2985.
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de Diocleciano e o templo de ceres na via sagrada, uma parte do f6rum
transitorium (...), a maior parte da basilica do f6rum,,. ou seja, Rafael utiliza
uma argumentagSo eminentemente politica, pela identificag6o com a idade
dourada do lmp6rio romano, para convencer Le6o X a ter uma atitude mais
firme e eficaz em prol do patrim6nio construldo desse passado - vai t6-la paulo

lll com a sua bula de 28 de Novembro de 1534, na qual defende a protec96o
dos monumentos.sl

O predominio da argumentagSo politica mostra que o que estava em
causa ultrapassava a apreciagio est6tica daquetas construgoes suscitada pelo
estudo da Antiguidade. o que estava realmente em causa era o valor
ideol6gico que lhe era conferido pelas elites, ou seja pela ordem social e
polltica vigente, tal como tinha sido t6o lucidamente formulado por Alberti, e
que decidia a sua conservagdo, ou reintegragao, ou desaparecimento.
sublinha-o a pequena vaga de legislagdo protectora que, a partir da segunda
metade do s6culo XVl, atinge paises onde os vestlgios da Antiguidade eram
pouco mais que residuais e que incide nos bens artisticos de outra natureza
hist6rica.

Em 1560, lsabel I de lnglaterra, prosseguindo o que tinha sido feito pela
cat6lica Maria Stuart, emitiu um decreto que acautelava os monumentos e
objectos religiosos cat6licos do vandalismo gerado pelo processo da Reforma,
realgando que os protegia pela mem6ria e n6o pela superstigdo. o mesmo
processo suscitou ainda, em 1sgs, a criagao, por iniciativa privada, da
Sociedade de Antiqu6rios de Londress2. Em 1622, Cristiano lV da Dinamarca
promulga o primeiro 6dito concernente a protecgao das antiguidades
dinamarquesas. A 20 de Maio de 1630, era a vez de Gustavo il da su6cia
estabelecer a primeira instituigio da Europa vocacionada para a conservageo
dos monumentos antigos, que inclulam inscrig6es runicas, obrigando a sua
pesquisa e investigagdo por antiqudrios e historiadores. O seu recenseamento
foi atribuido, treze anos mais tarde, pelo mesmo monarca, a inspectores
regionais, nomeados para o efeito. seguiu-se, em 1666, a proclamagao de
todos os monumentos antigos do paiss3.

8tF. HERNANDEZ neRNAUOeZ, op. cit.,44.
::9 P4Zf l't, op. cit.,1o1 e 102;N. dou[irr.rG, op. cit.,11.* G. BAZIN , op. cit.,317; A. Siff f,fnFn, op . cit.,214.
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Mas, os primeiros a munirem-se de outros recursos al6m da literatura

para conhecer a Antiguidade, comparando sistematicamente as fontes textuais

com os monumentos do passado e desenvolvendo novas t6cnicas de

investigagSo, como a epigrafia, a numismdtica e a topografia hist6rica, foram

realmente os italianos. Cirfaco de Ancona (1391-1454), que passou a maior

parte da sua vida a viajar pelo MediterrAneo copiando inscrig6es e desenhando

edificios, foi o primeiro a demonstrar que o monumento, a moeda e a inscrigio

epigr6fica tamb6m eram fontes hist6ricas. Um seu contemporAneo, o alemdo

Sigismundo Meisterlin, que se dedicou ao estudo da g6nese das cidades

alem6s, inserido num vasto movimento de afirmagdo e resist6ncia das cidades

livres face As press6es dos altos feudatdrios do lmp6rio alem6o, 6 dos

primeiros historiadores a incluir o estudo das inscrigOes latinas e das

antiguidades nas suas obras, mormente na sua Cttnica de Augsburgoil. Na

esteira de Meisterlin, em 1446, com a sua Roma instaurataBs, uma descrigio

sistem6tica daquela cidade, Fl6vio Biondo, o seu autor, criava e impunha um

novo g6nero liter6rio hist6rico-topogrfifico, a que deu continuidade com a

redacgao e publicagdo dos seus /falia lllustrata de 1453 e Roma Triunfante de

1459, todas inspiradas nas Antiquitates (s6c. ll-l a.C.) de Varr6o86. Acrescem

ainda os pequenos volumes dedicados A arqueologia e A topografia das

Antiguidades romanas pelos acad6micos humanistas Francesco Albertini,

Poggio Bracaiolini e Andrea Fulvio, com os seus Opusculum de mirabilibus

novae et veteris Urbis Romae de 1509, Ruinarum urbis descriptio de 1513 e

Antiq u itate.s Urbr.s de 1 537, respectivamenteET.

Fora de Roma, Lorenzo Ghiberti aborda o passado artistico da Toscana

nos seus Comentdrio.s, escritos em 1450 e deixados inacabadosss. Leonardo

Bruni, chanceler da Signoria de Florenga, escreveu Histoiae Florentini Populi,

Marcantonio Coccio, dito Sabelticus, foi o autor de uma Gesfa dos Venezianos

(1498) e Maquiavel das Histlias Ftorentinas, nas quais declara que "das

& R. SCHNnPP, op. cit., 133 e 136-138.
t5 A sua publicagSo s6 aconteceu em 1471, em Roma e anonimamente, e depois em 1531, na

cidade de Basileia e in-folio. G, BMIN, op' cit.,60.
t6 A. SCHNAPP, op. cit.,145.
t7 O te1o Oe Poglio tsracciotini surgiu integrado nas obras completas 9q::y autor publicadas

em EstrasburgJna data citada. [. SfgpgENS, op. cit.,767i G. BAZIN, op- cit-,60; F'

HERNANDEZ HERNANDEZ, op. cit.,48.
88 Dos Coment'rios de Ghiberti sobreviveu uma c6pia apenas, pertenga da biblioteca do 916o-

duque Cosme l, onde foi consultada por Vasari. G. BAZIN, op. cit., '15'

t26



ruinas de Roma, ndo tinha surgido nada que pudesse ser comparado d sua
antiga grandeza" 8e. Na segunda metade do s6culo XVl, pirro Ligorio (15lg-
1583), um arquitecto originSrio de Ndpoles, onde foi antiqu6rio de Afonso ll ate
se estabelecer em Roma no ano de 1il2 (daqui mudou-se para Ferrara em
1568), encetou a primeira tentativa de compreensao global da Antiguidade
numa obra de considerdvel dimensio, os Libri dett' antichitd di Rorna, uma
verdadeira enciclop6dia em trinta volumes manuscritos (e com gravuras) que
se encontram hoje espalhados por diversas bibliotecas europeias.eo Fora do
ambito do classicismo, ter-se-ia que esperar pela cent0ria seguinte para o
aparecimento de um estudo equivalente no campo da arqueologia crist6. O seu
autor foi Ant6nio Bosio (1575-1629) e o estudo saiu postumamente ern 1634,
com o tltulo de Roma sottenanea, completado vinte anos depois com o Roma
soteranea novissima de Paolo Aringui. .Roma sotenanea aludia ds catacumbas
cristds que vinham sendo outra vez frequentadas desde o s6culo Xv, por
incitamento da Academia Romana de Pomp6nio Leto, fundada com o apoio do
papa Paulo ll, e para as quais a descoberta do cemit6rio de Santa priscila em
1578 tinha atraldo a atengdo e o interesse de investigadores como Bosio, que,
ali6s, descobriu e estudou afincadamente muitas outrasel.

O modelo da literatura hist6rico-topogrSfica depressa se difundiu por
toda a Europa e no s6culo sequente assiste-se a publicag6o de obras
semelhantes num arco geogr6fico que vai at6 ao Norte da Europa, onde o
bispo Olaus Magnus redige Histoia de Gentibus Sepfentrionalibus (1s5s). Na
Esc6cia, George Buchanan 6 o autor de History of scottand (15g2) e na
lnglaterra, William Camden publica Britannia (1586), uma desc1gdo hist6rica e
geogr6fica das ilhas britAnicas.e2 ou seja, nos s6culos XV e XVl, a batalha pela

8e Maquiavel escreveu Hisf6nas Florentinas tamb6m ao servigo da Signoriade Florenga. J.HEERS - A ldade M6!ia, uma rmpostura. Lisboa: Edig6ei n.",'tsga, t to.' Biblioteca Nacional de Paris,'eiuiioie", Bodleiana de oxford, Bibtioteca de N6potes eArquivos de Estado de Turim. Em 1553, na cidade oe veneza, Ligorio publicou uma descrigdodos circos e teatros de Roma, em que_os desenha e explica a sua hist6ria, utilidade eproporg6es, intitulada Detle antichitd bi Roma. Com torte"iinuencia das ioJii de Rafael,desenha, algures entreJ552.e 1561, Ettgieg A1liquig i;;;; ex tzesfrgrrs aedificiorum ruinisLibro deli antichitd. g. qMlN, op. cit.,6T; r. HEdNANd# HeEr,rhr,rb"eI,";;.";i:,48; D. R.ggf.FlN - "Ligorio, Pifg.'' !!9 plctionary of Art. Grove. Eo. t. TURNER. New york: MacmiltanPullishers, 1996 (vot. 19), 370-373.
" G. BAZIN, op. cit.,61 e 62.
" J' Leland, bibliotecdrio-de Henrique vltl,. havia ji projectado a publicagio de uma descrigf,ohist6rica da rngraterra,..p.elntiquitate Britanng'qrt'^;!;*, 

lcomegar em 1546, mas quenunca terminou. A. scHNApp, op. cit.,166 e 167; i. ro(rliiTo, op. 
"it., 

ti.
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protecaao das "Antiguidades", dos vestigios arqueol6gicos e monumentos,

suscitou o aparecimento e o desenvolvimento de uma literatura historiogr6fica

dedicada irs cidades, aos estados e aos povos europeus cujo alcance

ultrapassou, em muito, a procura das suas origens e dos acontecimentos

relevantes para o seu desenvolvimento. Esta literatura tornou-se numa via de

exposigao e afirmagao da identidade hist6rica dessas urbes, ndo raras vezes

determinando a imagem que Se passa a ter da cidade em Gausa e

influenciando interveng6es concretas, como seja a recuperagdo, a conservagdo

e a reintegragao na malha urbana das'Antiguidades" citadas ou das entretanto

achadas. As teituras que os textos de Ciriaco de Ancona e FlSvio Bondi, ou

semelhantes, fizeram das edificag6es do passado romano contribuiram

certamente para que os pontifices se decidissem, a partir do s6culo XV, a

desentulhar, resgatar e restaurar antiguidades de particular significado, ji que

nao deixaram, em simultdneo, de reutilizar outras. As eleitas foram aquelas em

que eles reconheceram os valores que queriam projectar no presente e com os

quais desejavam ser identificados, como o PanteSo. N6o em termos da sua

vocagSo religiosa original, de natureza paga, mas da capacidade de

concretizag6o de uma sociedade e dos seus lideres que se encontrava

expressa na qualidade e na grandiosidade da sua arquitectura. Projecta-se

assim o prestigio do passado no presente, num procedimento que Se parece

repetir no tempo, ainda que com variantes, normalmente de cririz nacionalista.

Variantes essas que ndo s6o de somenos. Pelo contr6rio, traduzem as

especificidades dos diferentes passados, mas sobretudo as dos olhares sobre

esses passados, que determinaram o usufruto dado aos seus vestigios

materiais. Despotetadas entre os anos finais do s6culo XV e os iniciais do XVl,

por altura da expedigSo das primeiras bulas papais de protecaSo da arte e dos

monumentos do passado romano, a afirmagao e a demonstragao da

antiguidade de Evora, pela qual a cidade se prestigia, atrav6s da valorizag1o

dos seus testemunhos construidos e da sua narrativa, que formatar6 a imagem

desta urbe e ser6 um dos factores condicionantes da sua evolugSo ate d

actualidade, inscrevem-se precisamente no quadro dessas variantes. A forma

como se foram configurando at6 ao alvor do s6culo XIX ser6, daqui em diante,

o objecto da nossa an6lise.
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Capitulo ll

A Situaglo de Evora no Contexto Portuguls

Datam do dealbar do s6culo XV as primeiras obras historiogrAficas sobre

Portugal, ou os seus reis, para ser mais preciso. De qualquer modo, a sua

exist€ncia pressupOe jd uma consciOncia da nacionalidade, uma identidade a
que os feitos do passado d6o a necessdria substdncia e os monumentos
concretizam em mat6ria e forma. Dio testemunho tamb6m da necessidade de

alicergar o presente e o destino hist6rico do rei e do reino numa sequ6ncia de

acontecimentos pret6ritos e predestinadores. At6 ai, segundo Jos6 Mattoso,

s5o raras as narrativas acerca dos feitos dos reis de Portugal. A mais antiga
conhecida serd a lV Cr6nica Breve de Santa Cruz de Coimbra, de meados do
s6culo XlV, feita a partir de um escrito desaparecido a que se convencionou
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designar de Cronica galego-portuguesa de Espanha e de Portugal, ern que as

acA6es dos monarcas portugueses s6o abordadas como tema isoladoe3. Ser6 a

ascensSo de uma nova linhagem r6gia, a de Avis, na sequ6ncia da crise de

1383-1385, a suscitar o aparecimento, fora do contexto clerical, de cr6nicas

historiogr6ficas formais, diriamos mesmo oficiais, dedicadas aos sucessivos

titulares da coroa portuguesa. Como quaisquer outros reis ou dinastias

empossados na sequOncia de uma crise ou de uma ruptura do poder, os

monarcas da casa de Avis, a comegar logo pelo seu primeiro representante, o

rei D. JoSo l, perceberam como eram vitais os mecanismos de atribuigio de

credibilidade e legitimidade politica, consubstanciados nas estrat6gias de

representagSo, propaganda e mem6ria, em que a apropriagSo do passado, do

mais recente ao mais distante, era um factor fundamentals. Coube a FernSo

Lopes (c. 1380 c. 1458), por iniciativa de D. Duarte, assegurar,

simultaneamente, a conservagSo da mem6ria do reino como responsdvel pela

Torre do Castelo de Lisboa onde se guardavam os documentos mais

importantes, a do Tombo, e perpetuar o nome da dinastia e dos

acontecimentos que a marcaram como cronista-m6r do reino, para que foi

nomeado a 19 de Margo de 1434ss. Sucederam-lhe no cargo Gomes Eanes de

Zurara (1410-20 - 1473-74), por volta de 1450, Vasco Fernandes de Lucena (?

- 1499), em 1473 ou 1474, Rui de Pina (c. 1440 - 1514-25), no ano de 1497 e

Duarte Galvio (c. 1446 1517). Nas suas cr6nicas, contudo, nem as

arquitecturas, nem as cidades sdo tidas como entidades aut6nomas no

processo de conhecimento do passado. S5o o mero cendrio onde se

desenrolam os acontecimentos e os eventos relevantes para a narrativa

e3 Jos6 Mattoso coloca a hip6tese de este ser um texto preparat6rio para o Livro de Linhagens
do Conde D. Pedro. T6-lo-do precedido alguns escritos e composig6es orais que contariam a
gesta de figuras como D. Afonso Henriques e Egas Moniz, mas que nio se constituiram
enquanto narrativa dos feitos dos monarcas portugueses. Existe ainda um relat6rio sobre os
bens da Ordem de Santiago de 1317 a 1319 em que 6 feita uma refer6ncia d batalha de
Ourique que pressup6e a posslvel exist€ncia de uma tradigSo liter6ria i volta deste tema
fundador da hist6ria de Portugal. J. MATTOSO - ldentificagdo de um Pafs. Ensaio sobre as
origens de Poftugal 1096-1325. Volume ll- Composrgdo. Lisboa: Editorial Estampa, 1988, 203
e2O4.* M. H. da C. COELHO - D. Jo6o t. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Cfrculo de Leitores,
2005,242-254; L. U. DUARTE - D. Duafte. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Clrculo de
Leitores, 2005,213-219; S. A. GOMES - D. Afonso V. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro:
Circulo de Leitores, 2005, 143-158.
et Sabe-se que FemSo Lopes em 1418 j6 acumulava o seu oficio na Torre do Tombo com o
cargo de escrivfio dos livros do infante D. Duarte. L. M. DUARTE, op. cit.,216-218.
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historiogr6fica, sdo o espago do tempo. Verific6-lo-emos concentrando-nos no
exemplo de Evora.

Em Fern6o Lopes, na cronica de D. Jo6o /, escrita depois de 1434e6,

Evora 6 um dos palcos da luta que op6s os apaniguados da rainha D- Beatriz,
entre os quais estava o alcaide da cidade, e os do Mestre de Avis, destacando-
se os epis6dios da tomada do castelo, referido por nos no capitulo anterior, e o
do linchamento da abadessa de s. Bento de castrisrr. com D. JoEo jd rei,
Evora o recebe, aos infantes e demais nobres que os acompanharam aquando
do regresso deles de Ceuta, depois da conquista daquela cidade em 1415,
vindos do Algarve, onde tinham desembarcadoes.

Na oragdo de obedidncia ao papa lnocEncio Vlll que Vasco Fernandes
de Lucena profere em Roma, em nome do rei D. Jodo ll, no dia 11 de
Dezembro de 1485, a cidade de Evora, "magnifica cidade real e gl6ria do velho
L6cio", aparece, juntamente com outras cidades, vilas e fortalezas - Leiria,
santarem, Lisboa -, como exempro dos muitos servigos prestados peros
prfncipes portugueses na luta contra os inimigos da religiao crista, os Mouros,
pela qual, inclusivamente, se fundou o reinoee.

Na Cronica de El-Rei D. Jodo // de Rui de Pina, acontecimentos fulcrais
do reinado deste monarca sucedem em Evora, mormente a pris6o e a
execugSo do duque de Braganga e a celebragSo do casamento do infante D.
Afonso, primog6nito de D. Joao, com a princesa D. lsabel de Castela -
enuncidmo-lo no capftulo l1oo.

verificamos, portanto, que embora seja pera via da narrativa que em
primeiro lugar se efectiva a apetOncia do s6culo XV portugues pelo passado,
nao o 6 quanto ao entendimento da arquitectura como suporte da hist6ria. Este
comega por se manifestar numa dimensSo mais concreta, na atitude protectora
da administragSo r6gia para com os vestigios da presenga romana no territ6rio

% Neste ano de 1434, o rei D. Duarte atribuiu a tenga vitalicia de 14 000 r6is a Fernao Lopespelo trabalho de escrever as cr6nicas dos reis de Portugal, incluindo a de D. JoSo l. L. M.QUARTE, op. cit.,217.

;;:r:?Xfi;''cr6nica 
de D' Joio t". As cr6nicas de Ferndolopes. Lisboa: portusdtia Editora,

" G' E' de ZURARA - Chronica de El-Rei D. Jodol. Lisboa; A Liberal, 1g00 (votume lil), 105-107, esta obra fazia parte de um projecto mais vasto o" i"itri, de uma cronid aiirit do Reino,em que estaria id a trabathar por votfa de 1449; S. n. COfrfeil op. cit., 146_149.99 oragdo de obediilncia agiu*o piriii" lnocdncio vltt dita por vasco Fernandes de Lucenaem 1485. Lisboa: lNApA, 1999, 1 e 20.r@ R' de PINA - Cr6nica ae Et-'Reio.-iodo il.coimbra: Aflantida, 1950, 40-51 e 110-131.
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portugues, d semelhanga do que acontecia em lt6lia pela mesma altura.

Encontramo-la na autorizagdo solicitada por D. Afonso V i cAmara de Evora, a

10 de Agosto de 1467, para que um cavaleiro da sua casa, Soeiro Mendes,

reintegrasse "duas pedras que estam nos agougues dessa cidade [o antigo

templo romanol pera huns antipeitos de huas janellas que faz em suas

casas"101. O monarca justificava este Seu pedido argumentando que a

residencia de Soeiro Mendeslo2 na rua da Oliveira daria um acolhimento mais

digno drs ditas pedras que o templo romano transformado em agougue,

entendendo-se neste aproveitamento de elementos arquitect6nicos antigos

uma forma de os salvaguardar e valorizar. Sublinhe-se como a preservagSo

das pedras em causa passava pelo seu reaproveitamento, solugdo de que

temos outros dois exemplos em Evora. O da inscrigio romana que servia de

peitoril no pal6cio eborense de D. FernSo Martim de Mascarenhaslo3 e as

placas epigrSficas retiradas do pano da muralha da cidade, de um trecho

pr6ximo da igreja de S. Vicente, por ordem do cardeal-infante D. Afonso,

enquanto administrador do bispado de Evora, e expostas na sua Quinta de

Bom Jesus de ValverdelM:

"Acharamsse duas outras pedras escriptas de muy boas letras na antiga

muralha de Sertorio junto a lgreja de S. Vicente, aS quaes fez levar para a

Quinta, chamada Oe Vatverbe, o Cardeal D. Affonso filho del Rey D'

Manoei, Sendo Governador do Bispado de Evora, e querendo per todas as

,0, Recomendava-se o mestre-de-obras da cidade, Rodrigo Esteves, para as retirar sem

prejulzo das paredes do agougue ou templo romano. S. VITERBO - Diciondio Hist6rico e
'DoLumental dos Arquitectoi, Eigenheiros e Construtores Portugueses- s.l: lmprensa Nacional

- Casa da Moeda, s.0., votumglt, gOO; G. PEREIRA-- Documentos Histlricos da Cidade de

En*".'".t., tmprenia Nacional- Casa da Moeda, s.d., 315 e 316 (documello XLIX)'
ft, -SJeiro 

tvtenOes era um conhecido cavaleiro que se havia distinguido na conquista de

Alc6cer-Cequer em 1485 e na ocupagio da costa africana. Aqui, dirigiu a construgSo do

castelo-feitoria na ilha de Arguim, na'MiuritAnia, em 1461, sendo por isso recompensado com

a nomeagio para seu alcaidi-mor em 1464 e uma tenga de doze escravos em cada ano ou o

seu equivalente em orio. n. de F. D. MOREIRA - A irquitectun do Renascimento no Su/ de

io,nuja. A Encomenda R1gia entre o Modemo e o Romano. Lisboa: dissertagio de

doutoramento em Hist6ria da Arte, Faculdade de Ci€ncias Sociais e Humanas da Universidade

Nova de Lisboa, 1991 (vol. l),216 e217.
,0, R. MOREIRA - "nrquite6iura: Renascimento e Classicismo". Histiria da Arte Poftuguesa'

Direc. P. PEREIRA. s./.: Clrculo de Leitores, 1995 (vol' ll), 310'
Ido. Aron* posiuia uma colecaao oe insciigoes na sua Quinta de Valverde, nas proximidades

Oe Evora. Tanto a quinta como a colecaSo terSo chegado ds suas mSos quan{g passou a

administrar o bispado de Evora, depois di morte de D. Afonso de Portugual em.15.22, que era

niJpo Oaquela cidade e proprietirio'de um conjunto de l6pides epigrdficas e da citada Quinta de

Vaiverde. S. DESWARTE, op. cif., 186.
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vias enfeitar aquelle mui vigozo retiro; onde ora se vem no pateo dos
Pagos, assentados sobre bases de mezurada fabrica,,105.

Destes exemplos podemos tirar tr6s ilag6es. Em primeiro lugar, o
reaproveitamento de materiais antigos em novas construgoes podia ser visto,
de facto, como uma forma de as proteger. Mostra-o as palavras do rei quando
ndo se limitou a deixar actuar a prdtica usual na 6poca de utilizar os materiais
disponiveis das pr6-exist6ncias que tinham ficado obsoletas - como quando D.
Duarte ordenou o derrube de umas torres da cidade, porventura do castelo
velho, com a finalidade de usar a sua cantaria no edificio do pago dos Estaus, d
praga Grande106 -, acentuado a valorizagilo gue as pedras do templo romano
confeririam a uma casa cuja qualidade arquitect6nica dava nobreza d cidade e
era digna de acorher o pr6prio soberano - "pera nos em eilas aveamos de
pousar". Por outro lado, a relativa importancia que 6 dada a objectos
arqueol6gicos de pequena dimensSo como deviam ser as pedras ern causa
nao teria propriamente a ver com um interesse pelo 'Antigo" de tal maneira
abrangente e exaustivo que at6 englobaria os seus vestigios mais pequenos e
vulgares, mas com a raridade dos testemunhos materiais da romanizagao, pois
Evora, ou qualquer outra cidade portuguesa, n6o era Roma, onde as rulnas
antigas eram t6o numerosas que faziam parte da essencia da paisagemloT.
Finalmente, a conservagdo destas "antigualhas" atrav6s da sua integragio em
edificios de traga "moderna", isto 6 g6ticar08, indica que nesta primeira fase,
como Rafael Moreira aferiu de modo pertinente, o interesse pela Antiguidade
cl6ssica nio era um factor per si. Estava inserida na escala mais vasta de
apropriagSo que a dinastia de Avis tez da mem6ria hist6rica. Neste contexto, a
Antiguidade Cl6ssica tamb6m fazia parte do passado prestigiante do reino.

Portugal tambdm teve o seu quinhdo de eruditos classicistas, cujo gosto
purista pela cultura greco-latina se havia gerado nas amiudadas peregrinag6es

to' D' M. de VASCONCELLOS - Livro v do Municlpio Eborense. Evora: Martim de Burgos,15e3. rn B. J. de s. FARTNHA - coresam das Antig'uidaa"{ ii'Enoi;;;;;a;'; or Andre deResende, DtgOo Mendes de Vasconce//og Gaspa; Esi;;;, Fr. Bernado de Bito e Manoetseveim de Faria. Lisboa: 
^o-fficina 

de Firipe da sirva e n 
"r"io, 

17g5, 7g e g0.
'* G PEREIRA, op. cit., 2g6foo"rr*iJXxxrVl.'"' lanto que nas representagOes paisagistas apareciam em correlagao com os elementos

iiPi?li,i,flll?,:'fli:Etii{:igii::ii':,tiXJ"",f#ff*.;i;f:liJ',1"',,ds obrasde arte tardo-medievais. P' s. RODRIGUES - "Da nistoiiS olconr"*agao e do Restauro: Dasorigens-ao Portugal oitocentisla". 40 Anos do tnstituto Jis6 Figuerredo. Lisboa: lnstitutoPortugu€s de Conservag6o e Restauro, 2007,20.
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d Terra Santa, que passavam obrigatoriamente pelos grandes centros urbanos

italianos, e na frequ6ncia assidua, por motivos diplom6ticos e juridicos, da c0ria

papal em Roma ou Bolonha e, por motivos escolares, das universidades de

Siena, Pddua, Pavia e novamente Bolonha, famosas pelo estudo do direitoloe.

Protagonistas de uma renovagSo cultural que pretendia garantir a consolidagSo

da consci$ncia nacional de acordo com as solicitag6es do mundo civilizado de

ent6o, os classicistas portugueses expressavam-se pela leitura e pela tradugSo

de autores cl6ssicos como Arist6teles, Ptolomeu, Tito Livio, S6neca, Cicero ou

Vitr0vio110 Sabe-se, por exemplo, que o primeiro duque de Braganga

coleccionava manuscritos clSssicos e epigrafes latinasll' * ou pela contratag6o

de humanistas italianos para preceptores e cronistas ao servigo da corte

(Mateus de Pisa, EstdvSo de Ndpoles, Justo Baldino). A sua influOncia estS

presente em atitudes como a que D. Afonso V teve em 1475, ao lazer rodear a

ponte romana de AlcAntara pelas suas tropas, a fim de proteg6Ja de uma

destruig6o eminente por ordem dos reis Cat6licos, para impedir a passagem do

rei portugu€s e evitar que ele chegasse a Plasencia, onde se pretendia casar

com D. Joana, filha natural de Henrique lV de Castela e Le6o e candidata ao

trono destes reinos, no que concorria com Sua irmS D. lsabel, a Cat6liCa.112 Ou

ainda no interesse pelos monumentos antigos de Roma, pelas descobertas

arqueol6gicas e pelos spogti (fragmentos lapiddrios, escult6ricos ou

r@ A migragdo de escolares portugueses fora inintenupta desde o reinado de D. Jo6o l. N. de

ru. C. Soaies - "A Hist6ria'Antiga no Humanismo Renascentista Portugu€s". ll Congresso
peninsular de Histlria Antiga. Actas. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de

Coimbra, lnstituto de Estudos Cl6ssicos, lnstituto de Arqueologia, 1993, 285.
ildio, 

"i"*plo, 
do tratado de arquitectura de Vitr0vio existia uma c6pia da rara_editio princeps

(Roma, 148d? - 1490), segundo um inventdrio feito em 1500, na biblioteca da 56 de Braga. A

irimeiri refer6ncia im'[resia a esta obra em Portugal surge num didlogo fllos6fico escrito em

iSgO-tsgt pelo humanista JoEode Barros. Pelo anode 1541, Pedro Nunesestariaa trabalhar

numa tradug6o de De Architectura de Vitr0vio, da qual Poggio Bracciolinitinha descoberto uma

c6pia na liviaria do mosteiro de Saint-Gall em'1414 ou 1416 e Fra Giocondo fez uma tradugao

do latim em 1511. R. MOREIRA - "D. JoSo de Castro e Vitrovio", As Tapegarias d9 D- Jo6o de

Castro. Lisboa: Comissao Nacional para as Comemorag6es dos Descobrimentos Portugueses,

Museu Nacional da Arte Antiga, lnstituto Portugu€s de Museus, 1995, 51; S: A'GOMES' op'

cit.,146; C. A. FERREIRA -',boment6rios a Dahieo de G6is, olisip6grafo e cronista'. Damido

de G6is e o seu Tempo (1502-1574). Actas do Cot1quio. Lisboa: Academia Portuguesa de

Hist6ria,2002, 90.
iii G blbl6ieii Oo rei D. Duarte tamb6m faziam parte autores clAssicos, quer no original, quer

em latim. N. de N. C. SOARES, op. cit.,287"
Id O.-nion.o V cnegou a enviar um emissdrio ao duque de Villahermosa, que chefiava o

exErcito castelhano, irr, 
"o*unicar-lhe 

que n6o destrufsse a. ponte p9r.qu9-elg.tinha a zona

prot"giO". J. LIZGUIRAL - E, Puente de Alcantara: Arqueotogia e Hist6ria, Madrid: Fundacion

ban 
-genito de Alcantara, Biblioteca CEHOPU - Centro de Estudios Hist6ricns de Obras

Pgblicas y UrbanismJ,-igeg, 36 e 37; R. MOREIRA (1991), op. cit.' 214 e 215; R' MOREIRA

(1995), op. cit.,308 e 309; S. A. GOMES, op. cif., 198-216'
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arquitect6nicos retirados das construg6es antigas), patente na colecA6o de
liipides antigas reunida por D. Afonso de Portugat, bispo de Evora entre 14g5 e
1522' nas suas quintas de Valverde e da Sempre-Noiva, nos arredores de
Evora' Estd tamb6m evidente no conjunto de desenhos a pena que constituem
6lbum das Antiqualhas d' ttdlia de Francisco de Holanda (1512-15g4)113; no
pequeno modelo do Coliseu feito por Gongalo Baiiolla a pedido de D- Jodo lll
em 1547, ap6s ter ouvido o relato da viagem do artista a ltdlia1ls; e na
representagSo algo ing6nua do conjunto escult6rico do Laoconte no frontispicio
iluminado de uma das pdginas da Leitura Nova (1s04-1s52), imputada a
Ant6nio Fernandes"6, cerca de trinta anos depois do seu achamento, a 14 de
Janeiro de 1506, nas rulnas da Domus-Aurea de Nero, sobre as quais Tito
tinha edificado as suas termasl17. Detenhamo-nos um pouco nas Antiqualhas d,
Itdlia, executadas por Francisco de Holanda aquando da sua viagem a Roma,
onde esteve entre 1S3g e 1540118.

"'D. Afonso de portugal era filho naturaldo conde de Our6m.r14 Artista de oficio a"i9o11igioo,'poJsir"rrente naturar do porto, cavateiro da casa do lnfanteD.' Henrique 
-e 

que ter6 viajado por ltalia algures entre 1540 e 1547. s. vtrERBo - DiciontrioHistoico e Documentat aios erquitectoa Engenheiros e construtores portugueses. Lisboa:
lpprensa Nacional - Casa da Moeda, 19gg (vdlume fl, g2-_ 9Z-
'rs "Quanto as cousas que eu dise a V.A. que vyra em ltaria e em outras partes, nomeandolhealguas que eu entendy podellas fazer em sua pirreiga dettas, oey huu apontamento a v.A. emAlmeyrim e me disse que folgaria de as ver; que ihe fezesse o Culuseu de Roma em huumodello pequeno, o qual ey fi-go em granduia'oe tiinta patinos oe roda e tenho rnuita partedelle feito e vay-em sua perfeig6 e ,sy is.outras cousas que jaa forS todas acabadas se a obrado culuseu ni fora em sy tamlnha relta oe .or.ii ,r1l p"qi"n"" que si necessarias pera se
P?T y:reentender; [...].n S.VITERBO, op. cit.,94.-'- Anlonlo Femandes 6 um artista maneirista cuja actividade leve maior destaque na segundametade do s6culo XVl. Particularmente activo e-nire lsqe 

" 
G6a, tera comei"oii, ,u. caneiracomo iluminador nos livros do coro de Tomar. E ere o pintor ios r:ttimos frontispicios da LeituraNova, em 1ss2, num estilo compretamenlq.lgrtr";;; fJo antigo e peras medarhas comretratos dos imperadores roman6s. s. DESWAate--tzi-Er{timinures de ta Leitura Nova 1504- 1552' Etude sur ta culture Artistigue au Portugat ?yi;^p; ;, tHumanisme. i"1[, Fundag6ocalouste Gurbenkian, centro curtuiar portugu€j, rcll, ra,'-it9 e 1g5, Kv, Lr B, no. 32 a. (153g,

f,i;rr2lZ de Estremadura, f6tio gve).
"'Descoberta arqueol6gica que'teve grandes repercussoes.d 6poca e da qual circularam,quase imediatamente,.muitas gravuras fttatiana_s "'noroi*.).b Laoconte da Leitura Nova terasid-o elaborado a partir o-e urna tegrnd" versio de uma gravura do italiano Marco Dente -aparece sobre um vasto fundo marinho coma inscrigao Min-eia s.qcym. comprado pelo papaJulio ll em Margo desse mesmo ano, no dia 1 de jutno estava j6 instalado no Belvedere dopaldcio do Vaticano, num nicho consiruido de prop6siio, onJ" rrrn"isco de Hotanda o viu edesenhou' Laoconte foi o tema preoirecto oos ariistas ath;;;;*nga, uma esp6cie de simboroformal do gosto pelo arabe.sig e peri mistura _ag io-"., uma esp6cie de simbolo daRenascenga cl6ssica. L. BARKAN , op,. cit., 2 e 42; f. HnSkefL, ru. peNru y _ pour l, Amour deI' Antiqhe' La statuaire grlco'romaiie eli ie gou_iuropeiei.- prir, Hachette r-itteiatlres, 1999,14; L' LEoNcrNr - <<Lao-koonu. Groie, !!_qirliiigly oi)rt. J. TURNER (ed.). London:Macmilan pubtishers, 1996 (vot. ray, 7so; S. DESWAiiE, ip.'iit.,16 e 119.

'r8 Francisco de Holanda viapu 
"te 

iior" na qualidade oe cortesao integrado na comitiva de D.Pedro de Mascarenhas, embaixador portugues naqueta cu"J". As fontes da curiosidade de

13s



Em Roma, e nos percursos de ida e regresso, Francisco de Holanda

teve a oportunidade de desenhar os mais emblem6ticos monumentos

arquitect6nicos e escult6ricos romanos, designadamente: Coliseu (Folio 5v.),

Pante6o (F6lio 6r.), Coluna de Trajano (F6lio 6v.), Coluna Antonina de Marco

Aur6lio (F6lio 7r.), Est6tua Equestre de Marco Aur6lio (antes das alteragOes

introduzidas por Miguel Angelo, Folio 7v.), Ariadne abandonada do Vaticano

(identificada como Cle6patra, F6lio 8v.), Apolo de Belvedere (F6lio 9r.), grupo

de Laoconte e seus Filhos (Folio 9v.), Dioskouri do Quirinal (F6lios 10v. e

10bis), Arco dos Argentdrios e Arco de Jano (Folio 18v.), Arco de Constantino

(Folio 19r.), Arco de Tito (F6lio 2Or.), frontSo e muro do Templo de Serapis no

euirinal (ruina desaparecida em 1620, F6lio 20v.), Templo de Saturno no f6rum

romano (F6lio 22v.), Septizonium de S6timo Severo (ruina demolida em

1Sgg11e, F6lio Z3r.),Templo de Antonino e Faustina e Templo de Minerva (F6lio

Z4v.), Esfinge egipcia do Vaticano (F6lio 26v.), escultura de Marte Ultor (F6lio

27r.), Templo de Dioskouri em Ndpoles (Folio 45v.), Arco de Trajano em

Ancona (Folio 47bisr.), Anfiteatro de Nimes (desenhado durante a viagem de

regresso a Portugal, F6lio 54v.), para al6m de diversos relevos, pequenos

relevos e pinturas parietais, como as da Domus Aurea de Nero120. Desenhos

cuja principal compet$ncia n6o era, por6m, a evocagfio de uma era passada,

alcance que est6 neles latente, mas a formatagSo de um paradigma estilistico

cl6ssico, a divulgagao de um modelo de criagio e construgSo, na medida em

que surgem descontextualizados, quer graficamente, quer discursivamente'

lntengSo que ressalta ainda mais naqueles desenhos que n6o reproduzem a

realidade do estado dos monumentos d 6poca, com as alterag6es que o tempo

tinha imposto a sua arquitectura, mas reconstituem-nos na imagem em

consondncia com o aspecto que provavelmente teriam aquando da Sua

Holanda pela antiguidade romana ter6o sido Andr6 de Resende, seu mestre em Evora' e Luls

Teixeira, chanceler-mor do reino e antigo aluno de Poliziano em Florenga, de quem- herdar6 o

Epigrammata Antiquae urbis, livro de e-pigrafia romana escrito por Jacobus Mazochius (Roma,

tiiUque lhe servire deguia em Roma. 5. oeswnnrE -.Francisco de Holanda, te6rico entre

o Renascimento e o Maneirismo". Hist,ria da Nte em Poftugat. o Maneirismo' Lisboa:

Publicag6es Alfa, 1986 (volume 7), 13; R. MOREIRA, op' cit',236'
i,;Ii"rlliiao oii"n"Ji p"ro prpld sisto V, a fim de poder aproveitar os m6rmores do edificio

na remodllagso da cidade de Roma que estava a empreender' a qual foi dirigida pelo

,rqrit"ito Dohenico Fontana. E. TORMO Y MONZO - Os'Desenfios das Antiqualhas que Vio

Francisco d' Otlanda iira, Portugu€s (... 1538 - 1540 '.J. Madrid: Minist€rio dos Assuntos

Exteriores, 1940, 108.
r2o E. TORMO Y MONZO , op. cit.,49, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 62 - 64, 66, 73,74,76, 85' 87,94

- 96, 106, 108, 1 13,120,122,199,209, 239.
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edificagao' E o que sucede com o Coliseu, o Panteao (sem o campandrio do
s6culo Xll no v6rtice do timpan o)t", o Arco dos Argentarios (apresenta-se
isolado da igreja de S. Giorgio-in-Velabro, d qual estava ligado), o Arco de T1o
(representado separado da torre da fortificagdo dos Frangipani) e o Anfiteatro
de Nimes122. Todos exemplares modelares de uma est6tica classicista cuja
recepgSo em Portugal tinha sido, at6 a[, dominada por um vincado hibridismo,
evidente na justaposigSo de elementos g6ticos ("Modernos") com elementos
antigos, como a executada nas janelas do torreio central da Galeria das
Damas (1505) do paldcio de D. Manuelem Evora.123

Parece-nos evidente que, at6 aqui, a compreensao de que o construido
era passivel de ser fonte de conhecimento hist6rico n6o passa de uma
suposigEo que subentendemos nas ac96es realizadas, como a de valo rizar e
preseryar os elementos retirados do agougue / templo romano. Em nenhum
passo da documentagSo citada o 6 abertamente dectarado. S6-lo-d pela
primeira vez quanto a Evora em 1s01, ndo por palavras, mas por imagens, no
panorama que iluminava o foral concedido d cidade por D. Manuel f24 e que a
historiografia da arte atribui a Duarte de Armas125. As circunstancias hist6ricas
da produgSo desta iluminura ie nos referimos no capitulo antecedente,
foquemo-nos neste momento no significado que Evora encontra nela.

O primeiro aspecto que realga de imediato quando detemos o nosso
olhar no panorama iluminado de Evora 6 o apurado sentido verista com que foi

]1]n. ru uncnnnoN MtcuEL, op. cit., tB.
'2' o exemplo do Anfiteatro 

'oei 
rvirbr 6 especiarmente elucidativo. A aftura em que foidesenhado por Francisco de Holanda, este anfiteatro estaria alterado por estruturasparasitdrias, ali introduzidas de modo a poder."r ocrfaJo 

"oro 
habitag6o, pois, em 1553,Francisco I da Franga ter6 ficado lndignado com esta siGE;, ordenando entio que a cidaderestabelecesse o seu aspecto originir. 

?o16.r,. "p*;;;;e superior da estrutura, a queestava menos ocupada, foi parcialirente libertad" o".r"r rJr"scentos. J.-M. LENIAuD, op. cit.,
72; l.- P. BABELON, A. C*ASTEL, op. cit.,35_31e reg_r35. 

'
L'R. MoREIRA (1995); op. cit., gto. --' -

"" os forais eram documentos de que se faziam.tr€s c6pias. um exemplar era entregue aoconcelho, outro era enviado ao senhor da localidad", ncanio uma c6pia na Tone do Tombo. oForal Novo de Evora, aqui abordadg, hoje n, pbr"" o" 
-iar"r, 

Municipar de Evora edepositado no Arquivo Distrital de Evora corresponde muito provavelmenie ao exemplarentregue ao concelho. J. M. GARCIA - "Poder, Hiitoria e gxotisho na ltuminura Fortuguesa
9yinhentista". Oceanos, no. 26, Abril/ Junho, 1996, 29.r25 Duarte de Armas era um escudeiro da casa de D. Manuel I que ficou conhecido por terdesenhado' em 1509, dois dlbuns com perspectivas de cinquenta e cinco fortalezasfronteirigas, tr6s vistas da vila de sintra e uma da de Barcelos. Estes desenhos foramrealizados aquando de uma vistoria que Duarte oe nrmii tEz as fortalezas que defendiam afronteira do reino, d".gl: foi_encarregado, precisamente, por D. Manuer. T. B. SERRA _ "oForal Manuelino de Evora e as suas lluminuras". roiri u{iielino de Evon. Lisboa: camaraMunicipal de Evora, rmprensa Nacionar - casa oa naoeoa, zd ai, n.
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representado, com os pormenores dos seus principais elementos debuxados

minuciosamente. Essa precisSo pode ser observada na figuragio da 56

Catedral, em que entrevemos os diferentes formatos das janelas abertas nas

torres da fachada, a muito peculiar torre da lanterna, os coruch6us, o claustro

arborizadot'u, a ros6cea de um dos bragos do transepto e aS ameias que

rodeiam a cobertura. Nio estamos ie, portanto, perante a idealizagSo

abstractizante que foi dominante nas imagens das cidades at6 ao s6culo XV,

na qual se repetiam, quase indiferenciadamente, as estruturas comuns A

maioria dos centros urbanos: muralhas, castelo e / ou igreja. Ao ultrapassd-la, o

autor intentou uma aproximagSo evidente ao referencial da representagdo, de

modo a permitir o reconhecimento imediato da cidade por parte dos potenciais

observadores e a conferir um significado muito preciso d imagem de Evora que

ali se mostra127. Para a efic6cia da mensagem visual que o panorama de Evora

pretendia transmitir, este realismo minucioso que garantia a identificagio dos

edificios mais proeminentes revelou-se, de facto, essencial, como veremos de

seguida.

Logo na primeira observagSo, mesmo que de relance, dois elementos se

destacam de imediato, a 56 Catedral no cume do morro de S. Bento e, num

nivel inferior, num plano mais aproximado do espectador, iunto A cintura de

muralhas, a igreia e o pago de S. Francisco.

Na posig6o mais distanciada do espectador, ao centro do espago da

representagdo, desproporcionada relativamente a figuragSo das restantes

edificag6es, de perfil amplificado pelos dois coruch6us pontiagudos e por uma

ostensiva bandeira do reino, a 56 6 o ponto focal da composigdo, o vErtice a

partir do quat foi estabelecida a escala de todos os restantes elementos e se

desenvolve a estrutura em pirAmide que configura a representagSo da cidade.

Ou seja, 6 o elemento unificador da imagem. Como tal, simboliza a

,ru A visibilidade das duas torres da fachada, do claustro e do brago do transepto implicou que

o autor tenha conjugado, na mesma 6rea do espago da representagSo, duas orientagtes

distintas da perspetti-va. p. S. RODRIGUES - "O Passado 6 uma Cidade ldeal: um olhar sobre

,-p"tri*ontLagdo de-Evora". Revisfa de Histdria da Arte, lnstituto de Hist6ria da Arte'

Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, no. 4,2O07a,

4 (no prelo).
,r'p- S.-RODRIGUES - "A fixa96o da imagem da cidade na origem do conceito depatrim6nio

urbano: o exemplo Oe Evora'. Nte Teiria. Revr'sfa do Mestrado em Teorias da Afte da

Facutdade de Be'tas-Attes da tJniversidade de Lisboa, Lisboa, no. 10, 2007b, 145'
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comunidade urbana e a sua sublima96o128 e marca, tamb6m simbolicarnente, o
centro original da cidade e a sua cristianizagSo, resultante da matriz religiosa
da formagio do reino, gerado gragas ao processo de conquista da peninsula
lberica aos Mugulmanos. Dai a conjugagSo da Catedrat com o estandarte do
reino - as cinco chagas de Cristo evocadas na bandeira desfraldada sublinham
a missSo criatianizadora da monarquia portuguesai2e.

Numa localizagSo perpendicular d da cated ral, a fazer-lhe contraponto, o
conjunto arquitect6nico de s. Francisco apresenta tambem uma
sobredimensionada bandeira, hasteada sobre o corpo do pago, mas aqui
arvorando o escudo do rei, identificado pela esfera armilar, que assinala a
presenga de D. Manuel I no palicio real. A sua funga0 parece ser, segundo a
interpretagSo de Maria Angela Beirante, a de fazer contracenar "a majestade
r6gia com a majestade da urbe"130, no que 6 compretada, no f6rio seguinte (do
lado direito), no frontispicio ornamental que encima o inicio do texto da Carta
de Foral, pela representagdo do escudo real, suportado por dois anjos,
ladeados por esferas armilares: a asseveragao medieval do rei como
representante de Deus na terra, sucedia a glorificagio do rei ao servigo da
religiao (anjos) e garante da prosperidade pelo dominio dos mares e pela
protec9So das cidncias (esferas armilares113l. Dava-se assim a ver, ,,frente 

a
frente, a imagem da cidade e a imagem de quem det6m o poder sobre a
cidade' Colocado com destaque no t6rmino do nucleo urbano e figurado
com o mesmo cuidado de pormenorizagS0 que a catedral, como que fixando
uma temporalidade concreta da rearizagdo da iruminura patente na
incompletude da igreja e no registo quase instantdneo da aca6o da obra, com a
presenga da grua e dos perfis min[sculos dos oper5rios -, o conjunto
arquitect6nico de S' Francisco tamb6m simboliza a Evora contempor6nea do
reinado de D' Manuel l, de cerca de 1501, que continuava a mantero estatuto

t4.P' SICA - La lmagen de la ciudad. De Esparta a Las vegas. Barcelona: Gustavo Gili, 1g77,

"n M' A' BEIRANTE -'Evora no dealbar do lmp6rio" . Foral Manuelino de Evora. s./.: camaraMunicipat de Evora- rmprensa Nacionar- casa ob rtaoeoa, iooi', sz.r3o ldem, ibidem.33,.
'3'S. DESWARTE (1977), op. cit., p. 60, 64 e 1g4.r32 T. B. SERRA, op. cit.,'12'eTi..' '
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de cidade real por acolher frequentemente, como dissemos no inicio do

pardgrafo, o rei e a sua corte133.

As duas estruturas arquitect6nicas citadas, a catedral e o pago e igreja

de S. Francisco, estabelecem uma interacado ic6nica que se completa nos

edificios que ressaltam, pela dimensEo e pelo cromatismo das coberturas

(azul), da quase compacta malha do casario que preenche o espago entre

ambas, que desce da Se at6 aos muros da cidade. Esses edificios

representardo as sucessivas fases da evolugSo de Evoralil - o templo romano

cristianizado, a igreja de S. Mamede, a Pousada Real dos Estaus na praga

Grande, o convento de S. Domingos quase no limite da 6rea urbana e as

primeiras construg6es nos arrabaldes extra-muros -, estabelecendo urn vinculo

entre si que enlagava o presente no passado da cidade e, por extensSo, do

reino. Deste modo, a iluminura do foral de Evora, ao correlacionar a conquista

da cidade pelos cristdos e a fundagdo do reino de Portugal com a soberania de

D. Manuel l, sinalizados na geografia de Evora atrav6s da 56 e de S.

Francisco, afirma a autoridade do rei sobre a cidade, reforgada por uma

legitimag6o hist6rica e religiosa do seu poder135. Sintetiza iconologicamente o

sentido mais amplo da normalizagSo administrativa dos forais empreendida por

D. Manuel, da qual o de Evora, que a presente imagem iluminava, tazia

parte136: a unificagao do reino pelo reconhecimento da superioridade completa

r33 P. S. RoDRIGUES (2007a), op. cit.,5.
r34 Na; cr6nicas medievais, ai torres dos templos urbanos eram seguros fndices avaliadores do

crescimento das cidades. frrf . S. M. CONDESSA, A Mem1ria das Crdades dos S6cu/os Xll e XIV

nas Cr,nicas de Rui de Pina e Duafte Galvdo. Cascais: Patrimonia Historica, 2001' p. 89.
irs llrm artigo da minha autoria publicado em 2007, digo que a iluminura em causa afirmava a

legitimidadi hist6rica do monarca e o caracter providencialista da sua acessSo ao trono,

pdrventura porque este n6o era descendente directo do seu antecessor, D. Jo6o ll, mas seu

primo direitb. p'arece-me hoje, no entanto, em sintonia com o defendido por Joio. Paulo de

btiveira e Costa e Nuno Senbs, que o processo de sucess5o de D. Jodo ll foitranquilo, graqas,

sobretudo, a este ter reconheiiob o. irranuel como seu herdeiro. Com a morte do lnfante D.

Afonso em 14g1, D. Manuel, Duque de Beja, tornou-se, indiscutivelmente, no sucessor legitimo

da coroa portuguesa e assim foi nomeado'por O. JoSo ll no !eu. derradeiro testamento de 29 de

Setembro Oe t?gS. D. Jo6o ll tinha ainda um filho natural, D. Jorge, mas estava ciente que as

cortes dificilmente o reconheceriam como herdeiro do trono, que essa opgeo antagonizava os

ieis CatOticos (lsabel de Castela e Fernando de AragSo) e tinha a frontal e veemente oposigSo

da rainha D. Leonor, sua mulher e irmi de D. Manuel. Ainda tentou a sua le_gitimagSo juntou da

Santa 56, mas sem resultado. P. S. RODRIGUES (2007b), op. cit.,146; J' P' O' eCOSTA - D'

Manuel /. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Circulo de Leitores, 2005, p. 70'74,128e
129; N. SENOS - O iigo da Ribeira: 1501-1581. Lisboa: Editorial Notlcias, 2OO2, p.207-210;
j. R. ;; rvrlCnlnnEs -'"Os R6gios Protagonistas do Poder. D. Manuel 1". Histdia de Poftugal-

No Atvorecer da Modemidade. fl. ;. frlattdso. s.l.: Cfrculo de Leitores, vol. 3, 1993, p' 525'
itis;b;e iint"rp"n"tragio das fungoes e da simbologia_do_s_podere-e_colrl a toPografia e o

crescimento urbano nas representag$es das cidades ver F. BETHENCOURT - "Descri96es e
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do rei, iniciada pelo seu antecessor, D. JoSo ll, mas dotada de instrumentos
legais e administrativos de maior eficdcia, alicerces do Estado modernol37.

A iluminura do Foral arroga ainda a ancestralidade do prestigio de Evora
como nocleo urbano, na medida em que antecedia a antiguidade do proprio
pals, remontando i 6poca romana. Constata-o imperativamente a cartela com
a inscrigio "Ebura coronia Romana" que coroa a composigio da cidadels.
Demonstra-o materiarmente a presenga do antigo tempro romano, apesar da
aparencia de torre-fortateza. A sua cristianizagao, evidente na imposig6o de um
campan6rio a rematar a fachada, conciliaria esse passado pag50 e a heranga
da cultura cldssica com o cristianismo evocando a conversio dos eborenses
ainda sob o imp6rio romano. Qualidades que tornavam Evora numa cidade
"nobillssima", como a adjectivou o humanista italiano Cataldo parisio Siculo
(1455? - 1511)"t, triunfante, embremdtica e providenciaristarao.

o significado que encontramos no panorama ituminado do Foral de
Evora de 1501 6 sintomaticamente convergente com o expresso acerca das
cidades pelos cronistas r6gios dos s6curos XV e XVr, como Rui de pina e

ffff":,:'3ffiH-*?, i';38:,,ii-,ifl''" xv' o tmasindio da cidade Lisboa: r,,*-r"
r37 D' Manuel estava consciente das suas responsabilidades de Estado, que Inclulam acapacidade de implementar profundas mudangas'int"ina. no pafs, como a reforma dos foraisda qual o de Evora fazia parte, e de conduzirii protag;;il; que portugal desempenhava nomundo de entao, designadamente na dilatagao;;Je:ldta;"tos tenit6rios uttramarinos n6ocristSos entretanto atingidos ou descobertos..r. rvr eAccrA, bp. cit.,32; s. LErrE - A Afte doManuelino como percurso simb6rico. tiiooa: careidosc6pio, 2005, p. 1r _ 4r.r3E A inscrigeo tem Fmpgm ? f;A;;oncreta de fixar o toponimo da cidade. padece, noentanto' de um erro hist6rico. Evora nunca teve o estatuto de-col6nia ror"ni roium municlpiode direito latino. Explicar as raz6es poi a" trar a"ri"-L{u-ivoco n6o cabe no 6mbito desteestudo, interessaJhe apenas as motivig6es culturais qr" i&ri", d necessidade de afirmar t€io

fi:r:TglllTente 
a dependoncia de Evora ao Estado 

'or"nl. R. de F. o. nonErn A, op. cit.,

"' c' P' sfculo ' ?u?t orag6es. coimbra: centro de Estudos cl6ssicos e Humanistas dauniversidade de coimbra, rgta, as " Er.' E;il;-.;;il adjectivada numa oragdo dehomenagem a lsabel de castela,'pronunciaoa por si"Lro 
" 

zb o" Novembro de 14g0, dia emque a princesa entrava em Evora'para se casar com o infante D. Afonso, vinda, com o seucortejo' do convento. do Espinheiro.' Dia que ele consioeiou'p"r" 
" 

cidade ,,mais alegre e maisfeliz do que aquere em que foi ribertada.da m6o aor-rfior*,,, afirmagdo que rearga aimportdncia que era rlade i int"srafa;;;}il';;ilino'lri"tao. c"t"u6ticirL veio paraPortugal por volta de 1485, pat"eierceirrrgo"; 
_qJ JriJit*cret6rio tatino, orador politico eembaixador) do rei e de mestre oe o. Joige, nrno u"rt"rJo de D. Jo60 il e de D. AnaMendonga' com quem viveu em nveiro ate a6 ritecimento-oJ princes_a D. Joana, irm6 do rei,em 1490' Foi tamb6m mestre dos Meneses e Noronha, o" Cr"" de vila Real, nomeadamentede D' Pedro de Meneses, conde de Arcoutim, e de J;;rra b. Leonor de Noronha. A. da c.RAMALHO - "Humanismo na c;rte G o. n,tanuei:- Dilid de G6is e o Testemunho decatatdo". Damido dr.G6l:j- i "iif"iio ttsoi-tszal. i"r#ao cottquio.Lisboa: AcademiaPortug-uesa de Hist6ria, 2002,2.

'*'s' QUESADA - La ldea de ciudad en la cultura Hispana de la Edad Modema.Barcelona:Universitatde Barcetona,1g92, p. f Ci" igS.
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Duarte Galvio. As suas cr6nicas consideram as cidades devedoras dos reis

porque estes as tinham libertado do lslSo e, depois, refundado material e

espiritualmente. 36o, enquanto cen6rios do viver dos reis e das suas cortes, as

principais sedes de morada r6gia e lugares de reuni6o das mais importantes

instituigfies do reino, espagos estruturantes do poder e do prestlgio da

monarquia, em que se reflectem os principios urbanos da abastanga, fortaleza

e conc6rdia, "todos eles depressa integrados na construgSo da mern6ria de

reinados gratamente valorizados e exaltados"l41. Neste contexto, Evora 6

frequentemente nomeada porque ali decorreram alguns casamentos reais de

particular significado politico, como o de D. Constanga Manuel com D- Pedro I

em 1336 (por procuragSo), da infanta D. Maria, filha de D. Pedro l, com o

infante D. Fernando de Aragao em 13541a2 e o da princesa D. lsabel de Castela

com o infante D. Afonso, filho de D. Jo6o ll, em 14901a3'

A iluminura do Foral Novo de Evora parece vir a estabelecer urn cAnone

de representagdo desta cidade em que se reforgam a figuragio mental dos

elementos que melhor afirmavam a identidade objectiva da realidade

representada, aqueles que permitiam reconhecer que era aquele lugar e n6o

outro14. Sdo esses os elementos que v6m a ser recorrentes na maioria dos

futuros panoramas de Evora - at6 ao s6culo XX, como veremos mais adiante -

,05 e que s6o recuperados logo em finais do sEculo XVI pelo iluminador Simon

Bening (14Ag184? - 1561)146, para a denominada Genealogia do lnfante D.

FemandolaT, embora numa composigdo mais estilizada que a primeira'

'4rM. s. M. ooNDESSA, op. crt, '169.

", i Oe plNA- <<Chronica D'El-Rei D. Affonso l\f'. Cr6nicas de Rui de Pina. Porto: Lello &

lrmSo - Editores, 1977,374 e 459.
i;t'G-d;RESENOE - Cr,nica de D. Jo6o //. Lisboa: lmprensa Nacional - Casa da Moeda,

1973,'158.
m C.'NbneERG - SCHULZ - Genrus Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New

York: Rizzoli, '1984, 19-23.
r45 P. s. RoDRIGUES (2007a), op. cit.,9 - 13.

"u CiJaOao-Oe grugei, Simon'Bening era o mais celebrado iluminador do seu tempo' B'

BRINKMANN - "Simon Bening". orof,e, The Dictionary of Att. J' TURNER (ed')' London:

Macmillan Publishers, 1996 (vol. 3)'725 -727 'i;tn"ontr"-i- aepositada no departamento de manuscritos da British Library (Add' Ms' 12531

= V e ixb). Uma sua reprodugao pode ser vista em A. de AGUIAR - A Genealogia lluminada do

lnfante Dom Fernani| ioi intOnio de Hotanda e Simdo Bening' Lisboa: '196?.' .32: e A' de

HOLANDA e S. BEN]NO -,q Genealogia do lnfante D. Femando de PoftugaL Lisboa - Porto:

Comissariado para , iVtt ExposigSo Elropeia de Arte, Ci€ncia e Cultura, 1984' f6lio 9'
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Encomendada pero pr6prio rnfante D. Fernando (1 soz-1s34),or em 1530,
a Genealogia 6 constituida por um conjunto de 13 f6lios em pergaminho, 12
deles iluminados e um que ficou apenas pelo desenho preliminar, devido d
interrupgao da sua execugao em 1s34, por motivo do farecimento do
encomendador em Novembro desse ano. A sua autoria estd atribufda a Ant6nio
de Holanda (1480? - 1557) e a Simon Bening, embora seja complexo definir
com precisSo a medida da intervengSo de cada um. o mais provdvel 6 Ant6nio
de Holanda ter executado todos os desenhos e iluminado o f6lio 1o e as
bordaduras dos 11o e 12o. A Simon Bening ter6 cabido a iluminag6o dos
restantes f6lioslae' No f6lio 90, o segundo respeitante d primeira tdbua do tronco
de Portugal da Srvore geneal6gica - que compreende, como os restantes, tr6s
geragoes reais -, apresenta, nas margens laterat e inferior, tr6s panor6micas
miniaturais de cidades portuguesas: Beja, Evora (na margem lateral) e
santar6m (na margem inferior)1so. Atudem a um dos aspectos legitimadores da
monarquia portuguesa, a possessdo territorial na Peninsula lb6rica151.

Atribuida a simSo Bening, a representag6o de uma incompleta cidade de
Evora - a moldura do quadro da drvore geneal6gica corta quase metade do
seu espago de representagSo - chama a nossa atengao pela sua filiagSo no
esquema compositivo da iluminura do Foral Novo, pois toma como elementos
referenciais a morfologia piramidal do territ6rio em que a cidade aparece
implantada, o morro de s. Bento, em cujo v6rtice se visualiza, novamente, o
perfil da s6, acompanhado, d direita, pero do tempro romano. Na base da drea
urbana, colado i murarha, do rado de dentro da dupra cintura de muros que
rodeava a cidade, destaca-se outro grupo de construgoes de grande dimens6o
que corresponder6, muito possivelmente, ao pago de s. Francisco. A fung50
destes dois edificios na economia da representagio 6 claramente do dominio

'4E o lnfante D' Fernando era o terceiro filho vario do rei D. Manuel l, fruto do seu casamentocom a lnfanta D' Maria de castela e AragSo, sua cunhadi. ioi Duque da Guarda, conde deMariatva e Lour6, senhor e Arcaide-moi oi.r-rr"t;, Aa;;;i.; e Trancoso, e Meirinho_mor doReino. A. de AGUIAR, .op, cit., isg; " M. de [teuouEir]oUE e J. p. de A. e LIMA _
;ftlo!-r1;|o-',_in A..de HOLANDn'" s. ijer.rlr.rc, op cii.,b. 

-- '
- 'A aDordagem da co1no,f9x3 atribuigAo das ilumjnuras da Genea logia do tnfante D. Femandode Poftugala Ant6nio de Holanda 

" 
i simon Bening .i" 6, *oimento na economia do nossodiscurso' Quem desejarconfe.glllem forr"no, oevera consultar M. de ALBUQUERQUE e J.P. de A. LIMA. oo. cii., 

?6._94; N SENOs, op. cit., g4e gS; e. BRTNKMANN, op. cit.,TZS.r50 No que sao cbmpletgoas peio rorio-r-n'#io., 
9 ai, q"1rralanoramica da cidade de Lisboa,que ocupa a maroem-inferior e parte da lateral. n. oe AGUrAn,-rp cit.,32.*r s. DESWAnTE lrszzy , op [it., dql- 

"'
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da simbologia da identidade da cidade, na medida em que a sua inclusdo veio,

em concreto, anacronizar o epis6dio da hist6ria de Evora que se pretende

figurar, a conquista da cidade aos mouros por Geraldo-Sem-Pavor, ocorrido

antes da sua edificagSo.

A composigao pl6stica dos elementos referenciados 6, contudo, bem

mais estilizada que a verificada no panorama do Foral Novo, embora a perda

de realismo ndo tenha prejudicado a capacidade de sinalizar a identidade da

localidade representada, tal foi a forga significante que a iluminura de 1501

imprimiu d sua organtzagfuo espacial e configuragSo. A representagSo da

cidade torna-se, assim, espago metaf6rico em que os templos e os mais nobres

dos edificios urbanos se constituem, pela familiaridade da sua presenga,

marcos de referQncia esp5cio-temporal, na medida em que sinalizam a

topografia dos acontecimentos e das 6pocas evocados. S5o o meio ideal para

situar e lembrar a hist6ria da cidade, neles "sublinhando a qualidade de

poderosos e efectivos lugares de mem6ria, [...]"u'. Da mem6ria de factos e

personalidades que uma literatura de natureza historiogr6fica, corogr6fica e

panegirica comega, tamb6m a partir do s6culo XVl, a cotejar e a fixar

narrativamente em obras que se tornam nos instrumentos mais eficazes da

afirmagdo da identidade e do prestigio hist6ricos das cidades. Fizeram-no a

pretexto de um melhor conhecimento do espago urbano e da sua hist6ria ou de

propostas de remodelagao e monumentalizagSo das cidades, com vista a uma

dignificagfio compativel com a antiguidade e o prestlgio que se lhes

reconhecia. Em 1S3S, o bacharel Crist6vio Rodrigues Acenheiro (1474-1538),

natural de Evora e seu morador, autor de uma compilagflo das Chrcnicas dos

Senhores Rers de Portugaits3, ao mencionar as doag$es outorgadas pelo rei D'

Sancho I A ordem da Freiria, realga que 6 "pera se saber a antegidade da

Cidade d'Evora ponho Ysto"ts.

r52 Avoc6mos para aqui, porque crermos serem consonantes, a leitura que Maria Sofia Marques

Condessa faz da fungat simb6lica das catedrais e dos templos urbanos, .relativamente 
i

mem6ria das cidades iortrgr.t"s dos s€culos Xll a XIV nas cr6nicas de Ruide Pina e Duarte

Galvfio (s6culos XV e XVI). tU. S. tvt. CONDESSA, op' cd', 89'.
r53 Escrito de 1533 a-t'sil, Chronicas dos Senhores Rers de Portugatvisoua integragiodo

municipio eborense no contexto mais geral da hist6ria nacional. Crist6vSo Acenheiro utiliza

claramente, nesta sua obra, antigos manuscritos em fungSo da composigdo de uma cr6nica

geral que tem como principal fio_condutor a sucessao dos reis de Portugal. D. R' CURTO -
rUigri; Nlem6ria'. iistOria de Portugat. No Alvorecer da Modernidade' Ed' J' Mattoso' s'l':

Cl[uto de Leitores, vot. 3, 1993, 366 e gOZ; R. MOREIRA, op. cit.,237.

"o E. N. ESTEVES, op. cit.,72.
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A glorificagio da antiguidade dos aglomerados urbanos, no entanto, nem
sempre implicou a utilizagdo da arquitectura do passado, ou das suas rulnas,
como fonte historica. Encontramo-la com essa fungio claramente expressa
pela primeiravezem Portugal num manuscrito dedicado A descrigSo ds regi6es
de Entre Douro e Minho e Trds-os-Montes155, redigido entre as d6cadas de 40
e 50 da cent0ria de 1500 por JoSo de Barros, um doutor de leis hom6nimo do
historiador que chegou a ser escrivao da camara de D. JoSo lll de 1546 a 1547
e desembargador dos agravos em 1s49156. Nesta sua dissertagao, Jodo de
Barros afirma que os romanos, por onde andaram, deixaram ,,lembrangas 

de
ssi e de seus feitos em statuas, colunas, ediffcios, etc., . Num passo mais
adiante, ao abordar a hist6ria da cidade de Braga, complementa a pouca
informagSo que encontra sobre ela em Estrabdo, Plinio e noutros textos antigos

- "Porque Strabo e Plinio e outros sCritores antigos so fazem della rneng6o,

[...]" - com aquilo que a arquitectura antiga, mesmo a arruinada, permite
conhecer do passado: "[...], €, segundo os edificios velhos e a Ruinados,
parege que nella foi iunto grande pouo; [...],,uu. Em nenhum outro autor
portuguEs quinhentista encontr6mos a nog6o da arquitectura antiga como fonte
historica t6o nitidamente implicitalss. Adviria, certamente, de uma apurada auto
conscidncia do seu tempo hist6rico, verbalizada por Joio de Barros nos
seguintes trechos do seu manuscrito:

Itr Este depositado na Biblioteca PUblica do Porto e foi publicado em 1g1g, numa ColecgSo deManuscritos ln6ditos (no. V).
'56.Natural do Porto, hmo 6e Diogo Gongalves e de Briolanja de Banos, desconhecem-se asdatas do seu nascimento (talvei por volta de 1496) e da sua morte. Doutor em leis pela
Universidade de Coimbra, para al6m dos cargos enunciados, foi tambem ouvidor do arcebispo
!e lraga e teve diploma de brasao de armas, passado em Lisboa a 21 de Julho de 1553.Destacou-se tambem qql t9r revisto, juntamente com o almotac&mor (Dr. noorigo fvronteiro) ealguns vereadores, os.tributos que regiam a cidade de Lisboa e portei sido encirregado, pelocardeal D. Henrique, de reformar os cLrtorios de muitos conventos. Das obras poi 

"r" 
escritas,foram publicadas Doze razles sobre o casamenfo (Porto, 1521) e Espelhode casados (porto,1540)' Deixou manuscritas Do.s nomes pr1ltrios de'fodal ai prcwncias de Espan ia, Livro dasescnturas aut€nticas e bens do mosteiio Pedroso, cana esiita ao cardial [siij o'.-uenrique e

Ppy" ?ury? !? geographia da comarca de Entre tjouro e uiino e Tr6s-os-Montes.'" J' de BARRoS - Geographia d' entre Douro e Minho e ird-os-Monfes. porto: TypografiaProgresso, lglg, 18.

"t J. de BARRos, op. cit., s4.
'" Pioneirismo que estd em conson0ncia com outros sinais de modernidade, como o de ter sidono pref6cio da sua obra Espe/ho de Casados (1540) lrar" assinala a primeira ocorr€nciaconhecida da palavra hu.mgnlst1 em portugues. A. le'c. RAMALHo - para a Hist6ria doHumanismo em Poftugal. coimbra: tnitituto Nacional de lnvestigagao Cientifica, centro deEstudos cl6ssicos e Humanistas da Universidade de coimbra, 1ggg, 1gg.
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"Nesta Vida presente nenhua cousa, que os homens ordenem Ou
fagflo, pode ser perpetua, tudo he temporal, tudo se desfas e aCaba e n6o
parese que isto seia sem causa, pois o mesmo homem, por cuio fauor
todas as outras cousas se cri6o, em pouqo espago passa seu tempo,
porque Sae como flor e aSsi se sequa e nunqa permanese em hu mesmo
estado; os muros mui fortes e os edeficios altos e sumptuosos por ternpo
se deRibflo e desfasem. AS plantas e aruores que nasem e Se criao, que
paresem perduraueis, por tenpo Se Comsumem e Seqao. As pedras se
desfasem huas com aS outras, com o discurgo do tempo; o ferro se gasta
com a fenugem; os montes caem, os Rios mud6o seu Curgo natural E o
mesmo he em todas aS cousas que tem seu primeiro asento. Porque,
como lustiniano Emperador dizia, nio ha Cousa que nao sinta sua
mudanga nem que esteia Senpre em hu Sd Ser como quer que segundo a

mudanga dos tempos comuem que se mudem os humanos costumes. [...]
E inda que os feitos dos antigos tenhio muita authoridade e muito se
presuma pello que elles fizerio e ordenarSo e se lhe daua Reuerencia e

acatamento, porque for6o prudentes e Sabedores, comtudo acharnos
alguas cousas em que Se neo podem iustamente seguir, porque, pella

mudanga dOs tempos, o que entSo hera iuStO he agora, em partes, imiusto
e Reprouado e por nouas cousas comuem innouar o uelho e relaxar leis e
pregeptos, porque, como quer que oS antigos nfio puderSo cuidar nem
prouer nem Conheser e por isso nao deuem estranhar os uelhos se os
modernos uirem o que eltes n6o uirSo e acharem o que eles n6o acharSo,
porque pouqo e pouqo se Sabe e aprende o que antes Se nao Sabia,

[...]"'uo.

Fica por aqui particularmente evidente como o conceito teol6gico de

tempo da ldade M6dia, da hist6ria entendida enquanto fluxo continuo161, passa

a coexistir no Renascimento, nao sem alguma tens6o, com uma consciencia de

tempo prStico (da ac96o, da criagdo, da descoberta e da transformagSo),

decorrente da convicado de que a hist6ria se constituia por uma sucessao de

eras inequivocamente distintas (Antiguidade, ldade M6dia e Modernidade), em

relagao ds quais o Homem era o agente da mudanga - o Homem renascentista

reconhecia o inicio de um novo ciclo hist6rico na sua pr6pria 6poca162. A

divisio da hist6ria em ciclos temporais internamente coerentes e distintos entre

si revelou-se axial na estruturagdo das obras da historiografia sectorial que se

seguiram, de entre as quais destacamos a de Andr6 de Resende dedicada a

Evora em 1553, com a qual se inaugurou uma s6rie de textos centrados na

r* J" de BARRoS, op. cit.,11 e 12.
*t -Duiante 

a ldadb Media, o tempo era concebido ao longo de linhas essencialmente

teol6gicas, funcionando como a prova tanglvel do car6cter transit6rio da vida humana e como

uma iembianga permanente da morte e d-o que existia no al6m. M. CALINESCU - As Cinco

Faces da 1tiodernidade. Modernismo. Vanguarda. Decaddncia. Kitsch. Pbs'Modernismo-

Lisboa: Veja, 1999, 30.
tu2 M. CALINESCU, op. cit.,30-33.
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tematica da historia desta urbe, publicados num tempo longo de cerca de tr6s
s6culos.

Capitulo lll
Andr6 de Resende e a <Historia da Antiguidade da crdade de
Evorar,

E efectivamente na centuria de 1s00 que portugar comega a produzir
uma literatura historiogrdfica e corogrdfica que, numa primeira fase, at6 por
volta de 1580, se deve sobretudo As necessidades administrativas dos reis e
da nobreza, que exigiam um merhor conhecimento das cidades, terras e
regi6es do reino, ou a prop6sitos de lndole cultural e recreativo. publicam-se
ent6o obras como o Tratado sobre a provincia d'Antre Douro e Minhoe suas
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avodangas (1512) de um desconhecido mestre Ant6nio'63, 3 Descripgdo do

teneno em roda da cidade de Lamego duas l1guas (1531-32) de Rui

Fernandes, a Geographia d'entre Douro e Minho e lrds-os-Montes (15a8) de

Joio de Barros , o Sgmmario e que brevemente se contem alguas cousas (assi

eclesiasficas como seculares) que hd na cidade de Lisboa (1551) de Crist6vSo

Rodrigues de Oliveira, o Tratado da Magestade e grandeza e aba$tanga da

cidade de Lisboa (1552) de JoSo BrandSo de Buarcos, Geografia (1564) de

Gaspar Barreiros e Corografia do Reyno do Algarve dividida em quatrc livros

(1577) de Frei JoSo de 56o Jos6. Dentro do mesmo intervalo temporal, outros

textos houve cujo prop6sito ultrapassou a apreensSo da realidade fisica e

humana do espago urbano, para incluir a descrigSo panegirica ou o louvor do

passado e da importAncia politica e cultural da cidade em causa ou do pais.

Este foi o objectivo subjacente A pubticagSo de Hist6ia da Antiguidade da

Cidade de Evora (1553) e De antiquitatibus Lusitam,ae (edigao p6stuma de

1Sg3) de Andr6 de Resende, Descngdo da Cidade de Lisboa (1554) de Damido

de G6is ou Da Fabica que fallece 6 cidade de Lisboa (1571) de Francisco de

Holandale. lmporta ressalvar, contudo, que Da Fabrica que fallece 6 cidade de

Lisboade Francisco de Holanda n6o 6 propriamente um panegirico da principal

cidade do reino, mas uma idealizag6o de Lisboa que se prop6e a renov6-la e a

monumenfalizil-la em conformidade com o seu estatuto de cabega de um

imp6rio transocednicolos. Por outro lado, Hisf6ria da Antiguidade da Cidade de

Evora de Andr6 de Resende representa, claramente, a afirmagao de um

prestigio com ressonancia d escala do pais e consagrado na ancestralidade e

na relevancia do seu passado, como veremos de imediato.

,u, Dele apenas sabemos que era cirurgi6o, nascido e morador na cidade de Guimardes. Este

seu tratado manteve-se in6dito at6 195b, tendo sido conhecido, com grande impacte junto dos

coiOgrafos, por meio de c6pias manuscritas J. R. MAGALHAES - "O enquadramento do

"ip"io 
nacional". Histdria de Portugat. No Atvorecer da Modernidade. Ed. J' Mattoso' s'l':

Clrculo de Leitores, ;;i. t, 1993, 18; J. C. GARCIA - "A9 Descrig6es 
-de 

Portugal no S6culo

ivl". Descnge o do Cein'o de 
'Poiugar. 

D. N. do LEAO. Lisboa: Centro de Hist6ria da

Universidade de Lisboa,2002,56 e 57.idr"i;;;,-ibki;:G e 19. Sobre o tema ver ainda SOARES - "Cidades ideais e elo-gio de

cidades no Renascimento e em Damiio de G6is". Congresso lnternacional Damido de GOis na

Eiiip" do Renascimento. Braga: Publicagoes da Faculdade de Filosofia, Universidade Cat6lica

Portuguesa, 2003, 583608.i.i Atb;'foi fruto de mais de vinte anos na fungSo de conselheiro do rei D' JoSo lll

relativamente ao projecto, acalentado por este monarcl, de renovag6o da cidade de Lisboa' S'

DESWARTE (1986), oP. cit.,14.
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Verdadeiro texto seminal para a configuragSo de uma historia da cidade
e para a consolidagSo do prestfgio de Evora sobre um valor hist6rico
insofismSvel, Hist6ria da Antiguidade da cidade de Evora de Andr6 de
Resende (c. 1500-1573), impressa pera primeira vez em 1ss3 - embora seja
bastante prov6vel que estivesse escrita desde, pelo menos, 1s4g166 -,
consubstancia, quer nas inteng6es que porventura estiveram por de tr6s da sua
redaca6o, quer na selecaSo dos conte0dos abordados, nomeadarnente do
conjunto de factos e objectos em que o seu discurso assenta, uma
interpretagio do passado que organizava, segundo uma determinada
perspectiva, o substrato de conhecimentos e vestigios materiais ancestrais que
a curiosidade e o gosto pela Antiguidade latina tinha vindo a recuperar, a reunir
e a preservar desde o reinado de D. Afonso V, e que perdurard, sem grandes
alterag6es de fundo, at6 d d6cada de 1g40.

Nascido em Evora, filho de Andre Vaz de Resende, cavaleiro da ordem
de Cristo, e de LeonorVaz de G6is, "mulher de boa condigdo" 167, Lricio Andre
de Resende terd entrado para o convento de S. Domingos desta cidade ainda
muito novo e depois de uma possivel estada em Lisboa para estudar.
Frequentou as universidades de Alcald de Henares, onde estudou Latim e
Ret6rica por volta de 1513, de Salamanca, na qual se formou em Artes Liberais
e estudou Teologia entre 1518 e 1523, e de Paris, desde 1521. Nestes anos de
aprendizagem teve Ant6nio de Nebrija, Aires Barbosa (em satarnanca) e
Nicolau clenardo (de origem flamenga e de quem recebeu lig6es de Hebraico
em Paris) como os seus mestres mais destacadoslos. No perlodo que mediou o
seu regresso de Salamanca e a ida para Paris, de lSZg a 1SZZ, Andr6 de
Resende ter6 frequentado a corte de D. JoEo ltl, na qual reencontrou Aires

16 Deste ano data a mengSo que Gaspar Barreiros lhe faz na sua chorographra (Coimbra, JoEoAtuares, 1561, fl. 5): "Temos iltr";rgumento, o qual 6 acharse nomeadl j cidade de Beja poreste nome Pacca, em hum summariS de huma rristoria oos oooo" que 6 doctor mestre Andrede Resende (baram muidocto em todo o gdnero oe oiiciprinas, e gra4 investigador de cousasantigas) attega em hum^tra9tagg qle tez {aoriger-"-antiilidil ;" Er;;;, ;r""-iJrir, d, ondenos d tomamos". cit. L C. de sousA -,,Dr?: vldas e ,r"p"qr"no rivro que Andr6 de Resendeofereceu i sua cidade de Evora". Do Mundo eniigo"-;; Mundos rvovos. iumanismo,c/assrbrsmo e Notlcias dos Descobrimentos-ii-Eroi'itst\l-iozel. Evora: comissio Nacionatpara os Descobrimentos portugueses, camara rrarni",p"r ;;'E;il'i;;,";;:'Andr6 deResende ainda chega a introduiir algumas alteragoes .b 
"*po 

do texto para uma segundaediqSo' que saird so19n!e_em 1576, o-u seja, tr€s;;;;&;oL r* morte.'u'D. M. de VASCorvceios -:v]jr--d" Lucio AndrdoE nesenoe,,. As Antiguidades daLusitdnia. A. de RESENDE. Lisboa: Fundag6o carouste eutolntian, 1996, 49.168 tdem, ibidem,50.
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Barbosa, que era, d altura, professor do infante D. Afonso. Em 1529 estava na

Universidade de Lovaina e nesta cidade terS convivido com os humanistas

Conrado Gocl6nio, Rug6rio R6scio, Clenardo, JoSo Campense e J0lio Pflug,

bispo de Naumburg-Zeit16e. A eles, assim como ao Seu percurso acad6mico,

Andr6 de Resende deve a comunhEo dos ideais da cultura humanista e a

admiragao por Erasmo de Roterdfio, tendo inclusivamente dedicado o seu

Erasmi Encomium (Elogio de Erasmo), escrito em Lovaina no ano de 1531 e

publicado em Basileia, a Gocl6nio170.

Ainda em Lovaina, Andr6 de Resende ingressa na casa de D. Pedro de

Mascarenhas, embaixador de Portugaljunto de Carlos V, a convite do pr6prio,

a quem passou a dar lig6es particulares de Latim. A posigio de mestre de

Latim de D. Pedro de Mascarenhas permitiu-lhe, em 1532, acompanhar a corte

imperial a Viena - que se havia deslocado at6 esta cidade para combater os

Turcos que a @rcavam - e ao Norte de lt6lia, e terlhe-6 dado a oportunidade

de conhecer e at6 conviver com o imperador171. Regressado a Portugal no ano

seguinte, instala-se na sua cidade natal, recolhendo-se ao convento de S.

Domingos. Mas permanecer5 aqui durante pouco tempo. Logo depois da sua

chegada a Evora, D. JoSo lll encarrega-o de convidar Clenardo para rnestre do

infante D. Henrique, incumbBncia que o obrigou a viajar mais uma vez at6

Salamanca. N6o s6 ser6 bem sucedido neste seu encargo como tamb6m ele

se tornar6, por solicitagSo do pr6prio rei, professor do infante D. Henrique e dos

seus irmdos Afonso e Duarte. A experiGncia pedag6gica tida com os prlncipes

foi certamente muito bem sucedida, j5 que Andr6 de Resende a retomou em

Evora, onde abre uma escola priblica, com o apoio expresso de um dos seus

antigos alunos, o infante D. Afonso, agora na qualidade de cardeal. O apoio do

cardeal-infante D. Afonso evidenciou-se no acolhimento que deu A escola no

seu pr6prio pal6cio, contiguo a catedral de Evora. Depois das mortes

sucessivas do cardeal-infante D. Afonso (21 de Abril de 1540) e do infante D.

Duarte (20 de Outubro de 1540), em 1542, Andr6 de Resende assumiu o cargo

'u' ldem, ibidem,228 (n,22).
,, nnJrb Je nesenOi escieveu ainda uma ode de homenagem a Erasmo aquando da morte

deste fil6sofo. Jos6 Ferreira TAVARES - prefScio a obras Portuguesas. A. de RESENDE'

Lisboa: Livraria 56 da Costa, 1963, Xl-Xlll.

"' D. M. de vASCoNCELoS (1996), op. cit.,50.
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de frei pregador na casa do infante D. Henrique, arcebispo de Evora e
lnquisidor-mor172.

Andr6 de Resende acaba por fechar voluntariamente a escota eborense
por volta de 1555, aquando da entrega de todo o ensino i Ordem de Jesus.
Permaneceu, no entanto, em Evora, onde habitou em casa pr6pria173 e p6de
aprofundar a sua curiosidade e o seu interesse pela arqueologia e pela
epigrafia, que pratica e estuda afincadamente. Andr6 de Resende,
acompanhado por um grupo de servigais, teria o costume de percorrer Evora e
as circunvizinhangas em busca de fragmentos e vestigios arqueol6gicos que
testemunhassem o passado romano da cidade174, com alguns dos quais terd
decorado o jardim da sua residGncia. Segundo o seu editor Diogo Mendes de
Vasconcelos:

"Dedicou-se tio entusiasticamente a esta actividade, que todas as vezesque ia de viagem, muito embora partisse para lugares bem longe, tinha
sempre o cuidado de levar dentro da bagagem uma enxada e outras
ferramentas, para que, se lhe aparecessem natgum sitio vestigioi oa
antiguidade, os pudesse mandar escavar, paganoo do seu pr6prioiolso epor sua iniciativa, para os dar a conhecer aoJseus habitantes. Fez isto em
muito lugares, com tanto cuidado e entusiasmo, que nunca se poupou,
para levar a bom fim tal tarefa, nem a despesas, nem a trabalhosj, fri 

-'

Constitui a sua pr6pria colecAso epigrdfica e redige um inventario de
inscrig6es romanas, manuscrito hoje perdido, intituta do Antigua Epigraphia, que
terd ofertado ao cardeal-infante D. Afonso aquando do regresso da sua viagem
d Hungria - Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora 6 um dos frutos deste
espirito inquisitivo que, munido de uma metodologia inovadora, reuniu uma
diversidade in6dita de fontes, algumas das quais ignoradas pela historiografia
tradicional (dominada pela biografia e pela hist6ria eclesidstica), mormente as
inscrigOes antigas e os monumentos arqueor6gicos, e integrou Andr6 de
Resende na fileira dos "antiqu6rios" europeuslro.

t72 s' DESWARTE - ldgial e lmagens em Poftugat na Epoca dos Descob rimentos. Franciscode Holanda e a Teoria da Arte. Lisboa: Difel, 199i 149.
"3 o ter optado por viver na sua resid€ncia particular e n6o no convento de S. Domingosobrigou-o, por exigoncia da ordem dominicana, estavi nnoiJ de Resende na meia-idade, aabandonar o habito religioso e a abragar a vida r""rLr. oiogo Mendes de VASCoNcELos(1996), op. cit., 56.
::-J F TAVARES, op. cit.,xilt-Xv.
:jlD. M de VASCoNCELOS (1996), op. cit.,55 e 56.1761. c. de SoUSA, op. cit., gt-gz "
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Comecemos logo pela tem6tica que dA titulo ao texto, a necessidade de

demonstrar e comprovar o quanto a cidade de Evora era antiga com

documentos hist6ricos. Objectivo que radicava no primeiro motivo da redacgdo

da obra, uma solicitagSo da c6mara da cidade - "Tinha eu esta Hist6ria feita a

petigdo da CAmara da cidade, (...)"t" -, que desejava que o erudito lhe

comunicasse "o que do antigo desta cidade Evora, nossa p5tria, tinha

alcangado e dar-vo-lo per escrito, para o langardes em tombo e rnem6ria;

(...)"t". A mesma razdo leva Andr6 de Resende a dedicar o livro ao principe

herdeiro D. Jogo, filho D. JoSo lll, que havia nascido em Evora, declarando que

o fazia porque sabia o gosto que o principe em conhecer a "antiguidade da sua

p6tria"17e. lnicia-o, por este mesmo motivo, sublinhando a importincia do que 6

antigo e a necessidade que aS sociedades t6m da sua valorizagSo, que 6, ela

pr6pria, antiga:

"T5o antigo costume 6 eStimar a mem6ria antiga, que quase per um
consentimento em todas as idades houve esta opiniSo: terem-se muitas
cousas em prego, nom por a bondade delas, mas por antiguidade, e muitas
vezes tanto sem tazlo, (. ) (. .) Donde vem que os povos tanto se hfio
por de maior dignidade quanto se podem mostrar por de mais longa

antiguidade, (...)"to.Chama linda a atengSo pal".a a necessidade de prezar

a "antiguidade das cidades'.'o'

A antiguidade de Evora evidenciava-se porque as suas provas

congregavam testemunhos liter6rios com documentos materiais concretos, as

inscrig6es epigr6ficas. E o que sucede logo com a ancestralidade do seu nome,

que remonta d presenga romana. Autores como Plinio, o Velho e Pomp6nio

Mela sdo convocados por se referirem a Ebora, ascendente do top6nimo

actualizado de Evora. S5o complementados por uma fonte documental, o

chamado ttinerdrio de Antonino1gz, a pela epigrafia ("letereiro"), em que inclui

cinco mili5rios de prov6vel autoria romana existentes na "casa do capitSo dos

,r7 A. de RESENDE - "Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora". Obras Portuguesas.

Lisboa: Livraria 56 da Costa, 1963, 6.

"t A. RESENDE (1963), op. cit.,9.t" A. RESENDE (1963), op. cit.,6"
180 A. de RESENDE (1963), op. cit.,8.
181 A. de RESENDE (1963), op. cit.,9.

'u' Refere-se ainda io imileriOor Antonino Pio, embora erradamente, pois identifica-o como o

autor do ltinerilio, obra que fornecia as distincias entre as sucessivas estagOes das_principais

estradas do imp6rio romano e que nflo foi escrita por este governante. A. de RESENDE (1963),

op. cit., 11.
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Comecemos logo pela temdtica que d6 titulo ao texto, a necessidade de
demonstrar e comprovar o quanto a cidade de Evora era antiga com
documentos hist6ricos. Objectivo que radicava no primeiro motivo da redacgio
da obra, uma solicitagSo da c6mara da cidade - "Tinha eu esta Historia feita a
petigSo da cdmara da cidade, (...)"t" -, que desejava que o erudito lhe
comunicasse "o que do antigo desta cidade Evora, nossa p6tria, tinha
alcangado e dar-vo-lo per escrito, para o langardes em tombo e mem6ria;
(...)""t.A mesma razdo leva Andr6 de Resende a dedicar o livro ao principe
herdeiro D. Joio, filho D. Jo6o llt, que havia nascido em Evora, declarando que

o fazla porque sabia o gosto que o principe em conhecer a "antiguidade da sua
p6tria"17e. lnicia-o, por este mesmo motivo, sublinhando a importancia do que 6
antigo e a necessidade que as sociedades t6m da sua valorizagio, que 6, ela
pr6pria, antiga:

"T5o antigo costume 6 estimar a mem6ria antiga, que quase per um
consentimento em todas as idades houve esta ofinieo: terem-se muitas
cousas em prego, nom por a bondade delas, mas por antiguidade, e muitas
vezes tanto sem raz6o, ( ) ( ..) Donde vem que os povos tanto se hio
por de maior {iggr{aoe quanto se podem mostrar por de mais longa
antiguidade, (...)"'o'.chama qr_nda a ateng6o para a necessidade de prezar
a "antiguidade das cidades',.181

A antiguidade de Evora evidenciava-se porque as suas provas
congregavam testemunhos literdrios com documentos materiais concretos, as
inscrig6es epigr6ficas. E o que sucede logo com a ancestralidade do seu nome,
que remonta d presenga romana. Autores como Plinio, o Velho e pomp6nio

Mela sio convocados por se referirem a Ebora, ascendente do top6nimo
actualizado de Evora. S5o complementados por uma fonte documental, o
chamado ltinerdio de Antoninol*Z, a pela epigrafia (,,tetereiro',), em que inclui
cinco milidrios de provdvel autoria rornana existentes na "casa do capitdo dos

"7 A. de RESENDE - 'Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora,,. obras portuguesas.
Lisboa: Livraria Sd da Costa, 1963,6.
''" A. RESENDE (1903), op. cit., 9.
"'A. RESENDE (1963), op. cit.,6.
'"" A. de RESENDE (1963), op. cit., B.''' A. de RESENDE (1963), op. cit.,9.
'"' Refere-se ainda ao imperador Antonino Pio, embora erradamente, pois identifica-o como oautor do ltinerdrio, obra que fornecia as distincias entre as sucessivas estag6es das principais
estradas do imperio romano e que n6o foi escrita por este governante. A. de RESErrror lrg'6i1,op. cit., 11.

152



ginetes" (um), na sua pr6pria resid6ncia (tr6s) e em outra da rua da Selaria

(um, meio partido)183. Esta preocupag&o de teor metodol6gico e historiogr6fico

assume particular relev6ncia quando da demonstragdo "Da muita antiguidade

de Evora", recusando-se o autor a recuS-la d mitica idade pr6-diluviana, d

semelhanga do feito por outros autores em relagSo d hist6ria de outras cidades,

como Floriano del Campo18a, por 6bvia falta de documentageo hist6rica.

Levando-a, em contrapartida, at6 ao "tempo do grande lusitano Viriato" e da

sua revolta contra os romanos, porque aquele estava explicito numa inscrigSo

epigrSfica que transcreve na Histdia da Antiguidade de Evora18s. Aos olhos do

antiqudrio e humanista Andre Resende, um passado balizado na 6poca romana
Inao dtmlnuta bvora em relagdo ds cidades que reclamavam uma g6nese

legenddria, pois aquele passado era demonstr6vel. Ao diz6-lo, Andr6 de

Resende recusava o modelo historiogr6fico de tradigio medieval, que

articulava a f6bula da g6nese dos povos com a apologia da lgreja"u, e

inscrevia-se na linha de pensamento iniciada pelos eruditos italianos do s6culo

XIV que comegaram a empreender uma crltica sistemAtica das origens miticas

dos reinos do Ocidente e que desernboca, no s6culo XVl, na afirmagdo da

origem indigena dos povos europeuslt', qr" em Portugal e identificada com a

tribo c6ltica dos Lusitanos ou Lusitanil&8.

Os Lusitanos correspondiam a uma identidade gentilica fundada num

tronco 6tnico comum e numa vivEncia contlnua da mesma regiSo, a LusitAnia,

que juntas, geografia e sangue, haviam formado um Portugal natural antes da

criag6o do Portugal polltico, antes do acto fundador de D. Afonso Henriques.

Portugal 6 assim tomado como uma realidade que existiu desde sempre, e que

Evora acompanharia, interrompida apenas pelo dominio mouro18e.

'u3 Aos quais ele juntava ainda uma coluna achada nos arredores da cidade - "milhas al6m de

Tourega"A. de RESENDE (1963), op. cit., 11 e 12.

"tOuFtoriao de Ocampo, bu Floriano de Ocampo, ou ainda mestre FloriSo do Campo. Nascido

em Zamora entre 149b e 1495, foi cronista-mor da corte castelhana durante o reinado de

Carlos lV. Publicou uma edigdo da Gr6nica Geral de Afonso X em 1541 e, entre 1544 e 1553' a

sua Cr6nica Geralde EsPanha.

'85 A. de RESENDE (1963), op. cit.,13-15.

"u D. R. cuRTo, op. cd, 368.
lt'A. SCHNAPP, op. cit.,144.
188 Em Franga foi-o com os gauleses. A. SCHNAPP, op. cff., 158'

'* A. C. N. ia SILVA, A. t\i HESPANHA - "A identidade portuguesa". Hist6ria de_Portugal. O

Antigo Regime (1620:1807). Ed. J. Maftoso. S.l.: Circulo de Leitores, 1993 (vol. 4),29'
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A mengSo aos Lusitanos como avoengos dos Portugueses apareceu

pela primeira vez num discurso proferido diante do papa Sisto lV por D. Garcia

de Menezes, bispo de Evora, em 1481, quando da embaixada enviada a Roma

por D. Manuel: "Omito por brevidade, lembrar os feitos que os seus

antepassados ldo rei de Portugal] praticaram contra os Mouros, de que

maneira, depois de possuirem tenazmente por tantos anos a LusitAnia inteira,

os Lusitanos os expulsaram com vigor e vator"1eo. Deste modo, a origem divina

dos povos - e, genericamente, das dinastias -, um dos processos mais eficazes

de legitimagSo do poder desde a Antiguidade, dava Iugar a uma g6nese mais

exacta, concreta e locat1s1, porque tangivel. Como as principais fontes de

informagdo do passado, os tratados clSssicos, eram lac6nicas em relagao i
singularidade dos povos indigenas europeus, autores como Andr6 de Resende

viram-se obrigados a recorrer ds "antiqualhas", principalmente aos

monumentos epigrdficos, a fim de recolher elementos que a demonstrassem e

comprovassemls2.

Configuradora de uma singularidade identitdria que vinha de encontro ao

despertar de uma tend6ncia para a afirmag5o dos nacionalismos, por aquela

altura verificada em muitos paises europeus e que se prolongarS pelos s6culos

seguintes, esta necessidade de constituir uma mem6ria das origens e a

emerg6ncia de um certo espirito nacionalista era um sintoma evidente do fim

do universalismo humanistale3. Explica-se deste modo que a "antiguidade" que

dti titulo ao tratado de Andr6 de Resende n6o esteja restringida ao mundo

greco-romano, A 6poca anterior ao triunfo do Cristianismo, considerado pelos

Humanistas como um modelo positivo a imitar - embora tamb6m o inclua com

'* Cit. de R. M. R. FERNANDES - "Andr6 de Resende e o Humanismo Europeu". Em Busca
das Ralzes do Ocidente l. Cultura C/dssrba, Cultura Poftuguesa. Lisboa: AlcalS, 2006, 361; M.
de ALBUQUERQUE A Consci5ncia Nacional Portuguesa. Lisboa: dissertagSo de
doutoramento em Hist6ria Moderna e Contempordnea, Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, 1974,275.
rer De ressalvar, no entanto, que a atribuigSo de uma origem mitica aos povos e,
designadamente, do povo portugu€s ndo desapareceu por completo at6 ao s€culo XVill. At6 E,
s6o recorrentes os autores que continuam a remontar a gdnese do reino a Ulisses ou, mais
recuado ainda, a Tubal, neto de No6 e presumivel fundador de Setubal. M. de
ALBUQUERQUE, op. cit., 284.
''2 Atitude que em alguns paises europeus levou, a partir do sdculo XVll, a redescoberta e
valorizag5o dos vestigios megaliticos. A. SCHNApp, op. cit.,186,1g7, 196-199.
"'A. l. BUESCU - "A mem6ria das origens. Ourique e a fundagSo do reino (s6culos XV-XVlll)".
Mem6ria e Poder. Ensaios de Hist6ria Cultural (S6culos XV-XVtt|. Lisboa: Edig6es Cosmos,
2000, 16 e 23; A. M. ALVES - lconologia do Poder Real no Pertodo Manuelino. A procura de
uma linguagem perdida. s./.: lmprensa Nacional- casa da Moeda, 1ggs, 99 e 100.
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intencionado destaque, como veremos adiante. A "antiguidade" que associa a

Evora tem um sentido mais gen6rico e neutro, refere-se d qualidade ou d

caracterfstica do que 6 antigo, d extensdo cronol6gica que o conhecimento

empirico das fontes permitia dar d historia da cidadelea.

Depois de demonstrar o quanto recuava o passado de Evora atrav6s da

divulgagSo de documentagSo coeva, Andr6 de Resende mostrar6 o prestlgio

adquirido pela cidade, fazendo coincidir a sua hist6ria com a do general

romano Quinto Sert6rio. Ao faz6-lo, estava a dar a Evora um papel fulcral na

hist6ria de Roma, j6 que Sert6rio foi um dos protagonistas das guerras civis

que opuseram Gaio Mdrio a Corn6lio Sula no s6culo I a.C.1e5.

Apoiante de Mdrio, Sert6rio consegue expulsar o governador da HispAnia,

que era favordvel a Sula, em 88 a.C, chegando a fundar um reino naquela

provincia em 79 a.C., onde se mant6m durante sete anos, apesar das

incurs6es dos ex6rcitos romanosle6. Andr6 de Resende destaca o apoio que o

general romano encontrou na LusitAnia e, em particular, na cidade de Evora,

que recompensa escolhendo-a para sua residEncia, conforme 6 novamente

comprovado por uma inscrigSo epigrdfica, e enobrecendo-a com a edificagdo

de infra-estruturas e monumentos p0blicos, mandando "cercar a cidade de

cantaria lavrada, (...), e (...) trazer a 6gua da Prata ao p6rtico em o mais alto

da cidade, (...)"'e', referindo-se ao primitivo aqueduto romano que acreditava

ter existido em Evora e ao templo. A responsabilidade do general romano pela

construgdo do Aqueduto da Agua da Prata foi, contudo, contestada desde logo

Iea J. Le GOFF - "Antigo / Moderno". Enciclopddia Einaudi. Mem1ria - Hist6ia. Porto: lmprensa
Nacional - Casa da Moeda, volume 1, 1984, 370 e 373.
1e5 De origem nio aristocrata, Mdrio era um egues municipal que fizera carreira nas armas,
prestigiando-se na guerra contra os N0midas (106-105 a.C.), e na clientela de uma grande
familia, os Metelos. Chega a c6nsul apoiado pelos "populares", facaSo que apostava nos
interesses da plebe e que se opunha aos "optimates, o que lhe valeu inimizades entre estes
0ltimos. Sula era apoiado pelos "optimates" e 6 o vencedor de seis anos de conflito fratricida,
tornando-se ditador em 82 a.C. Como tal, e sob um clima de terror e de assassinatos politicos,
restaura os poderes da oligarquia senatorial. P. GRIMAL - A Civilizagdo Romana. Lisboa:
Edig6es 70, 1988, 46 e47.
re6 Cavaleiro romano de N0rcia, Quinto Sert6rio combatera sob as ordens de M6rio contra os
Clmbrios em 102 a.C., a que se seguiu o exerclcio da questura na G6lia cisalpina. Chegou a
aliar-se a Mitrfades Vl Eupator, rei do Ponto, um dos adversirios mais temfveis do imp6rio,
tomando-se, por isso, num grave perigo para o poder romano. Morreu assassinado em 71 a.C.
P. GRIMAL (1988), op. cit.,308, 309, 320 e 321.

"'RESENDE, Andr6 (1963), op. cit.,17 e 18.
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por um seu coetaneo, D. Miguel da Silva, Bispo de Viseu, assunto que

desenvolveremos mais adianteles.

O favor do general romano para com Evora teve como principal

consequdncia a sua elevag5o ir categoria de municipio romano, com isengio

de tributo, d semelhanga de Lisboa, "municfpio de juro de cidaddos", e de Beja,

"col6nia de juro itdlico". Concedido por J0lio C6sar, o novo estatuto rnunicipal

da cidade fazia dos eborenses cidadSos romanos de pleno direito:

"Concluamos, logo, que a nossa cidade em tempo dos Romanos
era de estado livre e imune e s6cia do povo romano, e os naturais dela
eram quase em tudo cidadSos romanos e se chamavam e contavam entre
as tribos romanas, e podiam na guera em as legi6es e coortes romanas
militar e ter todos os cargos e oflcios e em Roma pedir magistrados e ser
em eles eleitos, pg-sto que nom podiam votar, por totalmente nom terem
juro de cidaddos" 1es.

De acordo com Andr6 de Resende, Evora recebeu ent6o o cognome de

Liberalitas lulia. o que significa que, no fundo, Evora e parte activa e
interventora, atrav6s do apoio dado a Sert6rio e i sua presenga, do cerne da

historia de Roma, que se manifesta em variados aspectos. Podia cunhar

moeda, tinha o seu clero (um flamen e uma flaminica), assim o demonstrariam

tr6s registos epigrdficos, e cidadSos notdveis cuja lembranga mereceu ser

mantida para a posteridade mediante outras inscrigOes epigr6ficas200.

De ressalvar, por6m, que catorze anos depois, Andr6 de Resende

inflecte na afirmagSo do estatuto juridico da Evora romana. Em missiva dirigida

a Bartolomeu de Quevedo, com data de 4 de Maio de 1567, escrevia que Evora

ndo fora col6nia, nem convento juridico, "mas apenas municipio do velho

L6cio". Acontecia que a sua fama e os seus edificios "(alguns dos quais ainda

hoje intactos, outros semi-destruidos)" tinham-na feito superar a vizinha Beja,

"c6lebre por ser col6nia e convento juridico", e estar praticamente ao mesmo

nlvel de Merida. Era na comparagSo com Merida que Resende se mantinha

intransigente na defesa do prestigio da sua cidade natal, Nas suas pr6prias

re8 Escrivao da puridade do rei, era filho dos condes de Portalegre. D. JoEo lll encarregou-o,
nos primeiros meses de 1525, de pedir beneficios paa a Universidade que pretendia ent6o ver
transferida para Evora ao papa clemente vtl. R. M. R. FERNANDES, op. cit.,367 e 36g; R.
MOREIRA, op. cit..236.
'* RESENDE, Andr6 (1963), op. cit.,23.
'*A. de RESENDE (igog),'op. cit.,2t -gt.
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palavras, Evora era compar6vel a M6rida se n6o se contasse "com o teatro, a

naumaquia, a ponte e o arco do triunfo"2o1.

Foi ainda durante o perlodo romano, antes da maioria das cidades da

Penlnsula lb6rica, que os eborenses foram cristianizados, por interm6dio de S.

Mangos (ou S. M6ncio) - remontaria a esse perlodo o baptismo da herdade de

S. Mangos, onde o santo terd sido presumivelmente sepultado, e a edificagSo

da torre com o mesmo nome (outro testemunho monumental). Facto que

aglutinava dois eixos centrais da cultura humanista aparentemente

contradit6rios, como nota lvo Carneiro Cntz, a heranga do classicismo pagSo

com a f6 cristd - Andr6 de Resende considerava os visigodos, que chama de

godos, "bravos e bdrbaros e pouco cat6licos", nio tendo por isso eles deixado

sinais materiais visiveis da sua presenga pela cidade, "salvo que no muro

antigo romano fezerom estas torres gross[ssimas que inda duram"202:

"Este foi o estado desta cidade em tempo dos Romanos. Ora, se deste
estado, que sem d0vida era nobre, esta nossa cidade se pode gloriar, certo
que com muito mais razSo se deve gloriar que recebeu a f6 de Nosso
Senhor Jesu Cristo, primeiro que todas as outras cidades de Hisp6nia, ou
ao menos entre as primeiras; (...)'.'o'

O passo seguinte da obra 5 precisamente demonstrar a antiguidade da

f6 cristd na cidade, atrav6s da ancestralidade do seu bispado, que recua para

al6m do tempo do imperador Constantino, ate d 6poca em que os romanos

ainda dominavam a HispAnia, durante a qual se alude a um certo bispo

Quintiano, e que se mant6m at6 d ocupagSo islAmica. Provam-no novamente

inscrig6es epigrSficas, de letras jd "bdrbaras e mal feitas", mas que Andr6 de

Resende muito estimava porque davam "testimunho de nossa antiga

'o' A. de RESENDE - Carta a Baftolomeu de Quevedo. Coimbra: lNlC, Centro de Estudos
Cldssicos e Humanisticos da Universidade de Coimbra, 1988, 115. Sobre o destinatdrio da
carta, sabemos apenas que era um espanhol que passou alguns anos em Portugal, ao servigo
de D. JoSo lll. V. S. PEREIRA - "lntrodug6o". A. de RESENDE. Carta a Bartolomeu de
Quevedo. Coimbra: lNlC, Centro de Estudos Cl6ssicos e Humanisticos da Universidade de
Coimbra, 17.
202 A. de RESENDE (1963), op. cit.,35. Esta 6, desde os seus primeiros textos, uma das linhas
de forga do seu discurso, a conc6rdia da cultura crist6 com a cultura profana, considerando que
a lig5o sobre o homem, a vida e a virtude legada pelos autores greco-latinos era perfeitamente
incorpor6vel no cristianismo. Para al6m de ter em conta a importincia do grego, complementar
do latim, no acesso aos textos sagrados. A. R. MENDES - "A Vida Cultural". Hist6ia de
Poftugal. No Atvorecer da Modernidade. Ed. J. Mattoso. s.l.: Circulo de Leitores, vol. 3, 1993,

386.

'ot "Esta hist6ria escrevi assi brevemente, para se ver qu6o antiga cristandade 6 a desta
cidade". A. de RESENDE (1963) , op. cit.,32 e 33.

157



cristandade", mormente na refer6ncia que uma pedra tumular fazia a "Juliano,

servo de cristo, bispo da igreja de Evora"204. De realgar a relativa

desvalorizagSo dos vestigios arqueol6gicos do periodo visig6tico a favor da

heranga material romana. As letras da pedra tumular do bispo Juliano, do
s6culo vll, eram "ja barbaras e mal feitas", sendo tomadas em consideragdo
apenas pelo testemunho que davam da ancestralidade e continuidade do
bispado da cidade. Abaixo da presenga dos bdrbaros visigodos, s6 o ,,tempo

dos Mouros", pelo sildncio que submeteram a religiosidade crista, segundo a
perspectiva da altura, e pela inexist6ncia de vestigios materiais que
permitissem ter algum conhecimento da Evora islAmica: ,,[...], como todo era

barbaria, nem temos notfcia das cousas que em esta cidade passarom, nem
eles forom dignos de n6s, por isso muito procurarmos"2os. And16 de Resende
encara o estado da cidade sob o islamismo como "assaz infelice", de "misero
estado" e que de tdo "indigno de per n6s ser reconhecido"206 nem sequer
mem6ria deixou, apenas ocupando, por este motivo, um pequeno capltulo - o
XVI!, Do tempo em que Evora foi tomada dos Mouro*'7 -, preenchido com a
narrativa da hist6ria de uma princesa moura de Evora, filha de',Joseph,', rei da
Hisp6nia, retirada da por ele nomeada Cr6nica de Rasrdo8. A opini6o negativa
que tinha do periodo mugulmano da Peninsula lb6rica tem reflexos evidentes
na avaliagdo desfavordvel que faz da informagao disponivel na Cronica de
Rasis: "lsto escreve Rasis; mas, segundo o escreve confuso, 6 necessirio per
conjecturas adivinhar"2os. A inclus6o do capitulo serve, no entanto, para
"sabermos o tempo que esta cidade foi conquistada per os Mouros hd perto de

2@'Juliano, servo de Cristo, bispo da igreja de Evora, aqui est6 sepultado. Viveu pouco mais ou
menos, setenta anos' Passou em paz dia das calendas de Dezembro. Era de seiscentos equatro." A. de RESENDE (1963), op. cit.,34 - 36.
'"'A. de RESENDE (1963), op. cit.,41.
'* A. de RESENDE (1963), op. cit., 44.
'"'A. de RESENDE (1963), op. cit., 41 - 44.
'"o RSzi (Ahmed ben Mohamed), cronista, poeta e orador andaluz falecido em 936, autor deuma Descnido do Andaluz. Geografia e Histdria de Espanha do Mouro Rasis, obraparcialmente perdida e que foi traduzida para o portugues por Frei Gil peres e MestreMafamede Aladfe, talvez por iniciativa de D. Dinis, depoiiintegrada, com alguns acrescimos,
na Cr1nica Geral de Espanha de 1344 e da qual nnoie de Reiende possuiri-a um manuscrito
da versSo portuguesa original. c. M. de vASCoNcELos - Andr6 de Resende e a cr,nica doMouro Rasrb. Lisboa: Imprensa Nacional, 1g22, p.3 - 6; E. N. ESTEVES -.os Humanistas e oesp6lio literdrio medieval". Cataldo & Andr{ de Resende. Congresso tnterniicionat do
*?rlit!9!_qrtyqu1s. Lisboa: Centro de Estudos Ct6ssicos, 2OO2,tO.'"'A. de RESENDE (1963), op. cit., 43.
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Setecentos e oitenta anos"210. Em contrapartida, a tomada de Evora pelo

aventureiro cristio Geraldo Sem Pavor 6 narrada pormenorizadamente, dando

entrada d devolugio da cidade dr dignidade episcopal por Afonso Henriques e d

construgao da 56 Catedral, slmbolo monumental do cristianismo vitorioso,

como afirm5mos e reafirmdmos atr6s211.

O penriltimo capitulo da obra, anterior ao da "ConclusSo do Tratado",

trata da instituigio em Evora da ordem militar designada de Avis ao tempo de

Andr6 de Resende. A atengSo que lhe 6 dada justificar-se-6, para al6m do seu

contributo para a reconquista crist6, por aquela ordem ter tldo, entre os seus

mestres, o fundador da dinastia reinante, D. Jo6o l, o Mestre de Avis. Termina

o tratado reafirmando a fundamentagSo documental da sua narrativa

historiogrdfica com a exposigSo do contributo da cidade de Evora para a

batalha do Salado (1340, reinado de Afonso lV), "com cem cavalos e mil

homens de p6", segundo, mais uma vez, a mem6ria registada numa inscrigSo

existente na 56, no "esteio defronte da capela da Cruz"212 '

Andr6 de Resende alude maioritariamente aos epis6dios da historia da

urbe descritos ou provados por fontes epigr5ficas in6ditas, evitando as que

eram j6 conhecidas atrav6s das cr6nicas dos reis ou de registos documentais

dos s6culos anteriores, como as cartas de privil6gio ou os forais2l3:

"At6 aqui me parece que basta escrever as antiguidades desta cidade.

Bem sei que h6 outras cousas dignas de se saberem; mas essas ou est6o
em as cr6nicas dos reis ou em os privil6gios e foral desta cidade. Por isso,

me nom quis entremeter a cont6-las."21a

"o A. de RESENDE (1963), op. cit.,44"
"'A. de RESENDE (1963), op. cit.,48 - 56.

"'A. de RESENDE (1963), op. cit.,58.
213 E tamb6m posslvel que Andr6 de Resende nio tenha conseguido, por f_alta de tempo,

acabar o tratado ou faz6-io mais completo. Pelo menos, na opiniio de Virglnia Soares Pereira,

6 o que parece insinuar um dos passos do pr6logo, em que o autor afirma que o elaborou

ocupando os seus tempos de repouso e sob press5o de algumas personalidades poderosas:
,,[...i; o que, depois d'e ser per v6s comegado, sabendo-o alguas pessoas nobres e de

autoridadi, mosirarom em isso tanto desejo, que tambEm de um parecer e prop6sito se

determinarom ser convosco em combater e expugnar qualquer resist6ncia, se em mi se

achasse. [...] determinei dar d pdtria ua d0zia de madrugadas deste Dezembro e poer em estilo

o que me'pedistes, de que a v6S, por serdes os primeiros qlgisto procurastes,.ningu6m tirar6

vosso louvor." A. de RESENDE (i963), op. cit., 10; V. S. PEREIRA - "As cartas-prefdcio de

Andr6 de Resende: ret6rica e' mensagem". Cataldo & Andrd de Resende. Congresso

lnternacional do Humanismo Portuguds. Lisboa: Centro de Estudos ClSssicos, 2002,280.

"o A. de RESENDE (1963), op. cit., 58.

159



Hoje, no entanto, sabemos que Andre de Resende forjou as pretensas

inscrig6es epigrSficas que certificavam uma antiguidade urbana que antecedia

a resist6ncia armada de Viriato contra os romanos (a) e a elevagSo da urbe

alentejana i categoria de municipio romano (b):

"Eu, L0cio Sabino, que em campo de Evora, da provincia da
LusitAnia, em guerra contra Viriato fui todo traspassado de multidSo
de langas e armas, sendo em ombros dos soldados trazido assi
ferido ao pretor Caio Pl6ucio, mandei que a minha custa me fosse
feita esta sepultura, [...]""u.
"Evora, LIBERALIDADE JULIA per decreto dos decuri6es, dedicou
esta est6tua a divo Jrilio, por causa da liberdade que ele usou com
os munlcipes deste municfpio, no dia da qual dedicagSo as matronas
levaram em dom d madre V6nus ua vestidura pomposa chamada
cesto"216.

Essa tora ja a acusageo que o bispo de viseu, D. Miguel da silva, havia

langado sobre Andr6 de Resende na d6cada de 1530, a de forjar um "letreiro"

que comemorava o empreendedorismo de Sert6rio na construgSo da muralha e

de um aqueduto em Evora:

.Quinto Sertorio em louvor do seu nom e da campanha dos muy
esforgados Eborenses, per seu ardimento na guerra Celtiberia, cercou e
afortalezou a cidade Municipiio de soldados velhos, e aposentados, e fez
trazer por nlveis m-uita agoa colhida de varias fontes para proveito publico
do dito Municipio"2rT.

Sustentava-se a den0ncia do bispo de Viseu no facto do general

aparecer com o nome da mie e n6o com o do pai, como era costume entre os

romanos. Para D. Miguel da Silva, segundo o veiculado por Diogo Mendes de

Vasconcelos, Andr6 de Resende fora impelido a falsificar a inscrigio pelo seu

desejo de persuadir D. Joio lll a construir um aqueduto em Evora,

convencendo-o que, na pr6tica, estava a reconstruir uma preexist6ncia2l8. Ora,

tendo em conta que a contenda com D. Miguel da Silva terS decorrido nos anos

2's A. de RESENDE (1963), op. cit., 1s.
"oA. de RESENDE (1963), op. cit.,24e25.
"' Transcrigio publicada em S. DESWARTE - ll "Pefieito Cortegiano". D. Miguet da Silva.
Roma: Bulzoni Editore, 1989, 86, gZ,210 (n. 305).
'18 A acusagSo de D. Miguel da Silva nab tinna implicita uma oposigio por parte do bispo i
edificagio do aqueduto em Evora. Pelo contr6rio, n5o s6 noticia a sua inauguragao numa carta
que envia a um seu amigo, Blosio Palladio, em Roma, a27 de Novembro de iS37, como lhe
envia uma poema que comp6s para a ocasi6o, De Aqua Argentea. Seria a presumlvel ac96o
de Andr6 de Resende que o incomodova. s. DESWARTE (19b9), op. cit., g5 e g7.

(a)

(b)
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de 1530, em virtude de Andr6 de Resende ter regressado a Portugal na

Primavera de 1533, da inauguragSo do Aqueduto da Agua da Prata ter

acontecido em 1537, altura em que a pol6mica terminou, e do bispo ter fugido

de Portugal em 1540, deduzimos que o "letreiro" em causa foi intencionalmente

n6o incluindo entre os documentos epigrSficos transcritos por Andr6 de

Resende na Hist6ria da Antiguidade da Cidade de Evora, impresso em 1553. A

sua n6o inclusSo poder5 significar que, apesar da aus€ncia de D. Miguel da

Silva do pa[s, este permanecia um assunto sensivel para Resende. De resto,

devemos a Diogo Mendes de Vasconcelos o conhecimento desta placa

comemorativa, integrada por ele no Livro V do Municipio Eborense, quando

historia, em defesa do seu amigo Resende, a controv6rsia despoletada pelo

bispo de Viseu2re.

Mais recentemente, devemos ao epigrafista Jos6 d'EncarnagSo o

desvendar da sua falsificagdo. Ele f6-lo cotejando tr6s ordens de sinais;

anacronismos e erros hist6ricos como a refer6ncia d provlncia da Lusitdnia,

quando esta foi criada apenas com Oct6vio Augusto; desvio ds regras

epigr6ficas, como a introdugSo do nome do dedicante da pretensa estdtua de

homenagem a C6sar no inicio da inscrigSo ("Evora, LIBERALIDADE JULA),
quando devia vir no fim, e algumas das abreviaturas utilizadas; e o tom do

discurso escrito, frequentemente redigido numa fraseologia claramente literAria

- o uso das express6es "p6tria" e "liberdade", extrinsecas ao vocabul6rio usual,

ou da palavra rTlius, nitidamente renascentista e aplicada para dar a entender a

elevagSo de Evora a municipio22o. Andr6 de Resende chega, inclusivamente, a

reconstituir uma inscrigSo que havia sido danificada no acto da sua descoberta,

mandando picar a superficie recomposta (em volta do texto) para que

parecesse aut6ntica22l. Isto significa que quando at6 as fontes epigr6ficas eram

2'e S. DESWARTE (1989), op. cit.,86; D. M. de VASCONCELOS - "Livro V do Municipio
Eborense". Collegam das Antiguidades de Evora Escriptas por Andre de Resende, Diogo
Mendes de Vasconcelog Gaspar Estaco, Fr. Bemardo de Brito e Manoel Seveim de Faia. B.

J. de S. FARINHA. Lisboa: Officina de Filipe da Silva e Azev., 1785,45 e 46.
220 Pata uma an6lise mais detalhada ver J. d' ENCARNAQAO - "Da lnvengio de lnscrig6es
Romanas pelo Humanista Andr6 de Resende". Biblos. Revisfa da Faculdade de Lefras.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1991 (vol. LXVII), 197- 199 e207 -211.
22t Andre de Resende refere-se a uma inscrigSo achada pelos pedreiros que estavam a

construir os fundamentos da lgreja da Graga, que ele s6 conseguiu salvar parcialmente: .[...];

e, quando eu acudi, tinham jd os pedreiros um pedago dela quebrado e posto na obra, sem o

resguardar, de modo que o ndo pude have/'. Actualmente, permanece reconstituida e pertence
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raras ou inexistentes, Andr6 de Resende, dono de uma vasta cultura epigrdfica
e hist6rica, criou-as ou recriou-as com ornamentagoes adequadas, grafias,

abreviaturas, siglas e pontuagSo arcaicas, sem se esquecer de ficcionar as
circunst6ncias e a localizagSo da sua falsa descoberta22z. O recurso nio era,
contudo, inedito na Europa de entdo. Conhecem-se os casos de Giovanni
Nanni di Annio da Viterbo em lt6lia, o mais c6lebre falsirio da renascenga que
escavou e descobriu pretensos vestigios arqueol6gicos que ele pr6prio tinha
enterrado, e, no s6culo Xvlll, a ocorr€ncia afim de Bernardo De Dominici, pintor
napolitano que ao escrever as biografias dos artistas naturais da sua cidade, as
Vite dei pittori scultoi e architetti napoletani non mai date alla luce da autora
alcuno (publicadas em tr6s volumes de 1741 a 1743), tendo constatado que o
seu nfmero era insuficiente para prestigiar N6poles, inventou urna s6rie
deles223.

Ndo 6, por6m, a possivel veracidade do conjunto de factos enunciados e
descritos por Andre de Resende na Hist1ria da Antiguidade da Cidade de
Evora que nos interessa trazer d presente reflexdo, mas a sua fung6o
legitimadora e apolog6tica da imagem de cidade de provecto prestigio e
significativa relevAncia hist6rica que as iluminuras do Foral Novo de Evora e da
Genealogia do lnfante D. Fernando haviam configurado. Essa legitimaq6o
processava-se atrav6s da narrativa minuciosa dos acontecimentos do passado
cujas conjunturas eram evocadas simbolicamente nas duas imagens citadas,
fosse com relagSo d hist6ria de Roma por meio da figura de Sert6rio, fosse com
relagSo d hist6ria do Cristianismo e da lgreja por meio da figura de S. Mangos,
do epis6dio da reconquista de Evora por Geraldo Sem Pavor e da instituig6o do
seu bispado. Discurso laudat6rio que focava a grandeza da urbe, como era

ao esp6lio do Museu de Evora. A. de RESENDE (1963), op. cit.,30; J. d, ENOARNAQAO, op.cff.,199.u' Fc-lo a partir de um abundante corpus de pedras (cipos, aras, 6rulas) descobertas emBarcelona.e Tarragona, onde ele esteve e copiou in0meras epigrafes, que terdo sido incluidas
no.s.eu Antigua Epigraphia. J. d' ENOARNAQAO, op. cit.,2lo;215.'D'e r"ri"rrai, contudo, aopiniSo de Alice Maria Canto que, baseano6-se no estado integro de algumas epigrafes queautores dos s6culos anteriores afirmam ter visto em muito mau eitado, deireende'fue se oeveter passado o mesmo em .Evora que gm Anteguera (Mal6ga), onde'foram feitas copiasmodernas das inscrigoes antigas danificadas ou d6terioradas clom o objectivo de conservar asua mem6ria e n6o de falsificd-las. A. M. CANTO - "Las viajes delcaballero ingles John Brevala Espafia y Portugal:_novedades arqueol6gicas y epigrdficis oe rTzo'. Revr.sfi ioiuguesa deArqueologia, volume l, no. Z,2OO4, 313.
"'Giovanni Nanni di Annio foi tamb6m autor de muitos textos antigos ap6crifos. A. SCHNApp,op. cit., 432 e 433; G. BAZIN, op. cit.,64 e 4Zg.
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pr6prio deste g6nero de obras, mas que tamb6m subentendia uma

predestinagao para a grandiosidade que se foi manifestando na relevancia

hist6rica das "antiguidades" narradas por Andre de Resende e que se cumpria

na distingao que a monarquia de Avis lhe conferia, enobrecendo-a com a

presenga reiterada da corte e a implementagSo de marcantes obras

arquitect6nicas; ou que se poderia vir a cumprir com a sua expect6vel elevagSo

formal ao estatuto de centro politico e cultural do reino - jd que o era

informalmente durante os intervalos de tempo que os reis aqui estacionavam.

Expectativa que possivelmente ultrapassaria as inteng6es do prlncipe D. JoSo

quando solicitou ao erudito eborense que pusesse por escrito a mem6ria da

antiguidade da Sua cidade, mas que faria parte, muito certamente, das

intengoes dos vereadores, do procurador e do escriv6o da CAmara de Evora

quando pediram a Andr6 de Resende que redigisse este seu tratado, conforme

e dito nas dedicat6rias do autof2a.

O escrito de Andr6 de Resende 6 da ordem daqueles que, segundo a

classificagio avangada por Frangoise Choay, fazem do estabelecimento

humano um assunto especulat6rio, s6o comentadores. O que nio significa que

deixem, por isso, de participar "na elaboragSo do mundo edificado", de ter o

"poder de modelar a percepgSo do espago e de deslocar e ocultar o Seu

sentido", de exercer "uma acgSo incitadora"zz5. Dai a relativa desatengSo de

Andr6 de Resende para com o construido, confinando-se a breves referOncias

ao p6rtico romano, como designa o templo, ds muralhas, ao aqueduto e d

catedral, elementos suplementares de comprovagdo dos factos do pret6rito de

Evora, suplementares dr epigrafia, o seu documento hist6rico por excelBncia.

Porque 6 a cidade enquanto realidade existente, entidade que se foi formando

no decorrer do tempo e 6 desse suceder testemunho, mais do que a cidade

enquanto possibilidade de construir, que lhe interessa. Mas embora o tratado

de Andr6 de Resende n6o aja directamente sobre o espago construido de

Evora, n6o fomente a edificagdo de espagos novos, confere substincia ao

"o A. de RESENDE (1963), op. cit.
2t F CHOAY - A Regra e o'Modelo. Sobre a Teoria da Arquitectura e do Urbanismo. Casal de

Cambra: Caleidosc6fio, 2007, 25. Frangoise Choay comega este seu ensaio por dividir os

escritos que abordam o espago construido e da cidade em duas categorias: os realizadores,

aqueles que encaram o estabelecimento humano como um projecto a realizarem e contribuem

para a produgSo do mundo construldo, para a edificagSo de espagos novos' e oS

comentadores.O De re aedificatona de Alberti pertence i primeira categoria'

163



existente226. Conquanto nesta situagdo especifica, essa subst6ncia

corresponda a um significado passfvel de condicionar o seu desenvolvimento
posterior - e aqui reside a sua dimensSo idealizadora, no estatuto que a

condigSo de urbe antiga poderia conferir a Evora: "E certo 16 tem a antiguidade

ua sua graga e majestade, per que de todos se faz ter em reverdncia. Donde

vem que os povos tanto se h6o por de maior dignidade quanto se podem

mostrar por de mais longa antiguidade,l...l",,,.

Estatuto que sendo uma plausibilidade com a assidua frequ6ncia da

cidade pelos membros da Casa Real de Avis, D. Manuel chamava-a de ,,a

segunda [cidade] destes reinos em dignidade e principal nos factos',228, se

tornou expect6vel a partir Maio de 1532, quando o violento sismo que assolou
Lisboa a 26 de Junho de 1531 obrigou D. JoSo lll e a respectiva corte a

acolherem-se em Evora e a prolongarem essa sua permandncia por cerca de
cinco anos, at6 Agosto de 1 sgl22e. Durante esse periodo, acentuou-se ainda

mais o carScter cosmopolita da cidade, frequentada por embaixadores e
viajantes estrangeiros, discutindo-se ali os temas actuais como os conftitos
entre os prlncipes europeus, as disseng6es religiosas e os grandes debates
politicos da 6poca23o

o convlvio quotidiano com a presenga da estrutura politica e
administrativa do Reino fomentou ambig6es elevadas nos eborenses. Garcia

22u F. CHOAy, op. cit., 20 e 2j (2OOt).
'"' 4. de RESENDE (1963), op. cit., B.

'.'l-u-1o aqui nascerhuitoi infantes. Dois filhos de D. Manuet t, D. Afonso (1s09) e D. Carlos
(1520), e tr€s filhos de D J9flo lll - Filipe (1533), Dinis (1535) e Jo6o (rSSz). fulas tamb6m
morreram Beatriz, Manuel e Dinis. D. Manuel foijurado herdeiro do trono nas cortes Oe Evora
de 1535 e a princesa D. Joana da Austria foi nesta cidade recebida solenement" p.r" .r"",
com o infante D. JoSo fi5 o dissemos), os pais de D. Sebastiio. A. L BUESCU - b. ,loao il.
casais de Mem Martins. Rio de Mouro: circulo de Leitores, 200s,242,243, 3oo e 303.22e O referido terramoto atingiu o litoral sul do pais e teve p'articular incid€ncia na Baixo Alenteio
e em Lisboa, onde cerca de um quarto das casas ficaram destruidas. A cidade Oe Evora ndo
ter6 sido atingida, factor que levou D. JoSo lll a escolhB-la para instalar a Corte. A posig6o
relativamente central desta cidade alentejana foi certamente outra das circunstancias a ter em
conta, sobretudo no que respeita aos acessos ao Algarve e ao Aflintico. Entretanto, de .1531 a
1532, a Corte permaneceu em Montemor-o-Novo. destadia em Evora so toi lnterrorpida pela
passagem de um breve perfodo no Alvito e em SetUbal devido a uma ameaga de peste. M. deD. B. MANSO - Evora, Capital de Poftugal, 1531-1537. Lisboa: dissertagd6 oe uestraoo emHist6ria Moderna, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 19d0 (volume 1),3; R.
MOREIRA, op. cit.,23t.
230 R. MoREIRA, op. cit.,241 e 242.
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de Resende (c. 1470 1536)231 expressa-as subliminarmente nas

reivindicag6es que enviou por missiva ao senado da cidade em Maio de 1535

(como mencion6mos e citdmos parcialmente no capitulo anterior), aquando da

preparagSo das Cortes de Evora desse ano, ao Senado da cidade, onde tinham

assento os mais importantes dignit6rios eborenses. Requeria entdo Garcia de

Resende para a sua cidade, e por isso exortava o Senado a interceder junto de

D. JoSo lll nesse sentido, o reactivar da sua feira franca, o acolhimento dos

Estudos Gerais - esperava que os seus servigos e manutengdo funcionassem

como um p6lo de atracgso de uma populagSo menos inconstante que aquela

que flutuava ao sabor do trAnsito do Rei e da Corte - e os mesmos privil6gios

concelhios que Lisboa. Ou seja, equivaler estatutariamente Evora i principal

urbe do Reino, torn6-la sua capital porque era ali que a corte estava sedeada:

"E lhe dyse que lenbrase a vosas merc6s, que, o que me parece que
deviam de requerer pera serem nestas Cortes, eram os Senhores Craveyro
e Francisco de Myranda, que por suas nobrezas de sangue, vertudes e

bom saber o faram muyto bem. E que devem de requerer a elRey, nosso
36r, que polos muytos meregimentos desta cidade, como eu
compridamente mostrarey; e polo Princepe, nosso 56r, e os Senhores
lfantes dela serem naturaes, que o Princepe, nosso 56r, aqui foy
congebydo [...] que sua Alteza faqa merce a esta cidade de todolos
preveleijos, que tem e tever a cidade de Lixboa. E que faqa nela em cada
hum ano huma feira franca, pera se tornar a restaurar de qui perdida
estaa. E asy pase aquy os Estudos Jeraes, p€ra a cidade Se povoar; e isto,
SenhoreS, me parece negesSario, c6 O mais que a VOSaS merces parecer
bem; e beijo as mSos a vosas merces. Garcia de Reesende [...]""'.

Ainda nesse mesmo ano, novamente por carta, esta remetida para

Francisco Castelo Branco, camareiro-mor e um dos colaboradores mais intimos

de D. Jodo lll, Garcia de Resende reforgava o argumento discriminando as

vantagens que o rei podia colher por se estabelecer em Evora. Comegava por

descrever elogiosamente as qualidades de Lisboa, terminava salientando as

condig6es politicas, l0dicas, infraestruturais e o ambiente familiar e nobre que a

vida em Evora punha dr disposigSo do rei:

23r Nasceu e faleceu nesta cidade de Evora. Secret6rio de escrevaninha de D. JoSo ll, escreveu

a cr6nica Vida e Feifos det-rei D. Jodo //, conclulda em 1533 e publicada postumamente em

1545.
232 ADE, ColecgSo Originais da C6mara, liv. 75, vol. 5, f .233. Cit. A. B. FREIRE - "Em volta de

uma carta de Garcia dl Resende". Arquivo Hist6rico Portugu€s, vol. lll, 1905 (no. 1 e no' 2),46:
M. de D. B. MANSO, op. cit.,233; l. C. de SOUSA, op- cit.,101 (20).
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"Ci est6o os excelentes prlncipes e muito altos infantes. C6 tendes o
senhor duque e muitos outros senhores. Aqui estd a real corte, Aquitendes
touros, canas e seraus de nobres damas. Se quiserdes passear, tendes
terreiro e rocio e tamb6m hortas como 15 [Lisboa], e ruas largas e bem
chis, cidade bem assombrada com solenes mosteiros. Se sairdes fora,
aqui estSo os verdes campos cheios de todalas as cagas e, se pescar,
pescarias, e se desejardes jogar, jogo achareis que farte e banquetes mui
sobejos [...]""t.

Trds anos mais tarde, no ano de 1538, estando D. Jo6o lll j5 ausente da

cidade, Francisco Miranda, um dos procuradores de Evora que Garcia de

Resende cita na primeira das suas missivas, reactivava a tentativa de fixagio

do nrlcleo do poder Real na urbe transtagana. Agora, em carta enviada ao

pr6prio monarca, argumenta de forma clara, aberta e directa, recorrendo a uma

possivel vontade de mudanga por parte da Rainha D. Catarina e A depreciagSo

da vida em Lisboa, estrategia inusitada, visto que era mais pr6prio destes

discursos apologeticos privilegiar a grandeza das cidades que eram objecto

dos louvores e ndo fazer comparag6es depreciativas com outras povoag6es2s:

"[...] dou novas a V.A. da vosa cydade a quall esta de maneira que
quem na vyr numca seja dela hyra pego a Deus nosso senhor que me de
vida ate ver Vosa A. e dahi pera diante seja ho que ele quijer a Rainha
nosa Senhora n6o sei se he ja convertida a nosa fe dEvora que me dizem
qua que vay ja conhecendo a malldade dese lugar e a nosa verdade
porque mui contente deve ser Rainha devora sem outra cousa nenhuma
beijo as mSos de V.A. a que pego que por sua vida e saude e de vosos
filhos e casa se tire dahy e se venha pera esta terra 9a promissam dEvora
aos xxbj dabrillde bclorxbiij anos. Francisco Mir6da."235.

Sucedem-se novas tentativas de fazer regressar a corte regia a Evora,

quer em 1543, quer ainda em 1553. E assim aconteceu por diversas vezes sob

a governagSo de D. JoSo lll, a 0ltima das quais entre Junho de 1542 e

Dezembro de 1545236, mas sempre ciclicamente. Durante esses curtos

periodos de tempo, Evora era, efectivamente, capital do Reino, mas era-o

tamb6m efemeramente, isto 6, ate d altura que rei, familia real e cortesSos

"'ADE, Colecgao Originais da CAmara, liv. 9, f. 55v. Cit. J. V. SERRAO - tlist,ria de Poftugat.
O Sdculo de Ouro (149+-1580). s.d: Editorial Verbo, volume l1l, 1980 (2a. Ed.), 226; l. C. de
SOUSA, op. cit.,101 e 102.
"o A. A. do NASCIMENTO - "O Elogio de Lisboa, por Damiao de G6is, entre as <<Laudes
Urbium>. Damido de G6is e o seu Tempo (1502-1574). Actas do Col6quio. Lisboa: Academia
Portuguesa de Hist6ria, 2OO2,158.
235 AN / TT, Corpo Cronol6gico, parte 1, mago 61. Cit. A. B. FREIRE, op. cff., 60; l. C. de
SOUSA, op. cit.,101.
"uA. l. BUESCU, op. cit.,242.
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regressavam a Lisboa ou se deslocavam para outra cidade ou vila - tal como

sucedeu em 1531, muitas das deambulag6es dos monarcas eram devidas ds

pestes e a outras epidemias que atacavam frequentemente Lisboa, Podemos

compreender melhor a veem6ncia destas tentativas de convencimento do rei

se atendermos ao lento, mas incisivo, processo de sedentarizagao das

estruturas da alta administragSo do pais em Lisboa237 e da limitagio do

governo concelhio lisboeta238, ligando-a ao poder central, que se vinha

consolidando desde o reinado de D. Manuel ! e que prefigurava o

estabelecimento de uma capitalidade naquela que Rui de Pina classificava

"como mais principal [cidade] do Regno" 23e. Ao afirm6-lo, Rui de Pina teria em

conta as facilidades de comunicagSo maritima e fluvial que Lisboa dispunha, a

fertilidade dos campos que a rodeavam e as aptid6es comerciais, tanto para

exportagSo como para importag5o, do seu porto. Quanto a Evora, ainda nas

palavras de Rui de Pina, era "no Regno [...] a segunda [cidade]", posigSo que

permitia a ambigdo de subir ao primeiro patamar da hierarquia dos centros

urbanos.

A manifestagao explicita dessa ambigSo por parte dos eborenses parece

indicar que o terSo feito na tentativa de trazer essa irreversivel sedentarizagEo

administrativa para a sua cidade, possibilidade que a presenga prolongada de

D. JoSo lll, entre 1532 e 1535, tornara vi6vel. O tom assertivo com que o

fizeram reagiria, muito possivelmente, ao descontentamento que comegava a

grassar pelas pesadas despesas que a demora do rei em Evora e o gosto que

teria em deixar-se ficar por 16 implicavam para os membros da corte, obrigados

que estavam a residir ali:

"[...] e El Rei q a este / tempo estava e Evora, onde avia sinco ou seis
anos que resedia por se afeissoar aquella / terra e se achar nella be, pello
que se niosabia sair della, de que todo o reino estava / escandalisado
pollos muitos gastos que faziSo os fidalgos e cortes6is em tere suas /

237 Aqui foram fixadas a Casa do Clvel, a Casa da SuplicagSo, a Casa dos Contos, as
alfindegas, a Casa da Moeda, as Casas da Mina, da Guin6 e da lndia, os Armaz6ns, etc. J. R.
UnOnlHAgS - "O enquadramento do espago nacional. A construgfio da capital'. Histlria de

lgftugal. J. MATTOSO (direc.), s./.: Circulo de Leitores, 1993 (Terceiro Volume), 55 e 56.
"'JA em 1488, o rei D. JoSo ll expressava a sua vontade de examinar a relagio dos eleitos
para o governo do concelho, a fim de os confirmar. A partir de 1502, o estabelecimento das
atribuig6es dos oficiais da cidade de Lisboa passa a caber ao rei (D. Manuel). Em 1528, D.
JoSo lll imp6e que um dos vereadores seja letrado. J. R. MAGALHAES, op. cit.,53 e 54.
"' R. de PINA - Cr,nica de El-Rei D. Jodo //. Coimbra: Atlantida, 1950, 117.
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casas na corte, e quando nomeavao El Rey lhe (nomeavSo) <Joio
d'Evora>."240

A apologia de Evora atrav6s da hist6ria da sua antiguidade empreendida

por Andr6 de Resende comunga perceptivelmente da intengSo valorativa das

cartas daqueles que pugnaram, em 1535 e em 1538, pela elevagSo desta

cidade a capital, no sentido de sede permanente do rei e da corte. Tal

acontecia ainda que houvesse um intervalo de cerca de dez anos entre a 0ltima

das cartas citada e a redacgSo do texto de Andre de Resende. Ndo o devemos

estranhar, na medida em que o objectivo de tornar Evora na principal cidade do

Reino ainda se manteve vivo entre as elites eborenses at6, pelo menos, A

primeira metade da d6cada de 50, assim o constatdmos. Acresce que a
evidente proximidade da corte por parte dos tr6s eborenses citados (Andre de

Resende, Garcia de Resende e Francisco Miranda) coloca-os a partilhar um

ambiente cultural, uma percepgdo da valia politica da cidade e uma experiOncia

do espago urbano que faz ecoar a tentativa de oficializagSo da relagSo

privilegiada que D. Jo6o lll parecia manter com Evora pela indole panegirica da

Hist1ria da Antiguidade da Cidade de Evora. Seria todavia abusivo estabelecer

sem ressalvas uma ligagio directa entre a obra de Andr6 de Resende e esse

designio das elites eborenses, pois, em nenhum passo do texto se alude d

possibilidade de Evora substituir Lisboa como centro politico-administrativo e

econ6mico de Portugal. O motivo da realizagSo do tratado, uma solicitagio da

parte da C6mara de Evora a Andr6 de Resende, conforme este refere na

dedicat6ria do livro dirigida aos vereadores e ao escrivSo da c6mara da cidade,

revela o incontestSvel interesse concelhio na sua publicagSo que nos permite

supor que essa ligagSo existia. SuposigSo que se torna hip6tese quando o
autor, no capftulo lll, manifesta a necessidade de justificar a edificagao do

Aqueduto da Agua da Prata, por iniciativa de D. Jo6o lll e sob a direcgio
t6cnica de Francisco e MiguelArruda.

lnaugurado com pompa em 1537, o Aqueduto da Agua da prata trouxe o
abastecimento de Sgua at6 ao coragio da cidade, cumprindo, deste modo, uma

medida sanit6ria bdsica. Entdo, porquE a necessidade de estribar

historicamente a sua edificagdo? Ainda para mais da parte do proprio monarca,

240 Parte l, Livro lll, Cap. 8, f6lio 84 b. D. do COUTO - Dlcada euinta da ,'Asia". 
Coimbra:

Biblioteca da Universidade, 1937, 225.
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uma vez que foi por ordem real que o humanista eborense redigiu dois livros

sobre as t6cnicas de construgSo e manutengSo de aquedutos"', os quais

podem ter sido entregues a D. Jo6o lll em Julho de 1543242. Porqud a
comprovagSo documental da preexistOncia de um antigo aqueduto romano,

erigido por vontade de Sertorio, no percurso que era agora ocupado pelo da

Agua da Prata? Porqu6 a preocupagdo e o esforgo em refutar a opiniio do

bispo de Viseu, D. Miguel, que negava essa preexist6ncia2a3? Talvez porque

comegava a germinar um certo mau estar devido ao esforgo financeiro a que a

corte estava obrigada por se encontrar deslocada, constrangendo o rei a
lidimar uma edificagSo que encontrava paralelo em Roma, capital da

Cristandade, onde o papa Nicolau V tinha ordenado o restauro do aqueduto

Acqua Virglnio, mas ndo em Lisboa, que s6 ter6 o seu aqueduto quase dois

s6culos mais tarde do que ivora24. Aparentemente, o investimento feito pelo

2ar'Tambem falei disso em dous livros dos aquedutos que a El-Rei, Nosso Senhor, per seu
mandado escrevi e, portanto, agora nom 6 necess6rio torn6-lo repetir." A. de RESENDE
(1963), op. cit.,18.
242 A nossa hesitag5o em afirmdJo peremptoriamente adv6m uma informagio concernente i
vida de Andr6 de Resende no perlodo em que redigiu a Histiria da Antiguidade da Cidade de
Evora, transmitida pelo pr6prio no pr6logo que dedicou aos vereadores da cimara - "[...], e eu
ando todo ocupado em um livro de arquitectura per mandado de El- Rei, Nosso Senhor, de
modo que em outro estudo nom intendo, excepto o pregar, [...]"; A.de RESENDE (1963), op.
cit., 9. O livro em que ele andava ocupado por essa altura podia muito bem ser um dos que
dedicou d construgSo de aquedutos, embora se saiba que o manuscrito que entregou ao rei em
data posterior, Julho de 1543, se intitulava, precisamente, Dots livros de Aquedutos. C. A.
FERREIRA - "Coment6rios a DamiSo de G6is, Olisip6grafo e Cronista". Damido de G6is e o
seu Tempo (1502-1574).,Acfas do Col6quio. Lisboa: Academia Portuguesa de Hist6ria,2002,
90. No s6culo XlX, Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, director da Biblioteca PUblica de
Evora, em carta dirigida ao conde Athanasius Raczynski, informa-o que os Dois livros de
Aquedutos de Andr6 de Resende foram depositados nos arquivos da CAmara, de onde ter5o
desaparecido. P. SARANTOPOULOS - O Tempto e as termas: dols ediftcios da Evora
Romana. Contributos para uma recuperagdo e valorizagdo integrada. Evora: dissertagf,o de
Mestrado em Recuperagdo do Patrim6nio Arquitect6nico e Paisaglstico, Universidade de
Evora, 1998, 116 (doc. 19).

'n'"[...], como eu declareiem ua apologia ou resposta que contra o bispo de Viseu escrevi, que
estorvava a El-Rei, Nosso Senhor, tornar a trazer a dita dgua, dizendo-lhe que nem a 6gua c6
viera jamais, nem podia vir, nem Sert6rio aqui estevera, nem a obra era romana, - contra o que
eu a Sua Alteza tinha persuadido." A. de RESENDE (1963), op. cit., 18. Em 1593, Diogo
Mendes de Vasconcelos menciona a sua intengfio de mandar imprimir a Apologia do aqueduto
romano de Evora de Andr6 de Resende, redigida para respoder a D. Miguel da Silva,
juntamente com outras pequenas obras do mesmo autor, para que n5o se perdessem. D. M. de
VASCONCELOS (1785), op. cit.,53 e 54.
24 Enquanto entre os s6culos XV e XVI se iniciaram os aquedutos de Set0bal (1487), Elvas
(1530), Evora (1531), Torres Vedras (1561), Coimbra (1568), Onidos (1573) e Tomar (1593), a
construg5o do de Lisboa s6 foi comegada em 1731. M. F. M. MONTEIRO, V. F. JORGE - "O
sistema hidrdulico quinhentista da cidade de Evora". Monumentos. Lisboa: DirecgSo Geral dos
Ediffcios e Monumentos Nacionais, 26 (Abril),2007,92.
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rei em Evora era superior ao realizado em Lisboa ou em outras cidades2as,

factor suscept[vel de gerar desagrado, sobretudo entre os lisboetas. Notemos

como Francisco de Holanda ainda reflecte algum desconforto em relagSo d

desvantagem de Lisboa passados mais de trinta anos, em 1571:

"Outra lembranga dou a Vossa Alteza [D. Sebasti5o] e i Cidade de
Lisboa, que 6 esta. N6s vemos que as cidades antigas, depois dos tempros
e das fortalezas e muros, e pagos, a coisa em que mais se esmeraram foi
em trazer as fontes das 6guas por grandes arcos e canos, e condutos ds
suas cidades.[...]

E pois El- Rei vosso av6 [D. Jo6o lll] trouxe a Evora a dgua da prata,
perdida do tempo de sert6rio, capitSo romano, que a trouxe iquela cidade
e de novo a ela restituida por El-Rei, com que a cidade 6 muito mais sadia
e enobrecidr,*o que era dantes, por onde merece El-Rei, que Deus tem,
muito louvor'':

Atrav6s da teoria da preexist6ncia de um aqueduto romano desenvolvida

por Andr6 de Resende, D. Jo6o lll procuraria fazer acreditar que estava

somente a devolver a Evora um equipamento que esta j5 possulra, apenas

restabelecia a ordem preexistente, nada mais para al6m disso - Andr6 de

Resende at6 prop6e que a Hist1ria da Antiguidade da Cidade de Evora e os

seus tratados sobre aquedutos sejam leituras complementares: "Antes me
parecia que os mesmos livros, porquanto tratam como se devem fazer os

aquedutos e como conservar, se deviam ajuntar a este tratado e ds vezes se
lerem para que deles se tomasse algua utilidade, se a neles he"247.

No elogio de D. Jo6o lll, reconstrutor do que Sert6rio construira estard
tamb6m implicito o louvor do rei arquitecto da felicidade e do bem comum,
patente nas cr6nicas, nas entradas reais, nos panegiricos, nas orag6es

'o'.1. l. BUESCU, op. cit.,237. Jodo de Barros permite-nos compreender o qu6o marcante foi a
edificagEo do aqueduto de Evora ao utilizar a afirmag5o do facto como exemplo para uma 'Das
F_iguras", a "Macrologia", da sua gramdtica da llngua portuguesa de 1Sa0: 'M'acrologia qu6r
dizer longo rodeo de palabras e digOes e ent6m se com6te quando contamos algua cousa
rodeando muitas raz6es pera concluir ua sentenga, como se algu6m des6ese: El-nei Oom
Joim, n6sso senhor, o tergeiro deste nome, que 6ia reina nestes rEinos de portugal, per mios
de muitos e bons ofigides de pedraria que mandou busc6r per todo o seu reino, tiandou fatzer
mui f6rtes drcos de pedraria com que veo Sgua da Fonte da Prata d gidade de Evora. O qu6l
rodeo de palabras se concluie n6sta sentenga: El-rei Dom Jo6m, o tergeiro, mandou trazer a
Evora 6gua da Fonte da Prdta"" J. de BARROS - Gramdtica da Ltngia Portuguesa. Lisboa:
Publicag6es da Faculdade de Letras da universidade de Lisboa, 1971,162 e 363.
'j'No capltulo 6" ("Dg Agua Livre"), f6tios 1Tr, 1zv e 1gr. F. de HoLANDA - Da F1bica que
Falece d Cidade de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1gg4, 24 e25.
24? A. de RESENDE(1963), op. cit.,1g.
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universit6rias, nos tratados de educagdo de prlncipes2a8. Verifique-se como o

historiador Jo6o de Barros (1497-1562), entre os beneficios que a perrnandncia

de D. Jo6o lll trouxe a Evora, sublinha a construgdo treconstrugSo do

Aqueduto da Agua da Prata, em articulagSo com o elogio do pinceps, do pater

patriae, do legislador:

"Que m6r testemunho do que digo queremos que o que 6ste dia e
tempo presente nos pode dar, em que n5o somente faz mais rica e
populosa com sua presenga a sua cidade de Evora, mas ainda mui
desejoso de lhe ser causa de mores bens lhe traz novamente 6gua de mui
tonge em muita abastanga, vencendo com arte A natureza, restituindo o
cano de 5gua, tam necess6rio e tantos tempos h6 esquecido, e com
grande Animo suprindo os defeitos do lugar, por dar sa0de e
contentamento aos homens? Oh! quam bem se pode aplicar a V. Alteza
aquele consentimento geral, que o povo romSo deu ao emperador Elvio
Pertinaz, seguros vivemos, ninguem tememos. Ao pai piadoso, ao Pai do
Senado, ao Pai de todos os bens. Este 6 o verdadeiro oficio do principe:
viver pera proveito dos homens; isto 6 que Deus e o mundo e a obrigagio
do cetro real requere^n24e.

Dentro do mesmo espirito laudat6rio, numa oragdo pronunciada pelo

doutor Ant6nio Pinheiro quando comegou a ensinar Latim aos jovens fidalgos

da corte, ao aqueduto 6 associada outra grande obra do reinado de D. JoSo lll,

o edificio da lgreja da Graga:

"Al6m disto venhamos 5s obras del-Rei nosso Senhor, as quaes nio
edifica pera sua habilitagSo, n6o pera a mostrea de riquezas, mas pera
proveito dos sujeitos, e servigo de Deos, e gl6ria de seu reino. Os Reys do
Egipto fizerdo pirSmides; os de C6ria, mausoleos, sepulcros magnificos e
postos no ar sobre pilares muy ricos; os RomSos teatros; mas nestas obras
que vemos mais que huma soberba de querer mostrar riquezas: a torre de
Pharo, o porto Heuxino, as represas do Nilo podemos louvar; tiverio estas
obras vontade de querer aproveitar, ainda que €recerSo de prud6ncia em
se comegarem, nio se podendo bem levar ao cabo. E neste caso el-Rey
Nosso Senhor deo grande sinal de sua bondade, o qual, como quer que
visse Evora seccar-se, e por falta das Sgoas accenderam-se muitas febres
de grande perigo, sentio ser obra de miseric6rdia soccorrer a hum mal tdo
p0blico, e de lugar t6o nobre; e j6 que por necessidade da Repfblica se
havia de fazet, mandou que se fizesse hum aqyeducto sumptuoso, pera
que a 6goa mostrasse della haver hai necessidade e a obra confessasse
ser feita por mando del-Rey nosso Senhor; acabou o cano comegado por
Sert6rio e fez vir, o que ndo poderio os antigos, tanta agoa e tam crara,
que dahi lhe poserSo o nome da prata. E que mais deo esmola pera Nossa

"* N. N. c. SoARES (2003), op. cit.,601.
'oe J. de BARROS - Panegiicos (Paneglrico de D. JoSo lll e da lnfanta D. Maria). Lisboa:
Livraria 56 da Costa,s.d.,76e77.
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Senhora da Graga, com que se fez em Evora mesmo hum edificio grande,
honrado, e magnlfico como o templo de Diana Ef6sia. Assim que, o que os
outros gastSo em seus pagos, el-Rei nosso Senhor applica aos pagos de
Deos, que he Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores'2so.

Concluimos entao que a Hist1ia da Antiguidade da Cidade de Evora,

conquanto ndo a aborde directamente, n6o deixa de ser devedora de uma

circunst6ncia favor6vel d possibilidade da fixagSo do rei e da corte dentro dos

seus muros. lsto porque a comprovagSo da antiguidade de Evora contribuia,

mais que qualquer outra condigSo, para o seu estatuto de cidade 6ulica. E 6

essa antiguidade, tal como Andr6 de Resende a historiou, que continuar6 a ser

destacada e at6 aprofundada como fonte do prestigio e da import6ncia da

cidade pelos autores que se seguiram na sua divulgagSo ou louvor, mesmo que

por raz6es circunstanciais distintas.

250 "Oragao feyta pello doutor Ant6nio Pinheiro quando por mandado del-Rei nosso Senhor
comegou a insinar os mogos-fidalgos em latim e por elle traducida em vulgar portugu6s", BNL,
cod. 3767, c.22v (c6pia). Texto transcrito em s. DESWARTE (1999), op. cii.,91,-92,212 (n.
315) e 213.
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Gapitulo lV

"t...1, segundo lembrangas antigas, que Andr6 de Resende,

nosso cidad6o, collegio em hum tratado seu, que nos

seguimos, [...|'au' .

A frase com que intitul6mos o presente capitulo pertence a Duarte Nunes

do Le6o (c. 152811530-1608)252, foi transcrita da Cr6nica de Et Rei D. Afonso

Heniques, que integra a primeira parte das Cr6nrbas dos Rer's de Poftugal

(1600), e refere-se ao epis6dio da conquista de Evora aos mouros por Geraldo

Sem Pavor (ou Geraldo Geraldes). Ndo 6, por6m, o passo para que remetem

que nos interessa de momento, mas a atribuigSo a Andr6 de Resende da

"' D. N. do LEAO - "Chronica Del Rei Dom Afonso Henriquez". Crdnicas dos Reis de Poftugal.
Porto: Lello & lrmSos, 1975, 80.2" Nasceu em Evora e faleceu em Lisboa. Licenciado em Direito Civil na Universidade de
Coimbra por volta de 1554, teve uma carreira de magistrado e jurista. Foi Procurador e
Desembargador da Casa da Suplicagio. Compilou Repertlrio dos Cinquo Livros das
Ordenagdes com addigdes das leis extravagantes dirigida ao muito illustre Senhor Dom
Francisco Coutinho, Conde do Redondo, Regedor da Justiga desfe Rerno, per o Licenciado
Duarte Nunez do Lido, Procurador da Casa da Sopricagdo (1560), Leis Extravagantes do Reino
(1569) - o autor terd coligido outras do mesmo g6nero que se encontram manuscritas, in6ditas
e datadas de 23 de Novembro de 1566 -, recompilou as Ordenag1es do Reino (1602) e foi
autor, entre obras obras, para al6m das citadas no corpo do texto, de Livro dos Regimentos
dos officiaes mecdnicos da mui excelente e sempre leal cidade de Lisboa reformados per
ordenagam do lllustrissimo Senado della pello Licenciado Duafte Nunez do Liam (1572),
Oftographia da Lingoa Portuguesa (1576), Doutrina de Notdrios (1576) Genealogia Verdadera
de /os Reys de Poftugal com sus elogios (1590), Memorial de Duafte Nunes de Leam e
rellagdo dos seus seruigos para o valido d'el-rey Felipe (1590-1595/96) e Origem da L|ngua
Portuguesa (1606). O objectivo das Crdnicas dos Reis de PoftugalnSo era escrever de novo as
cr6nicas do reino, mas reformar as antigas iniciando-as na Cr1nica do Conde D. Henrique. J.Y.
SERRAO - A Historiografia Poriuguesa. Doutrina e Crftica. Sdcu/os Xll-XVl. Lisboa: Editorial
Verbo, 1972 (volume l), 322-326; O. GAMA - "Duarte Nunes do Le5o, Elementos para uma
Biografia". Descrigdo do Reino de PortugaL D. N. do LEAO. Lisboa: Centro de Hist6ria da
Universidade de Lisboa, 2002, 9-29.
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autoria da informagSo que ir6, de seguida, transmitir. Porque citar o antiquSrio

eborense significou prolongar a afirmagio do valor hist6rico que as imagens

quinhentistas da cidade alentejana tinham simbolizado e que a Historia da

Antiguidade da Cidade de Evora tinha concretizado atrav6s da narragao do

passado, da inventariagio das antiguidades que supostamente a comprovavam

e dos monumentos que a sintetizavam materialmente. Duarte Nunes de Le6o,

a semelhanga de Andre de Resende, designa-a de "cidade nobre &

antiquissima" e alude ao "portico dos agougues, antiguidade que oje em dia

dura" (o templo romano), e ao "grande & nobre edificio da See"253. Todos

aqueles que de agora em diante abordarem a historia de Evora ou se

dedicarem ao seu estudo nio o far6o sem referenciar o tratado de Andr6 de

Resende entre as suas principais fontes - por vezes como a sua principal fonte

-, amplificando, consequente e consecutivamente, at6 A primeira metade do

s6culo Xvlll, o simbolismo hist6rico da cidade que aquela obra formalizou.

Todos com excepgao de Fernando oliveira (c.1507 - c.1582) 2il, autor de uma

Hist6ia de PortugaFss que ter6 escrito depois de 1580.

Redigida imediatamente a seguir ao desenlace da crise sucess6ria de

1580, que colocou Filipe l! de Castela (e, por extensSo, de Espanha) no trono

portuguOs, a Hist6ria de Poftugal de Fernando Olivelra inscreve-se num

conjunto de tratados historiogr6ficos - de que tamb6m faz parte o seu Livro da

1l1o u de LE{o (197s), op. cit.,82 e 83.
"o O invulgar percurso de Fernando ou Fern5o Oliveira comega em Evora, no Convento de S.
Domingos, onde faz a sua formag5o, tendo Andr6 de Resende entre os seus mestres.
Possuidor de um car6cter rebelde e insubmisso, foge do convento eborense para Espanha em
1532, onde contacta com os humanistas espanh6is. Regressado a Portugal, torna-se preceptor
de filhos da nobreza portuguesa, mormente dos de JoSo de Barros e do Bar6o do Alvito, Foi
ainda enviado secreto de D. JoSo lll em lt6lia, piloto naval da frota do capitio franc€s Saint-
Blanchard e perito em assuntos de marinha na corte inglesa de Henrique Vlll, onde contactou
com o protestantismo anglicano. O seu profundo conhecimento da ci€ncia na(tica chegou a ser
disputado pelas cortes espanhola e francesa nos anos de 1560 e 1570. A influ€ncia que
recebeu em lnglaterra das ideias anglic€lnas valeu-lhe um processo inquisitorial em 1548,
acusado por Andr6 de Resende, que resultou numa condenagSo pelo Tribunal do Santo Oficio
por opini6es her6ticas. Voltou a ser preso pela lnquisigdo em 1555. As diferentes actividades
que teve produziram as seguintes publicag6es: Gramdtica da Linguagem Poftuguesa (1536),
Ars Nautica (c. 1570), A viage de Ferndo de Magathdes, escripta p hu homem q foy na
copanhia (c. 1570), Liuro da Fabrica das NSos (c. 1530). Traduz Re Rusfica de Columelta e
transcreve Arte de grammatica de lengua castellana por el docfrssimo maestro Antonio de
Nebrissa compuesta. J. E. FRANCO - "lntrodugdo". Hist6ria de PortugaL F. OLIVEIRA. Lisboa:
Roma Editora, 2006, 9-15; J. E. FRANCO - O Mito de Poftugal. A Pimeira Histlria de Portugat
9 a su9 Fungdo Politica. Lisboa: Fundag6o Maria Manuela e Vasco de Albuquerque d'Orey,
Roma Editora, 2000, 25€5.
"t Manuscrito depositado na Biblioteca Nacional de Paris (Fonds Portugais, Ms. no 12, fls.2ll-
339.
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Antiguidade, Nobreza, Liberdade e lmunidade do Reino de portugal (c. lSZg-
produzidos com o prop6sito de justificar historicamente a15gO)256

manutengSo de uma relativa autonomia do territ6rio portuguGs em relagSo aos

reinos incorporados na monarquia dos Habsburgos. Pretendiam demonstrar
que a coroagSo de Filipe de Habsburgo Austria como rei dos Portugueses ndo

tinha necessariamente que corresponder a uma uniSo com Castela, situagao
que, a concretizar-se, acabaria por acarretar a subalternizagSo de Portugal e
provavelmente o seu rebaixamento ao estatuto administrativo de provincia.

Para o conseguir, tentavam definir uma ideia de "portugalidade", de uma

peculiaridade lusitana ancestral, antecedente da presenga romana, que

impunha a Portugal uma identidade quase ontol6gica, na medida em que

conceptualtzava um ser historico lusitano que se antecipava ao pr6prio reino e,

por isso, pr6-determinava a sua exist6ncia aut6noma, tornando-o uma

verdadeira entidade natural:

"Recebe, pois, 6 rei invenclvel, esta tua Lusitinia, que de nova e
actual de tornou em velha e antiga, e da mesma maneira que amas e
proteges, com certa benevolBncia especial, a LusitAnia que hoje floresce
sob o teu reino e que abunda em todas as prosperidades, assim tamb6m,
na medida da tua autdntica grandeza de alma e generosidade, digna-te
proteger, amar e abragar a antiguidade da outra, cujos monumentos foram
arragados das trevas, melhor direi, das fauces do pr6prio tempo"257.

A definigSo dessa ideia de "portugalidade" fortalecia a condigSo

comunit6ria do reino e diligenciava no sentido de deixar nas m6os dos

portugueses o delineamento dos limites legais da sua autonomia2s8. Em

Fernando Oliveira, no que concerne a Evora, a ideia de "portugalidade" estd

subjacente quando contesta Andr6 de Resende - "homem havido por mui lido e

amigo de antiguidades e curioso de ler pedras romanas" - quanto d baliza da

antiguidade da cidade alentejana, que o segundo "porque tinha o

entendimento duro como as mesmas pedras, nio se sabia desapegar delas e

]'f Oue pode ser entendido como um projecto da Histlria de Portugat.
"'Voto redigido por Diogo Mendes de Vasconcelos em Evora, no ano de 1592, a Filipe ll de
Espanha e I de Portugal. D. M. de VASCONCELOS - "Ao mui poderoso e invencivel Rei Filipe
de Espanha, segundo deste nome, deseja Diogo Mendes de Vasconcelos eterna felicidade". As
Antiguidades da Lusit1ma. A. de Resende. Lisboa: Fundag3o Calouste Gulbenkian, 1996, 46 e
47.
2" F. BOUZA - D. Filipe /. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Circulo de Leitores, 2005, 90
e 91.
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cuidara que em Roma se compreendiam todas as antiguidades" - emparelhou

com a de Roma e o primeiro, socorrendo-se de Beroso2se e da Geografia de

Ptolomeu260, fazia recuar ao tempo de um H6rcules Libio. Origin6rio do Egipto

e da Libia, segundo Apiano261, este H6rcules Libio teria chegado dr Hisp6nia

antes mesmo dos Fenicios262.

Embora nenhum dos outros autores contradiga Andre de Resende como

Fernando Oliveira, eles partilham com este 0ltimo as alterag6es que a vivEncia

sob a monarquia dual hispAnica imputou ao prop6sito da valorizagSo de Evora

e dos seus vestigios materiais, agora nio apenas subordinada aos interesses

da urbe, mas tamb6m enquadrada pela questEo da identidade portuguesa,

como foi por n6s enunciada. Uma identidade proto-naciona! que n6o 6

constituida em oposigSo d castelhana263, mas paralelamente. Deste modo,

nunca o teor destes textos afronta ou sequer se op6e efectivamente d dinastia

denominada filipina26a e talvez pot isso proliferarSo de Filipe I a Fitipe lll de

Portugal. Vdm de encontro, por um lado, A garantia prestada por Filipe I de

Portugal, aquando da sua aclamagSo e do seu juramento nas Cortes de Tomar

em Abril de 1581, de que a governagdo do reino seria aut6noma da de Castela

e respeitadora de todos os seus direitos tradicionais. Por outro !ado, coincidem

com o seu interesse numa literatura historiogr6fica que focaria

necessariamente os lagos de sangue e os s6culos de hist6ria em comum que

uniam as Casas de Avis e Austria e que sustentavam a exist€ncia de uma

identidade hisp6nica26s, elementos fundamentadores do seu poder, ainda

entendido por muitos como catec0meno.

2se g, pseudo-Beroso. Aqui, Fernando Oliveira refere-se a um conjunto de fragmentos
publicados pelo frade dominicano italiano JoSo Anio (ou Nani) (c. 1432-1502), especialista em
linguas antigas, numa sua antologia intitulada Antiquitatum Vaiarum Autores (Paris, 1510),
como sendo do sdbio, sae,erdote e astr6nomo babil6nico Beroso, activo durante o reinado de
Antioco Soter (281 -260).
2@ Ge6grafo e astr6nomo alexandrino do s6culo ll d.C.

'u'Apiano Alexandrino (c. 95-165 d.C.), gramatico e poligrafo natural de Alexandria, escreveu
uma Histdria Romana cujo livro Vl 6 dedicado ds guerras dos Romanos na Hispdnia.
'u'F. OLIVEIRA - Hrsf6na de Poftugal. Lisboa: Roma Editora, 2006, 59-61.
253 O sentimento anti-castelhano predominou maioritariamente entre as camadas populares,
generalizando-se e agravando-se, ao longo do tempo, com os desencantos da uni6o din6stica.
A. C. N. da SILVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,24.
2e Em 1622, ao reeditar-se a Miscellanea de Garcia de Resende, substituiu-se a frase
"Portugueses, Castelhanos / nom os quer Deos juntos vef' pela vers5o pr6 monarquia dual.Portugueses, Castelhanos / Jd os quer Deos juntos vel'" D. R. CURTO, op. cit., 373.
265 A. c. N. da SILVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,24 e 25.
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Ndo foi pois inocentemente que se manteve o cargo de cronista-mor do

reino durante a governagSo filipina, na posse Francisco de Andrade at6 1614,
quando 6 nomeado, por carta r6gia de D. Filipe ll, Frei Bernardo de Brito (1569-

1617)266. Para o conseguir, Frei Bernardo de Brito teve, inclusive, de se

deslocar, em 1611, at6 d corte de Madrid. Sintomaticamente, um ano depois da

sua nomeagSo, aquele rei incumbiu-o de editar as cr6nicas dos reis de Portugal

cujos manuscritos se encontravam depositados na Torre do Tombo, com os

nomes dos respectivos autores, sem alterar a linguagem e os estitos originais e

certificando-se que os conteridos ndo haviam sido adulterados26T. Pela mesma

altura tamb6m ter6 comegado, por ordem real, a composigdo de uma Chronica

d'El ReiD. SebasfiSo.

Ambas as tarefas foram interrompidas e ficaram por concluir com a morte

de Frei Bernardo de Brito em 161726t. Antes, no ano de 1sg1, segundo sup6e

Frei Fortunato de S. Boaventura26e, um dos seus bi6grafos, jii Bernardo de

Brito havia viajado at6 Madrid para dedicar a Filipe ll a sua Monarchia Gentitica

e pedir-lhe auxilio para uma obra que enalteceria "ambas as Monarchias",

sup6e-se que a portuguesa e a castelhana, agora representadas por um 0nico

rei. Essa obra intentaria uma grande sintese historiogr6fica fora do modelo da

Cr6nica Geral do Reino e corresponderia ds duas 0ltimas partes de uma trilogia

iniciada com a Monarchia Gentllica (que tratava a hist6ria da Lusitdnia desde a
criagdo do mundo at6 ao nascimento de Cristo) e que o frade cisterciense

planeara continuar dedicando-se d Monarchia Gotica ou Sanacenica (atb ao

conde D. Henrique) e d Monarchia Catholica (at6 Filipe ll). PIano que foi depois

2u6 Filho de Pedro Cardoso de Andrade, capitio do exErcito e responsdvel militar pela fortaleza
de Almeida, onde nasceu, Bemardo de Brito (Baltazar de Brito de Andrade por baptismo)
estava predestinado a uma carreira de armas, a que renunciou para ingressar, a 23 de
Fevereiro de 1585 no Convento de Alcobaga, onde estudou e assumiu o cargo de cronista-
geral da Ordem de Cister. Enquanto tal escreveu a Primeira Pafte da Chronica de Cister (1602)
e os Elogios dos Reis de Portugal (1603). Graduou-se em Teologia na Universidade de
Coimbra (12 de Abril de 160_6). Faleceu a 27 de Fevereiro de 1617, quando voltava de Madrid
para Alcobaga. J. V. SERRAO - A Histoiografia Poftuguesa. Doutina e Crttica. Sdcuto XVtt.
Lisboa: EditorialVerbo, 1972 (volume ll), 43 e 44.
267 Em 1619, ano da visita de Filipe ll a fisboa, 6 reeditada a Cr1nica de D. Manuel de Damiio
de G6is. D. R. CURTO, op. cit.,373.
2u8 A. da S. REGO - "tntroOugao". Monarquia Lusitana /. Frei B. de BRITO. s./.: lmprensa
Nacional - Casa da Moeda, 2004, XV; J. V. SERRAO (912), op. cit.,43 e 44.
'un Ft. F. de S. BOAVENTURA - Memoia de algu'mas paiicutaridades com que se p6de
accrescentar, e conigir o que atd ao presente se fem publicado sobre a vida e escrtos do
Chronista m6r Fr. Bernardo de Bito, publicado em Mem1ias da Academia Reatdas Scrbncras
de Lisboa. Memoias dos Correspondentes. Historia e Memorias da Academia Reat das
Sciencras de Lisboa, t. Vll, 1821, 13-51. Cit. A. da S. REGO, op. cit., Xt e Xtl.
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alterado, acabando por serem publicadas a primeira (1597) e a segunda

(1609)270 partes com o titulo gen6rico de Monarchia Lusitana2Tl - Estas

receberam, por doagSo r6gia (alvar6 de 25 de Agosto 1611 e postila de 6 de

Dezembro de 1613), a quantia de mil cruzados de ajudas de custo para os

gastos da impressaozTz

O motivo da confirmagdo das raizes historicas da inclusSo dos territ6rios

portugueses nos seus domlnios tamb6m ter6 ditado uma iniciativa r6gia de

valorizagSo de objectos antigos, consignada por Filipe !! no regimento que

aplicou ao Aqueduto da Agua da Prata em 1602. Ordenou-se ent6o a
exposigSo em praga p0blica das placas epigr6ficas alusivas A presenga de

Sert6rio em Evora, d comprovagSo da tese de Andr6 de Resende da pr6-

existEncia de um aqueduto romano e i antiguidade e nobreza daquela cidade:

"E Para, que se n6o perdesse a memoria assy da primeira, e antiga
trazida ll desta Agoa a cidade per ordem de Sertorio como da
reedificagam, e restauragam ll della por mandado por mandado do dito Rey
mandei que as pedras, que ficarSo dos Romanos / que fal6o em Sert6rio, e
no aqueducto, e na anteguidade, e nobreza da cidade // fossem tiradas de
lugares particulares donde estavSo encubertas, e restituidas d ll praga
publica onde hora estdo, e mande, que se pusesse, outra pedra na qual se
fi // zesse mengSo da restituigSo e reedificagam, que o ditto Rey fez, e
outra da mes // ma maneira, porque conste do tempo em que eu isto
ordenei, e mandei de nouvo vesi // tar, e acodir 5s rotnras do ditto
aqueducto, E fontes, para, que se n5o perdesse algua // cantidade de
Agoa, E assy renouar, e reformar o ditto regimento perdido, e man ll dei
passar alguas prouiss6es em conseruagSo, e proueito do ditto aqueducto
por auer // necessidade dellas allem d'outras, que os Reys meus
antecessores passar6 o. I 1"273

Supomos que fossem as inscrig6es transcritas por Andr6 de Resende no

seu tratado dedicado dr cidade de Evora, algumas delas forjadas por ele,

sabemos hoje, e que estariam em resid6ncias particulares2To, de onde deviam

270 Tinha-a concluldo dois anos antes (1607).
27t A. da S. REGO, op. cit., Xlll e XlV. De acordo com este autor, foi esta obra que lhe valeu, de
tdo bem recebida que foi pelo rei, o cargo de cronista-geral da Ordem de Cister. NAo h6, no
g_ltanto, qualquer outro indlcio de que essa fosse a raz6o principal da sua nomeagSo.
"'Assegurar a elaboragEo da Cr6nica Geral do Reino era uma responsabilidade da Coroa,
logo, por ela custeada. A sua continuidade, contudo, cessou praticamente com a morte de
Francisco de Andrada em 1614. Por isso, a atribuigSo do financiamento da Monarchia Lusitana
ser feita em moldes diferentes, em reconhecimento da pertin€ncia da obra.
"' T. ESPANCA - "O Aqueduto da Agua da Prata". Cademos de Estudo e Afte Eborense.
Evora: Nazareth & Fillho, Lda.,1944,33-35.
27a A maioria das placas e cipos referenciados por Andr6 de Resende estavam na sua posse ou
"em casa do capitio dos ginetes". A. de RESENDE, op. cit.,24,27,29.
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ser trasladadas para a Praga Maior. Ali, juntar-se-lhes-ia duas outras placas de

feitura nova, a recordarem, para mem6ria futura, a construgio do Aqueduto da

Agua da Prata por vontade de D. JoSo lll - entendida, em consonAncia com a

tese do aqueduto "sertoriano", como uma reconstrugio -, assim como a

reparagio da sua estrutura e a reformulagdo do seu regimento pelo proprio D.

Filipe ll. Seriam, ao todo, treze placas que o arque6logo alemSo Emilio HUbner

ainda viu, no dealbar do dec6nio de 1870, sob a arcada do antigo edificio da

Cdmara, na Praga Maior ou do Geraldo2Ts:

"Na praga do mercado em Evora, sob a arcada da casa da Cimara, ha
treze lapides com inscripg6es, grupadas em um todo architectonico. A rnais
moderna refere-se e reconstrugSo mandada fazer por Filippe 20 de
Portugal (e 30 de Espanha) do aqueducto edificado por D. JoSo 30. Ao p6
d'esta inscripgio estd a d'este ultimo rei, referida ao anno de 1532, mas
que foi gravada pela primeira vez em 1605. Diz n'esta que D. JoSo 3o

275 No s6culo XVlll, de acordo com o Padre Ant6nio Franco, as ditas placas estavam
encastoadas na parede da fachada, sob as varandas, dos primitivos Pagos do Concelho,
precisamente na Praga Maior: "No ano de 1600, El-Rei Filipe segundo em Portugal mandou
ajuntar as Leis, que j5 havia s6bre o Aqueduto e renovar as penas contra os daninhos. Em
agradecimento o diz um letreiro, em mArmore, na praga p0blica debaixo das varandas do
Senado. Estd emparelhado com os letreiros de D. JoSo o terceiro e de Sert6rio". Outras
houveram que permaneceram na posse dos herdeiros de Andr6 de Resende. John Breval,
erudito e viajante ingl6s, que esteve em Portugal em 1708 e 1716, refere-se a umas inscrig6es
modernas erigidas na praga do mercado. E ai que o acad6mico espanhol Francisco P6rez
Bayer as vB em 1782. O arquitecto inglEs James Murphy, que esteve em Evora em 1789,
afirma que se podiam apreciar nove inscrig6es antigas numa velha parede contigua i prisio
que, como se sabe, era adjacente aos Pagos do Concelho na Praga Maior. Em 1845, num
relat6rio manuscrito que redigiu para informar o Governador Civil do distrito de Evora sobre o
estado das escavag6es no templo romano, Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, na altura
respons6vel pela Biblioteca P0blica local, alude a uma ldpide que, "com outras colligidas pelo
Mestre Andr6 de Resende", estava "na Praga desta cidade, e foram todas alli postas por
mandado d'El Rey D, Philippe o 2o de Portugal". Nio conseguimos descortinar, no entanto, se
Cunha Rivara se referia somente ds lipides encastoadas nas paredes dos Pagos do Concelho
ou a mais exemplares, localizados noutras zonas da praga. Em 1869, Augusto Filipe Sim6es
defende a integragio das mais antigas, que separa pelas categorias de romanas e Srabes, na
colecgSo epigr6fica de Frei Manuel do CenAculo, que ele depositara no Templo de Diana.
lncluindo as mandadas fazer por D. JoSo lll e D. Filipe ll, ele contabiliza 14 inscrig6es inseridas
na parede dos Pagos do Concelho. Aquando da demoligio do edificio dos Pagos do Concelho,
iniciada em 1894, as placas "verdadeiras e falsas" ali incorporadas foram retiradas e entregues
dt Biblioteca Ptiblica, que as transferiu para o Pal6cio de D. Manuel, onde estava depositada a
colecgio epigr6fica de Frei Manuel do Cendculo. Actualmente, pertencem todas ao acervo do
Museu de Evora. T. ESPANC A (1944), op. cit.,45; A. F. BARATA - "A praga do Geraldo (Lado
Sueste)". O Manuelinho d'Evora, no. 706, 1 de Dezembro, 1894 (Ano XIV), 1;A. M. CANTO,
op. cit.,279; Padre A. FRANCO - Evora ltustrada. Evora: Edig6es Nazareth, 1945, 133; J. L. de
VASCONCELOS - "Viagem de P6rez Bayer em Portugal em 1782". O Arque5logo Portugu1s.
Lisboa: I S6rie, volume XXIX, 1919-1920, 139; J. MURPHY - Viagens em Poftugal. Lisboa:
Livros Horizonte, 1998, 264; J. H. da C. RIVARA - O Templo de Diana e o Aqueducto de
Sert6rio em Evora. Evora: 1845 (17 de Setembro), f. 3v (manusc. BPE, Fundo Rivara, Arm6rio
lll e lV, no 30, pega 2); n. f. SIMOES - Retatorio A Cerca da Renovaglo do Museu Cenaculo.
Evora: Typographia da Folha do Su/, 1869, 5 e 32-37 .
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restaurara o antigo aqueducto de Q. Sert6rio feito 75 annos antes de
Christo, etc."2l

A relevAncia que o Regimento de ao periodo romano manifesta o

interesse de D. Filipe !l pela antiguidade da cidade, mas tamb6m por uma

6poca hist6rica em que os reinos que constituiam a monarquia hisp0nica n6o

estavam ainda divididos como tal, o que permitia constatar que a situagSo

politica vivida no presente estava longe de ser ap6crifa. LigagSo simb6lica que

a jungSo das placas modernas, relativas d obra de D. Jo6o lll e d actuagSo de

D. Filipe ll, ds antigas vinha tornar mais evidente e reforgar. Por aqui se

entende melhor o delicado equilibrio posto na descrigSo do passado comum

hispdnico e na afirmagSo de uma identidade portuguesa por autores como

Duarte Nunes do LeSo e Frei Bernardo de Brito nos seus textos

historiogr5ficos, n6o poums vezes interpretado como ambiguidade. Frei

Bernardo de Brito dedica a Monarchia Lusitana a D. Filipe ll, a quem Deus

tinha concedido um lmp6rio de trinta reinos e que poderia encontrar naquele

livro todos os seus antepassados2TT. Por outro lado, a Lusitdnia 6 Portugal e a

descrigSo dessa antiga provlncia romana 6 a descrigSo de um pals de que 6

necessdrio ter permanentemente consci6ncia2TE - ao referir-se aos habitantes

da Lusitinia, o cronista cisterciense chama-lhes frequentemente

portugueses"n. A apologia da antiguidade e da grandeza das principais

cidades portuguesas, entre as quais Evora se destaca, 6 outro dos meios

encontrados para reforgar a excepgSo lusa. A DescigSo do Reino de Portugal

(redigida em 1599, mas saida somente em 1610) de Duarte Nunes do LeSo

confirma-o:

276 E. HUBNER - Nofibia s Archeologicas de Poftugal. Lisboa: Typographia da Academia, 1871,
42 e 43.
27'Ftei B. de BRITO- Monarquia Lusitana /.. s./.: lmprensa Nacional-Casa da Moeda,2004,
1f e2.
278 J. GARCIA, op. cit., 61. Tamb6m na Descrigdo de Portugal (1610), de Duarte Nunes do
Le6o, a matriz de Portugal 6 romana, da qual os portugueses herdaram a llngua e o melhor do
seu passado, que lhes assegurou parte da sua fama e nobreza, depois corrompidas pelos
povos que se seguiram, os godos e os mouros. Nos Romanos, Duarte Nunes do Leio, como
jurista erudito que era, admirava especialmente a efic6cia com que a sua administragio
organizava o espago do lmp6rio. S. DAVEAU - "O Conte0do Geogrdfico da Descrigdo do
Reino de Portugaf'. Descrigdo do Reino de Portugat D. N. Oo LEAO. Lisboa: Centro de Hist6ria
da Universidade de Lisboa, 2002,71.
27e Frei B. de BRITO, op. cit.,283vo.
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"Do direito de Latio I erlo as cidades de Evora, Mertola, e Alcacere
do Sal. t...1 E por este privil6gio que se deu i cidade de Evora, a Alcacere
do sal, e a Mertola, se verd quam nobres foram, e como testificio as
memorias que dellas h6, nos geographos, e por os nomes que lhes foram
postos, alem dos antigos, que a Evora chamaram Liberalitas lulia: o que
parece foi merce de Julio cesar, por algum servigo que daquelles povos
recebeo. Estas cidades foram jSrgrandes, e nobre, como sempre mostrou
Evora em todos os tempos, [...]."1

A Monarchia Lusitana de Frei Bernardo de Brito consubstancia-o por meio

de fontes e informagOes recolhidas maioritariamente em Andre de Resende,

incluindo a citag6o e a reprodugSo dos monumentos epigr6ficos apresentados

por Andr6 de Resende"', tantos os verdadeiros como aqueles cuja falsidade

hoje conhe@mos. A saber, o que refere a exist6ncia de sacerdotes romanos

("Flamines, & Flaminicas") na antiga Liberitas lulia, achada na casa "do Capit6o

dos ginetes", a pressuposta base de uma est6tua de J0lio c6sar que os

cidadios ter6o presumivelmente levantado na praga da cidade, em

agradecimento pela sua elevagSo a municipio, e as que aparentemente

comprovam a presenga de sert6rio em Evora282. lnedita 6 a inscrigSo que

Bernardo de Brito diz ter sido encontrada aquando da construgSo da igreja de

S. Luis e que continha o epitdfio de Sert6rio, no qual se rogava i deusa Diana

que encaminhasse o corpo do general romano at6 aos Campos Elisios283.

Tamb6m esta inscrigSo devia ser falsa, tendo em conta que intitulava Sert6rio

como "Capit6o dos Lufytanos", anacronismo que aportuguesava a hist6ria da

Peninsula Ib6rica romana, tal como quando mencionava que o destino do

general tinha sido Portugal, nio a Hispinia2Ea. Para al6m disso, a mengdo d

deusa romana Diana, associando-a simbolicamente a figura de Sert6rio,

remete para as Vidas Paralelas de Plutarco, autor assaz citado nas p6ginas da

Monarchia Lusitana. Ao descrever a vida de Sert6rio na LusitAnia, Plutarco

conta como ele usou uma corga que lhe havia sido oferecida por um camponOs

local, e que o seguia para todo o lado, para elevar a moral dos seus soldados

"o D. N. do LEAO - Descrigdo do Reino de Portugal. Lisboa: Centro de Hist6ria da Universidade
de Lisboa, 2002,152.
"' Recorre igualmente, embora com menos frequ6ncia, a Diogo Mendes de Vasconcelos, autor
gue j6 citdmos como bi6grafo de Andr6 de Resende e cuja obra sobre a hist6ria da cidade de
fyora, Liber Quintus de Antiquitate MunicipiiEborensis (c. 1593), abordaremos mais adiante.
282 Frei B. de BRITO, op. cit., Z2Z,227vo,2}4vo,28d, 2ggv6, 2gO, 304, 917t',37g; A. de
RESENDE, op. cit., 24-27 .

"'Frei B. de BRITO, op. cit.,303f e 304.
284 Frei B. de BRITO, op. cit.,272.
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lusitanos. Fingiu e convenceu os aut6ctones que a corga era divina, uma

d6diva da deusa Artemisa (Diana em Roma), e que possula a capacidade de

avis6-lo dos perigos que o ameagavam, das incurs6es inimigas no territ6rio

lusitano ou dos perigos que alguma povoagSo pudesse correr. Fazia crer que a

corsa o contactava enquanto ele dormia para lhe recomendar que pusesse o

seu ex6rcito em estado de alerta. Sempre que um dos seus generais lhe

participava alguma vit6ria, ele escondia o mensageiro e mandava soltar a corga

com uma coroa de flores sobre a cabega como sina! da chegada de boas

novas. O ardil visava dar confianga aos seus soldados e induzi-los a sacrificar

aos deuses na esperanga de um sucesso28s. Frei Bernardo de Brito narra esta

passagem da vida de Sert6rio na Lusit6nia no Livro Terceiro da primeira parte

da Monarchia Lusitana, citando como fontes, para al6m de Plutarco, J0lio

Frontino, Or6sio, Lricio Ftoro, Laimundo Ortega e Johannes Camertes 286. A

descrigSo do embuste ter6 inspirado a associagSo de Sertorio d deusa Diana

que o epit6fio estabelece, embora essa ligagdo ndo seja feita, nem admitida

pelo autor.

Quanto d cidade de Evora, Frei Bernardo de Brito destaca a sua

fundagSo por uma tribo de Celtas - os "Eburones" ou "Eburonices", dos quais

se ter6 gerado a nomenclatura "Ebora", referencia que o cronista colheu em

Diogo Mendes de Vasconcelos - e o seu engrandecimento por Sert6rio, que lhe

deu uma cintura de muralhas, um aqueduto e duas casas sumptuosas para sua

resid6ncia. N6o deixa de salientar o quSo ilustre a cidade se tornou com o

tempo, das mais prestigiadas de Espanha e a segunda em grandeza e

majestade do reino de Portugal, como ficou patente pela opg6o do cardeal-

infante D. Henrique em fundar aqui uma universidade. Reforga ainda, dentro do

contexto politico da publicagSo da sua obra, a tealdade hist6rica de Evora para

com os reis de Portugal:

"'PLUTARCO, Sert6rio, 10 e'11 (Vie Paralldtes 1, Paris, Robert Laffont, 2001,777-779). O
epis6dio 6 invocado por Cam6es em Os Lusiadas (1572):.VOs, connosco tamb6m vence as
bandeiras / Dessas aves de J0piter validas; / Que jd naquele tempo as mais guerreiras /
Gentes de n6s souberam ser vencidas. / Olha tio sotis artes e maneiras I Pera adquerir os
povos,tiofingidas: /Afatidicacervaqueoavisa./Ele6Sert6rio,eelaasuadivisa".L.V.de
qAMOES, Os Lusladas, 8, I (Porto: Porto Editora, s.d., 251.
'86 Laimundo Ortega 6 um presumlvel autor do s6culo lX que terd escrito uma obra intitulada
Antiquitatibus Lusitaniae, que Bernardo de Brito afirma ter descoberto no arquivo do Real
Convento de Alcobaga. Frei B. de BRITO, op. cit.,4vo, 5, 273, 274, 287vo e 288; J. S. M.
FERNANDES - "Estrutura e fungSo do mito de H6rcules na Monarquia Lusitana de Bernardo
de Brito". Agora. Esfudos C/Sssrbos em Debate. Aveiro: no. 9,2007, 122 (n. 11).
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"E bem poder6 alargar a pena em c6tar louuores, & grandezas defta
cidade, fe no difcurfo da hiftoria me n5o ficara lugar pera fazer, contando
os bes, & proueitos que della vier6o a este Reyno, & a muyta obrigagio
em que lhe eftdo todos os Reys delle, pella lealdadde, & fizmezi que
fempre acharSo em feus moradores, em que por natiua inclinagio
refplandece inda agora o esforgo dos feus antepaffadof, com qre
fuftentaram a liberdade Portuguesa em companhia de Sert6rio,287

Uma abordagem mais aprofundada da cidade de Evora foi deixada para a

Terceira Parte, dedicada A reconquista e d formagSo do reino. Terceira parte

que, no entanto, n6o saiu jd da pena de Frei de Bernardo de Brito, morto em

1617288, mas de freiAntonio Brandio (1584-1637)28e

Tamb6m a terceira parte da Monarchia Lusitana, que narra a Hist6ria de

Portugal desde 1080 a 1279, resultou de uma encomenda r6gia, a qual reitera

o interesse da Coroa hispdnica no completar desta colecgSo. Frei Ant6nio

Brandio iniciou-a por volta de 1620, quando regressou ao Convento de

Alcobaga, e demoraria quase dez anos a cumprir a sua incumbEncia. A
execugdo dessa tarefa conduziu-o a uma pesquisa apurada em muitos

arquivos e cart6rios notariais, a comegar pelo Arquivo Real e continuando pelos

cart6rios das s6s de Braga e Coimbra, pelos mosteiros de Santa Cruz de

coimbra, do Lorv6o, Arouca e salzedas, e pela biblioteca da abadia de

Alcobaga2eo. Dos autores consultados, realce para o enfoque especial posto em

Andr6 de Resende e Manuel Severim de Faria, em quem falaremos mais

adiante.

Sobre Evora propriamente dita, a atengSo do autor centra-se na sua

conquista aos mouros no reinado de D. Afonso Henriques. Segue os passos

convencionais da hist6ria da cidade tal como foi estabelecida por Andr6 de

287 Frei B. de BRITO, op. cit.,283vo e 286.
288 Frei Bernardo de Brito, no entanto, redigiu uma terceira parte da Monarchia Lusitana, cujo
manuscrito estd depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa. Em conformidade com o
registado no pr6prio manuscrito, este fora acabado em 1593, logo antes das duas primeiras
partes. O autor contaria 25 anos de idade e o manuscrito foi considerada uma obra de
principiante e sem cr6dito, raz5o pela qual nunca ter6 sido publicada, segundo o registado por
FreiAnt6nio Branddo no pr6logo da sua lll parte, a efectiva. A. da S. REGO, op. cif., XtV.
"'Nasceu em Alcobaga, filho de Rodrigo R'eUelo e Ant6nia Brand6o. Baptizadb com o nome de
Marcos, alterou-o para Ant6nio quando entrou para o Mosteiro de Alcobaga em 1599. Foi
mestre de Teologia no Mosteiro do Bouro (1612-1615) e escolar, tamb6m de Teologia, na
Universidade de Coimbra, onde se doutorou (1619). Voltou para Alcobaga, do qual passou para
o Mosteiro do Desterro em Lisboa, onde chegou a abade (1630). Foi definidor (1633) e abade
g^eral (1636) da ordem de Cister. Faleceu em Atcobaga. J. V. SERRAO (1973), op. crt., s5€5.
'* J. V. SERRAo (1973), op. cit.,55 e 57.
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Resende, focando o seu prestigio antigo - "Era j6 esta povoag6o insigne em

tempo do famoso Capitio Viriato, o qual floresceu 140 anos antes da vinda do

nosso Salvador do Mundon2el - e as figuras de Sert6rio, aquilo que deu d

cidade em termos construtivos, de J[lio C6sar, que i 6poca se acreditava ter

elevado a cidade a municfpio, e de Geraldo Sem Pavor, que a conquistou para

os cristSos. E o primeiro autor a referir directamente as casas que os Sortelha

cederam para a instalagdo do Convento do Salvador, coladas ao seu pal6cio,

onde hoje est6 o edificio da Cdmara Municipal, como a possivel resid€ncia de

Sert6rio em Evora, antiguidade que as tornava c6lebres entre os eborenses -
"Deftas cafas de sertorio ha oje tanta memoria na cidade de Euora, que a
ninguem fe preguntarS quais fa6, que as ignore, por eftarem ynda inteiras, &

ferem por fua antiguidade cellebres, 1...1""'. Aqui, Frei Ant6nio Brandio
estabeleceu um vlnculo directo entre um ediflcio e uma personagem do

passado, o que constitui uma mudanga de atitude para com as antiguidades

porque, nos autores anterioremente abordados, a capacidade evocativa da

arquitectura antiga nio ultrapassou a dimensio temporal, necessariamente

mais generalista. Para objectivar esse vinculo numa personalidade ou num

acontecimento particulares havia, at6 agora, que complement6-lo com uma

inscrigSo epigr6fica em que aqueles fossem nomeados. sabemos,

evidentemente, que a veracidade hist6rica da conex6o estabelecida entre as

construg6es em causa e o romano Sert6rio nio 6 demonstrSvel. lnteressa-nos

trazer para reflexio, no entanto, a enunciagdo desse elo.

Frei Ant6nio BrandSo distingue-se tamb6m por intentar uma pequena

descrigSo do sftio onde est6 a cidade e da paisagem que a rodeia, ndo

deixando de estabelecer uma pequena comparagio com Roma:

"Evora illustrissima cidade do Reino de Portugal, e da cabega da
provincia a que chamamos Alentejo, est6 fundada em um lugar n6o muito
alto, mas superior a uma campina grande, de tenas fertilissimas [...]. E
nisto muito semelhante i cidade de Roma, porque assim como esta grande
cidade alem dos dilatados campos que a cercam, tem do oriente, e Norte
os montes Tiburtinos e para o medio dia os sabinos e outros que coroam
as campinas."2s3

2er Frei n. eRnNoAO - Monarquia Lusitana. Lisboa: lmprensa Nacional - Casa da Moeda,
1973,218.
2e2FreiA. BRANDAO, op. cit.,2BS.
2e3 Frei n. gnnNOAO, op. cit.,21B.
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DescrigSo que se estende d cidade do presente, cercada de rnuros e

barbacis, A volta das quais se abriam dez portas, que circunscreviam os seus

nove mosteiros masculinos e sete femininos e a sua igreja catedral,

classificada por Ant6nio BrandSo como a mais rica de Portugal e das mais

opulentas de Espanha. A importAncia que 6 conferida A 56 enlaga com outra

afirmagdo relativa ao valor hist6rico de Evora, de que esta foi das primeiras

cidades do mundo a ser cristianizada, sendo S. Mancos o seu primeiro bispo,

tendo recebido a sua dignidade episcopal ainda no tempo dos Godos. A sua

antiguidade e a sua cristianizagdo relativamente precoce emparelhavam, mais

uma vez, d semelhanga de Andr6 de Resende, na construgSo de uma imagem

simb6lica de Evora2ea.

Ap6s 1640, com a separagSo das duas Coroas, manteve-se o
enquadramento da afirmagSo da identidade portuguesa, mas, a partir de agora,

acirrada por um tom declaradamente propagandistico a favor da cisio com os

reinos hispAnicos e legitimador da imposigio da dinastia de Braganga.

Detectamo-lo aplicado a Evora nas Noticias de Poftugat (1655)2es de Manuel

Severim de Faria (1583-1655)'nt, dado d estampa no ano da sua rnorte2eT.

Severim de Faria oferece este seu texto, significativamente, ao primeiro rei da

nova dinastia, D. JoSo !V, conforme o discriminado no titulo da obra - Noficras

de Portugal, offerecidas a ElRey N. S. Dom Jodo o lV (...)2ea

2ea Frei n. ARnTOAO, op. cit.,218-220
2e5 p" temStica nacional, 6, contudo, produzida num contexto regional, denotado na atengSo
especial concedida a Evora. Por isso a sua inclusSo neste grupo da historiografia local e nao
no do capltulo anterior, o dos historiadores do Reino.
"u Nasceu em Lisboa e era filho de Gaspar Gil Severim, executor-mor do reino, e de Juliana de
Faria. Passou a juventude junto de Baltasar de Faria Severim, seu tio materno, c6nego e
chantre da 56 de Evora. Na Universidade desta cidade, fez-se bacharel em Artes (1605) e
graduou-se em Teologia. Em 1608, substituiu o tio no cargo de c6nego da 56 e, em 1609, no
de chantre. A partir desta altura, com excepgfio de breves deslocag6es pelo reino (Elvas,
Miranda do Douro, Magas de D. Maria), nio mais saiu desta cidade at6 i sua morte. Erudito,
cultivava o oflcio de antiqudrio, a epigrafia, a numism6tica, a arqueologia, a herdldica e a
genealogia. Possula uma biblioteca com valiosos manuscritos e primeiras edig6es, como o
Nobili1rio do Conde D. Pedro ou as obras de Frei Luis de Granada. Publicou Dlscursos Varias
Polfticos (1624) e foi o autor dos manuscritos Annaes de Portugal(1610-1625), Histlia Geral
do Brasil, um discurso sobre as Minas do Monomofapa, uma hist6ria de Angola at6 1612 e
Pqrtes e preceitos da Historia. J. V. SERRAO (1973), op. cit.,80-96.
2e7 A advertOncia aos leitores estd datada de 24 de Outubro de 1653 e a dedicat6ria a D. Jodo
lV de 9 de Fevereiro de 1655. J. V, SERRAO (1973), op. cd, 90.

"' O manuscrito estaria quase pronto para impressSo em 1624, com o tltulo Nof/clas de
Portugal, e suas conquistas, tendo a situag6o politica do pals adiado a sua publicag6o para
depois de 1640. O teor nacionalista acentuou-se neste intervalo de tempo: "No ano de 1625,
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Constituido por oito discursos e vdrios elogios de figuras da hist6ria e da

lgreja nacionais e um panegirico da cidade de Evora, Noticias de Portugal

enumera os atributos do Reino, da sua agricultura, do seu com6rcio, das suas

artes e dos seus habitantes2es, o seu potencial produtivo e as qualidades da

paisagem, com a finalidade de solucionar alguns dos problemas que afligiam o
reino e mostrar que este reunia as condig6es necess6rias para progredir

autonomamente. Evora demonstra-as enquanto cidade, a Unica a merecer uma

atengSo particular por parte de Manuel Severim de Faria, talvez porque ali

vivia, talvez porque equacionaria a possibilidade de ali se centralizar a

lideranga polltica e administrativa do percurso aut6nomo que o reino comegava

a encetar, de se constituir capital de Portugal. F5-lo idealizando-a, a comegar
pela sua localizagSo geogrdfica e topogrSfica privilegiada, que a punha a par de

Roma e, com a expressa intengSo de a fazer equivaler A nova capitalidade de

Castela, de Madrid e Toledo3oo. Continua verificando a antiguidade da sua

hist6ria, que remontava ao mitico primeiro povoador de Espanha ("Elisa"), e
que se caracterizava por sucessivos protagonismos nos principais

acontecimentos da hist6ria da Hisp6nia e de Portugal. Evora foi o primeiro

povoamento celta da HispAnia, onde Viriato venceu os romanos pela primeira

vez, onde Sert6rio edificou os monumentos mais emblemdticos da presenga

romana ("f6bricas Corintias"), a primeira cidade da LusitAnia a ser cristianizada,

baluarte dos reis godos contra o imp6rio romano e da resist6ncia dos cristios d

submissSo ao poder dos Arabes, decisiva na reconquista cristi, apoiante de D.

dei i estampa alguns Drscursos e Elogios para instrugio politica das Artes, em que hio de ser
doutrinados os mancebos nobres da Rep0blica, conforme os preceitos do Fil6soio: E tendo eu
naquele tempo uma obra grande, que intitulava: Nottcia de Poftugaf e suas conquistas: jA

luase em estado para se poder imprimir, como testeficam os Doutores Fr. Ant6nio Brand6o,
Geral que foi de Alcobaga, e Ant6nio de Sousa Macedo, que ent6o a viram; com tudo como as
cousas daqueles anos para cd tiveram tio grande mudanga, recresceram tais inconvenientes,
que sustive na execugio deste intento. Por6m, entendendo eu, que nio seriam de menor
servigo do bem p0blico alguns dos Discursos dos muitos, que nesta obra se continham sobre
diversas mat6rias, assim politicas, como de v6ria lig5o, me pareceu comunicd-los a todos, e
pelo que participam de seu primeiro original, dar-lhe o tltulo de Notfcias de Portugaf. M. S. de
FARIA - Noficias de PoftugaL Lisboa: Edig6es Cotibri, 2003, 5.
"'Obedece a uma estrutura enciclop6dica, em que s6o tratados temas como a Mill6a, a
Nobreza, a Moeda, as Universidades, a Evangelizagdo, a Carreira das Naus e a peregrinagio.
Enumera, por exemplo, os cardeais portugueses desde S. Dimaso ao rei D. lienrique,
passando pelos nomes de Pedro Hispano e do Papa Jo6o XXl. Bi6grafa Frei Bernardo Oe Aiito,
assim como transcreve panegiricos da sua autoria e de outros autores - o de Ant6nio de
Castilho a D. JoSo lll e o de Joio de Barros A lnfanta D. Maria. F. A. L. VM- "lntrodugdo,,.
Noficras de Poftugal. M. S. de FAR|A. Lisboa: Edig6es Colibri, 2003, lX.
"u M. S. de FARIA, op. cit.,255. A corte castelhana fixou-se definitivamente em Madrid no ano
de 1606.
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Jo6o I antes de qualquer outra povoagio, praga de armas do Condest6vel e

congregagio do mais relevante episcopado de Espanha. Culmina no passado

recente, verificando que foi bergo de muitas figuras ilustres da cultura e das

ciEncias portuguesas e do primeiro rei da dinastia de Braganga, D. Jo6o lv - "a
Real planta da senhora lnfanta Dona Catarina; donde refloresceu corn maior

felicidade a nossa Monarquiau3ol - 
" 

llder, entre as cidades portuguesas, na Iuta

pela independ6ncia302: "Esta foi a primeira [cidade] que teve valor para

desprezar o poder da Monarquia Castelhana" - afirmagio que se refere,

certamente, ds "Alterag6es de Evora", tumultos de oposigSo A soberania dos

Austrias ocorridos em Evora no ano de 1637.

O panegirico de Evora feito por Manuel Severim de Faria nas Noficias de

Portugal destaca-se dos discursos anteriores pela militAncia "nacionalista",

ainda mais enfatizada quando a amplitude temporal do tema se alarga, numa

abordagem verdadeiramente original, at6 ao passado recente no que respeita d

data da publicagSo da obra, o periodo da RestauragSo, correspondendo esta

inclusSo is alterag6es verificadas entre a primeira versdo do texto de 1625 e a

sua edigSo em 1655. Em tudo o resto - nas situag6es, nos factos, nas

personalidades e no valor hist6rico da cidade - imp6e-se, no essencial, o

ascendente dos autores que o antecederam at6 Andre de Resende, que se

manterd at6 ao s6culo seguinte, em obras de abrang6ncia nacional, como a

Corografia portuguesa e descipgam topogrdfica do Reyno de Poftugal (1712)

do padre Ant6nio Carvalho da Costa e a Geografia Historica (1734-36) de D.

Lu[s Caetano de Lima. Colateralmente, a influOncia da Histoia da Antiguidade

da Cidade de Evora tamb6m se faz sentir numa historiografia regional e local

que partilha o seu tema de estudo com Andr6 de Resende, a cidade de Evora,

mas que o vai aprofundando em alguns aspectos e prolongando em termos

cronol6gicos, em conformidade com a data da sua elaboragSo e condicionada

pelos motivos da sua produg6o, como passaremos a constatar.

301 Manuel Severim de Faria alude, certamente, ao s6timo duque de Braganga, D. Teod6sio, pai
de D. JoSo lV e filho de D. Joio, sexto duque de Braganga, e de D. Catarina, neta do rei D.
Manuel l, filha do infante D. Duarte e candidata ao trono portugu6s aquando da morte do
cardeal-rei D. Henrique em 1580. Embora D. Teod6sio tenha nascido em Vila Vigosa, o autor
pretenderia chamar a atengfio dos leitores para o facto do duque ser natural do Alentejo, regi5o
de que Evora era considerada a principalcidade. L. F. da COSTA e M. S. da CUNHA - D. Jodo
/V. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Clrculo de Leitores. 2006,3847.
'o'M. S. de FARIA, op. cit.,2SS e256.
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Capitulo V

Das Vdrias Antiguidades de Evora.

Vimos j5 como a partir do s6culo XVI se desenvolveu uma literatura

historiogr6fica e corogr5fica que acabou por substituir a cronlstica e que, com a

incorporagSo de Portugal na monarquia dos Austrias, se tornou no meio

privilegiado de defesa da autonomia do reino. A partir de aqui, iremos ver

como, nesta conjuntura, a ndo resid6ncia do rei em Portugal, substituldo pela

entretanto criada figura do vice-rei, d qual ficaram subordinados os 6rg6os do

governo e os dispositivos administrativos do pais, fomentou o florescimento,

dentro do g6nero hist6rico-corogr6fico, de uma corrente estritamente

vocacionada para a afirmagio das identidades regionais e locais,

protagonizadas pelas principais cidades portuguesas, entre as quais Evora foi

preponderante.

Com o rei ausentetot, a centralidade de Lisboa vai, paradoxalmente,

fortalecer-se. O que se explica pela sua localizagdo geogr6fica, que a tornava

essencial para o controle da nova dimensSo marftima de um imp6rio, o dos

Austrias, cuja matriz era predominantemente continental e terrestre, e porque

se tornou, com a presenga do vice-rei ou dos governadores, os postos

hierSrquicos mais elevados dos corpos administrativos que permaneceram em

303 Depois da sua entrada solene na cidade em 1581, Filipe ll de Espanha e lde Portugalficou
em Lisboa apenas at6 1583, nunca mais 16 voltando; Filipe lll, ll de Portugal, visita este seu
reino unicamente em 1619; e Filipe lV, lll de Portugal, nem sequer chegou a vir cd. J. R. de
MAGALHAES, D. R. CURTO - "Os R6gios Protago-nistas do Pode/'. uiitoria de portugal. No
Alvorecer da Modemidade. Ed. J. Mattoso. s.l.: Circulo de Leitores, vol. 3, 1993, 566, 572 e
573.
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Portugal, na interlocutora do rei e do Conselho de Portugal em Valhadolid ou

Madrid3oa. O afastamento do rei do territ6rio do reino contribuiu para o reforgo

de um neo-municipalismo fortemente aristocratizante, paralelo ao

fortalecimento dos senhorios laicos e eclesi6sticos30s, que favoreceu a

publicagSo de tratados dedicados ds cidades portuguesas de pendor

fortemente paneglrico. Hd que separar, no entanto, as dedicadas a Lisboa -

como Do sitio de Lisboa (1608) de Lu[s Mendes de Vasconcelos, o Livro das

Grandezas de Lisboa (1620) de frei Nicolau de Oliveira e a Pimeira Pafte das

Antiguidades da Mui Nobre Cidade de Lisboa (1625) de Ant6nio Coelho Gasco

(nas quais se acalenta o desejo de ver o rei abandonar Madrid ou Valhadolid e

a fixar ali morada306, que assim assumiria a posigdo de capital dos reinos

hispAnicos) - das consagradas As outras urbes e regi6es3oT Histlria do Reino

do Algarue (1607) de Henrique Fernandes, Tratado da Cidade de Portalegre

(1616) de Diogo Pereira Sotto Maior, Geografia da Provfncia do Alentejo de

Sebastido Antunes de Azeved o, Descripgdo de lodos os Lugares de Portugal

de Paulo Calhandro, Topografia do Algarue de Frei Francisco de Oliveira,

Mem6ias Sobre a Provincia do Alentejo de Frei Francisco de OIiveira, Historia

de Santar6m edificada que dd noticia da sua fundaglo e das cousas mais

notaveis nela sucedidas de ln6cio Piedade de Vasconcelos, Santarem

lllustrada de Luls Montds Matoso, Topographia da Villa de Pras de Salvador

Soares Cotrim, Hist6ria Breve de Coimbra de Bernardo Brito Botelho,

Topographia da Villa de Aveiro de Frei Boaventura de AssungSo, Descipg1o

da Villa de Amarante de JoSo Mendes de Vasconcelos, Descripgdo da Villa e

Real Ordem de Aviz de Francisco Xavier do Rego, Descripgdo da villa de

Chaves (c. 1710) de Tom6 de T6vora e Abreu, Notfcia Histhrica e Topografica

3@ Madrid tornou-se capital em 1561, Valhadolid recebeu esse estatuto entre os anos de 1601
e 1606, ano em que foi novamente atribuldo a Madrid. J. R. MAGALHAES, op. cit.,58 e 59; F.
BOUZA, op. cit.,159.
305 Assiste-se a um processo de aristocratizagSo senhorial, de neo-senhoralismo. J. R. de
MAGALHAES, D. R. CURTO, op. ctt., 568.
306 Desejo que ndo era gratuito. Pelo contririo, fora fomentado pelo facto de Lisboa ser na
primeira metade do sEculo XVll, com os seus 165 000 habitantes em 16'19, a maior cidade da
Penlnsula lb6rica e das maiores da Europa (ultrapassava Roma, Florenga, Antu6rpia e
Amesterdio). Tamanha concentrag6o populacional devia-se a estar ali instalada a engrenagem
econ6mico-administrativa do lmp6rio Ultramarino portuguOs, que compreendia a Casa da
Guin6 e Mina, a Casa da lndia e as Vedorias da Fazenda. V. M. GODINHO - A Estrutura na
Antiga Sociedade Poftuguesa. S./.: Arc5dia, 1971,27-29; D. R. CURTO - "Descrig6es e
representag6es de Lisboa (1600-50)'. O lmagindrio da Cidade. Lisboa: FundagSo Calouste
Gulbenkian, 1989, 132 e 133.

'o'J. R. MAGALHAES, op. cit, 20-24.
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da villa de Alcanede de Sim6o Frois de Lemos, Mem1rias de Ancides (1722) de

JoSo Pinto de Morais, Caftas acerca da hist6ia e geografia da vila de Chaves;

Memoias da vila de Tone de Moncoruo de Ant6nio Veloso de Carvalho e
Descripgio da vila de Oleiros (1758) de Frei Domingos Nogueira, s6 para dar
alguns exemplos3o8. Estas permaneceram, em grande parte, in6ditas nas suas

vers6es manuscritas, e a sua produg6o prolongou-se, como podemos verificar,
para al6m de 1640, entrando pelo s6culo XVlll.

Deveu-se essa proliferagdo n6o tanto d sempre latente ameaga da

aglutinagdo de Portugal num reino de dimensSo hispAnica, mas, em primeiro

lugar, ao domlnio das identidades sectoriais, especificas de uma cidade ou

provincia, coexistente, em seiscentos, sem qualquer sentimento de

contradigSo, com os outros niveis de identidade existentes, designadamente

religiosa (cat6lica), europeia (restrita As camadas mais cultas da populag6o),

hispdnica e reinicola3os. Destas, destacam-se a religiosa e a reinlcola. A
religiosa corresponde a uma associagSo entre o ser-se portugu6s e o ser-se

cat6lico, em que a segunda categoria, mais ampla, legitimava, de certa

maneira, a primeira, em virtude da visSo eminentemente religiosa da formagdo

do reino de Portugal, fruto do combate aos infieis (reconquista da Peninsula
lb6rica) e da sua vocagSo messiAnica, concretizada na evangelizagilo dos n6o

cristSos do territ6rio do Imp6rio310. tnscreve-se nesta visSo o cuidado com que

corografias e hist6rias regionais abordam a historia dos santos e das igrejas

locais.

Quanto a identidade reinfcora, encontrava-se marcada por um

sentimento de decaddncia em comparagSo com a ldade de Ouro das duas
centfirias antecedentes (s6culos XV e XVI), de desencanto face ao atraso
econ6mico do pais, em confronto com o estado das nag6es estrangeiras, mais
polidas e ilustradas3ll. A partir do s6culo Xvlll, a reacgdo a esse sentimento de
decadoncia desenvolver-se-d por duas vias opostas e em perrnanente

confronto de entendimento da especificidade portuguesa, protagonizadas pelos

denominados casfibisfas e estrangeirados. Os primeiros, os casfiblsfas, na

'ot J' V. senRAO - A Historiografia Poftuguesa. Doutrina e Critica. Sftculo XVI/I. Lisboa:
EditorialVerbo, 1974 (votume ilt), 160-162.
]lln c N. da stLVA, A. M. XeSpnruHn , op. cit., 19,20 e 27.

.:: A C N. da S|LVA, A. M. HESPANHA , op. cit., 21.
"'A. C. N. da SILVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,32 e 33.
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esteira da teoria aristot6lica sobre a naturalidade da Indole dos povos ou

influenciados pela nogSo providencialista de Portugal (em que o pais era tido

como basilar na economia da SalvagSo cristd), acreditavam que a identidade

portuguesa era um dado natural, intrinseco d condigEo de se ter nascido em

territ6rio portuguds, considerando contra-natura toda a inovagSo que a

contradissesse. Os segundos, os estrangeirados, enquadrados pelo

pensamento iluminista, estavam convictos que a identidade do reino era um

dado cultural e hist6rico, resultante dos costumes e das pr6ticas s6cio-politicas.

Esta fltima nogSo relativizava, em fungSo das circunstAncias do ternpo e do

espago, as formas pelas quais essa identidade se manifestava, abrindo a

possibilidade de estas serem revertidas, caso desagradassem ou fossem

tomadas por inadequadas3l2.

Outra das reacA6es a esse sentimento de decaddncia, paralelamente ao

conflito entre casfibrsfas e estrangeirados, e por ele amifde contaminado, foi a

afirmagSo das hist6rias sectoriais, com as quais se especificam a

individualidade natural de cada regi6o, cidade ou vila e as diferengas que as

distinguiam entre si, que passavam pela topografia, pela flora, pela cultura e

pela historia, todos factores determinantes para o temperamento dos seus

habitantes e para a sua identidade colectiva - dai a muito frequente utilizagSo

do termo patia para denominar a cidade ou a vila a que se pertencia. No que

respeita dr situagSo particular de Evora, 6 o proprio sentimento de decadOncia

que tem uma apurada expressSo local, com os eborenses a tentar contrariar a

estagnagSo em que a cidade se encontrava desde que a corte deixara de ali

assentar, mesmo que temporariamente.

Como verific6mos antes, ao longo do s6culo XVll, com a paulatina

fixagSo do centro de poder que era a corte numa capital, Evora vai padecer de

uma continua diminuigSo do seu protagonismo politico e, consequentemente,

da sua populagao313. Os autores que intentaram opor-se a esse declinio

fizeram-no atribuindo uma individualidade muito pr6pria a cidade3la,

3t2 A. c. N. da slLVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,19 e 20.
3'3 A. C. GOUVEIA - "Estrat6gias de interiorizagilo da disciplina". Histlria de Portugal. O Antigo
Regime (1620-1807). Ed. J. Mattoso. S./.: Circulo de Leitores, 1993 (vol. 4),415; A. C. N. da
SILVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,19.
"o Que por vezes 6 comum i da regiSo em que estS integrada, o Alentejo. Ambas, cidade e
regi6o, comungam de um car6cter guerreiro, servido pelas maiores fortificag6es do reino e pelo
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fundamentada na sua antiguidade e na relevdncia da sua historia, qualidades

que compensavam a grandeza perdida de uma cidade que tinha chegado a

ambicionar ser capital, em fungSo das quais eram referenciados todo o
reposit6rio de t6picos comuns a este g6nero de abordagens. Atenda-se como,

por exemplo, o dominio mugulmano n6o deixa de ser visto como um factor de

perturbagdo da identidade cristi da cidade, embora sem que a sua heranga

seja totalmente exclulda, pois, est6 no cerne da sua inclusSo na geografia do

Reino de Portugal, gragas d intervengio de Geraldo Sem pavor31s.

A forma como partilham a abordagem que fazem do periodo mugutmano

faz parle de um grupo de topos que pauta todos estes textos e que inclui a
filiagSo no tratado seminal de Andr6 de Resende, a afirmagSo da identidade da

cidade em primeiro lugar pela Hist6ria, o recuo da sua ancestralidade at6 ao

perlodo pr6-romano, a enunciagSo dos Godos como progenitores dos reis

portugueses e a valorizagSo dos modelos da cultura cl5ssica e da religiosidade

crist6316 - o alcance cronol6gico do final de cada texto 6 variSvel conforme a

6poca da sua redacgio. Reconhecemo-los em Diogo Mendes de Vasconcelos,

com o Livro V do Municipio Eborense (Liber Quintus de Antiquitate Municipii

Eborensls, 1593); Gaspar Estago, no trecho das suas Varias Antiguidades de

Poftugal (1625) que dedica a Evora; na sequdncia de textos complementares

da Evora llustrada (c. 1718) de Manuel Fialho e Ant6nio Franco e da Evora

Gloriosa (1728) de Francisco da Fonseca.

o conego da s6 de Evora Diogo Mendes de Vasconcelos (1szg-1sgg)317

era amigo de Andr6 de Resende e foi essa posigio que lhe ter6 permitido apor

algumas anotag6es da sua autoria A primeira edigSo das Antiguidades da

Lusitdnia (Libri Quatuor de Antiquitatibus Lusitanae a L1cio Andrea Resendio

olim inchoati et a lacobo Menoetio Vasconcello recogniti atque absoluti, Evora,

"valor e fidelidade" donaturais, entre os quais se integram perfeitamente as figuras do general
romano sert6rio e de Geraldo sem Pavor. A. c. N. da slLVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,zg.
1]]n c N. da stLVA, A. M. HESPANHA, op. cit.,26.
1lin c N. da S|LVA, A. M. HESPANHA,, op. cit,19-2s.
"" Nascido em Alter do Chio, o padre Diogo Mendes de Vasconcelos era sobrinho do bispo de
Viseu, D. Gongalo Pinieiro, por quem foi educado at6 d ida de este eclesi6stico para Fianga
como embaixador de D. JoSo lll, continuando entSo a sua instrug6o num colegio de Bord6us
reitorado por Andr6 de Gouveia. Estudou Direito Can6nico e Civil na UniversidaOl Oe Toulouse,
formagSo que concluiu na Universidade de Coimbra em 1543, onde tamb6m se doutorou.
Frequentou ainda as universidades de Orledes e Paris. Os seus m€ritos valeram-lhe uma
nomeagSo de fidalgo da Casa de D. Jo6o lll. Foi embaixador de Portugal ao Concilio de Trento
e o cardeal D. Henrique lomgou-o c6nego da 56 de Evora e inquisidoidesta cidade, cargo que
deixou de exercer em 1573. Foi nesta cidade alentejana que morreu.
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1593) e complementd-la com um Livro V do Municipio Eborense, que sabia

estar no plano original daquela obra318, no qual inclui a biografia do antiqu6rio

eborense a que j6 aludimos. Os tr6s textos (Hist6ria da Antiguidade da Cidade

de Evora, Livro V do Municipio Eborense e Vida do Lecenciado Andre de

Rezende escripta por Diogo Mendes de Vasconcelos) foram publicados por

Bento Jos6 de Sousa Farinha na sua ColecA1o das Antiguidades de Evora em

17g531e.

Sintetizando e consolidando com mais rigor muita da inforrnagSo j6

veiculada por Andr6 de Resende na Hist6ria da Antiguidade da Cidade de
4
Evora - especifica, por exemplo, o passo da Historia Natural em que Plinio

alude a Liberatitas lutia (livro lll, capftulo Xll)320 -, o Livro V do Municipio

Eborense de Diogo Mendes de Vasconcelos interessa-nos sobretudo pelo

modo como deixa patente o valor e a operacionalidade das antiguidades para o

conhecimento hist6rico, presentes desde logo nas circunst6ncias que

envolveram alguns dos achados arqueol6gicos do autor de As Antiguidades da

Lusitdnia. Designadamente, por que se apercebe do valor hist6rico dos

vest[gios materiais que, tanto para as gerag6es ancestrais como para as

contemporAneas, haviam sido tomadas como entulho a reaproveitar ern novas

construg6es. Assim sucedeu, segundo os "apontamentos de nosso Rezende

posto em mem6ria", com o achamento de "cinco cepos de mdrmore postos por

igual antigamente no muro velho junto a Porta nova, os quaes todos faziam

hum s6 letreiro, e queixasse de que foram arrancados e esmigalhados pelos

alvineos: dos pedagos dos quaes h6 hoje n' uma torre do convento de S. Joam

este letreiro truncado". Ou com o da "pedra partida, e com alguas letras de

menos", arrancada por Andr6 de Resende "das mSos dos trabalhadores [...],

318 "O quinto livro, comegou-o a escrever numa pequena folha, na qual restam tio-s6 vinte e
cinco linhas, tal como segue: <<Comecei este livro por Evora, de que sou natural, mas de forma
a que possa agora falar mais sucintamente, visto que em tempos publiquei em lingua
portuguesa uma pequena hist6ria acerca da sua antiguidade e reuni muitos materiais acerca do
mesmo assunto no Apologdfico dedicado a Francisco Nunes de Beja e bastantes coisas no
livro dedicado a Quevedo Toledano>'. D. M. de VASCONCELOS - "Ao mui s5bio e piedoso rei
de Portugal D. Henrique, primeiro deste nome, faz votos de plena felicidade Diogo Mendes de
Vasconcelos". As Antiguidade da Lusitdnia. A. de RESENDE. Lisboa: Fundagio Calouste
Gulbenkian, 1996, 62.

"' Com a refer€ncia de que esta reedigio traduzia do Latim a versSo original editada por
Martim de Burgos, em Evora, no ano de 1593. D. M. de VASCONCELOS (1785), op. cit.,37.
"o Andre de Resende cita a mengSo de Plinio ao "sobrenome Liberalidade Jltia" de Evora, mas
nio indica em que obra deste autor romano. A. de RESENDE, op. cit., 24 D. M. de
VASCONCELO (1785), op. cit.,11.
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quando os pedreiros occupados na fudagam da lgreja [da Graga] comegavam

de a quebrar, e a meter na parede sem mais escolha"321. porque embora hajam

"obras e testemunhos que o poder dos tempos" apaga, outras hd "cuja

lembranga se nam pode apagar e delir de todo em tamanha enfiada de annos,

tantas destruig6es de Hespanha e tamanho esquecimento das cousas

romanas, e tam desafigurado acabamento de toda antiguidade.

Pois hd hy ainda alguns rastos da antiguidade, dos quaes qualquer pode

discorer, quam avondoza foy antigamente esta Cidade de fortes e, ctaros

varoes"322. Entre esses restos destacavam-se as "muralhas antigas,que inda

hoje h6 hi, e vulgarmente se chama cerca velha, Quinto Sertorio os lavrou

depois da guerra Celtib6rica, [...].
Eram estes muros lavrados de pedras quadradas, com fortes ameias, e

torres, postas em seus lugares, tam seguras, e de tam nociga fabrica, que

depois de tantos s6culos, e tam desvairada mudanga de tempos, ainda hoje se

v€em pegas inteiras delles"323. Mas tamb6m as "duas grandes torres que dizem

foram edificadas por Sisebuto huma das quaes se ve junto 6 praga na rua de

Sellaria, outra perto da lgreja de s. Tiago da parte da porta principal", ou

objectos bem mais diminutos, como moedas da 6poca goda32a. o terem

sobrevivido ds desventuras da passagem do tempo capacitava estes objectos a

transmitirem ao presente o que a sua 6poca tinha sido, embora nio sem a
intervengSo de uma abordagem interpretativa por parte de arque5logos e

antiqudrios, quer das suas caracteristicas fisicas, quer do local e da situag6o

do seu achamento. Por exemplo, a posslvel descoberta de duas inscrig6es

epigrSficas na 6rea onde estava a ser constru[da a lgreja de Nossa Senhora da

Graga, como vimos por mais de uma vez, uma delas referente a uma pretensa

est6tua de homenagem a L0cio Vaconio Paulo, um edil, questor, perfeito e
sacerdote romano, que teria sido levantada no f6rum da cidade romana,

conduz Diogo Mendes de Vasconcelos i hipotese de ter sido ali ou nas

proximidades que estaria localizada "a Praga da cidade no tempo dos

Romanos porque isto apontam os mesmos letreiros"3zs. Esquecia-se,

lil o u de vASCoNCELOS (1785), op. cit.,77 e 82.
11'o ru de VASCoNcELos (rzesi, op. cit.,z4 e7s.
'23 D. M. de vASCoNcELos (tzes), op. cit.,44 e 4s.
lli o na de vASCoNcELos (rzas), op. cit.,e3.
325 D. M. de VASCoNCELoS (tzasi, op. cit.,zs -77.
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que lhe "mereceu ser neste Reino a segunda depois de Lisboa"32e. outro dos

factores do prestigio de Evora entre as cidades insignes de "Hespanha" era,

em conformidade com os topos seguidos por este g6nero de literatura, o ter

sido "pdtria" de S. Vicente e de suas irmds, Sabina e Cristeta, todos m6rtires

cristaos33o. Acrescia a amiudadamente citada antiguidade de Evora, que

recuava a muito antes da 6poca dos imperadores Diocleciano e Maximiano e

que era comprovada, de acordo com Gaspar Estago, pelos vestlgios

arquitect6nicos do palScio de Sert6rio, sobre os quais havia sido levantado o

convento do Salvador, do aqueduto mandado construir pelo mesmo Sert6rio, o

qual fora "renovado por el rei Dom Jo6o lll', da antiga muralha romana

(edificada novamente por Sert6rio) e de um formoso p6rtico de colunas

corlntias que teria existido, at6 ao s6culo XVl, na actual praga do Geraldo,

fronteiro d igreja de Santo Antao331. Se as alus6es ao pal6cio, ao aqueduto e

ds muralhas pretensamente construldos por iniciativa de Sert6rio eram

recorrentes desde Andre de Resende, a noticia respeitante d exist6ncia de um

p6rtico romano na Praga Maior constitula uma novidade:

"Era este Portico, huma das mais famozas pegas dos Romanos que
se conservava, nom digo eu somente nas Hespanhas, mas no Mundo:
era composto de tres arcos triunfaes ornados de diversas ordens de
columnas, alquitraves, frizos, nichos, e estatuas de precioso marmore,
occupava toda a largueza da Praga: passavam de trezentas as columnas
que delle se arrancaram e dellas se conservam ainda muitas nos Pagos
da lnquizigam, nos Conventos de S. Francisco, e Espirito Santo, e nas
cazas particulares dos CidadSos; das quaes eu conservo huma, no Pateo
das que tenho na Carreira do Menino Jesus, e parece-me que o Atrio da
lgreja da Cartucha de Evora se compoz de muitas pegas do dito Portico.
O qual assi era alterozo e realgado que afrontava, e cobria a alta e muy
fermoza Bazilica de S. Antam que ao pe delle fundou o Cardeal Dom
Henrique: e deste pretexto se valeram os Jezuitas para fazerem que o
Cardeal, sob cor de dezafogar a sua obra, negoceasse com seu irmam o
senhor Rey D. Joam lll que mandasse arazat o dito Portico, e assi se
fez per hum Decreto do dito Rey, que eu vi, no muito curioso, e rico
gabinete do Padre Jos6 Lopes de Mira, grande esquadrinhador de
antiguidades, e muy bem fadado nas descobertas dellas. Disse que eu vi
o decreto, e ainda me parece que n6o basta isto para se crer que em
taes tempos, por tal Rey, e tal Prlncipe, e nos olhos de Mestre Andr6 de
Resende, Gaspar Barreiros, Diogo Mendes de Vasconcelos, e infinitos

"'G. ESTAQo, op. cit.,113 e 114.

"o G. ESTAQo, op. cit.,114.
"'G. ESTAQO, op. cit.,123-125.
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outros homens sabios e dados 6s antiguidades, que entam moravam em
Evora, se desmanchasse e destruisse, e apagasse tal memoria"332.

como podemos aferir, conforme o narrado por Estago, o pretenso

portico teria sido demolido por instAncia do cardeal D. Henrique junto de seu

irm5o, o rei D. JoSo lll. lnfluenciado pelos Jesultas, o seu motivo para tal acAio

terd sido o desafrontamento da rec6m reconstrulda igreja de S. Antdo (1571).

Seguindo a prdtica habitual desde a ldade M6dia, os elementos arquitect6nicos

sobreviventes, os mais nobres, as colunas, foram aproveitados e integrados

noutras construg6es. A descrigSo de Estago menciona os Pagos da lnquisig6o,

os conventos de S. Francisco e do Espfrito Santo, a igreja da Cartuxa e casas

de particulares, incluindo a do pr6prio narrador.

A exist6ncia deste p6rtico 6, contudo, posta em causa pela aus6ncia de

meng6es noutros autores, tanto anteriores como posteriores a Estago. Andre

de Resende alude efectivamente a um "p6rtico em o mais alto da cidade"333,

mas, como not6mos atr6s, estaria a referir-se ao templo romano. O pr6prio

Estago, quando diz que parte das colunas do antigo p6rtico fora aproveitada

nos Pagos da lnquisigSo, estaria a confundir a possibilidade dessa adaptag6o

ter acontecido com a assimilagdo do que restava do templo por aquele ediflcio,

que por essa altura havia j5 acontecido (foi-o por volta de 156833a). Sucede que

tendo nascido em Evora em 1560, 6 muito provdvel que Gaspar Estago tenha

ainda conhecido o presumivel p6rtico ou arco durante a sua infAncia, pois, a ter

realmente existido, s6 teria sido demolido perto de 1571, ano da construgio de

S. Antdo. Ora, se Estago tivesse realmente ainda convivido com o p6rtico da

Praga Maior, causa estranheza que a sua rinica fonte de informagio sobre

aquele monumento fosse o presumivel decreto de D. JoSo lll a ordenar sua

aluigSo, a que teve acesso no gabinete do padre Jose Lopes de Mira, um

proflcuo antiqudrio eborense. Sendo assim, restam-nos apenas drividas e

incertezas acerca da fiabilidade do afirmado por Estago sobre o dito

1l'z^c. eSrneO, op.cit.,124 e 125.o"'RESENDE, Andre, op. cit.,1g.
334 Nesse ano, o cardeal D. Henrique, nas fung6es de lnquisidor Geral do Reino, ampliou o
Paldcio da lnquisigSo, tendo, para esse fim, solicitado que a Cimara doasse a travessa que
separava o Tribunal do Santo Oficio dos agougues (isto 6, o antigo templo romano) para
99n{ru1r 1ov39_depend6ncias nesjg espago disponivel. Voltaremos a este assunto no capituto
lV. S. P. F' MENDES - Antigo Tribunal da lnquisigdo. Evora. Evora. Fundagao Eugenio de
Almeida, 2003,4.
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monumento. Dtividas e incertezas que se manteriam nio fosse o narrado pelo

Padre Ant6nio Franco sobre a construgio do Aqueduto da Agua da Prata na

sua obra Evora llustrada, terminada por volta de 1722, passivel de trazer

alguma luz sobre a questSo.

Mais adiante, deter-nos-emos com maior atengSo no contexto da

redacgso da Evora tlustrada e no seu autor. Por agora, concentremo-nos

apenas no capitulo XVlll do Livro ll. Aqui alude-se d exist6ncia na Praga Maior

de "um chafariz com um magnifico portico e muitas e grandes colunas de

m6rmore", mandado erigir por D. Jo6o lll para a distribuigSo da Sgua conduzida

pelo rec6m construldo Aqueduto da Agua da Prata. O seu levantamento terd

obrigado d trasladagSo do pelourinho da cidade para uma zona da praga onde

estaria um outro chafariz, este da 6poca de D. JoSo ll (era abastecido de Sgua

por uma nora), que, para esse efeito, foi prontamente aluido. O seu

desaparecimento ficou a dever-se d vontade do cardeal D. Henrique, que o

substituiu, com a permissdo de seu sobrinho D. Sebastido, pela fonte "mui

copiosa" e "nobilissima" que actualmente permanece fronteira d lgreja de Santo

Anteo335.

Por uma carta dirigida pelo cardeal-infante D. Henrique, a 21 de Agosto

de 1570, ao Juiz, aos vereadores e aos procuradores de Evora, ficamos a

saber que aqueles eram informados da chegada d cidade de Afonso Alvares336,

cavaleiro fidalgo da casa do cardeal, para, por ordem do rei, erigir a fonte

henriquina da praga do Geraldo e "desfazer" um arco que atravessava a Rua

da Ancha, assim como o chafariz e p6rtico "aonde agora corre a agua da

prata", de modo a "ficar terreiro diante da porta principal da igreja de Santo

Antio". Como vemos, embora seja clara a refer6ncia i existdncia de um

chafariz e um p6rtico na Praga Maior, n6o h6 qualquer mengSo d plausibilidade

da segunda ser uma obra dos romanos. Acrescente-se ainda que alude

unicamente ao Col6gio do Espirito Santo como destinat6rio das colunas

maiores do p6rtico da Praga Maior - " [...], e porque ha-de mandar levar para o

collegio da Companhia as columnas grandes e as mais que servirem do portico

"' Padre A. FRANCO, op, cit.,133.
"t Afonso Alvares era mestre-de-obras das fortificag6es do reino e foi nomeado, nesse ano de
1570, por falecimento de Manuel Pires, mestre das obras do cano da Agua da Prata de Evora e
mestre das obras reais da comarca do Alentejo. S. Viterbo, op. cit., vol. l, 12-15.
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vos agradecerei parecer-vos bem porque el-rei meu senhor me tem d' ellas

feito merc6r1337.

Estago certamente confundiu o chafariz porticado quin hentista,

possivelmente desenhado a romana, com uma estrutura efectivamente

romana. Quanto d ordem de demoligdo emitida por D. Jo6o lll na posse do
padre Jos6 Lopes de Mira, destinar-se-ia talvez ao chafariz quatrocentista, do

reinado de D. JoSo ll, para dar lugar i recolocagSo do pelourinho. E provdvel

que a origem do equfvoco de Gaspar Estago resida na possibilidade do

chafariz quatrocentista ter aproveitado uma preexistGncia romana, hip6tese que

Trilio Espanca aparentemente defende33s e que encontra consistdncia no que

as Mem6rias Paroquiais de Evora, datadas de 1758, noticiam sobre a freguesia

de s. Ant6o, apesar de ali se atribuir a D. Jodo lll a adaptagdo do p6rtico:

"Defronte deste Templo [lgreja de S. Antio] estava hum p6rtico
romano, com tr6s arcos triunfais, ornado de diversas ordens de colunas
alquitravas, frizos e nichos, e est6tuas de preciozo marmore, que occupava
com pompoza prespectiva todo o largo da Praga, o qual transformou em
fonte El Rey D. JoSo Terceyro, dirigindo a elle o curso da agoa da prata,
que principiou a correr no mesmo em 153s, e porque esta grande fabrica
com a sua corpolencia impedia a vista, ou eclizava o prospecto da
magestosa fabrica do mesmo Templo, o mesmo serenissimo senhor
Cardeal Rey fundador delle, mandou demollir t5o honrada antigalha, de
que s6 se approveytarSo as grandes colunas, que hoje estdo no grande
refeyt6rio dos Padres da companhia desta cidade, as da lgreja do
convento de valverde, e as que est6o no tranzito da sanchristia do
Convento de S. Francisco, e para que se nio estranhasse a falta desta
precioza memoria, o mesmo Prlncipe mandou fazer substituir em seu
Iugar, a soberba fonte, que nelle se v6 chamada da praga, [.,.]"..t.

3" A transcrig6o da missiva do cardeal-infante D. Henrique d CAmara de Evora foi transcrita em
G' PEREIRA - Estudos Eborenses. Historia - Arte - Arqueologia. A Egreja de Santo Antdo.
Evora: Minerva Eborense, 1887,7. O documento terd sido desioberto poi Cunha Rivara nos
arquivos do municfpio, ele assim o afirma quando a sua transcrigSo, traduzida para frances, foi
publicada pelo Conde Athanasius Raczynski no Les Arts 

-en 
Poftugat em 184. C. A.

RACZYNSKI - Les Afts en Portugat - Llttres adr6sses a la Societd Artistilue et Scientifique de
e*gr!i! et accompagnds de documents. paris: Jules Renouard, Lib., 1g46, i62.
"o "A designagSo de Praga Grande, ou Praga Maior,6 remota e a sua primeira referencia 6
conhecida desde 1286, data da reuniio prJblica celebrada entre D. Dinis e o Senado Municipal
no adro de Santo Antoninho, capela e albergaria da Ordem do Templo que o cardeal-infante D.
Henrique mandou arrasar, assim como o p6rtico romano que enobrecia o recinto e cavalgava
uma fonte medieval de gdrgula leoninas, para construir a igreja paroquial de Santo Ant6o,'. T.
ESPANCA (1996), op. cit.,44.
"'M. L. B. GRILO - "o Concelho de Evora nas Mem6rias Paroquiais de 1758 (Conclus6o)". A
cidade de Evora. Evora: cimara Municipal, ll s6rie, 1994-1995 (no. 1),134e 13i.
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Parece-nos duvidoso, por6m, que caso esse aproveitamento tenha de

facto sucedido, os outros autores, a comegar por Andr6 de Resende, lhe

fossem indiferentes ou o ignorassem, pois nio lhe fazem qualquer referdncia.

Mas, independentemente da veracidade hist6rica do narrado por Gaspar

Estago, 6 de sublinhar o seu comentdrio a lamentar o presumivel

desaparecimento do p6rtico, no qual encontramos, em relagSo a Evora, a

primeira manifestagSo do que hoje designamos como consci€ncia patrimonial:

"Disse que eu vi o decreto, e ainda me parece que n6o basta isto para se crer

que em taes tempos, por tal Rey, e tal Prlncipe, e nos olhos de Mestre Andr6

de Resende, Gaspar Barreiros, Diogo Mendes de Vasconcelos, e infinitos

outros homens sabios e dados 5s antiguidades, que entam moravam em

Evora, se desmanchasse e destruisse, e apagasse tal memoria". Para at6m do

sentido de perda de um vestfgio material do passado aqui expresso, o discurso

de Estago incorpora o conceito abstracto de "mem6ria" na realidade material do

objecto arquitect6nico. Ao designar o p6rtico com a expressSo "tal mem6ria",

mem6ria e p6rtico deixam de ser entidades aut6nomas e passarn a ser

significado (a mem6ria) e significante (o p6rtico). O valor deste 0ltimo reside

exclusivamente na sua capacidade de informar o presente sobre o tempo da

sua construgSo. Podemos ent6o falar numa pr6-conscidncia patrimonial que

virl a estar presente na Evora ltustrada do padre Manuel Fialho (1646-1718)340,

manuscrito em quatro volumes a que Ant6nio Franco (1662-1732)341 dar6

'o' Padre jesuita nascido em Evora, filho de Ant6nio Fialho e Margarida Pais, entrou na
Companhia de Jesus daquela cidade em 1659, com treze anos. Segundo o testernunho do
padre Antonio Franco, seu contempordneo, interrompeu os seus estudos em Evora para
continud-los em Lisboa, num convento da mesma ordem. Regressar6 d sua cidade natal para
prestar votos, passando ali quase todo o resto da sua vida, com breves interrupg6es durante os
ass6dios de Evora, tendo-se entdo deslocado, juntamente com outros frades da ordem, para
Montemor e, durante o primeiro cerco d cidade, em 1663, para Lisboa. J. V. SgnnAO (974),
op. cit., 163; A. de GUSMAO - "lntrodug5o". Evora ttustrada. Padre A. FRANCO. Evora:
Edig6es Nazareth, 1945, V - lX.
341 Nascido em Montalvdo (bispado de Portalegre), entrou na Companhia de Jesus com quinze
anos, em 1677. Foi professor de Humanidades e Ret6rica na ilha de S. Miguel (Agores), mestre
de Novigos em Lisboa, Evora e Coimbra, perfeito do Recolhimento dos lrm6os em Evora e
reitor do Col6gio de Set0bal. Escreveu Promptu1rio de Syntaxe (Evora, 1699), lmagem do
Col5gio Apost6lico do glorioso Padre S. Ant6nio de Pddua, nos treze dias da sua devogdo
(Lisboa, 1709), lmagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus no Real Col6gio do
Espirito Sanfo de Evora (Lisboa, 1714), lmagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de
Jesus na Cofte de Lisboa (Coimbra, 1717), lmagem da Virtude em o Noviciado da Companhia
de Jesus no Real Col1gio de Coimbra (Evora, 1719,2 tomos), Novena da esclarecida virgem e
mdrtir Santa Bdrbara (Evora, 1725), Contramina gramatical com que se desvanecem diversas
notas e assunfos, que um curioso imprimiu contra as gramdticas e ern especial contra a Arte do
Padre Manuel Atvares (sob o pseud6nimo de Francisco da Costa Eborense, Evora, 1731),
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continuidade e em que Francisco da Fonseca (1668-1738)342 se basearA para

escrever a sua Evora Gloriosa (1728).

A primeira versio do manuscrito da Evora ttustrada 6 fruto de cerca de

20 anos de trabalho do padre Manuel Fialho, os 0ltimos da sua vida. A
acreditar nas palavras do pr6prio, transcritas porArmando de Gusmio, a sua

primeira intengdo foi fazer a hist6ria dos prelados eborenses, d semelhanga de

umas que tinham sido realizadas, d altura, para as dioceses do Porto, de Braga

e de Lisboa. Todavia, n6o lhe permitindo a documentagdo disponlvel

desenvolver e aprofundar o tema como desejaria3a3, resolveu dar noticia de

todos os aspectos do passado da cidade, eclesi6sticos e seculares, profanos e

sagrados3aa. Tendo redigido a Evora tlustrada at6 perto do seu falecimento,

ocorrido em 1718, a obra faz a hist6ria da cidade alentejana desde a sua

posslvel fundagSo at6 dquela data. O contributo do padre Ant6nio Franco teve

inicio nesse ano de 1718, continuando a hist6ria da cidade dai at6 1722, a

lmagen do primeyro seculo da Companhia de Jesu em Portugal (2 volumes) e lrnagen do
segundo seculo da Companhia de Jesu em Poftugal. Traduziu lndlcuto lJniversal: iont'm
distlnfos em suas c/asses os nomes de quasifodas as cousas que hd no mundo e o nome de
tddas as aftes e ciincias (Evora, 1760) do padre Francisco Pomey A. de GUSMAO, op. cit.,
xxt - xxilt.
342 Baptizado Francisco Duarte, este padre jesuita nasceu em Evora, em cuja universidade
estudou e recebeu o grau de mestre em Humanidades e Filosofia. Foi em Lisboa, no entanto,
que entrou no noviciado da Companhia de Jesus, no ano de 1686. Passou pelo Funchal, onde
ensinou Humanidades no col€gio da ordem; Viena, na qualidade de confessor do conde de
Vilar-Maior (D. Fernando Teles da Silva) quando este se deslocou d capital austriaca para
concluir as negociag6es do enlace de D. JoSo V com D. Maria Ana da Austria e corn o padre
Alvaro Cienfuegos, ministro de Carlos Vl em Lisboa, em 1715, para tratar do testamento de D.
Jodo- Tomds Henriques de Cabrera, almirante de Castela; Roma, novamente corn o padre
Cienfuegos, entretanto eleito cardeal (em 1720); e Sicilia, para tomar posse do bispado da
CatAnia e do arcebispado de Monreal em nome do citado cardeal Cienfuegos. Embora ainda
tenha regressado a Portugal, serd em Lisboa que vem a morrer. Para al6m da obra aqui em
causa, escreveu Compdndio da vida de S. JoSo Nepomuceno (sob o pseud6nimo de Afonso
Franco, Viena, 1708 e Lisboa, 1712), Embaixada do conde de Vilar-Maior, Fernando Teles da
S/va d Corte de Viena, e viagem da rainha nossa Senhora D. Maria Ana de Austria, de Viena d
corte de Lisboa, com uma nottcia das provincias e cldades por onde se fez a jornada (Viena,
1717), Panegyricus primo utyssrponensls (1717), Breve resumo da vida do ien. p. Ant6nio
Vieira (em Castelhano, Barcelona, 1734), Maria Santissima, mfstica cidade de Deus, breve
comp1ndio da vida e mistdrios de Maria, que nas obras da venerdvel Madre Soror de Jesus de
Aguda se cont5m... (Lisboa, 1738) e Nottcia dos Sanfos da Alemanha portodos os rneses do
ano (incompleta). Deixou em manuscrito, entre outros textos, Tratado das canonizag6es pelas
!^!Y!9r" quq s9 opuseram d beatificagdo do rev. Padre Josd Anchieta, da Companhii de Jesus.'"' "Com este intento comecei a observar o q podia servir e sair; mas desesperei de achar as
noticias, q eram necessarias pa o intento. Muitas vezes me queixo desta faita, pello discurso
dessas noticias, principalm.'" no numero marginal 482, em q procuro livrarme da culpa, q de
minha negligencia se me podia imputar nesta rbtta." n. de GUSMAo, op.cit.,lx.
"" As suas fontes foram, para al6m do evidente Andre de Resende,'Gaspar Estago, Aquiles
Estago, Martim Cardoso de Azevedo, Diogo Mendes de Vasconcelos, Gaspar'Barreiros,
Manuel Severim de Faria, entre outros. A. de GUStrlAO, op. cit., X, XV e 5. ., f,!;t'-f.,:.

:t ,,. ,,*.'
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0ltima data indicada no texto3as. Ndo deixou por6m de aprofundar, a partir da

documentagSo impressa e manuscrita in6dita que encontrou, o que o padre

Manuel Fialho sabia sobre alguns dos factos por ele narrados3a6. Analisaremos

a Evora ttustrada pela sua versSo mais completa, a do Padre Ant6nio Franco,

embora estando sempre conscientes que grande parte do seu conte0do se

deve a Manuel Fialho.

Logo no pr6logo ao leitor, Antonio Franco comega por destacar a cidade

de Evora como "uma das mais nobres e antigas da LusitAnia, assim no laico

como no sagrado", ou como uma "das mais antigas de Espanha", a primeira a

ser "fundada pelos netos de No6 apartada do mar, esteiro ou rio", e "que em

todos os tempos foi muito nobre"3o7. Eleva-a ao estatuto de mais im portante

cidade da LusitAnia romana - "cabega da Lusitdnia" -, que manteve at6 ao

periodo de Augusto, altura em que foi ultrapassada por M6rida3'8. A partir da

sua integragSo no reino de Portugal, s6o citados, descritos e por vezes at6

analisados os acontecimentos que se deram em Evora ou nos quais os

eborenses tiveram alguma forma de participagSo e as personalidades da

hist6ria do pais que ai nasceram, viveram ou passaram urna fase

particularmente marcante das suas biografias, tais como Nuno Alvares Pereira

(fez de Evora praga de armas), Diogo Mendes de Vasconcelos, Andr6 de

Resende, Frei Gaspar da Cruz, Aquiles Estago, Luis Mendes de Vasconcelos,

a conquista de Ceuta, a prisdo e execugSo do Duque de Braganga por ordem

de D. Jo6o ll, as bodas do principe D. Afonso, a conquista de Azamor, a crise

sucessoria que se seguiu ao falecimento do cardeal-rei D. Henrique, os motins

de Evora e a Restauragdo, etc.3ae

A abordagem que deste forma se desenvolve est6 eivada de um

nacionalismo comum na historiografia p6s filipina, aqui posto ao servigo do

prestigio da cidade natal dos dois autores, no contexto da valorizagSo da

hist6rias locais e regionais que caracterizam a transigSo do s6culo XVll para o

'ot A. de GUSMAo, op. clf., XXlll.
306 A. de GUSMAO, op. cit., XXlll e XXlv.
347 Padre A. FRANCO, op, cit.,5, 13, 15 e214.
'08 Padre A. FRANCO, op, cit.,32 e 33.
3ae Acontecimentos e personalidades que s5o devidamente enquadrados por sinteses dos
diferentes reinados, com descrig6es mais individualizadas a partir da dinastia de Avis. S5o
tamb6m de assinalar algumas das cortes realizadas em Evora e os eborenses que participaram
nas conquistas portuguesas e que acabaram mortos ou cativos em Alcdcer Quibir. Padre A.
FRANCO, op, cit., 74-77 , 82-84, 101-105, 116-122, 135, 136, 147-152, 154-1 59 e 169-174.
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XVlll. A comprov6-lo, a defesa que faz da legitimidade da candidatura de D.

Catarina (Duquesa de Braganga nascida em Evora) ao trono portugu6s durante

a crise dindstica de 1580 e o contributo dos motins de Evora de 1637 contra o

dominio filipino para a aclamagSo de D. Jodo, Duque de Braganga, corno rei de

Portugal3so. Na situagio especifica de Evora, valorizar o seu passado

subentendia a intengdo de conseguir atrav6s da hist6ria o prestlgio que a
cidade havia perdido quando, no s6culo XVll, deixou de ser urn centro

estrat6gico da coroa, de acolhimento da cofte351, e iniciou um processo de

estagnagSo e queda demogr6fica que, agravado pelo prolongamento das

guerras da Restauragao3s2, chegou a descer 18o/o na d6cada de 30 do s6culo

Xvlll. O padre Francisco da Fonseca escreve-o sem rodeios na Evora Gloiosa,
obra que publicou em 1728 e que assumiu como epilogo da Evora llustrada:

"14.000 vizinhos contou Evora no auge das suas gl6rias, hoje com as

fatalidades da peste, e guerra, e muyto mais com a auzencia da Corte, chora o

ver diminuida a mayor parte deste grande numero"353. A conjuntura das

motivag6es compensat6rias de ambos os religiosos jesuitas 6 verbalizada por

Ant6nio Franco no riltimo capitulo, o LVlll, do Livro ll:

"Foi esta cidade mui florente pela assistOncia antiga dos Senhores
Reis e dos Senhores ilustres, que nela tinham seus pal6cios. E no circuito
depois de Lisboa a maior do Reino, p6sto que por lhe faltar a assist6ncia
dos Principes e Senhores grandes, que sio os que em grande parte dio
alma is terras, especialmente ds que ndo tom contratos, esteja rnui
descafda, do que foi e o ficou mais, depois que a entrou e dominou, no ano

"o Padre A. FRANCO , op, cit.,156-1Sg e 169-176.
"' J. o. CAETANO, J. A. S. CARVALHO - "He nobreza as cidades haverem em ellas boas
casas. A prop6sito de dois palicios eborenses". Monumentos. Lisboa: DirecgSo Geral dos
Edificios e Monumentos Nacionals, 26 (Abril) ,2007, SA.
"'Que atingiram fortemente Evora, que se viu cercada e ocupada pelo ex6rcito de D. Joio da
Austria em 1663. J. V. SERRAO - UistOria de Poftugal. A Restauragdo e a Monarquia Absoluta
(1-640-1750). P6voa do Varzim: EditorialVerbo, 1982 (volume V), 53-56.
"' O n[mero de vizinhos indicado 6 claramente exagerado, mas fica a intengio de demonstrar
as raz6es da atrofia da cidade. O mesmo sucede com a contagem das portas da muralha. Se
tinha dez portas nos reinados de D. Afonso lV, D. Pedro I e D. Fernando, d altura da publicag6o
desta obra contava com menos tr6s, ou seja sete. F. da FONSECA (Padre) - Evora Gtoriosa.
Epilogo dos quatro tomos da Evora ttustrada, que compoz o R. P. M. Manoel Fiatho da
Companhia de Jesus. Roma: Officina Momarediana,1728,2. A sua interpretagio dos factos foi
certamente uma das fontes a que certamente recorreu o relator da freguesia da 56 das
Mem6rias Paroquiais de Evora em 1758: "No auge da sua grandeza contouEvora de des athe
quatorze mil vizinhos; hoje porem com a auzencia da corte, e outras fatalidades tem pouco
mais de quatro mil com doze athe treze mil pessoas". M. L. B. GRlLo, op. cit.,12o.
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de 1663, o ex6rcito Castelhano. Cousa 6 ordin6ria deixarem semelhantes
entradas mui prostadas as povoag6es que dominaram'354.

Na Evora llustrada, das diferentes dimens6es que comp6em a cidade, a

arquitectura e das que mais contribui para o seu enobrecimento,

nomeadamente a Catedral, a Universidade, o edificio do Tribunal do Santo

Oficio e os quinze conventos e col6gios de religiosos e religiosas que ali

existiam3ss. Com excepgSo da catedral, evidencia-se a modernidade dos outros

dois im6veis, dos 0nicos tr6s nomeados. O destaque que lhes 6 dado deve-se

possivelmente a sua qualidade arquitect6nica e, sobretudo, ?o que

representavam da importAncia de Evora para a lgreja portuguesa356.

Note-se que nos 4 livros e 172 capftulos em que a obra est6 dividida, a

fase da presenga moura, de714 a 1166, ocupa pouco mais que uma p5gina. A

partir da conquista da cidade por Geraldo Sem Pavor, a hist6ria da cidade

passa a ser, no seu essencial, a hist6ria dos seus bispos, arcebispos (a partir

do cardeal-infante D. Henrique) e prelados - por isso a Catedral 6 uma

refer6ncia material fundamental3sT - e da Companhia de Jesus358" A estrutura

narrativa fica completa com a hist6ria de todos os conventos, col6gios

(masculinos e femininos), Hospitais e Ermidas existentes na cidade, a qual

ocupa a quarta e 0ltima parte da Evora llustrada: conventos de S. Bento, Santa

35a Padre A. FRANCO, op, cit.,221. Je em 1669, na descriqSo que faz da sua visita a Evora, o
Principe Cosme de M6dicis, Duque da Toscana, explicava que apesar da cidade ter dado
origem a um grande n0mero de familias ilustres e titulares, que ali continuavam a ter as suas
casas e os seus haveres, quase todos de se tinham retirado para junto da corte depois da
aclamagSo de D. JoSo lV. Os poucos que haviam ficado, tinham sido obrigados a procurar
outra resid6ncia por causa da Guerra da Restauragio. Refere o mesmo que na cidade n5o
havia outro titular para al6m de D. Miguel de Portugal, o Conde de Vimioso. T. ESPANCA -
"Visitas de Embaixadores C6lebres, Reis, Principes e Arcebispos na Evora dos s6culos XV-
Xvlll". A Cidade de Evora, volume X, no.27-n'.28, 1952, 194.
"'Padre A. FRANCO, op. cit.,15.
356 A importAncia da Universidade para a cidade 6 indissoci6vel da ordem religiosa a que
pertencia, a Jesulta, da qual Manuel Fialho e Ant6nio Franco eram membros. Os 58 capftulos
do Livro lll sio totalmente preenchidos com a hist6ria da vinda da Companhia de Jesus para
Portugal, a sua instalagSo em Evora, a enumeragSo e a descrigio dos seus principais ediftcios
na cidade (Col6gio e lgreja do Espirito Santo, Col6gio da Purificagio, Col6gio da Madre de
Deus, Hospital da Universidade fontes, cercas, quintas), com destaque para a fundagdo e
construgSo da Universidade de Evora e a enunciagio dos seus reitores e principais religiosos,
prelados, lentes, doutores (seculares e religiosos) e mArtires. 56o ainda enunciados os autores
jesultas a nivel nacional e os benfeitores exteriores d Companhia. Padre A. FRANCO, op, cit.,
223-307.
357 Do capitulo XX ao XXXlll e do XLV ao XLVII do Livro l; do capitulo XXll ao XXIV, do XXXVI
ao XXXVlll e os capltulos L e Ll do Livro ll. Padre A. FRANCO, op, cit.,49-70,96-100, 138-
142, 160-166 e 192-197.
3s8 Padre A. FRANCO, op, cit.,44 e 45.
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M6nica, santa clara, santa Catarina de Siena, do Paralso, do calvSrio ou de

Santa Helena do Monte Calv6rio, do Salvador, de S. Jos6, de S. Jo6o Bapista,

dos Eremitas de s, Agostinho (depois de Nossa senhora da Graga), de s.

Francisco, de S. Domingos, de Nossa Senhora do Espinheiro (extram uros), (e

Colegio) de S. JoSo Evangelista, dos Carmelitas Calgados (depois do Carmo),

de Jesus de Valverde (fora da cidade), de Santo Antonio de P5dua, de Santa

Margarida (extramuros), santa catarina de Montemuro (fora da cidade), da

Cartuxa (extramuros), dos Carmelitas (ou de Nossa Senhora dos Rem6dios,

(extramuros) e dos Agostinhos Descalgos (ou de Nossa Senhora das Merc6s);

recolhimentos de Santa Marta, de Nossa Senhora da Piedade e das

convertidas; col6gios de s. Paulo, de s, Mangos, dos Meninos do coro, e dos

Meninos 6rfaos; lrmandade e Casa da Santa Miseric6rdia; e Hospital Real de

Evora35e.

Antigos eram o Aqueduto da Agua da Prata, o templo e a primeira

cintura de muralhas, estruturas que Franco identificava com a figura de

Sert6rio, em conson6ncia com os autores que o antecederam, por ele citados

frequentemente. O Aqueduto da Agua da Prata porque Franco mantinha que

este era um restauro ou uma reconstrugdo do primitivo romano, ordenada por

D. JoSo lll, e nio uma construgio de raiz360. o templo, que permanecia "de pr1"

na sua fungSo de agougue da cidade, era dado por Franco como "Mesquita" no

tempo "dos Mouros" e originalmente dedicado d deusa Diana por euinto
Sert6rio. Antonio Franco explica a dedicagSo dr deusa da caga a partir do

epis6dio da oferenda feita por um lusitano de uma corsa a Sertorio361, tirado

certamente dos par5grafos 10 e 11 da biografia do general romano incluida nas

Vidas Paralelas de Plutarco e que fora jA relatado por Frei Bernardo de Brito na

Monarchia Lusitana. Entre os dois, criou-se a lenda da devogao de Sert6rio a

"' Informa ainda sobre os restantes hospitais e albergarias da cidade, incluindo os j6
desaparecidos, sobre as freguesias e as ermidas de dentro e fora das muralhas e sobre as
imagens milagrosas de Nossa senhora. padre A. FRANco, op, cit., g11-a7s.
'o'A reconstrugdo do aqueduto foi complementada pela construgdo de sete fontes p6blicas,
com a fungio de distribuir a 6gua pela cidade, intra e extra muros: ChSo das Covas, porta
Nova, Praga e Porta de Moura e Praga Maior Rossio (cuja fonte Henriquina ter6 substituido um
monumental chafariz mandado erigir por D. JoSo lll quando da construgio do aqueduto), entre
a Cartuxa e a cidade e nas proximidades do Mosteiro de S. Bento. Padie A. FRANCO, op, cit.,
132 e 133.

I] "r, homem por nome Hispano lhe ofereceu uma corga pequena. Fingiu lha mandara
Diana, para por ela o avisar dos modos, que teria em se ciefend6r. por ser-especial devoto
desta Deusa lhe edificou em Evora um templo, que ainda hoje est6 de p6. Andando anos foi
Mesquita dos Mouros, e agora serve de agougue da cidade." iadre A. FRhNCo , op, cit.,2s.
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Diana por de trds da tradigdo que faz com que ainda hoje o edificio seja

comummente designado de Templo Diana.

Em relagio d muralha, Franco afirma que foi desmantelada por ordem

do rei D. Fernando, restando "em pe algumas t6rres e t ] alguns

fragrnentos"362:

"Foi EI-Rei D. Fernando pouco feliz no seu g6verno. Entre as cousas,
que n6le, e com tazdo, vituperam os escritores foi o mandar destruir os
muros com que o grande Sert6rio tinha fortalecido esta cidade. Eram de 25
palmos de largo, altura competente, e na face de fora todos de cantaria;
trds anos, dizem, que os gastara em os demolir.

tI
Encheram a El-Rei de suspeitas, de que a cidade e povos, fiados na

fortaleza de Evora, tomariam as armas contra 6le, e que convinha para sua
seguranqa demolir aquelas fortes muralhas. lsto bastou para desfazer uma
das mais ilustres mem6rias, que dos Romanos havia em Espanha. Dizem
que Sert6rio os fizera em um ano, o que parecer6 incrlvel a quem nio
considerar a grande pot6ncia de Sert6rio. D. Fernando, dizem, gastou 3
anos em os demolir."363

Na manifestagSo de pesar de Franco pela perda da "soberba obra" e
"insigne memoria da grandezade sert6rio"que era a cerca velha, pela qual o

respons6vel foi vituperado por "todos os escritores"364, reflecte-se uma

conscidncia pre-patrimonial equivalente d expressa por Gaspar Estago em

1625, aqui dirigida a uma estrutura edificada que, perdida a eficdcia da sua

fungSo defensiva, tinha adquirido um valor cultural decorrente da convicAio de

que tinha acompanhado a biografia da cidade desde o tempo dos Romanos,

agora concentrado no que restava dos muros e nas torres que tinham

sobrevivido d demoligSo. Valor esse que ndo se referia a uma evocagio

generalista ou a uma idealizaglo abstracta do passado, mas a uma realidade

362 O rnotivo desta decisSo por parte de D. Fernando, segundo o autor, ter6 sido o receio que
este monarca tinha que os eborenses, cansados do conflito militar que aquele rei mantinha
com Castela, se revoltassem contra ele. Esse receio foi instigado por dois irmSos proximos de
D. Fernando, Vasco e Lopo Rodrigues, alcunhados de Faganhas, moradores na cidade, em
casas sitas fora dos muros e que tinham inimigos a viver intramuros, cujas moradas desejavam
ver destruidas. Padre A. FRANCO , op, cit.,70.
363 Padre A. FRANCO, op, cit., Og e ZO.

'uo Padre A. FRANCO, op, cit ,27. t de salvaguardar que a avaliagSo negativa da decisao de
D. Fernando de demolir a cerca velha de Evora estava tamb6m contaminada pela perspectiva
pouco abonat6ria do reinado fernandino que dominou a historiografia portuguesa entre os
s6culos XV e XlX. A governagdo de D. Fernando era vista como o periodo de desordem que
preludiava o momento de conflito e transformagdo que foia crise de 1383-1385, uma mudanga
din6stica. Sobre o tema ver R. C. GOMES - D. Fernando. Casais de Mem Martins, Rio de
Mouro: Circulo de Leitores, 2005,128,129 e247-258.

206



historica muito concreta, como se percebe pela reconstituigSo do possivel

percurso da primeira cinta de muralhas de Evora que Franco prop6e no

capitulo XXXlll do Livro ll, com base nos vestigios que conseguiu identificar no

Pal6cio dos Condes de Basto, junto da Ermida de S' Mangos, na rua dos

lnfantes, na entrada do chamado terreiro de Alvaro Velho, na designada Torre

de Sisebuto (na rua da Selaria), na torre fronteira ir lgreja de Santiago, no

col6gio dos Padres de s. Paulo, no Pal5cio dos condes de Figueiro e

Vilanova, no Convento do Salvador, no arco de D. lsabel, no Pal6cio dos

Duques de Cadaval (Torre das Cinco Quinas) e no Convento dos Loios365. 6

perimetro que estas edificag6es definiam correspondia ao da cerca velha, logo,

em concreto, d Srea da Evora rollloh?,,goda, moura e dOs primeiroS tempOs a

seguir d sua conquista pelos cristSos'

Cerca velha, templo, aqueduto, universidade, igreja do Espirito Santo,

conventos, col6gios, ermidas, hospitais - o destaque dado aos edificios na

Evora llustrada, que lhes chega a conceder capitulos inteiros, coloca-os a par

das personagens e dos acontecimentos como protagonistas da narrativa da

historia da cidade. Ao faz6-lo, Evora llustrada consolidou definitivamente a

arquitectura como fonte prim6ria do conhecimento do passado, torna-o

verific6vel, e consagra-a como a dimensSo fisica, isto 6 concreta e

percepcion6vel, da antiguidade que Evora pretendia representar' Essa

consagragio ficou a dever-se d maior atengSo que os eruditos seiscentistas e

setecentistas deram aos s6culos mais recentes da hist6ria da cidade,

especificamente ao periodo que vai do XIV ao XVl. Para as 6pocas anteriores d

conquista cristi, devido d escassez ou inexist6ncia de vestigios arquitect6nicos

passlveis de afirmar a antiguidade da cidade, 6 o bem arqueol6gico, sobretudo

o registo epigr6fico, que ainda domina. Mostra-o exemplarmente o caso

extremo da Historia das Antiguidades de Evora de 1739, escrita por Amador

Patrfcio, pseud6nimo de Martim Cardoso de Azevedo, no s6culo XVll366'

'u'Padre A. FRANCO, oP, cit.,70 e71.
,* Sibemos muito pouco'sobre este Martim Cardoso de Azevedo. Apenas que terd nascido em

E";;, que foi padie jesulta, que era dotado, segundo Barbosa Machado' de "feliz engenho",
,,genio jovial" e de uma invulgar cultura histoiica. lnocOncio Francisco da Silva diz que

p"oisiveimente faleceu em 1614lna sua terra natal. lmpressa apenas em 1739, asua Hist1ria
'das 

Antiguidades de Evora circulou na sua versSo manuscrita desde provavelmente os inlcios

do s6culo xvll. A obra 6 dedicada a um tal Francisco Mendes, possivelmente o seu patrono. l.

F. da SILVA - Diccionario Bibtiographico Portuguez. Lisboa: lmprensa Nacional, 1862 (tomo
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Consideramo-la um caso extremo porque a sua versdo da historia de

Evora, formulada segundo o modelo das cosmogonias antigas367, 6 assaz

fabulosa e fantasista com o prop6sito de, num registo "carnavalesco", parodiar

o empenho de antiquSrios e eruditos em vincular os grandes homens e

acontecimentos das historias biblica e greco-romana ao passado de Evora368 e

de Portugal36e - a intencionalidade explicar6 o ter publicado sob o pseud6nimo

de Amador Patricio. Os principais alvos da sua s6tira parecem ter sido Andr6

de Resende, Gaspar Estago e Frei Bernardo de Brito.

E particularmente ir6nico com Andr6 de Resende quando, aos muitos

beneficios que o humanista eborense diz terem sido concedidos por Sert6rio d

cidade, Amadeu Patrocinio acrescentou a fundagSo da Universidade de Evora

e do Semindrio37o. Com Gaspar Estago, coincide na sinalizag5,o da casa de

Sertorio sob a lgreja do Salvador, na Praga do Peixe371. Frei Bernardo de Brito

6 citado amiudamente na Historia das Antiguidades de Evora372 e sdo

evidentes as apropriag6es factuais que Amador Patrfcio faz da Monarchia

Lusitana. Encontramo-las, a estas 0ltimas, na precisSo cronol6gica com que

alguns dos acontecimentos s6o enunciados3T3 ou na localizaqilo da presenga

Sexto), 152 e 153; V. SERRAO (974), op. cit.,165 e '166; D. R. CURTO - "Os Louvores da
Parvoice". Peninsula. Revista de Esfudos lb6ricos, no 1 , 2004, 194 (n. 10).

'u' lsto 6, dos mitos da formagSo do mundo. Sobre o assunto, ver W. BURKERT - Mito e
Mitologia. Lisboa: Edig6es 70, 1991 , 47-53.
368 5, Evora localiza o nticleo original de onde saiu a populagSo que povoou o territorio
portugu6s. A. PATRICIO, op. cit., 13.

'u'D. R. CURTO (2004), op. cit.,194 (n. 10); E. HUBNER, op. cit.,44-46; c. pEREtRA- "Evora
Romana. 1" Parte. O Templo Romano. As lnscrig6es Lapidares". Esfudos Eborenses. fiivora:
Edig6es Nazareth, 1947 (l vol.), 41. A ter em atengSo como a partir do Livro D6cimo, da
conquista de Evora por Geraldo Sem Pavor, depois de passar pelo perlodo da presenga
isldmica na Penlnsula, em que inventa nomes sem qualquer sentido para os reis mouros, o seu
discurso fica limitado a uma enumeragdo simples - sem qualquer inversio, alteragSo ou
observagSo humoristica - dos reis portugueses e da sua descenc6ncia at6 D. Filipe ll. A.
PATRICIO, op. cit.,264-295 e 323-342.
"oA. PATR|CtO, op. cit., i51.
"'A. PATRICIO, op. cit.,1Sg.
372 "E neo sei com que fundamento Fr. Bernardo de Britto diz na sua Monarchia se fallava a
lingua Caldaica: por6m na6 posso reprovar historiador de tanta authoridade. Cada hum siga o
que lhe parecer, que eu com o nosso Belefio digo, e affirmo, que os primeiros fundadores de
Evora fallavSo a mesma lingua, que hoje fallimos". A. PATRICIO - Hist6ria das Antiguidades
de Evora. Primeira Pafte. Evora: Officina da Universid ade, 173g, 11.3" Frei Bernardo de Brito estabelece a data do dihivio em 1056,2906 anos antes do
nascimento de Cristo. Amador Patrlcio p6e Evora a ser fundada 2106 anos antes do
nascimento de Cristo e 200 anos depois do dil0vio, por Elbura, hermafrodita que teve dois
filhos, Evora e Evorinho. F. B. de BRITO, op. cit., f. 4v; A. PATRICIO, op. cit., 1 , 2 e 6.
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das figuras mitologicas de Atlante e H6rcules na Lusitilnia3Ta. Seria tamb6m

Frei Bernardo de Brito que estaria em causa quando Amador Patricio aborda a

devogSo de Sert6rio pela deusa Diana, particularidade da sua biografia, tal

como Plutarco a estabeleceu, que vimos ser narrado na Monarchia Lusitana: o

da corga que Sert6rio terd feito crer ter-lhe sido oferecida pela deusa Diana375.

Ainda acerca de Diana, Amador Patricio explica que a divindade era

natural de Evora e que fora ela a construir o seu pr6prio templo na cidade, com

a ajuda dos eborenses, onde chegou a viver com as suas ninfastTt:

"Os Eborenses conhecendo sua determinagSo lhe conced6rSo tudo,
offerecendo-lhes ajuda, e companhia na obra, que queriSo fazer. os quaes
em pouco tempo acabdrlo huma obra muito sumptuosa, e de muita
fabrica, que foi o affamado Templo de Diana naquelle lugar onde agora
estSo os agougues de carne junto d lnquisigdo"377.

Alheando-nos do caracter fant6stico da narrativa, propria da natureza

satfrica do texto, merece a nossa especial atengSo a designagSo concedida ao

templo romano de Evora, "de Diana". Esta serd anterior a Manuel Fialho e

Ant6nio Franco (dr sua Evora llustrada), a quem se convencionou atribuir a

paternidade da ligagSo estabelecida entre aquela divindade cl5ssica e o

templo. Assim o concluimos baseados na data provdvel do falecimento de

Martim Cardoso de Azevedo (ou Amador Patricio), em 1616378, conforme o

indicado por Francisco lnocdncio da Silva, muito antes do inicio da redacASo da

primeira versio da Evora llustrada, a de Manuel Fialho, comegada por volta de

1698. Ao indicador cronologico juntamos a alusio que Ant6nio Franco faz a

como Martim Cardoso de Azevedo misturava nas "antiguidades verdadeiras" e

deduzia delas "t6das as fSbulas com uma grata caddncia, e com tanta

374 Amador Patricio coloca-as * Atlante, de quem descendem as amazonas, e H6rcules, filho de
J0piter - a residir especificamente em Evora. F. B. de BRITO, op. cit., f. B, 19 e 20; A.
PATRICIO, op. cit., 31-34.
"'A. PATRlcto, op. cit.,1s4.
376 A narrativa de Martim Cardoso de Azevedo conta como a deusa Diana passeava com
amigas suas por um bosque circunvizinho de Evora quando se deparou com um grupo de
refugiados gregos que procuravam chegar i cidade, para a[ se acolherem. Diana, ao constatar
o quSo os Gregos se encontravam "destrogados, e miseraveis", enviou-lhes "algum presente, e
refresco". Aqueles, pelas vicissitudes passadas durante a viagem por mar, tendo prometido
construir um templo dedicado d primeira coisa que em terra lhes desse alfvio, cumpriram a sua
promessa pouco tempo depois de chegarem a Evora, edificando-o com a ajuda dos eborenses
e dedicando-o a Diana. A. PATRICIO, op. cit.,32 e 33.
377 A. PATRIC|o, op. cit.,33 e 34.t" Ver nota 365.
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sisudeza, que quem nio sabe o que 6, ficarl qudsi crendo o que le'37e. A

eviddncia de que Ant6nio Franco conhecia a Historia das Antiguidades de

Evora antes da edigdo que chegou at6 n6s, datada de 1739, garante a que d

Evora llustrada apenas devemos a primeira refer6ncia d responsabilidade

directa de Sertorio na dedicagSo do templo romano de Evora d deusa da caga,

formalizando te6rica e historicamente uma denominagdo que dever6 ser

anterior ao proprio Amador Patricio, visto que 6 tamb6m sujeita ao seu humor.

Diana faz parte de um largo grupo de personagens mitol6gicas e figuras da

historia antiga que Amador Patrlcio p6e a nascer ou a residir em Evora380.

Aludindo d era pr6 diluviana ou apropriando-se da mitologia greco-latina e

da narrativa historiogr6fica romana, que correlaciona com antiguidades

eborenses verdadeiras e ficticias, Martim Cardoso de Azevedo ou Amador

Patrlcio cria uma narrativa fabulosa que tenta sarcasticamente tornar credivel

manipulando a interpretagSo dos vestigios materiais do passado no sentido da

confirmagSo da pretensa veracidade da sua Historia das Antiguidades de Evora

chega ao ponto de ilustrar o texto com representagOes gr6ficas de

antigu idades forjadas.

Uma pedra gravada achada "no outeiro do Conde de Bastos, curvando-

se naquella torre, que est6 quasi damnificada", autoriza-o a dizer que Evora

fora habitada por Gigantes antes do dihivio3t', "os quaes moreirdo naquella

parte, aonde agora est6 o Collegio da Companhia"382. A inscrigdo por ele

inventada permitiu-lhe ironizar com os pruridos expressos pelo antiqu5rio

eborense em relagSo ds "origens e antiguidades fabulosas" que o obrigavam a

cingir-se ao encontrado em "autores dignos de f6", em "escrituras de pedras"

37'Padre A. FRANCO, op, cit.,5.
"o Do panteio dos deuses greco-romanos, em Evora nasceram J0piter, Juno, Minervina,
Perseu, Vulcano, Cupido, Aquiles e Pros6rpina; viveram Danae, as nove musas (num monte
pr6ximo da cidade, perto do Convento de S. Bento), V6nus, Jasio, P6ris, Orfeu, Euridice. Da
historia antiga, em Evora nasceram Homero (junto ao pago da InquisigSo, onde estava a
cocheira do arcebispo), Clcero, Virgllio e Ovidio; viveram Arist6teles, Platdo, Alexandre da
Macedonia (foi sepultado na cidade) e Jflio C6sar. A. PATRICIO, op. cit.,7, 16,22,25,26, 39,
40,43,48, 50, 64, 66, 73, 103, 107,151,152,190 e 193.
38i Alude certamente aos gigantes referenciados em G6nesis 6: 1-8, cujos pais eram anjos que
se sentiram atraidos pelas filhas dos homens e, desobedecendo a Deus e renegando a sua
natureza divina, as tomaram como esposas, e que foram destruidos no dil0vio.
382 lntenta inclusivamente uma possivel transcrigSo do registo epigr6fico: "As quaes letras, que
deviSo ser as que naquelle tempo os Gigantes costumavam, em nosso Portuguez querem dizer
o seguinte: Briar6o, e mais Tipheo / Tem entrado em conselho, I Para combater o Ceo".
lnforma ainda que a dita pedra fora integrada na estrutura de um portal localizado nas traseiras
da lgreja do Espirito Santo e que dava acesso a um p6tio. A. PATRICIO, op.cit.,32 e 33.
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ou no que os olhos ainda pudessem ver e que o impediam de recuar para al6m

da 6poca de Viriato383. No escudo da cidade, encontrado "Em tempo Del-Rey

Diniz fazendo-se os muros por aquella parte da Porta do Rocio", e que

representa um cavaleiro cristSo empunhando uma espada (presumivelmente

Geraldo Sem Pavo$ e ladeado pelas cabegas de dois mugulmanos que terS

degolado, Martim Cardoso de Azevedo vd uma metamorfose da representagdo

de Perseu, her6i da mitologia grega, segurando a cabega da Medusa. Conta

como Perseu entrou em Evora com a cabega da Medusa descoberta, a qual,

em sintonia com a capacidade que o mito atribui ao olhar daquela personagem

mltica, converteu em pedra quatro pajens que acompanhavam o her6i. Afirma

ainda que as quatros esculturas de atlantes que ornamentam a fachada da

lgreja da Graga - sentados sobre as pilastras laterais e segurando langas de

ferro nas mSos - s6o esses quatro pajens, ali mandados colocar pelo rei D.

Jo6o lll38a. Encerremos este pardntesis e retomemos a an6lise da Evora

llustrada.

A consagragdo do valor documental da arquitectura na Evora tlustrada

tamb6m mostra que este dependia tanto das qualidades (est6ticas, materiais e

estruturais) intrinsecas do objecto arquitect6nico em causa como da sua

circunstdncia particular de representante da condigio hist6rica da entidade

mais ampla que era o nricleo urbano de Evora. O que possibilita que essa

condigSo historica se possa reflectir tamb6m, inovadoramente, no perfil e na

morfologia da cidade. O padre Francisco da Fonseca f6-lo na Evora Gloriosa

com um tom de po6tica idealizagSo que so encontra paralelo na formulagSo

pldstica da lluminura do Foral da cidade de 1501, Francisco da Fonseca

"'A. de RESENDE (1963), op. cit.,13 e 14.

"o'[.^.], e caminhando Pers6o por diante chegou a Evora em cima do seu cavallo Pegaso com

a cabega de Medusa na ponta de huma langa. Os Eborenses o receb€r5o com muitas festas, e
por ser 6 bocca da noite havia muitas lumindrias, e fogos fazendo elle a entrada por onde
agora he a rua do Pago, onde estavSo quatro pagens cada hum com sua facha acesa na mio
para o acompanharem, e chegando Pers6o com a cabega de Medusa pela trazer descoberta
subitamente os quatro pagens se converteram em pedra, onde ficardo para sempre at6 o
tempo Del-Rey D. JoSo o lll, que fazendo aquelle Convento de Nossa Senhora da Graga p6s

estas quatro figuras de pedra no frontespicio sobre o coro da maneira, que hoje estio, e se
chamSo os Meninos de Nossa Senhora da GraEa. A nossa cidade de Evora tomou por armas
ao mesmo cavalleiro Pers6o com a cabega de Medusa na ponta da langa, pondo em cima as
armas antiguas, que er6o os dous rostos de Evora, e Evorinho, e he de notar, que Evora
sempre teve as mesmas armas, ainda que com diferente sentido, e historia; porque neste
principio teve ao cavalleiro Pers6o com a cabega de Medusa, e hoje tem o cavalleiro Geraldo e,

as cabegas de Mouros, que servido devijias na torre de S. Bento, [...]'.A.PATR|ClO, op. cit.,

30-32.

2tt



descreve "a antiquissima e gloriosa cidade de Evora" como estando "sentada

em uma colina, tdo docemente levantada, que apenas se percebe a subida; e

t6o proporcionadamente alta, que domina quatro, e cinco 169uas de planfssima,

e fertilissima campanha; terminando-se a vista; ou com o horizonte perdido em

si mesmo, ou com as serras d'Ossa, Portel e Alcdgovas, que a cercam em

distdncia de algumas l6guas. O formoso complexo dos seus edificios levanta-

se em forma de magestoso anfiteatro; a que os muros servem de guarnigSo, as

torres da 56 de Coroa". Acrescenta ainda que "As ruas de Evora sdo belas,

porque planas, alegres e direitas, e largas, e ornadas de nobres edif[cios,

assim sagrados como profanos. Tem diversas pragas, todas famosas, e

enobrecidas com fontes de m6rmore, daquela perene 6gua, a quem deu o

nome de Prata; n6o sei, se o cristalino da veia, se o custoso da fdbricarr385. 4
referdncia implicita ao Aqueduto da Prata ("o custoso da fdbrica") faz a

passagem da descrigSo da panordmica geral da cidade para a enunciagSo de

alguns edificios que ent6o j6 se haviam tornado em marcos referenciais da

paisagem urbana de Evora e que eram a 56, o Tribunal do Santo oficio, "que

foi o primeiro de Portugal", a "Universidade Regia e Pontificia, que foi a

segunda; dquele deve apureza da f6, a esta aluz da ci6ncia", mais os quinze

conventos de religiosos de ambos os sexos, "tio numerosos, como

observardes h6 dentro dos muros, e mais pouco diante deles"386.

Os edificios citados, aos quais se deve juntar ainda o templo romano,

congregam o que Kevin Lynch designa de imaginabilidade da cidade, ou seja

det6m a capacidade "de evocar uma imagem [mental] forte num dado

observador" e fazem de Evora uma urbe "altamente imagin6vel (aparente,

legfvel ou visfvel)", podendo "ser compreendida para al6m do tempo como um

modelo de grande continuidade, com numerosas partes distintas interligadas

clarament""387. As imagens que esses edificios evocavam consistiam, para

Francisco da Fonseca, nas cinco categorias que faziam as cidades c6lebres: o

serem antigas na fundagSo (templo), valorosas nas armas (os muros),

domicilios da piedade (Tribunal de Santo Oficio), S6s de Pontifices (Catedral),

claustro de religiosos (conventos femininos e masculinos) e academia de

"5 F. da FONSECA (padre), op. cit.,2 e3.
386 F da FoNSECA (padre), op. cit.,3.
'"'K. LYNCH - A lmagem da Cidade. Lisboa: Edig6es 70, 1999, 1g e20.
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letrados (Universidade)388. Eram estas as "Excellencias, e Prerrogativas da

Cidade de Evora", assunto a que o livro de Francisco da Fonseca se dedicava

e que estava significativamente sintetizado no titulo escolhido de Evora

Gloriosa. A gl6ria - assente na antiguidade, no herolsmo, na religiosidade e na

academia - era a continuidade que interligava as partes distintas que eram os

edificios, a imagem mental que a cidade suscitava em Francisco da Fonseca e

que ele desejava preservar com a publicagSo do seu texto.

Legitimado pela subordinagdo dos edificios do passado d categoria de

Antiguidade, Francisco da Fonseca permite-se elogiar a arquitectura medieval

da Se de Evora - "soberbo edificio de tr6s naves, e outras tantas torres, ornado

de belissimas capelas, e rico de preciosos ornatos"38s. ApreciagSo anSloga 6

emitida nas Memorias Paroquiais eborenses em 1758, apelidando-se a[ o

edificio da catedral de "templo magnifico", com uma "arquitectura gotica t6o

forte como bem dilineada" e os pilares que sustentavam as ab6badas das tr6s

naves - "Ou mOntanhaS de pedra de nOtavel grOSsura" - diSpOStOS "COm tal

semetria" que "despois de tantos seculos se admira a pericia do seu author"3eo.

Nas Memorias Paroquiais, a atitude favordvel d ordem gotica estende-se ainda

dr lgreja de S. Francisco, considerada "huma maravilha da arte" pela eximia

capacidade t6cnica que os seus construtores haviam demonstrado ao

conseguir cobrir a 0nica e vasta nave da igreja com apenas uma abobada

nervurada, assente em paredes pouco espessas3el. O efeito que a nave assim

388 Em conformidade com estas cinco categorias, o livro estava dividido em cinco partes: a
Evora Profana, a Evora Pia, a Evora Pontificia, a Evora Religiosa e a Evora Douta. F. da
FONSECA (Padre), op. cit.,1.
"' F. da FoNSECA (Padre), op. cit.,3.
:eo 4. colunatas do cruzeiro e da nave central davam-lhes uma "not6vel graga". OpiniSo da

responsabilidade do relator da freguesia da Se, o reverendo Francisco Garcia da Rosa. M. L. B.

GRILO, op. cit., 121.
3er 4. dimens6es da nave da lgreja de S. Francisco s5o 56 metros de comprimento, 13,5

metros de largura (com mais 7 metros nas capelas laterais) e 24 metros de altura. A aboboda

assenta em arcos torais distribuldos ao longo da nave e em nervuras secunddrias (que

garantem a estabilidade dos arcos torais com o travamento por arcos formeiros). A pouca

espessura das paredes 6 compensada por um complexo sistema de suporte, constitufdo por

poderosos contrafortes internos de alvenaria erguidos sobre as paredes divisorias das capelas
iaterais e por um sistema de parede dupla, que consiste na exist6ncia de dois muros laterais,
um interno, na base do qual se abrem os vdo dos arcos de acesso ds capelas laterais, e outro
externo. Entre estes dois muros, sobre as capelas laterais, corre uma galeria interna de

cobertura em quarto de clrculo e atravessada por grandes arcos-diafragmas, com a fungio de

arcobotantes. Quer a cobertura desta galeria interna quer os arcos-diafragmas ajudam a

descarregar o peso apoiado pelo pouco espesso muro interno no externo. J. C. V. da SILVA -
"A reconitruEso tardo-medieval da igreja". Monumentos. lgreia e Convento de S. Francisco de

Evora. Lisboa: DirecgSo Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, Minist6rio das Obras
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levantada sugeria ao relator da mem6ria da freguesia de S. Antio, a que

pedencia a lgreja de S. Francisco, o reitor Domingos Cardoso, era que a

ab6bada estava suspensa no ar3e2. Estas eram, do g6tico, opiniOes altamente

elogiosas num s6culo em que aparentemente imperava o paradigma da

est6tica classicista. Acrescente-se que essas opini6es foram proferidas por

Francisco da Fonseca e pelos autores das Memorias Paroquiais com uma

eloqudncia que contrasta com a timidez da adjectivagdo aplicada ao mesmo

estilo pelos autores a quem a Historia da Arte tem convencionado atribuir os

primeiros indfcios da sua revalorizagdo em Portugal, entre os anos de 1780 e

1821.

Em 1780, o naturalista Abade Jos6 Correia da Serra (1750-1823) dizia

encontrar belezas que o encantavam no Mosteiro dos Jeronimos, para logo de

seguida lamentar que o arquitecto daquele edificio n6o tivesse imitado as belas

formas da Gr6cia3e3. Em 1794, para o pintor e memorialista Cyrillo Volkmar

Machado (1748-1823), na ordem g6tica tudo era arbitrSrio, ndo havia "Ordem,

nem Belleza", tudo era feio e desproporcionado, logo nio merecia o "nome de

Architectura"3e4. Em 1812, um artigo sobre a Catedral da Notre Dame de Paris

publicado em O lnvestigador Poftuguez em lnglaterra, afirmava que os

"ediffcios Gothicos" despeftavam nos seus espectadores "huma serie daquellas

feudaes e monasticas visoens, que, [...], s6o, de todas as imagens a mais

P0blicas, Transportes e Habitag5o,2002 (no. 17), 19-23; J. F. C. RAMALHO, J. A. PESTANA,
A. R. G. LAMAS, A. S. GAGO - "lnterveng6es da DGEMN". Monumentos. lgreja e Convento de
S. Francr.sco de Evora. Lisboa: Direcgdo Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais,
Minist6rio das Obras Pfblicas, Transportes e HabitagSo , 2002 (no. 17), gT-111.
tn'" 

1...), e h6 huma maravilha da arte, por que sendo de grande aliura, e tendo de largo nao
entrando o v5o das Capellas, sessenta palmos, e duzentos e dezouto de comprido sem haver
parede, que exceda a grossura de tres palmos, nem passado as semalhas das Capellas
demais de dous tergos de altura, parece se firma no ar a sua abobeda por falta de
acompanhamento; [...]'. M. L. B. GRILO, op. cit.,135.
"' Di-lo numa carta dirigida a R. de Vagondy, editor da Encyctop1die M1thodique. De ressalvar
que d altura, e ate 1842, ano em que Francisco Adolfo Varnhagen utilizou a expressio
"arquitectura manuelina" pela primeira vez, aplicada ao Mosteiro de Santa Maria de Bel6m ou
dos Jeronimos, todos os edificios que actualmente classificamos como manuelinos eram
simplesmente tidos por g6ticos. J. A. FRANQA - A Afie em Portugal no S1cuto X/X Lisboa:
Livraria Bertrand, 1990 (volume l), 86 e 87. P. S. RODRIGUES - "A Arte como Met6fora da
Hist6ria". Garrett e asArfes. Actas do Ciclo de ConferOncias. Evora: Centro de Historia da Arte
da Universidade de Evora, 2002,15,23-25.
3no C. V. MACHADO - Conversaq6es sobre a pintura, escultura e architectura. Lisboa: Officina
SimSo Thaddeo Ferreira, 1794,71. Mais tarde, pouco antes de 18X, ja se consentia escrever
que em Portugal haviam obras de "grande magnificiencia, tanto no estylo Gothico, como no
Grego". C. V. MACHADO - ColecAdo de Memorias relativas ds yldas dos pintores, e escultores,
architectos, e gravadores poriuguezes, E dos Estrangeiros, que estiverdo em Portugal,
recolhidas e ordenadas por. .. Lisboa: lmprensa de Victorino Rodrigues da Silva, 1823, 160.
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delicioSa para huma phantazia romanesca", ressalvando, no entanto, que ndo

havia edificios no nosso pais com uma arquitectura susceptivel de exercer tal

influ6ncia no esplrito humano3e5. Em 1816, Pedro Alexandre Cravo6 admitia

que os mosteiros da Batalha e de Bel6m podiam ser obra-primas, mas somente

no universo peculiar do gotico - "talvez no genero gothico os melhores do

mundo". Para Cravo6, Atenas e Roma continuavam a Ser aS fontes de onde

emanavam o bom gosto, os preceitos da Arquitectura e a boa execugio em

Escultura3'u. Perto do final da sua vida, o escultor Joaquim Machado de Castro

(1731-1822) encontrava no gotico um "certo ar de atrevimento que o avisinhava

dO Sublime", mas Sem deixar de O entender COmo um "mesquinho gosto"3e7.

Em 1821, o escritorAlmeida Garrett (1799-1854), nas v6speras de redescobrir

o g6tico como um estilo belo e solene3es, proclamava-o nascido "entre ferros, e

sob a escravidao militar, e religiosa, langos curtos, muitos resquifes, rendados,

e COrtados saO o Seu Car6Cter e Cunho", ComparandO-o cOm a arquitectura

cl{ssica de "rasgos nobres, proporg6es em grande, poucos enfeites, simples

tud0"399.

3" O lnvestigador Portuguez em lnglaterra era, como o nome indica, um jornal editado em

lnglaterra desde 1811 por emigrados portugueses: Vicente Pedro Nolasco da Cunha, Bernardo
Lole Oe Abrantes e Castro e Jos6 Liberato Freire de Carvalho. A leitura poetica que fazem da

catedral parisiense - evocadora de imagens do passado, da imaginagSo e da fantasia - 6

claramente um t6pico da literatura romAntica, a que chegaram por influ6ncia da cultura inglesa

do inicio do s6culo XlX. O artigo em causa 6 assinado pelos redactores. "Literatura.

ContinuagSo das Cartas sobre Franga e lnglaterra. Carta Vl'. O lnvestigador Portuguez em

lnglaterra, volume lV, Agosto de 1912,198; P. S. RODRIGUES (2002), op. cit.,15 e 16.

"t Pedro Alexandre Cravo6 foi um arquitecto autodidacta e um marceneiro com oficina

afamada em Lisboa, no Largo das Duas lgrejas. Entre 1816 e 1817 publicou o Jornalde Bellas

Artes ou Mndmosine Lusitana. P. A. CRAVOE - "Artes e Officios. Da Estatudrria, e Escultura em

pedra em Portugal". Jornal de Bettas Artes ou Mndmosine Lusitana. Lisboa: lmpressio R6gia,

no. Xlll, 1816 (vol. l),207-209.
"' O conceito de sublime significa aqui a "belleza, elegincia, e magist6rio com que se vE

executada qualquer obra de Desenho, Pintura e Escultura'. J. M. de CASTRO - "G6tico".

Diciondrio de Escultura. Lisboa: Livraria Coelho, 1937, 50 e 64 (o manuscrito foi publicado

somente em 1937).
3e8 Aconteceu-lhe ao visitar a catedral g6tica de Worcester em lnglaterra, onde se havia auto-

exilado em 1823, depois da reacaio miguelista d RevolugSo de 1820. P. S. RODRIGUES

(2002), op. cit.,13 e 14.i" Carta de Almeida Garret a prop6sito do projecto de um monumento ir Liberdade do escultor
Joaquim Rafael a erigir no Porto, dirigida ao redactor do jornal portuense _Borboleta
Constitucionale publicada no no. 111 de 21 de Setembro de 1821. Citada por H. de C. F. LIMA

- Joaquim Rafael, pintor e escultor portuense - Breves notas biogrdficas e compilagdo dos

seus escrifos. Coimbra: lmprensa da Universid ade, 1921, 18 e 19. A ambiguidade das opini6es

acerca das arquitecturas medievais e tardo-medievais manteve-se, todavia, at6 d d6cada de

1830, ate aos textos fundadores de uma teoria e historia da arquitectura g6tica do arquitecto
Joaquim Possidonio da Silva (O que foi e 6 Architectura; e o que aprendem os Architectos fora

de Portugat, 1833) e do escritor Alexandre Herculano ("A Arquitectura G6tica" , artigo publicado

em O Panorama a 6 de Maio de 1837). Veja-se como em 1827, na Memoria Hist6ria Sobre as
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A prudencia com que escritores, adistas e teoricos encetaram a

reavaliagio do estilo g6tico a partir de cerca de 1780 contrap6e-se

efectivamente d eloqudncia que a antecede com Francisco da Fonseca e os

relatores das Mem6rias Paroquiais de Evora, pouco comedidos nos elogios d

catedral e a lgreja de S. Francisco. Ndo se pense, todavia, que essa

confrontagSo se deve a uma singularidade eborense. As opini6es

expressivamente favor6veis que os tr6s religiosos emitiram sobre a 56 e S.

Francisco ndo foram, na cronologia que as baliza, um fen6meno isolado.

Recorrendo novamente dr riquissima fonte hist6rica que sdo as Memorias

Paroquiais, mas agora ds de Lisboa, verificamos que jd aqui, em 1758, o

Mosteiro de Santa Maria de Belem e adjectivado de "magnifico" e o Convento

do Carmo 6 considerado "hum dos mais sumptuozos templos que tinha" aquela

cidadeaoo. Sobre o Convento do Carmo de Lisboa h6 ainda a dizer que tendo

ficado bastante danificado com o Terramoto de 1755, os frades seus habitantes

intentaram a reconstrugSo da igreja g6tica em conformidade com o seu estilo

original, sob a superintend6ncia de um padre carmelitaaol.

A evidente coer6ncia das opini6es, assim expressas inseria-se num

movimento mais geral da cultura artfstica europeia que vinha reapreciando e

valorizando as caracterlsticas formais e as qualidades estruturais do g6tico

desde finais do s6culo XVll. O seu inicio ter-se-ia dado em Frangaa02, onde o

Obras do Real Mosteiro de Santa Maria da Vict1ria, Vulgarmente Chamado da Batalha, Frei
Francisco de S5o Luis (ou cardeal Saraiva, 1766-1845) manteve essa ambiguidade, que em
alguns argumentos evolui para a clara contradigio. Se declara que o Mosteiro da Batalha 6 um
slmbolo da grandeza, da formosura e do sublime no pensamento e na arte, tamb6m acaba por
concluir que as construg6es goticas nio eram arquitectura e que os Gregos e os Romanos
tinham sido povos privilegiados porque havia sido apenas a eles que a Natureza tinha revelado
as proporg6es e as medidas que caracterizavam a arte cl6ssica. P. S. RODRIGUES (2002), op.
cit., 17.
ooo F. PORTUGAL, A. de MATOS - Llsboa em 1758. Mem6rias paroquiais de Lisboa. Lisboa:
Cdmara Municipal de Lisboa, 1974,93 e 226; P. S. RODRIGUES - "O Terramoto e a g6nese
da consciOncia de Patrimonio em Portugaf'. ACT|4. 1755: Catdstrofe, Mem6ria e Arte. Lisboa:

_Edig6es Colibri, Centro de Estudos Comparatistas, 2006, 251.
aor As obras decorriam jd em 1 757 e foram interrompidas com a extingSo do convento em 1835.
At6 a esse 0ltimo ano, a fachada sobre o Largo do Carmo foi substituida, foram-no tamb6m
trogos da parede Norte, as capelas da abside e parte da capela-mor. P. V. GOMES - "Tragos
de Pre-Romantismo na Teoria e na Prdtica Arquitectonicas em Portugal na Segunda Metade do
S6culo XVlll". Romantismo - Da Mentalidade d Criagdo Artlstica. Sintra: lnstituto de Sintra,
1986,235.
402 Excluimos desta an6lise a lnglaterra, onde nunca se deixou completamente de construir
segundo os parAmetros da arquitectura gotica do s6culo XVI ao XlX. Veja-se que no inicio do
s6culo XVlll, o viajante ingl6s John Breval, ao visitar Evora, classifica a sua catedral como um
majestoso casardo g6tico. L. PATETTA - L'Architettura dell'Ecleftismo. Fonti, teorie, modelli.
1750-1900.Milano: Citta'Studi, 1995, 142 e 143', A. M. CANTO, op.cit.,28g.

216



fisico e arquitecto Claude Perrault (1613-1688), tradutor dos Dez livros de

Arquitectura de Vitruvio para a lingua francesa (1673) e autor de Ordennances

des Cinq Esp6ces de Colonnes (1676), desenvolveu um ideal de arquitectura

baseado nas ordens cl6ssica e g6tica, entendendo esta 0ltima como nacional.

O factor "nacionalista" foi, de resto, fundamental para a perspectiva que os

Franceses tiveram do g6tico, encarado como o maior simbolo do passado

gaul6s, motivo pelo qual, a partir do riltimo quartel de seiscentos, se tornou

num incessante objecto de estudo, de orgulhosa divulgagSo e de constante

admiragaoao3. Em 1699, Jean-Frangois F6libien (1658-1733), outro franc6s,

publicava Dissertation touchant l'architecture antique et l'architecture gothique.

Pouco tempo depois,'o cl6rigo Jean Louis Cordemoy (activo entre 1709 e

1T40), autor do Nouveau traitl de toute I'architecture ou I'art de bastir utile aux

entre preneurs et aux ouvriers (1706), confessava-se admirador da sofisticagSo

t6cnica da arquitectura goticaaoa. Fora de Franqa, em 1678, um contemporAneo

de Perrault, o espanhol Juan Caramuel de Lobkowitx (1606-1682), um monge

cisterciense que foi bispo de Vigevano, te6logo, filosofo e arquitecto (para al6m

de cientista, jurista, linguista, gram5tico, music6logo, pol[tico, diplomata,

soldado, engenheiro, conde de Zen e membro do Conselho do rei), publicou

um tratado intitulado Arquitectura Civit Recta y Oblicua (em 3 tomos) que realga

as qualidades dos edificios g6ticos, designadamente a sua originalidade em

relagSo a gramdtica cldssica, a estrutura abobadada que ndo podia ser

desligada dos seus suportes e o sistema de ordens dos pilaresaos. Por volta de

1680, o arquitecto italiano Guarino Guarini (1624-1683) escrevia Architettura

,0, provam-no as obras hist6rico-liter5rias que, a partir dessa altura, sdo publicadas acerca das

grandes catedrais francesas: Notre Dame (por Andre Duchesne), Chartres (por Rovillard) e

Amiens (por De La Morliere). Comegam a ser tamb6m publicados numerosos guias que as

descrevem para aqueles que as visitam, como o dedicado a Chartres por Vincent Sablon em

167'1. Quando necessdrio, as catedrais sao reparadas ou reconstruldas em consonAncia com o

estilo gotico preexistente. Assim sucede com a catedral de Orleies em 1601 e com a Saint-

chapeileem 1631. L. PATETTA,op. cit.,175; J.-P. BABELON, A. CHASTEL, op. cit.,21-24e
'131-133; J.-M. LENIAUD, op. cit.,70 e71.
404 D. WIEBENSON - Los Tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. Madrid: Hermann

Blume, 1988, Bg, 124 e 188; G. GERMANN - Gothic Revival in Europe and Britain Sources,

lnfluences and tdeas. Cambridge. Massachusetts: The MIT Press, 1972, 19 F. CHECA

CREMADES, J. M. MORAN TURINA - Et Barroco. Madrid: Ediciones Istmo, 1989, 363.
oo5 para o seu conhecimento terSo certamente contribuido as viagens que fez pela Flandres,

pela Alemanha e pela Bo6mia e o ter vivido em Castela, todos territorios onde predominava a

arquitectura gotica. Caramuel foi ainda o primeiro autor a apresentar os exemplos das

catedrais de Sevilha, Salamanca e Milio. A. BONET CORREA - Figuras, modelos e imdgenes

en /os tratadistas espafio/es. Madrid: Alianza Editorial, 1993, 191-194,205-209,223.
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Civile, publicado postumamente em 1737 mas com fortes repercussoes por

toda a Europa, cujo 0ltimo capitulo, Dell'Ordine Gotico, reflectia o seu fasc[nio

pela ordem arquitectonica medieva406.

Todos estes arquitectos, te6ricos e memorialistas que intervieram entre

os anos finais de seiscentos e a primeira metade de setecentos fizeram-no sob

o ascendente da cultura artistica barroca, na qual, segundo Paulo Varela

Gomes, os elementos decorativos conferem um dinamismo e uma qualidade

simbolica a estrutura arquitect6nica de matriz clSssica (aos algados em

particular) que a torna num objecto leglvel e interpretdvel em termos

simultaneamente formais e religiosos, ou politicos, ou sociaisaoT. Sao estes

mesmos valores que eles encontram na arquitectura medieval e 6 a sua

percepgSo e o seu enaltecimento que os distanciam das precaug6es que os

autores de 1780 a 1821 puseram na reavaliagSo que empreenderam do estilo

gotico. Estes, sob a egide do rigor est6tico do neoclassicismo, concebiam a

arquitectura cldssica como o modelo de beleza ideal que sintetizava os mais

perfeitos arqu6tipos da realidade natural em formas depuradas e primdrias, em

que a estrutura e a dimensSo simb6lica coincidiam. No g6tico identificavam-se

com o ritmo e o rigor postos na distribuigSo dos elementos pelo corpo dos

ediflcios, mas rejeitavam a exuber6ncia dos ornamentos e a imaginagdo

plSstica que estilizava o referencial da realidade ao ponto de este, por vezes,

existir apenas como sfmbolo, evocagdo ou sugestSo; era neste aspecto em

particular que se concentravam as suas maiores reservasoos. Apenas o
lnvestigador PoftuguOs em lnglaterra e Joaquim Machado de Castro assomam

uma timida aproximagSo do gotico d nova categoria est6tica romdntica do

sublimeaoe, sugerindo que a sua arquitectura pode nio se encaixar

a06 Guarini passou por Lisboa, onde foi o arquitecto da desaparecida lgreja da Divina
Provid6ncia. G. GERMANN, op. cit., 15 F. CHECA CREMADES, J. M. MORAN TURINA, op.
clf., 86, 87 e 363.
oo' P. v. GOMES - A Cuttura Arquitect6nica e Aftistica e Poftugal no Sdculo XVl//. Lisboa:
Editorial Caminho, 1988, 48 e 49.
'o'p. s. RoDRtGUES (2002), op. cit.,11.
40e No seculo XVlll, o conceito de sub/ime est5 ligado ao terrivel, ao poderoso, ao
desmesurado, embora n5o com um sentido negativo, na medida em que suscita reacA6es
emotivas, sentimentos, sensag6es elevadas e nobres. Nomeia um valor est6tico alternativo d
harmonia e ao equillbrio cl6ssico. Tanto que subtime converge tendencialmente para o beto na
cultura alemd. Na lnglaterra, tem um papelaut6nomo e dialectico relativamente ao belo. Traduz
o que ndo cabe nos pardmetros est6ticos gregos e romanos, o inomindvel. P. d'Angelo - A
Estetica do Romantismo. Lisboa: Estampa, 1988, 133-137; M. D. Antiguedad; s. AZNAR - E/
Siglo XlX. El cauce de la memoria. Madrid: ISTMO, 1998, 93 e 94.
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completamente nas regras do gosto clSssico, mas e capaz de estimular

sensagoes e emogoes alternativas, excitantes e temerosas.

Tamb6m os memorialistas eborenses expressam a sua admiragSo pelo

sentido de ordem que subjaz d arquitectura g6tica, mas que neles 6 extensiva,

em concord6ncia com oS SeuS contempordneoS europeus, a riqueza

ornamental e a capacidade t6cnica de levantar edificios com a

monumentalidade da Catedral e de S. Francisco. Relembremos que aS

Memorias Paroquias evidenciam o born delineamento da Catedral e a simetria

com que os pilares da sua nave foram dispostos, factores que perpetuaram a

admiragio pelo seu arquitecto; que Francisco da Fonseca refere qu6o soberba

a 56 era com as suas tr6s naves e aos seus belissimos e preciosos ornatos; e

que a lgreja do Convento de S. Francisco era classificada, pelas mesmas

Memorias Paroquiais, uma maravilha da arte. E esta admiragSo ndo era mera

ret6rica. Novamente segundo o atr6s citado Paulo Varela Gomes, aquando da

renovag6o barroca da capela-mor da Catedral de Evora pelo arquitecto real

Ludovice, iniciada em 1718, a intervengSo pauta-se por um claro entendimento

do g6tico: fica estritamente limitada d Srea intervencionada, complementando e

n6o suplantando a preexistOncia, respeita a sobriedade decorativa dos

elementos exteriores e sublinha determinados aspectos da estrutura como a

verticalidade dos muros exteriores e as molduras arquitect6nicas, ou seja

aqueles que a cultura arquitect6nica barroca prezava no g6ticoa10'

O factor da "arquitectura nacional" que tanto favorecia o g6tico aos olhos

dos arquitectos e teoricos franceses 6, em Evora, substituido pela relevAncia

dos edificios da Se e de S. Francisco para a hist6ria da cidade, como fica

patente logo pela ateng6o que merecem, pelos acontecimentos e pelas

personagens que lhes sao associados e pelo destaque dado ao facto do

segundo destes templos ter sido a "primeyra Capella Real que houve neste

Reyno"411. E l6gico que assim o entendessem Francisco da Fonseca e oS

relatores das Memorias Paroqul,ais, visto n5o serem arquitectos, nem fil6sofos,

nem sequer lhes interessar uma reflexSo sobre a natureza das formas

410 Atitude que, na perspectiva de Paulo Varela Gomes, pautou as intervengOes barrocas em

edificios medievais em Portugal durante a primeira metade do seculo XVlll. A 56 de Evora

acrescenta os exemplos da fichada do Mosteiro de Alcobaga (1725), 9 qa! :el da Guarda

(1703), do Porto e de Lamego. P. V. GOMES (1988), op. cit., 47 e 48; P. V. GOMES (1986)' op'

cit.,231-235.
n" M. L. B. GRlLo, op. cit.,135.
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arquitect6nicas. Aquilo que os movia era a afirmagSo da condigio hist6rica da

sua cidade. A assungdo daqueles dois edificios, a Catedral e a lgreja de S.

Francisco, enquanto express6es, duas das mais relevantes, dessa condigdo

hist6rica converte-as em antiguidades - a primeira documentando a conquista

de Evora pelos cristdos e a segunda o desenvolvimento da urbe sob a
presenga da dinastia de Avis, ambas a importAncia da diocese. O que significa

que, tamb6m em Portugal, o conceito de Antiguidade havia deixado de estar

limitado ao universo da arquitectura e da arte romanas e da sua arqueologia,

passando a abranger construg6es das epocas sequentes, aquelas que

efectivamente respeitavam d hist6ria do Reino.

Desde 1721 que esta nova latitude do conceito de Antiguidade estava

formalizada e oficializada, por interm6dio de um alvard real, proclamado por D.

JoSo Y a 20 de Agosto daquele ano. De car6cter gen6rico, o alvar6 joanino

sobre a conservagSo dos monumentos antigos ndo tem qualquer relagdo

directa com a historia da cidade, mas os princfpios que dele emanaram foram

essenciais d definitiva consolidagSo do valor hist6rico de Evora e d imagem da

cidade que vinha a ser construida desde o s6culo XVl. Ver-se-d como de

seguida.
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Capitulo VI

Da Antiguidade ao Monumento Antigo.

Na sequ6ncia das leis de protecaSo ds Antiguidades decretadas em

lnglaterra por lsabel I (1560), na Dinamarca por Cristiano lV (1622) e na Su6cia

por Gustavo ll (1630), tamb6m Portugal teve a sua por alvar6 real de D. Jo6o

V, promulgado a 20 de Agosto de 1721a12:

"Eu El-Rey Fago saber aos que este Alvar6 de Ley virem, que por me
representarem o Director, e Censores da Academia Real de Historia
Portugueza, Ecclesiastica, e Secular, que procurando examinar por si, e
pelos Acad6micos os Monumentos antigos, que havia, e se podia6 descobrir
no Reyno, dos tempos, em que nelle domin6ra6 os Phenices, Gregos,
Persos, Romanos, Godos, e Ar6bios, se achava que muitos, que pud6ra6

existir nos edificios, estatuas, m6rmores, cippos, laminas, chapas, medalhas,
mo6das, e outros artefactos, por incuria, e ignorancia do vulgo se tinha6
consumido, perdendo-se por este modo hum meyo muy proprio, e adequado,
para verificar muitas noticias da vener6vel antiguidade, assi Sagrada, como

Politica; e seria muy conveniente 6 luz da verdade, e conhecimento dos
S6culos passados, que, no que restava de simelhantes memorias, e nas que
o tempo descobrisse, se evitasse este damno, em que p6de ser muito
interessada a gloria da Naga6 Portugueza, na6 s6 nas materias
concernentes 6 Historia Secular, mas ainda 6 Sagrada, que sio o instituto a

ar2 Apesar de no proprio alvari estar registado o dia 20 de Agosto, na Historia dos
Estabelecimentos Cientificos, Literdrios e Artisticos de Portugal de Jos6 Silvestre Ribeiro 6

indicada a data de 14 de Agosto de 1721. Esta segunda data corresponderia, no entanto,
conforme o indicado pelo Marqu6s de Alegrete (Manuel Teles da Silva), secretdrio da

Academia Real de Hist6ria Portuguesa, ao dia em que baixou d Mesa do Desembargo do
Pago. J. S. RIBEIRO - Historia dos Esfabe/ecimentos Scienffficos, Litterarios e Aftisticos de
Poriugalnos Successivos Rernados da Monarchia. Lisboa: Typographia da Academia Real das
Sciencias, 1871 (volume 1), 170; M. T. da SILVA - Historia da Academia Real de Historia
Portugueza. Lisboa: Officina de Joseph Antonio da Silva, 1727,312.
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que se dirige a dita Academia. E desejando eu contribuir com o meu Real
poder, para impedir hum prejuizo ta6 sensivel, e ta6 damnoso 6 reputagdo, e
gloria da antiga Lusitinia, cujo Dominio, e Soberania foi Deos servido dar-
me; Hey por bem, que daqui em diante nenhuma pessoa, de qualquer
estado, qualidade, e condigio que seja, desfaga, ou destrua em todo, nem
em parte, qualquer edificio, que mostre ser daquelles tempos, qinda que em
parte esteja arruinado; e da mesma sorte as estatuas, marmores, e cippos,
em que estiverem esculpidas algumas figuras, ou tiverem letreiros Phenices,
Gregos, Romanos, Goticos, e Arabicos; ou laminas, ou chapas de qualquer
metal, que contiverem os ditos letreiros, ou caracteres; como outro-si
medalhas, ou moedas, que mostrarem ser daquelles tempos, nem dos
inferiores at6 o reynado do Senhor Rey D. SebastiSo; nem encubra6, ou
occultem alguma das sobreditas cousas: e encarrego 5s Camaras das
Cidades, e Villas delle Reyno tenha6 muito particular cuidado em conservar,
e guardar todas as antiguidades sobreditas, e de simelhante qualidade, que
houver ao presente, ou ao diante se descubrirem nos limites do seu districto;
e logo que se achar, ou descubrir alguma de novo, dara6 conta ao Secretario
da dita Academia Real, para elle communicar ao Director e Censores com a
noticia, que se lhes participar, podera6 dar a providencia que lhes parecer
necessaria, para que melhor se conserve o dito monumento assi descuberto;
se o que assi se achar, e descubrir novamente, forem laminas de metal,
chapas, ou medalhas, que tiverem figuras, ou caracteres, ou outro-si mo6das
de ouro, prata, cobre, ou de qualquer outro metal, [..]; e as pessoas de
qualidade, que contravierem esta minha disposigSo, desfazendo os edificios
daquelles Seculos, estatuas, marmores, e cippos; ou fundindo laminas,
chapas, medalhas, e mo6das sobreditas; ou tambem deteriorando-as em
f6rma, que se na6 possad conhecer as figuras, e caracteres; ou finalmente
encubrindo-as, e occultando-as, al6m de incorrerem no meu desagrado;
experimentar56 tambem a demonstragSo, que o caso pedir, e merecer a sua
desattengio, negligencia, ou malicia; e as pessoas de inferior condigSo
incorrera6 nas penas impostas pela OrdenagSo do Liv. 5. Tit. 12. [...]"0".

Da transcrigSo parcelar do alvarA sobressai, em primeiro lugar, a sua

emanagSo da Academia Real de Hist6ria Portuguesa, criada no ano anterior

pelo mesmo monarcaolo, correspondendo aquele ao segundo decreto

produzido no quadro desta rec6m criada instituig6o. A Academia de Historia

havia sido fundada para fazer, em primeiro lugar, a hist6ria eclesi6stica do

reino - "que sempre deve ter o primeiro lugar, 6 a que em Portugal estava mais

imperfeita e diminutau4ls - e, depois, a profana. Para habilitd-la a cumprireste

seu principal objectivo, a primeira medida a tomar pelo rei foi dirigir, a 11 de

Janeiro e a 16 e 18 de Margo de 1721, uma ordem ao Patriarca, aos

arcebispos, aos bispos, aos cabidos, aos prelados seculares das Ordens

o" M. T. da SILVA, op. cit.,312-314.
o'o Foi por decreto de B de Dezembro de 1720 que D. Jo6o V ordenou o estabelecimento de
uma Academia Real da Hist6ria Portuguesa, a 4 de Janeiro de 1721 foram confirmados os
seus estatutos e a 6 do mesmo mds foi dotada com uma prestagSo anual de 1:000$000 reis. J.
S. RIBEIRO, op. cit., 169.
o" J. S. RIBEIRO, op. cit., s/p (Prologo).
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Militares, ds colegiadas e seus cabidos, ao Reitor da Universidade de Coimbra,

aos prelados superiores das religiOes, ds cAmaras das cidades e vilas do Reino

e aos prelados das cdmaras que todas as instituig6es e todos os.arquivos e

cart6rios do reino comunicassem a Academia os seus catSlogos e

documentos'16. Cerca de cinco meses depois, a complementar a recolha das

fontes documentais, D. Jo6o V, com o seu "Real poder", criava condig6es para

a conservagSo dos monumentos antigos, de modo a garantir a existdncia de

fontes materiais e arqueol6gicasalT, atribuindo a sua tutela d Academia Real de

Hist6ria Portuguesa, impondo a proibigSo do seu desaparecimento ou

destruigSo (parcial ou total) a toda a "pessoa, de qualquer estado, qualidade, e

condig6o", estabelecendo sang6es que penalizassem os incumpridores e

responsabilizando as c6maras das cidades e vilas pela sua conservagdo, dos

existentes e dos que viessem a ser achadosals. Ser o alvard o segundo decreto

directamente derivado da criagio da Academia de Hist6ria significa que os

edificios e os objectos enumerados importavam conservar pelo seu valor para

a "gloria da Naga6 Portugueza, na6 nas materias concernentes 6 Historia

Secular, mas ainda 5 Sagrada [...]", por serem um "meyo muy pr6prio, e

adequado, para verificar noticias da veneravel antiguidade" para confirmarem o

relato escrito. Quer isto dizer que se passou a um nlvel mais objectivo da

interpretagSo da arquitectura e dos objectos antigos. Se, at6 aqui,

memorialistas, historiadores e eruditos destacaram, recensearam,

caracterizaram e catalogaram os mais importantes e originais com o objectivo

de construir os alicerces de uma identidade historica local, a lei de D. JoSo V

o'u l. M. H. F. da MOTA - A Academia Real de Hist6ria. A hist6ria e os hrsforadores na primeira
metade do s6culo XVlll. Coimbra: Tese de doutoramento em Hist6ria Moderna, Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, 2001, 91 e 92; J. S. RIBEIRO , op. cit., 169.
417 6" historiadores viam-se permanentemente confrontados com a falta de monumentos
antigos, facto que atribufam d ignara acgSo das populag6es. J. C. P. BRIGOLA - Colecgdes,
Gabinetes e Museus em Portugal no S6culo XVl//. Lisboa: Fundagdo Calouste Gulbenkian,
FundagSo para a CiOncia e Tecnologia, 2003, 65.
a'8 Determinava, por exemplo, que os objectos que corriam maior perigo de depredagdo, os
mais pequenos e por isso mais f6ceis de transportar, como as liminas de metal, chapas,
medalhas, moedas de ouro, prata e cobre, fossem imediatamente comprados aos seus
descobridores ou proprietdrios pelas respectivas cimaras e depois entregues, por estas, d
Academia. O orgamento da Academia ressarciria as cAmaras dessa despesa. A22 de Maio de
1738, a Gazeta de Lisboa noticiava a salvagdo de uma significativa quantidade de medalhas
romanas pelo acad6mico Luis Antonio Lopes de Carvalho, senhor de Abadim e Negrelos,
quando aquelas estavam prestes a ser fundidas por um ourives. Tinham sido descobertas,
"duas panellas cheas", por um campon6s chamado Ant6nio Rodrigues perto de sua casa,
situada numa freguesia entre Braga e GuimarSes. O acad6mico ofereceu algumas ao Conde
da Ericeira e a outros cortesdos. Citado por J. C. P. BRIGOLA, op. cit., 66.
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pOe-nos perante a necessidade da sua preservagSo por esse valor historico-

identitario que comportam; ou seja, estamos ji perante uma verdadeira

sensibilidade conservatoria de escala nacional que prepara a consagragio do

conceito de monumento historico nacional que se concretizard no s6culo

seguinte.

Os frutos decorrentes dos dois alvarSs em termos de levantamento e

recenseamento documental, de descobertas arqueologicas e do estudo dos

monumentos antigos v6o ser fundamentais ds actividades da Academia, de

que resultaram um grupo assinal6vel de publicag6es fundadoras de um corpus

de fontes historicas. Logo a 6 de Margo de 1721, a Gazeta de Lisboa noticiava

que os acad6micos iam "compondo varias dissertag6es para a pedeyga6 della,

e v6o chegando das Provincias muytos documentos e noticias"41e. Tanto que

foi necess6rio reforgar os funcionSrios da Torre do Tombo capazes de

auxiliarem as pesquisas dos acad6micos. Os resultados deste processo

ficaram evidentes na ColecAdo de Documentos e Memorias (15 volumes, 1721-

1736), nas Memorias para a Historia Eclesiastica do Arcebispado de Braga (4

volumes, 1732-1747) de D. Jer6nimo Contador de Argote - obra em que o

autor descreve a Citdnia de Sanfins e que contem gravuras de desenhos seus

do Santudrio de Pan6ias -, na Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa

(19 volumes, 1735-1748) de D. Antonio Caetano de Sousa, nas Memorias

sobre D. Sebastiao (4 volumes, 1736-1754) e na Biblioteca Lusitana (1741-

1759) de Diogo Barbosa Machado. A Academia Real de Historia promoveu

ainda o primeiro estudo sobre antas em Portugal, feito por Martinho de

Mendonga Pina. A Gazeta de Lisboa, para al6m de fazer a apreciagdo dos

livros dos acad6micos, passou a dar noticia do aparecimento e da descoberta

de monumentos antigosa2o.

Estava-se ainda em 1721, a 29 de Maio, e a Gazeta de Lisboa aludia ja as

inscrig6es, ds colunas e aos vestlgios de edificios antigos de que at6 ai nada

o" Citado de J. C. p. BRtGoLA, op. cit.,65 (n. 53).
4201. M. H. F. da MOTA, op. cit.,92; M. M. T. B. CALADO - Afte e Sociedade na Epoca de D.
Jodo V. Lisboa: dissertagSo de doutoramento em Historia da Arte, Faculdade de Ci6ncias
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995 (2" volume), 751-753; O. LOPES -
"Academias". Diciondrio de Hist6ria de Portugal. Porto: Figueirinhas, s.d. (volume l), 14;
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se sabia e que haviam sido descobertos em vdrios sltios do reinoa2'. Em 16 de

Abril de 1748, perto da vila de Torres Novas, estando alguns agricultores a

cavar a terra, descobriram moedas metSlicas com as efigies dos imperadores

Honorio e Teod6sio, canos de um antigo aqueduto, muitos cunhais de pedra

lavrada e "60 carradas de pedra, que haviam servido em hum edificio

antigo"a22. Todos esses achados e recenseamentos deram origem a um museu

arqueol6gico, instalado nas salas do palScio dos duques de Braganga ao

Chiado (na chamada rua do Tesouro Velho), cedido parcialmente para a
realizagdo das sess6es da Academia por D. Jo6o v em 1T21. Acabou

destruido, com toda a sua colecgio, no terramoto de 1T55423.

O valor historico-identit5rio supracitado est6 embrionariamente

relacionado com a nomenclatura usada no alvar6 para designar os edificios e

os objectos a proteger, "monumentos antigos" em vez de "antiguidades", e este

6 o segundo aspecto que nos merece particular atengio na reijoanina.

O sentido conferido ao termo "antiguidades" na literatura historiogrSfica e

memorialista portuguesa desde o s6culo XVl, tal como 6 enunciado desde

Andr6 de Resende nos titulos de algumas das obras por nos abordadas,

aparenta ter uma ampla latitude, talvez demasiado gen6rica, mas que, na

verdade, 6 apenas utilizado em conformidade com o seu significado

etimol6gico original, "tempo de outrora"424. Foi-o com a intengdo de englobar

todas as dimensOes e registos dessa antiguidade existentes no presente, quer

a memoria factual dos acontecimentos e das personatidades, quer as noticias,

quer todo o g6nero de documentos que transportaram essa mem6ria e a

comprova. Ndo se pode, pois, descolar a utilizagdo do termo "Antiguidades" do

dmbito temdtico das obras em que aparece. Sdo por regra publicag6es

historiogr6ficas ou memorialistas que visam tratar da generalidade dos

aspectos que mais destacam ou se destacam a I na antiguidade de uma vila,

cidade, regiSo ou pais. A presenga da expressio monumento antigo no alvard

a2r Monumentos que foram copiados a desenho. A esses vestigios juntaram-se muitos
documentos curiosos e importantes dos cart6rios nacionais, copiados em cumprimento das
ordens reais
422 No dia 27 de Junho do mesmo ano, noticiava-se o achamento de moedas da epoca do
lmperador Constantino e de D. JoSo I no Minho. Citado por J. C. P. BRIGOLA, op. cii.,66 (n.
57).
n.1'.,t c P. BR|GOLA, op. cit.,67 e 68; M. M. T. B. CALADO , op. cit.,7S0.o'o J. P. MACHADO - Diciondrio Etimologico da Lingua'Portuguesa. Primeiro Votume A-8.
Lisboa: Livros Horizonte, 1977 (3, edi96o), 267.

225



joanino tem a ver com a especificidade da legislagio, que reverte somente para

uma das dimens6es dessas "Antiguidades", a dos testemunhos de natureza

artistica, arquitectonica e arqueologica: "edif[cios, estatuas, marmores, cippos,

laminas, chapas, medalhas, moedas e outros artefactos". Vinha de encontro d

definigio que a palavra "monumento" encontrar6 no Novo Dicionario da Lingua

Portuguesa de 1806, "obra p0blica erigida para mem6ria i, posteridade.

Sepultura [...] Escrituras [refere-se a inscrig6es epigrSficas] que conservSo a

memoria de quasquer sucessos, e feitos"a2s. A jungSo do adjectivo "antigo"

restringia-a aos limites temporais impostos pelo discurso historiogrdfico. Passa

a corresponder a um universo mais estrito de bens antigos, cuja constituigSo

denota um esforgo de conceptualizagdo que remonta d segunda metade do

s6culo XVl.

O cardcter mais especifico do conceito de monumento antigo introduzido

pelo alvar6 de 1721 6 compensado pelo alargamento do espectro cronol6gico

dos objectos considerados antigos, n6o estando na lei confinado ao paradigma

cldssico, quer recuando quer avangando para perlodos anteriores e
posteriores. lnclui, para tr5s, os Fenfcios e os Persas e, para a frente, os

Godos, os Ardbes e todas as 6pocas da hist6ria de Portugal at6 ao reinado de

D. Sebastido. lsto 6, estava muito al6m da abertura de referCncias culturais que

a apreciagSo est6tica da arquitectura g6tica por Francisco Fonseca e pelos

relatores das Memorias Paroquiais tinha representado, confirmando a

metodologia seguida por Manuel Fialho e Ant6nio Franco na Evora llustrada,

obra que aborda edificios religiosos, ou vinculados a ordens religiosas, erigidos

at6 ao s6culo XVl. De notar, por6m, que em relagSo d quase totalidade dos

edificios mais tardios mencionados na Evora llustrada, Manuel Fialho ou

Ant6nio n6o emitem quaisquer juizos est6ticos, mas a hist6ria que deles

contam realga a sua relevdncia para a hist6ria da cidade (ou da cidade de

Evora para a historia da lgreja portuguesa). Demonstra esta an6lise que o

monumento antigo permite-se ultrapassar a barreira do cdnone cl6ssico e a
menos consensual do g6tico porque est6 ao servigo da hist6ria do reino, ou da

cidade, e n6o unicamente ao da historia da arquitectura ou da hist6ria da arte.

o" Novo Diciondrio da lingua portuguesa composto sobre os que at6 o presente se tem dado ao
prelo, e acrescentado de varios vocdbulos extrahidos dos c/dssicos anfigros, e dos modernos de
melhor nota, que se achSo universalmente recebidos. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1806.
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concluimos lembrando que as estdtuas, os mdrmores, os cipos, as laminas e
as chapas a defender deviam ter figuras esculpidas ou inscrig6es com
caracteres fenicios, gregos, romanos, goticos e drabes, ou seja com signos
passlveis de transmitir informag6es hist6ricas, secundarizando-se nitidamente
o seu posslvel valor formal.

A modernidade e a pertin6ncia do alvar6 real de 1721 confirmam-se na
reafirmagSo das disposig6es ali postuladas em 1g02, quando D. Joio Vl as
volta a promulgar com forga de Lei a 4 de Fevereiro (foi publicado a 12 do
mesmo mes). No entanto, a tutela dos monumentos antigos 6 agora atribufda
ao Bibliotec6rio Maior da Real Biblioteca de Lisboa, opgao que se deveu d
extingSo da Academia Real de Historia Portuguesa na d6cada de 1TgOa26 e ao
colmatar do vazio deixado por essa instituigdo com a criagdo da Real Biblioteca
Priblica em 1796, onde se procurou criar uma "collecgdo de pegas de
Antiguidade e raridade" para a ilustragfio das artes e das ci6nciasa27.

A demorada atengio que prestdmos ao alvard de D. JoEo V justifica-se
porque nele encontramos uma legitimagSo oficial da relevdncia que a
arquitectura vai assumindo na construgdo da historia da cidade de Evora desde
Andr6 Resende no s6culo XVr, a que recorre apenas pontualmente _ sdo
privilegiados os registos epigrdficos -, at6 Ant6nio Franco e Francisco da
Fonseca na alvorada do s6culo XVlll, em que 6 dominante. O proposito politico
de emitir um alvard consignando unicamente a protecAdo de edificag6es e
objectos, o seu agrupamento sob a nomenclatura especifica de "monumento

antigo" e as 6pocas dos bens a proteger sio coincidentes com essa relevdncia
e com os contetdos que a sustentavam. Porque torna o passado em algo mais
concreto, com uma dimensSo material, vivencial, a evolugio do conceito de
Antiguidade para o de Monumento explica e representa bem o culminar do

426 A aus€ncia de competitividade, a pouca harmonia entre os s6cios, a falta de estimulo e a
restrigdo das despesas fomentaram a decadr-ancia da Real Academia de Hist6ria que seagravou dramaticamente com o terramoto de 1755. Na d6cada de Oitenta, as seisoes eram
peramente pontuais. l. M. H. F. da MOTA, op. cit.,113_121.
"1' Y., transcrigio policopiada do documento depositada na Biblioteca de Arte da Fundagdo
Calouste Gulbenkian, Aluard Real (D. Jodo Vl) sobre a Conservagdo de Monumenfos e pegas
Historicas, de valor Nacional, cota RS. 11978. A Real Biblioteca priblica da Corte ou Livraria
Ptlblica foi criada por alvar6 de 29 de Fevereiro de 1796 e instalada na ala ocidental do Terreirodo Pago, onde ficou at6 1837. P. A. R. S. RODRIGUES - Patrimonio, tdentidade e Hist6ria. O
valor e o significado dos monumentos nacio.nais n9 Portugal de Oitocento.s. Lisboa: dissertagio
de Mestrado em Hist6ria da Arte, Faculdade de Ci6nciaisociais e Humanas de Lisboa, .l9gB
(volume l),62;J. C. P, BR|GOLA, op. cit.,436-444.
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estatuto simbolico de Evora enquanto cidade antiga e historica na cent0ria de

Setecentos. Este n6o 6 uma mera evocagdo abstracta, 6 visivel e pode ser

percepcionado, constatado e confirmado fisicamente, vivido at6, fazendo com

que a mem6ria da cidade de Evora se consubstancie numa imag6tica que os

s6culos XIX e XX converterSo ern identidade. Fiquemos ainda pela imag6tica

para voltarmos ds Memorias Paroquiars de 1758, a que j5 recorremos vdrias

vezes como fonte, mas que agora se apresentam como o exemplo ideal da

manifestagdo discursiva dessa irnag6tica. E por isso que s6 neste momento 6

apropriado fazer uma pequena introdugio ao contexto da produgSo das

Memorias Paroquiais

Memorias Paroquiais titulam por convengio um inqu6rito de sessenta

quest6es enviado, por disposigio do rei D. Jos6, aos p6rocos de todas as

freguesias do reinoa28, com o objectivo de fixar uma descrigdo, a mais exacta

possivel, das terras, dos rios e das serras de Portugal. O seu autor foi o padre

oratoriano Luls Ant6nio Cardoso, membro da Academia Real de Historia, tendo

sido ele a conseguir a autorizag6o para a realizagdo do question6rio junto do

Marqu6s de Pombala2e. Dado usualmente como um balango dos danos

provocados pelo sismo de 1755 no pa[s, essa intencionalidade concentra-se

somente na questdo 26 ("Se padeceu alguma ruina no Terramoto de 1755 e

em qu6 e se est6 reparada?"), verificando-se por ai que a sua necessidade

ultrapassou o balango dos danos provocados pelo terramoto. Este fora feito

logo em 1756, com um outro questiondrio composto por lreze itens, pelo qual

se procurou obter, em exclusivo, um relato do cataclismo do ano anterior e das

consequOncias dele derivadasa30. Quanto ds Memorias Paroquiais de 1758,

embora desconhegamos em concreto as raz6es da sua execugio, parecem ter

vindo completar o Dicionario geogrdfico ou noticia historica de fodas as

cidades, vilas, lugares e aldeias, rios, ribeiras e serras do reino de Poftugal e

+za g" diferentes niveis culturais dos p6rocos das freguesias resultaram em respostas de
qualidade e graus de pormenorizagdo variiveis. P. S. RODRIGUES (2006), op. cit.,247.
42e F. PoRTUGAL, A. de MATos, op. clf., 9-10.
430 Deste primeiro inqu6rito conhece-se um exemplar impresso no bispado de Coimbra e
actualmente depositado na Torre do Tombo. Das respostas enviadas entre 6 de Fevereiro e 26
de Junho de 1756, restam 566 manuscritos, referentes aos Agores, a Aveiro, a Braganga, a
Coimbra, a Evora, d Guarda, a Leiria, a Portalegre, a Santarem, a Vila Real e a Viseu. A. G.
COELHO - "Do <lnqu6rito do Marqu6s de Pombal> ao estudo de Pereira de Sousa sobre o
terramoto de 1 de Novembro de 1755". O Grande Terramoto de Lisboa. Volume l. Descrigles.
Lisboa: FLAD, Ptiblico, 2005, 155-159,
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do Algarue, redigido pelo mesmo Luls cardoso, segundo igual metodo de
inquirig5o paroquial e do qual tinham sido publicados apenas os dois tomos
respeitantes ds retras A (em 1T4T) e B-c (em 17s1)431. A transposigio dos
quesitos de 1747432 para 1758, aos quais foram acrescentados quatroa33,
confirma o vinculo estabetecido entre as Memorias paroquiars e o Dicion1rio
geografico. Esta associagSo inscreve as primeiras na tradigio liter6ria das
Gramaticas das Terras do Reino, arrumadas por grandes espagos regionais,
realizadas por necessidades administrativas e de controlo do espago da parte
da Coroa, das cdmaras ou da nobreza propriet6ria, entre as quais se destaca a
Corografia Portuguesa e Descrigdo Topogrfufica do famoso Reino de portugat
(1706) do padre Ant6nio Carvatho da Costaa3a.

Embora a designagSo de "monumento antigo" ndo seja utilizada pelos
relatores das Memorias concernentes ds freguesias do n6cleo urbano de
Evora, a atengSo que as edificag6es com valor hist6rico ai merecem e
coincidente com a autonomia conceptual que lhes 6 concedida no alvar6. O
relator da freguesia de s. Ant6o, de seu nome Domingos cardoso, chega,
inclusivamente, a aplicar o termo "antigarha"43s 

^fim 
de especificar a dimensdo

material e concreta do objecto em causa, distinguindo-o da categoria

o'1.A aprese-ntagio por ordem alfabetica era uma inovagio em portugal. o restante trabalho j6feito por Luls cardoso perdeu-se no incondio que se seguiu ao sismo de 17s5, catdstrofe que
!lr?"1 interrompeu o prosseguimento do inquerito. J. H. MA-GAIHAES rr'gg.il, ,i cit.,20 e21; A' G COELHO, op. cit., ltl; ,1. V. CAPELA (Coord.) - a,s tieguesias do Distrito de Vita Reatnas <Memdrias Paroquiaist de 1758. Mem6rias, tlistoria e pZtimilnio. aragr: Jose viriatoCapela, 2006,34.a' Estes, por sua vez, repetiam os formulados pela Academia Real de Hist6ria em 1721para aelaboragSo de uma Hist6ria Eclesidstica e Secular do Reino 

" 
rrm conquistas, encomendada

P."lq ^J9'9 
V, aos quais Luis Ant6nio Cardoso acrescentou os relativos aos rios e ds serras. J.V. CAPELA, op. cit.,29 e 30.

43' o 20 ("se tem correio e em que dias da semana chega e parte; e se o ndo tem, de quecorreio se serve e quanto dista a terra aonde ete ctregJi"), o zl (,,euanto dista da cidadecapital do bispado e de Lisboa capital do reino"), o 22 ("S"e tem atguns privilegios, antiguidades,
9.u.g{las coisas dignas de mem6ria?") e sintomaticamente o citjdo zb. r. FonrUGAL, A. deMATOS, op. cit.,21 e22.
"o A desciigdo da .or"r., de Evora, que sinte^tiza a informagio contida na Evora ltustrada,constitui o Livro ll do Tomo ll. A. c. da coSTA -- corogiafia poftugueza e iescripgamTopografica do famos.o l9yn9 ae Portugat. Lisboa: officina ie valentim-da Costa Destandes,
17,12 (Tomo Segundo), 419-430.
'"" "Antigalha", o mesmo que "Antiqualha", resto de Antiguidade, como rulnas de monumentos,l6pides, inscrig6es e medalhas. A. M. da sILVA - Gra-nae Dici;ionilrio da Lingua portuguesa.
Lisboa: Editora Conflu6ncia, Libonio da sitva, 19a9 (votumi t1, ozl e 929. ,,Merece 

tdobemfazerce memoria neste lugar da grande antigualha oo iort"o oo tempto de Diana, que deois dedezoito secullos se concerva inteiro no mlis eminente da cidade sustentado em quatorze
lolYllt de notavel grandeza com capiteis de folhagens ae iomiravet feitio 

" ilr;i M. L. B.GRILO, op. cit.,13O.
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conceptualmente mais abstracta de "Antiguidade". Dever-se-5 esta ausdncia,

lalvez, d estrutura do questiondrio e d formulagdo das perguntas que faz com

que as referdncias aos principais edificios da cidade se distribuam

essencialmente'por trds dos quesitos: "Qual he o seu orago, quantos altares

tem, e de que santos, quantas naves tem, se tem irmandades, quantas e de

que santos?" (7o), "Se tem Conventos de que religiozos ou religiozas e quem

sdo os seos Padroeyros?" (10o) e "Se tem alguns privil6gios, antiguidades ou

outra couza digna de memoria?" (22o1436. Nas respostas do 7o e do 1Oo

quesitos, por exemplo, pdrocos houve que n6o se limitaram a enumerar os

edificios em causa, tamb6m os historiaram ou, pelo menos, registaram a data

da sua fundagio e / ou a identidade do seu funda dora37 . Por outro lado, o

Ambito do 22o 6 demasiado generalista, reporta a antiguidade e d mem6ria do

passado das freguesias nos seus diversificados aspectos, de entre estes os

que mais se destacam, e nio apenas aos monumentos antigos.

Ao monumento antigo, nas Memorias Paroquiais, correspondiam os

"templos magnificos e fabricas sumptuozas"43s que davam forma i cidade que

Domingos Cardoso, pSroco de Santo Ant6o, provavelmente inspirado pelos

autores a que foi buscar as informag6es sobre a freguesia de que era o
responsdvel religioso - Andre de Resende, Gaspar Estaco e Severim de Faria,

os citados, e certamente em Francisco da Fonsecao'n -, descrevia do seguinte

modo:

"O seu material he formozo, e ornado de egr6gias fabricas, assim
sagradas, como profanas, as suas ruas s6o alegres, e direytas com muytas
pragas, e em algumas engragadas fontes de nevados marmores daquella
agoa, chamada da prata, que por distancia de quazi tr6s legoas, lhe traz o
celebre aqueducto Sertoriano; destas pragas a melhor, e mais principal, h6
a que cham6o grande, ndo por estar no coragdo da Cidade, plano, e

"uAgrupamento que ainda pode incluiros quesitos '11o ("Se tem Hospital, quem o administra,
que renda tem?"), ',2o ("Se tem Caza de Mizericordia?"), ,3o ("Se tem algumas Ermidas, e de
que santos, e se est6o dentro ou fora do lugar, e a quem pertencem?") e 17, ("Se hd memoria
de que nella florecessem, ou della sahissem alguns homens insignes por virtudes, letras ou
armas?"). Acontece que como a maioria dos relatores n5o respondeu aos quesitos
individualmente, mas elaborou um 0nico texto que aborda os diferentes temas do
interrogat6rio, em que os conteridos referentes a estes tr6s quesitos se diluem na contabilidade
dos edificios religiosos da cidade. M. L. B. GRILO, op. cit., 121, 124, 125 e 127-129.o" Vela-se os exemplos da 56 de Evora no interrogat6rio d respectiva freguesia e dos muitos
conventos masculinos e femininos da freguesia de s. Antao. M. L. B. GRlLo, op. cit., 121 e
1 35-1 38.

"t M. L. B. GRlLo, op. cit.,13o.
43e M. L. B. GRlLo, op. cit.,13l.
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assentado della em que dezembocao, ou nascem outo principais ruas, mastambem pellos bellos edifficios com que se orna: a sua figura he quairaoa,
mas de maior comprimento, estd toda cercada de lrcos, em cujascolummnas, e piilares se sustentio airozas gararias, da parte sur, tem oPalacio da camera, ornado o 

. 
seu frontispiiio dos sipos e antiquarhas

romanas, postas em bella semitria, que o fazem vistozo, e agradavel, ejunto a estes os cdrceres, e cadea publica, e entre as duas ruas doRayrhundo, e cadea, o pardcio R6gio chamado impropriam"ni" 
- 
oo,Estaos, que h6 hoje parte do senado Ebor"nr" 

" 
prrt" dos senhores dasAlcagovas; porem de todos os ediffcios com que se em nobresse estapraga, o mais^ principal, e magnifico, h6 o desta Bazilica de s. AntaoAbbade, l...f"ooo.

Esses templos magnificos, f6bricas sumptuosas, ruas alegres, belos
ediffcios e "antigualhas" incorporam o que a cidade de Evora tem de ,muito

antiga", "illustre" e "original", o que faz dela a ,,segunda deste Reyno nos
privil6gios, e regallia", a "Metr6pole do Alem-Tejo, a que s6o sufraganeos os
bispados do Algarve e Elvas"441. Atestam as qualidades que lhe eram
atribuidas na literatura desde o s6culo XVl, que foi "fecunda de var6es llustres
e egregios nas virtudes, nas letras, e nas armas,, e ,,bergo felix de heroes
famosos, [...] em todas as idades, e em todas as artes [...] na pas e na guerra,
nas escollas e nas campanhas, no valor e na piedade, no s6culo e no claustro,
no Reyno e nas conquistas"; qUe a sua antiguidade he couza bem notoria e jd
no tempo do CapitSo Viriato era povoagSo famosa, foi corte do valerozo
sertorio"; que "sempre conservou o pr6prio nome desde a sua primeira
origem"; que foi "a primeira Cidade da LusitAnia, que recebeo a fe de Christo
pregada pelo sagrado Apostolo s. Mancio,,; que tinha o segundo assento em
cortes logo depois de Lisboa e nella as celabrarao os Reys,,4a2.

O monumento antigo pode n6o aparecer verbalizado nas Memorias
Paroquiais, mas surge inequivocamente num manuscrito an6nimo mais tardio,
depositado na Biblioteca da Ajuda, alusivo ao estudo das letras em Evora nos
finais do s6culo xvlll443, em que tamb6m se reflecte e exp6e esta consci6ncia
do valor cultural dos bens do passado.

e0 A curiosa descrigSo valorativa da Praga Grande ou do Geraldo deve-se a esta fazerprecisamente parte da resposta ao inqu6ritoda freguesia de s. Antao. M. L. B. GRlLo, op. cit.,132 e133.

11] 
wl r B. cRtLO, op. cit., 120,128,13s, 147 e 144.

ll: M L B. cRtlo, op. cit.,128-130
".'9 T"ly.crito, que est6 truncado, foi possivelmente redigido depois de 127g, uma das datasmais tardias indicadas xo corpo do texto, mas ainda nol6culo xvlll. A sua transcrigdo foipublicada em 1880, no Botetim de Bibliographia portugueza.
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A principal finalidade deste autor desconhecido foi fazer a defesa do

ensino secular, entabulando, com esse fim, uma critica acutilante das ordens

religiosas regulares de Evora, acusadas por ele de delir e enterrar "os mais

preciosos e respeitdveis monumentos das nossas antiguidades!", de arruinar,

"entupir" e desfigurar os vener6veis jazigos de "nossos maiores, as Capellas

que origirSo":

"Seria de huma infinita escritura contar aqui tudo o que os
Regulares de Evora t6m consumido e desflgurado, porque sendo huma
boa parte dos Conventos que he nesta Cidade de huma notavel
antiguidade, alli se deposita16o muitos testemunhos, e monumentos
authenticos e preciosos da nossa gloria nas virtudes, nas letras e nas
armas, do que apenas vemos hoje poucos pedagos de rulnas"aaa.

No Convento do Espinheiro, a capela erigida por Garcia de Resende

para seu tfmulo serviu de "abrigo a porcos". No de S. Domingos, a Capela dos

Cisneiros, "nobre pela talha que tinha em pedra, nobre pelas pinturas e mais

ornatos, nobre por sua antiguidade", foi entaipada com pedra e cal por Frei

Jos6 da Cdmara, prior em 1768. Em S. Francisco, da remodelagio

empreendida na capela-mor tinha resultado o levantamento e a quebra das

lajes de muitas sepulturas, "obra que at6 os Godos se envergonhariSo que se

levantasse em seus diasl"aa5.

A dedugSo que as citagOes das Memorias Paroquiais e do manuscrito da

Biblioteca da Ajuda atrds transcritas confirmam, de como o conceito de

monumento antigo deu corpo d consolidagdo da imagetica de Evora no s6culo

xvlll, teve a sua melhor expressdo na literatura de viagens que por esta

centfiria, no contexto da Grand Touraai, se encontrava em franca expansSo. O

primeiro objectivo deste g6nero de literatura era informar o p0blico em geral, e

444 lO Estudo de Letras em Evora nos finais do s6culo Xvlll'. Boletim de Bibliographia
Portugueza. Dir. A. F. THOMAZ. Coimbra: lmprensa da Universidade, 1880 (volume ll), 153 e
154.
aa5 Perguntava-se ainda pelo paradeiro de uma est6tua equestre em prata de D. Afonso V que
pertencia i lgreja do Espinheiro e pelos manuscritos e livros, "monumentos immensos de
antiguidades", que Andr6 de Resende teria deixado em heranga ao Convento de S. Domingos.
ldem,153.
aou Teve a sua origem em lnglaterra, durante o Renascimento, quando viajar ate ltdlia,
passando pela Franga e por vezes pelos Paises Baixos, passou a fazer parte da educagSo
humanista dos jovens mais abastados. A partir do s6culo XVll, percursos e destinos comegam
a diversificar-se por outros paises europeus. Atinge o seu apogeu no s6culo XVlll, com jovens
de toda a Europa a rematar a sua instrugio formal viajando por toda a Europa. Muitos deles
comeQam a publicar relatos das suas deambulag6es, fomentando o desenvolvimento da
chamada literatura de viagens. P. A. R. S. RODRIGUES, op. cit.,32.
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os futuros viajantes em parlicular, sobre os territ6rios em causa, da sua cultura,
da sua hist6ria, da sua geografia, do seu sistema politico, das suas estruturas
sociais e da sua economia. O peso que cada um destes aspectos tinha na obra
dependia das inteng6es por de trds do p6riplo do autor, da sua formag6o, dos
seus antecedentes e do percurso seguido. Mas porque viajar implicava, em
primeiro lugar, conhecer e compreender os territ6rios percorridos, a hist6ria
local era um tema constante na literatura de viagens. Por outro lado, porque
quem viajava se sentia atraldo pelas realidades dissemelhantes das suas,
fazia-as sobressair nas suas narrativas liter6rias, quer no que concerne ds
paisagens e aos climas, quer em relagfio ds artes, aos objectos, aos trajes, aos
costumes, ds atitudes sociais, ds pr6ticas religiosas, etc.aa7. como se
acreditava que os monumentos antigos materializavam e sintetizavam os
aspectos mais emblem6ticos, especfficos e originais da hist6ria e das
realidades locais, a enunciagdo da sua existOncia, a descrigao da sua
arquitectura, o seu historial e a representagdo gr6fica da sua imagem eram
topicos frequentes da literatura de viagens. Deste modo, obedecendo ao
cdnone narrativo do g6nero, os autores viajantes que escreveram acerca de
Evora fizeram-no atrav6s dos seus principais monumentos. Ao fazerem-no com
informag6es recolhidas rn /oco, transmitiram a imag6tica da cidade que se
havia formado desde o s6culo XVl, permitindo-nos conferir a sua plena

consolidagSo no s6culo XVIll.

Tomando cinco autores viajantes de setecentos como exemplos
paradigmdticos - os ingleses John Durant Breval (c. 16g0-173g) e James
Murphy (1760-1814), os espanhois Francisco P6rez Bayer (1711-1794) e Jos6
de Cornide y Saavedra (1734-1803) e o alemdo Henry Frederick Link (1767-

1851) -, verifica-se que todos salientam a antiguidade da cidade e os
monumentos que comprovavam que Evora era, nas palavras de John Breval, a

segunda cidade do reino, mesmo em reragdo d beleza e d antiguidadeaa8.

Numa carta de um viajante estrangeiro anonimo datada de 7 de Junho de

ao7 Nos livros, os assuntos eram abordados cronologicamente, de acordo com o itiner6rio
percorrido e arrumados por t6picos. lntegravam frequentemente mapas e roteiros com
indicag6es geogr6ficas, religiosas, sobre a fauna e a flora, as acomodag6es, os transportes, os
sistemas monetdrios e o cdmbio. Nas obras com uma intencionalidide mais recreativa, os
autores expressavam mais livremente as suas personalidades de viajantes, empolando certos
factos e omitindo outros em fungio dos seus gostos e interesses pessoais. p. A. R. S.
RODRIGUES, op. crT., 32 (n.26).
aa8 Transcrito em A. M. CANTO, op. cit.,27g.
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1791, em que ele relata o que viu e achou na sua passagem por Evora, afirma-

se que "Esta Cidade sempre tem sido celebre pelos seus monumentos antigos,

de que ainda se vem bastantes vestigios, tanto dentro da mesma Cidade, como

nas suas vizinhangas"aae.

John Durant Breval, antigo professor do Trinity College de Cambridge,

literato, antiqu6rio e militar, relata a sua viagem a Portugal na obra Remarks on

several Parts of Europe: Relating chiefly to the History, Antiquities and

Geography, of Those Countries through wich the author hds travel'd; As

France, The Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tirol,

Switzerland, ltaly, Spain and Portugal, publicada em Londres, no ano de 1726.

O livro refere-se maioritariamente ds suas incurs6es na Europa enquanto

preceptor de Lord Malpes, futuro conde de Cholmondeley, a quem dedica o

volume. As p6ginas que devota a Portugal, contudo, ter6o resultado de tr6s

expedig6es que Breval fezd Peninsula lb6rica entre 1708 e 1716, integrado no

ex6rcito do duque de Marlborough, em que se alistou como voluntdrio depois

de sair do Trinity Collegeaso. Aproveitaria estas suas estadas para exercer o

seu gosto de antiqu6rio, muito dirigido para os registos epigr5ficos romanos e

drabes, dos quais transcreve alguns exemplares, mormente seis latinos que viu

em Evora451 - seis desses epitdfios haviam sido pretensas descobertas ou

poss[veis criag6es de Andr6 de Resende, Essa apetdncia pela epigrafia

explicar6 a atengSo que dd aos monumentos da presenga romana em Evora,

aqueles que contextualizam historicamente as inscrig6es. Complementa-os

com refer6ncias a Se e a um ediffcio que ele afirma ser a antiga mesquita

moura e que d altura da sua visita seria usado para reuni6es priblicas. Todos,

constitulam uma colecA6o de monumentos que ele achava serem pouco

conhecidos da humanidade e, por esse motivo, oferecia ao conhecimento dos

seus leitores452.

oo' BPE - Fundo Manizola, C6d. 36, no. 12. Eram esses monumentos o aqueduto, as muralhas,
o templo romano, a catedral e a igreja de S. Francisco, entendendo-se que os primeiros dois,
aqueduto e as muralhas, eram de fundagSo romana. A. M. CANTO, op. cit.,279-282; J. L. de
VASCONCELOS, op. crt, 136-139, J. MURPHY, op. cit.,254-264; H. F. LINK - Travels in
Poftugal and through France and France, with a dissertation of the literature of Portugal, and
the Spanish and Portugueze languages. London: T. N. Longman and O. Rees, Paternoster
Row, 1801 ,471 e 472 (ed. francesa de 1803).
o'oA. M. CANTO, op. cit.,266-220.
4'1A. M. CANTo, op. cit.,279-291.
ot'A. M. CANTO, op. cit.,267 eZg2.
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EclesiSstico valenciano, preceptor dos infantes espanh6is e Bibliotecario
Maior da Biblioteca Real, Francisco P6rez Bayer era um eminente erudito,
conhecido pelos seus trabalhos como orientalista, especialista em
numismdtica, alfabeto e lingua fenlcias e antiqudrioas3. E precisamente como
antiqudrio que percorre a Andaluzia e Portugal em 1782, viagem de que resulta
um di6rio manuscrito, publicado por Joaquim Leite de vasconcelos no
Arque6logo Portugu6s em 1920454. Segundo o narrado nesse di6rio, em Evora
dedicou-se a visitar as antiguidades da cidade, a estud6-las e a copi6-las. Os
contactos que teve com outros eruditos e coleccionadores de antiguidades -
tais como Frei Manuel do Cendculo, Felix Caetano da Silva, Frei Vicente
salgado e Marquds de Angeja (D. Ant6nio Jos6 Xavier de Noronha) - e as
tert(lias que frequentouass influenciaram-no certamente na interpretag6o que
deu aos artefactos e monumentos que viu em Portugal e especialmente em
Evora, aonde chega, vindo de Beja, no dia g de Novembroa56.

A semelhanga de John Brevat, a sua prdtica de antiqudrio levou perez
Bayer ate ds placas epigrdficas colocadas por Filipe ll na praga Maior, que
transcreveos', a, dentro do mesmo quadro cultural da arqueologia cldssica, ao
velho agougue da cidade que ele diz ter sido instalado no antigo templo
romano, atraldo pelas colunas corlntias que permaneciam visiveis apesar das
paredes em que estavam embebidas desde a ldade M6diaas8. Det6m-se ainda

1l]l vl cANTo, op. cit., 328 e 32e (n. 86).-" tncontrou-o na secaao de manuscritos da Biblioteca Nacional com o seguinte titulo: Diario //das primeiras wagens 1/ que fez pelas tgyas de Poftugal )/ o. rrrn"isco peigz Bayer //
1r.99.d190o da lgreia Cathedral de // valencia, Mestrd dos tnfantes de // Eipanha, eBibliothecario Mayor // da Reat Bibtiotheca a-e miaria tt copiio // de um rws. que-iem // Joz6
Qgrnide de Saavedra. J. L. de VASCONCELOS, op. cit.,10B.
"'J. L. de VASCoNCE_Losr op. cit.,- lial vr. r s. ao pRrRociNto - ,,certamente 

idotos, ouCorsa Semalhante..-": Estudo historiogrdfico e comparativo dos exemptos e sensibitidades doe-lemento <pr6-romanoD na arte das antigas socr'edades do territ6rio portugu1s. Evora:Dissertagdo de Doutoramento em Hist6ria ol nrte em portugal, Universidao" o""Eror, , zoo2(volume l),246 e247 (n.117).
osu Ficou em Evora quase quatro dias, partiu dia 11 para Montemor-o-Novo. Em Evora, estevesempre acompanhado por Jos6 Maldonado, um secular amigo de Frei Manuel do Cen6culo, aquem este ultimo tinha escrito uma carta a recomendar Pere} Bayer, juntamente com outra do
Ig:T9.teor, _dirigida ..a .Jodo de Aguirar e Meneses, rnquisidor da cidade. J. L. deV.ASCONCELOS, op. cit., 131

l::J L de VASCONCELOS, op. cit.,136-139.
458 No trecho do seu di6rio de viagem referente ao templo, Bayer abriu un intervalo na mancha
do texto, no qual deveria ter introduzido, segundo a sua pr6pria anotagao no texto, um desenho
99:9o-l!ng! do templo que ndo consta no manuscrito. J. L. be vnsccjrucrr-os, op.'crf., 133 e136-139; M. F. S. do pATROCit\tO, op. cit.,2SO e 251.
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na 56, na lgreja de S. Francisco, na chamada Torre de Sert6rio e no Convento

da Cartuxa.

A 56, achou-a pequena mas dotada de muita "magestad", descrevendo-

a com algum pormenor a capela-mor setecentista, considerada por ele "casa

de gran gusto"4se. Na lgreja de S. Francisco,"cerrada a lo Gothico

primorosamente", onde assistiu d missa no seu segundo dia em Evora, a

capela dos Ossos, pelos efeitos dramdticos que emanavam das paredes

revestidas de ossadas'60, deixou-lhe uma poderosa impressdo - sucedera o

mesmo com James Murphya6l. Sobre a Torre de Sertorio, que ele localiza num

horto do Convento dos L6ios (S. Jo6o Evangelista) e n6o no pdtio do palScio

dos Condes de Basto, critica a tradigSo que a dava de fundagSo romana - "La

Torre si es del tiempo de Sertorio, ni lo piensa, ni tiene de quinientos afros

arriba" -, que lhe foi transmitida pelo religioso que acompanhou quando a

visitou - "p6ro el Padre se mantenia com su Sertori0"462. O motivo da visita ao

Convento da Cartuxa residia no seu desejo de ali consultar alguns manuscritos

cuja exist6ncia lhe fora comunicada por Frei Manuel do Cen6culo, ainda Bispo

de Bejaa63.

Arquitecto de profisseo464, o irland6s iames Cavanah Murphy veio a

Portugal por tr6s vezes, a primeira de 1789 a 1790, a segunda de 1799 a 1802

e a 0ltima em '1808. Apenas nos interessa a sua primeira visita ao nosso pais,

o'e "El cuerpo de el edificio y el cruzero son de arquitectura gothica del siglo trece, El presbitero
[sic] es moderno y cosa de gran gusto, assi por dentro como por fuera". J. L. de
VASCONCELOS, op. cit., 132.
ouo M. F. S. do PATROC1NO - "O Relato de viagem de P6rez Bayer (1722) e uma descrigdo
setecentistadeEvora". ACidadedeEvora. Evora: CimaraMunicipal, ll S6rie, no.4,2000,267-
269.
a6r "Tambien lo 6s el claustro, y en un angulo de 6l hai una capilla baxa pero bastante capaz, y
sostenida de dos ordenes de colunas, las quales, y todas las paredes de ella estan incrustadas
de huesos humanos sin que se vea en toda quanta 6s la capilla ni en las colunas um dedo
siquiera de pared, y estan los planos embutidos de canillas puestas 5 tiz6n, de suerte que no
se v6n sino los que se conservan casi enteros y con su piel acartonada estan en un angulo de
la capilla atados como se ata un haz de leffa, y colgados sin tocar, como dicen en Cielo ni en
Tierra. Confiesso que A mi me choco eltal espectaculo". J. L. de VASCONCELOS, op. cit., 131
e 132.
ou' J. L. de VASCoNCELoS, op. cit.,133 e 134.
out J. L. de VASCoNCELoS, op. cit.,135 e 136.
o6o Murphy trabalhava como pedreiro quando a qualidade das caricaturas que fazia do seu
patr6o atraiu a atengSo de Sir James Chaterton. Este aristocrata acabou por patrocinar a ida
Murphy para Dublin, para estudar na escola de desenho e pintura da Dublin Society. Foi nesta
cidade irlandesa que conheceu William Conyngham, que o incentivou a estudar arquitectura.
Em 1786 era j6 um solicitado arquitecto de Dublin. P. A. R. S. RODRIGUES, op. cit.,34-37', M.
J. B. NETO - James Murphy e o Restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitdria no Sdcuto
X/X Lisboa: Editorial Estampa, 1997, 31-34.
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a qual ocorreu em virtude de um tarefa muito especifica de que foi encarregue
pelo Honor5vel Sir William Burton Conyngham, um militar e politico ingl6s que
se havia tornado seu protector. Murphy veio com a incumbencia de desenhar e
estudar o g6tico Mosteiro da Batalha, monumento que maravilhara William
Conyngham desde que o visitara em 1783, aquando de uma viagem de recreio
que realizou a Portugala65. Murphy aproveitou esta sua condigdo de bolseiro
para percorrero pa[s do Norte (chegou ao Porto a 13 de Janeiro de 17g9) ao
Alentejo, p6riplo que lhe forneceu mat6ria informativ a paru a publicaqdo de
duas obras. Uma dedicada ao Mosteiro da Batalha, com o titulo plans,

elevations, secfibns and views of the church of Batalha, publicado por
subscrigSo entre 1Tg2 e 179s466, e outra acerca da sua viagem pelo reino, o
Travels in Portugal; through the provinces of Entre Douro e Minho, Beira,
Estremadura and al6m Tejo. dado ao prelo em 17gs e reeditado em 179g,
ampliado e renomeado de A General View of the Sfafe of portugal. Murphy
ainda terd pensado elaborar uma terceira obra sobre Portugal, sugerida pela
Sociedade de Antiqudrios de Londres, desejo que o teril trazido novamente a
Portugal, de 1799 a 1802. Tendo-a idearizado mais ambiciosa que as
anteriores, mas j5 sem o patroclnio de conyngham, entretanto falecido (em
1796), Murphy viu-se obrigar a procurar apoio financeiro junto de outras
personalidades, como o Ministro de Estado dos Neg6cios Estrangeiros
portuguds, D. Joio de Almeida Melo e castro, que o arquitecto inglds
conheceu em Londres quando aquele ali exerceu as fung6es de enviado
extraordindrio e ministro plenipotenciSrio entre 1Zg2 e 1g,f67. As suas

465 Ja aquando da ida Conyngham d Batalha, o pr6prio ter6 feito alguns desenhos dos ediflciose encomendado esbogos a artistas locais. Sobre a figura de WilliJm Conyngham ver M. J. B.NETO, op. cit.,30 e 31.
466 Numa carta datada de Margo de 1789, dirigida por Murphy ao seu patrono, estd sugerida aintengdo do arquitecto 

. 
estudar igualmente 

-o 
Mosteiro 

'oe 
Alcobaga. fUas, paia alem daabordagem que lhe e feita no Travels..., nada mais hd que comprove a possibilidade de estarprevisto este outro estudo. A. R. S. S. P. NAVARRO - ima visdo afttstica ae eo,iijat. JamesMurphy e a sua obra' Lisboa: dissertag6o de Mestrado em Estudos Anglo-Airericanos,

Faculdade de ciOncias sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1gg{ 36.
'u'O ministro portuguOs fora um dos assinantes do ptans... em 17gS e foi a ele que Murphy
dedicou a sua obra. As boas relagdes entre ambos mantiveram-se em Lisboa, tendo oarquitecto frequentado a casa de D. Jo6o Melo e Castro, o Pal6cio Galveias, onde a sua familiahabitou de 1802 a 1820' Em 1801, Murphy enderegou-lhe uma missiva solicitando apoiofinanceiro para concretizar o projecto de um novo livro sobre Portugal. A carta incluia um planodetalhado da obra, correspondendo a uma ampliagSo do Travels, um invent6rio dosmonumentos de todo o pals. Nesta sua missiva, Murphy explicava que ap6s o sucesso comque os seus desenhos tinham sido acolhidos, desejava embarcar num trabalho mais vasto. por
esse motivo estava em Portugal hd tr6s anos, a desenvolver o estudo dos monumentos
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dilig6ncias, contudo, fracassaram e a obra ndo chegou a ser publicada, Murphy

acaba por partir para Espanha ern 1802, onde fica at6 1805 e prepara A History

of the Mahometan Empire in Spain (181 1) e Arabian Antiquities of Spain (1816,

postumemente).

A passagem de James Murphy por Evora encontra-se registada no

Travels in Poftugal, o que a integra no percurso realizado pelo arquitecto entre

1789 e 1790. O oficio da arquitectura e o seu interesse pelos monumentos

antigos, que o tinham trazido a Portugal para estudar e desenhar o Mosteiro da

Batalha, determinou a abordagem que feze d6 aos leitores da cidade. Tiveram

tamb6m influ6ncia, por certo, as fontes locais a que recorreu para se informar

sobre a historia de Evora, na medida em que os factos e as personagens

citados e a refer6ncia a Plinio apontam para a Historia da Antiguidade de Evora

de Andr6 de Resende e possivelmente para a Evora llustrada de Manuel Fialho

e Ant6nio Franco, a cujos teores ele pode ter acedido directamente, pois

aprendeu portugu6s, ou indirectamente, pelos muitos contactos que manteve

com importantes figuras da cultura portuguesa de finais de Setecentos. Atrav6s

de Don Jos6 de cornide e saavedra, que os viu juntos em Bel6m, sabe-se que

Murphy conviveu com um abade portuguOs muito instru[do, designadamente

nas 6reas da topografia e da literatura, e com o pintor Cyrillo Volkmar

Machado, que colaborou com ele no levantamento grSfico dos Jeronimos. Por

ele proprio, ficamos a saber que foi ln6cio Pina Manique, o lntendente Geral de

Lisboa, que lhe deu a conhecer o templo romano de Evoraa68.

A abordagem que James Murphy fez e deu de Evora aos seus leitores

foi essencialmente arqueologica, concentrada no periodo romano, a mais

recuada das 6pocas da cidade possfveis de serem testemunhadas por fontes

portugueses. O pastor sueco Carl lsrael Ruders encontrou-o em Lisboa nesse ano de'1801,
precisamente a visitar e a desenhar monumentos antigos. Em 1799, j6 o espanhol Jos6 de
Cornide y Saavedra o havia visto em Bel6m, a desenhar o Mosteiro doi Jer6nimos, tarefa que
o ocupava havia quatro meses - di-lo numa carta que enderegou ao seu amigo Joseph Lopez
de la Torre Ayll6n y Gallo a 15 de Margo de '1799. F. de FIGUEIREDO - "Viajintes Espanhoes
em Portugal - Sec. XVlll'. Letras. Boletim da Facutdade de Filosofia, Ci€ncias e Lefras. S.
Paulo: volume LXXXlv, !o 3, 1947 (separata), s7 e 58; c. B. CHAVES - "Murphy em portugal,
glOuryas achegas biogrdficas e duas cartas in6ditas". Lusiada (Separata). porto: igS+, Z e glC.
l- RUDERS -Viagem em Portugal (1798-1802). Lisboa: Biblioteca Nacionat, 1981,174 e 175;
A. R. S. S. P. NAVARRO, op. cit., 47.
out J. MURpHy, op. cit.,2_64.
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hist6ricasaoe. Em conson6ncia com este pressuposto, os 0nicos monumentos

em que fixa a sua atengSo de antiqudrio sio o aqueduto e o denominado

Templo de Diana. As descrig6es de ambos s6o ilustradas por tr6s gravuras,

feitas a partir de desenhos de Murphy, duas do aqueduto - uma vista geral e

um pormenor da cobeftura da Torre de Agua que o rematava frente dr lgreja de

s. Francisco - e uma do templo transformado em agougueaTo. Em relagdo ao

templo, admira a elegdncia e a beleza dos seus capit6is corintios, mas lamenta

o estado geral do edificio e o abandono a que a populagdo o votara,

"convertido agora em matadouro", atribuindo a introdugSo das paredes

intercolunares e das ameias sobre a estrutura primitiva aos mourosaTl. Esta

ligagio entre antiguidades romanas e mouras mant6m-se na refer6ncia que faz

ds inscrig6es existentes em Evora, nas reprodug6es que fez publicar de onze

latinas e uma arabea72. Nesta curiosidade pelos vestigios da presenga

mugulmana residia outro dos factores de atracgso dos viajantes ingleses e do

Norte da Europa pelos palses da Peninsula lb6rica, o cardcter pitorescoaT3 6,
sua cultura, distinta da realidade que Murphy havia conhecido at6 ai. Esse

pitoresco estava tamb6m patente numa certa vivdncia da religiosidade cat6lica,

dogmdtica e at6vica, demonstrada atrav6s da descrigSo, ilustrada com uma

gravura, em paridade com os monumentos antigos, da capela dos ossos na

lgreja de S. Francisco, de cuja exist6ncia Murphy soube atrav6s de um frade

franciscano4T4 e que comega por considerar grotesca4's, para acabar tentando

ou'Com excepgSo para as referOncias breves ao Colegio do Espirito Santo e ao Tribunal da
lnquisigSo. J. MURPHY, op. cit.,254 e259.
4'o J. MURPHY, op. cit.,25S,2ST e25g-264.
'7' J. MURPHY, op. cit.,263 e264.o" Das onze romanas, nove correspondem ds que tinham sido colocadas na Praga Maior por
Filipe ll de Portugal. A primeira reproduzida, que identifica com o caracter D, 6 tida como
possivelmente falsa. J. MURPHY, op. cit.,264-271.a" O conceito de pitoresco baseia-se na ideia de que a novidade ou a singularidade de um
objecto ou de um tema, para al6m de causar-nos estranheza, pode fazer-nos contemplar com
agrado at6 aquilo que inicialmente consider6mos monstruoso, pois, alivia o t6dio do quotidiano.
Assim aconteceu com Murphy e a Capela dos Ossos. M. D. ANTIGUEDAD, S. AZNAR, op. cit.,
93.
a'a Ofrade tinha-o encontrado na Praga Maior, de manh5, afazer alguns desenhos. Estes nio
foram publicados no Travels... Podemos imaginar que esses desenhos, assim como
descrig6es dos muitos outros edificios que Murphy teri visto e desenhado em Evora, poderiam
fazer parte da obra de maior f6lego que ele projectou fazer sobre Portugal e n5o conseguiu
concretizar. N5o nos parecer provdvel que um arquitecto que veio a Portugal com o intento de
estudar e desenhar o Mosteiro da Batalha tivesse simplesmente ignorado o g6tico da Se de
Evora e o tardo-g6tico de S. Francisco. J. MURPHY , op. cit.,273-275.o" Nao como sinonimo de fant6stico, mas como horrivel ou terrivel, disforme, desmesurado,
pavoroso. P. d'ANGELO, op.cit.,132 e 133.
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descortinar a sua fungSo simbolico-religiosa. De reparar que ele ndo faz

qualquer coment6rio d arquitectura gotica da lgreja de S. Francisco, cingindo-

se unicamente ao espago da capela:

.O visitante fica surpreendido e aterrorizado ao entrar neste
Golgota. Tem sessenta e seis p6s de comprimento por trinta e seis de
largura. Os pilares sio em nfmero de oito, quatro de cada lado da nave, e
as paredes s5o feitas de caveiras e ossos humanos, ligados por cimento. A
obscuridade do lugar e a atitude dos fi6is prostrados no chSo tornam este
espect6culo horrivel.

[. ] Os frades, no entanto, parecem contemplar este espect6culo
dos mortos sem a menor emog5o pelo que ele tem de aterrador para os
estranhos. Este 6 o efeito do hdbito. A pr6pria ideia de morte estd despida
de terror nos povos religiosos que meditam constantemente nela, assim
como nas pessoas habituadas a ver mortos e cenas sanguin6rias"aT6.

Henry Frederick Link era professor na Universidade de Rostock

(Alemanha), especializado em BotAnica e Mineralogia, va16ncia que lhe

possibilitou acompanhar, possivelmente com um estatuto pr6ximo do consultor

cientifico, o Conde de Hoffmannfegg, um mecenas da Hist6ria Natural, numa

viagem, por Franga e Espanha, at6 Portugal. Decorrida de 1798 a 1799, a

finalidade da sua estada no nosso pals era recolher esp6cimes da fauna e da

flora lusitanas, cujo estudo iria ser publicado gragas ao apoio do Conde de

Hoffmannfegg, em associagio com Hedwig de Brunswick, ambos excelentes

entomologistasaTT. A semelhanga de Murphy, que o antecedeu, apesar das

paredes extempordneas que as ligavam, Henry Link elogiou as belas formas

das bem conservadas colunas corlntias do templo romano, que se tornavam

ainda mais apraziveis "after being fatigued with gothic angles and pointed

476 "Podemos juntar a isto os costumes dos Mexicanos, quando os espanh6is invadiram pela
primeira vez o seu pais; provavelmente para se habituarem aos horrores da morte,
penduravam as caveiras das suas vltimas em volta dos templos, ou empilhavam-nas em forma
de torres, cimentando-as com cal. Numa destas torres diz Andr6 de Tapia ter encontrado cento
e trinta e seis mil caveiras.

Dai, talvez, o costume dos Antigos Romanos, que, nos seus banquetes obsequiavam os
convidados com tr6gicas exibigOes, de prefer6ncia as lutas com langas, at6 que rios de sangue
corressem sobre a mesa e nos pratos.

Os Egipcios, da mesma maneira, nas suas festas, tinham pessoas gritando para os
convidados enquanto exibiam imagens da morte: <Bebe e alegra-te, porque tal serd o teu
destino no Final>". J. MURPHY, op. cit.,273 e 274.o" Vet o prefScio da edigdo inglesa de H. F. LINK - Travels in Poftugat and through France and
Spain, with a disseftation of the literature of Portugal, and the Spanish and Portugueze
Languages. London. T. N. Longman and O. Rees, 1801, lll e lV. Link publicou, juntamente com
Hoffmannfegg, Flore Poftugaise (2 volumes)em 1807.
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arches"478. No entanto, ao contr6rio de Murphy, 6 atraldo pelas arquitecturas

das casas nobres e das velhas igrejas da cidade, que com os seus torreoes,

coroch6us, janelas e arcos tardo-g6ticos e manuelinos, que ele categorizava

simplesmente de goticos, se distinguiam das casas baixas e pequenas das

restantes cidades do Reino. Link chega a estabelecer uma analogia entre

Evora e as cidades imperiais alemis por esse "old style of building so common

in German; so that the traveller may here imagine himself arrived in a german

imperial town"47e. Tamb6m destoa na perspectiva prosaica que transmite da

antiga malha urbana eborense (a que aludimos no capitulo 1.5), talvez

condicionado pelo esplrito racionalista e emp[rico da sua formagio cientifica:

"The town consists of narrow crooked streets full of angles, (...)".

A cidade que Link d5 a ler est6 muito proxima da expressa na missiva

supracitada (no capitulo 1.5, em que se estabelece a mesma analogia com o

professor alem6o) do viajante estrangeiro an6nimo, com data de 7 de Junho de

1791, depositada na Biblioteca P0blica de Evora. Tambem nessa carta se

menciona "famozos Edeficios e Templos" como a "lgreja e Convento dos

Franciscanos", a 56, os "Palacios pertencentes aos Grandes do Reino, por aqui

terem a sua Rezidencia no tempo que foi Corte", o "antigo muro que a cerca" e

o "grande Aqueduto", obra "sumptuoza, e util" feita "pelo romano Sertorio, e

Reedificada pelo rei de Portugal D. JoSo 3o". Mas, ao mesmo tempo, ndo se

deixa de notar que as ruas "desta Cidade d excepgdo de duas, ou tr6s s6o

irregulares, estreitas, e tortas; [que] as Cazas sio ainda quazi todas de hum

gosto barbaro" e que as residOncias dos Grandes do Reino estavam

decadentes - "porem estes Senhores querem que na Rufna delles se conhega

a antiguidade das suas familias". PercepgSo que vem confirmar a situagSo de

degradagio material vivida pela cidade a seguir ao terramoto de 1755,

subentendida nas ordens emanadas do municipio na d6cada de Oitenta para o

"concerto das casas da cAmara", gue se "achavam com ruina e indec6ncia"48o,

o" H. F. LINK, op. cit.,471.
"o H. F. LINK, op. cit.,47l.
480 5, 1788, determinava-se ainda a reparagdo da "sala da cdmara cuja a casa serve das
audi6ncias porque quanto se achava t5o arruinada que jd nela ndo se faziam as ditas
audi6ncias". A.D.E. - Acfas da Cdmara Municipal de Evora, Livro no. 5'1, sess5o de 12 de
Marqo de '1788, f. 69v.
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"das calgadas ", dos "telhados do terreiro do p6o e da calgada junto ds portas

do mesmo terreiro" e "do cano da cadeia"a81.

As impressOes deste remetente anonimo, assim como as reflexoes

empiristas de Link, evidenciam ainda mais o pendor idealizante das descrig6es

do n0cleo urbano de Evora por parte dos antiqu6rios e mernorialistas

portugueses, muito concentradas nas edificag6es e 6reas que d6o d cidade a

sua dimensio monumental e antiga.

Jos6 Cornide y Saavedra era um ilustre acad6mico e arqueologo galego

que esteve em Portugal entre 1799 e 1800, a pretexto de vir consultar e copiar

um exemplar de Las Partidas de Afonso, o S6bio, depositado na Torre do

Tombo em Lisboa. Havia sido incumbido dessa missSo pela Real Academia de

Historia espanhola, que tencionava editar as obras completas daquele

monarca. Na verdade, Jos6 Cornide y Saavedra veio tamb6m como espido ao

servigo de Godoy, ministro de Carlos lV e Maria Luisa de Espanha, sondar o

estado do pals antes da que viria a ser chamada de Guerra das Laranjas

(1801)482.

Na descrigdo que faz do estado de portugar em 1800, cornide y

Saavedra inclui Evora pelo seu estatuto de capital da provlncia do Alentejo, que

det6m, segundo o autor, pela sua antiguidade, pela sua nobreza e porque era

sede de um arcebispadoas3. com base na leitura da Evora G/onbsa de

Francisco da Fonseca, nome que ele citaaaa, e provavelmente na Historia da

Antiguidade da Cidade de Evora de Andr6 de Resende, alude ds inscrig6es

divulgadas pelo antiqu6rio eborenseass, Cornide repete o arqu6tipo da cidade

mais antiga da Lusitdnia, que j6 existia no tempo de Viriato, e da que teve e
tinha, entre as povoagoes portuguesas, na Antiguidade, na tdade M6dia e na

Modernidade, os melhores ediffcios. Obedecendo dr ordem pr6-estabelecida

n*'A.D.E. 
-Acfas da Cdmara Municipalde Evora, Livro no. 50, sessdo de 4 de Agosto de 17g1,

f. 36v, sessSo de 13 de Novembro de 1784, fl. 145v; Livro no. 51, sessSo de 14 de Fevereiro de
1789, ft. 80.ot'F. de FIGUEIREDO - "Viajantes Espanhoes em Portugal - S6c. Xvlll'. Letras. Botetim da
Faculdade de Filosofia, Ci1ncias e Letras. S. paulo: LXXXIV, no. 3, 1947 (Separata), 19; J.
CORNIDE - "Estado de Portugal en el Ano de 1800". Memorial Hist6rico Espaffol. Madrid:
lmprenta y Fundicion de Manuel Tello, 1893 (vol. XXVI, tomo l), Vl (Nota preliminar de A.
SANCHEZ MOQUEL)
'*'J. CORNIDE - "Estado de Portugal en elAno de 1800". Memorial Hist,rico Espafiot. Madrid:
Est. Tip. de la Viuda e Hijos de Teilo, 1897 (vot. XXV|, tomo ilt), 12.
"t J. coRNtDE (1893), op. cit.,10.
'o'J. CORNIDE (1897), op. cit.,14.
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das 6pocas, revisita os vestlgios e as edificag6es ami0de citadas pela literatura

sobre Evora, incluindo a longa s6rie de conventos e igrejas erigidos a partir do

s6culo XVl, referindo a data da sua fundagdo, real ou aproxim ada, a identidade

dos seus fundadores, quando era conhecida, a ordem religiosa a que

pertenciam e as especificidades da sua arquitectura, caso as tivesseosu. O texto

de Francisco da Fonseca foi, evidentemente, a fonte em que se documentou de

toda esta informagSo.

No seu discurso, contudo, registam-se duas heterodoxias em relagao ao

saber estabelecido pelos autores que o antecederam sobre os sinais da

presen9a romana na cidade. 56o essas heterodoxias as probabilidades do

templo ter sido dedicado a cibele, deusa frigiaa8T, e n6o a Diana, e da

exist6ncia de um grande forum onde estd a Praga Maior. Lamentavelmente,

Cornide pouco adianta dos fundamentos que o levaram a colocar a hip6tese de

o templo de Evora ter sido levantado para a deusa cfbelea8s. podemos

conjecturar, por6m, que sendo a deusa Cibele representada com uma coroa

em forma miniatural de muralha de cidade, Cornide poderia estar a identificd-la

com a fiada de merl6es que, d altura, contornava a cobertura do antigo templo

adaptado a agouguease. Esta tentativa de interpretagSo arqueologica repete-se

486 Revisita aos vestigios da muralha romana, do aqueduto e do templo (Antiguidade), da
Catedral (descreve a capela mor riscada por Ludovice) e da Torre de Geraldo, ligados pela
conquista da cidade aos mouros (ldade Media), o convento dos Loios, o Tribunal e Casa do
Santo Oficio, a igreja de S. Francisco (cuja capela classifica de estilo alemAo e grandiosa), o
convento de S. Domingos, a Universidade, a lgreja do Espirito Santo (que lhe parece ser uma
obra da escola de Herrera), a lgreja da Graga com as figuras colossais e nuas dos atlantes na
fachada, os conventos dos Carmelitas Calgados, dos Rem6dios (Carmelitas Descalgos), da
Cartuxa, do Calv6rio, do Salvador, de Santa Catarina de Sena, do Paraiso, de Santa M6nica e
de Santa Teresa, os col6gios de S. Mancos e de Santa Maria Madalena, o semin6rio, o hospital
e g aqueduto reconstruldo por ordem de D. Jo5o lll. J. CORNIDE (1897), op. cit., 14-19 e 22.4t7 Divindade de origem oriental, da Anat6lia, na Asia Menor, Cibele 6 muitas vezes chamada
de Mde dos Deuses ou Grande Mde, a Magna Mater, uma deusa da natureza, uma alegoria d
Mie-Terra. O seu culto foi introduzido em Roma em meados s6culo lll a.C. Em 204 a.C., o
Senado romano ordenou que trouxessem uma grande "Pedra Negra" que simbolizava a deusa
de Pessinunte e construiu-lhe um templo no Palatino, onde era servida por sacerdotes
exclusivamente orientais, os Coribantes. E geralmente representada com a cabega coroada de
torres, acompanhada de le6es ou em cima de um carro puxado por estes animais. N. S.
RODRIGUES - Mifos e Lendas da Roma Antiga. Lisboa: Livros e Livros, 2005,294-2g6; p.
GRIMAL - Diciondrio da Mitologia Grega e Romana. Lisboa: Difel, 1992, 85 e 86.
'** J. CoRNtDE (1897), op. cit.,ls.
a8e 5. 1799, Jos6 Cornide y Saavedra conhecia o templo de Evora apenas por desenho.
Refere-o numa carta dirigida ao seu amigo Joseph Lopez de la Torre Ayll6n y Gallo, enviada de
Lisboa a 29 de Fevereiro, quando lhe transmite o lamento expresso por um seu companheiro
de visita a Lisboa, um professor Prado, pelo facto dos portugueses nio aproveitarem os
elementos que restavam do templo, possivelmente as colunas corintias, compar6veis aos dos
mais belos edificios de Roma, para o exercicio do desenho de arquitectura. A 30 de Dezembro
de 1800, tendo escrito ao bispo de Beja, Frei Manuel do Cen6culo, Cornide transmite-lhe o seu
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na alusao que faz a um edificio que na Praga Maior "ilustrava" esta nobre
cidade, adornado com tr6s ordens de colunas doricas de mdrmore de Estremoz
e que ele entendeu poder ser o que restava do forum da urbe romanaoeo.

Percebe-se pela afirmagSo de que esse ediffcio teria sido demolido na 6poca e
a pedido do cardeal-infante D. Henrique, com as colunas sobreviventes a
serem recolocadas em v6rias casas religiosas da cidadeael, que cornide
chegou d presungSo da sua exist6ncia pela refer6ncia ao suposto portico

romano da Praga Maior, adaptado a fonte e depois desmantelado para

desafrontar afachada da lgreja de S. Antdo, feita por Francisco da Fonseca no
seu livro Evora Gloriosa, a partir de outra anterior, formulada por Gaspar

Estago. Encadeamento modelar entre a literatura de viajantes e as mem6rias
urbanas dos antiqudrios e historiadores eborenses, e destes entre si, que

explica a sucessiva evolugdo e confirmagSo do paradigma de Evora como
cidade antiga e historica no desfiar do tecido de autores para aqui convocados.

Os livros destes viajantes escritores nio sio obras monogrdficas nem

invent6rios, mas perspectivas pessoais da essdncia da cidade que, na

impossibilidade de abarcarem todas as dimens6es que compOem o espago
urbano, se posicionam num ponto de fuga narrativo. Esse ponto de fuga impos-
se aos autores pela imag6tica que se construiu de Evora, pois ndo se
deslocaram aleatoriamente at6 16, fizeram-no com a finalidade e a expectativa

de conhecer uma cidade antiga e monumental - por formagao e profiss6o,

Bayer, Murphy e Saavedra y Cornide tinham um interesse directo no estudo

aprego pelo emblemdtico templo eborense, o que indicia que ele ji o teria visitado. Esta
proximidade entre Cornide e Frei Manuel do Cen6culo permite-nos ainda ensaiar outra
explicagSo para a atribuigdo do templo romano de Evora ao culto de Cibele. Sabemos que
CenSculo detinha um grande fragmento de uma estitua sedenta feminina romana na sua
colec9So de antiguidades, achada no Vale de Aguieiro (na propriedade do capitdo Manuel
Veiga), perto de Beja, em 1783, identificada como sendo uma representagdo da deusa Cibele -assim aparece no Atbum das Lflpides do Museu Sesrnando Cenacutano pacense (com o no.
42). Conhecendo a sua exist6ncia e tendo em conta a sua dimensio, Cornide pode ter
relacionado a sua exist6ncia com uma pr6tica de culto d deusa Clbele no Alentejo romano,
servido pelo templo de Evora. James Murphy viu-a em Beja, mas identificou-a como sendo a
representagSo de uma Sibila. F. de FIGUEIREDO, op. cit.,-49; J. c. BRIGoLA, op cit.,2s3; J.o. CAETANO - "os Restos da Humanidade. cendculo e a Arqueologia;. lmagens e
Mensagens, Escultura Romana do Museu de Evora. S./.: lnstituto portug-u6s de Museus,
Museu de Evora, 2005, 53 e 90; J. S. RIBEIRO - Apontamentos Hist6ricos sobre Bibtiotecas
Portuguesas. Coimbra: lmprensa da Universid aae, fiU, ZZ.*'o J. coRNtDE (1897), opi. cit., 1s.*'' Cornide chega ao pormenor de indicar que no Colegio do Esplrito Santo (Universidade)
foram aproveitadas 120 dessas colunas e 32 no Conveitinho de Valverde (foia da cidade).
Foram ainda implantadas no convento da cartuxa. J. coRNlDE (18g7), op. cii., 17 e 18.
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dos monumentos antigos. Depois, a expectativa confirma-se ou que at6 e
superada no contacto directo com a urbe. As poucas apreciagOes negativas

sio motivadas pela diverg6ncia em relagio aos principios est6ticos

predominantes (assim acontece com os edificios em estilo gotico) ou pela rulna

e pela monotonia das arquitecturas civil e corrente.

O ponto de fuga 6 a ancestralidade remota, o momento fundacional

impreciso que estd para al6m da nossa percepgdo e de um conhecimento

hist6rico documentado, sugerido pelos monumentos mais antigos. lnicia-se

neste ponto de fuga o percurso da biografia da cidade, cujas etapas s6o

marcadas pelas edificag6es mais emblemdticas de cada 6poca, d semelhanga

do que acontece na panorAmica iluminada de 1501. Confirma-se, deste modo,

a forga e a impositividade da imag6tica da cidade antiga culminada no s6culo

XVlll e que d6 substdncia d conscidncia pre-patrimonial presente em autores

como Antonio Franco e Francisco da Fonseca. tmag6tica que se transformar6

numa auto-conscidncia que a centriria seguinte verificard ser incontorn5vel em
qualquer reflexio sobre Evora ou intervengSo no seu espago urbano, uma

verdadeira identidade.
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PARTE III

Da Historia como ldentidade:

Evora no s6 culo XtX

247



248



Afirmar que Evora assistiu, ao longo da cent0ria de XlX, a uma complexa

conversio da imagetica da sua antiguidade em identidade significa que a

cidade do passado evocada pelos vestigios arqueol6gicos e pela arquitectura

deixou de ser apenas um modelo conceptual ou um prot6tipo construido

mentalmentel, de pertencer somente ao dominio da imaginabilidade2, d esfera

das cidades ideais, distintas das reais como o mundo do pensamento o 6 dos

factos3. Significa que ao passado foi sendo concedida uma participagdo t6o

poderosa na cidade real que aquele se imp6s como o sentido e a justificagSo da

propria exist6ncia de Evora no presente, fornecendo-lhe uma razdo de ser

quase metafisica que aglutina todas as restantes fung6es da urbe, ao ponto de

a pautar fisicamente.

Segundo David Hume, a identidade 6 forjada pelo tempo. lsto 6, a

identidade 6 gerada quando a ideia que se tem de um objecto permanece

invaridvel e ininterrupta no decorrer de um intervalo prolongado de tempo, em

momentos diferentes da sua exist6nciaa. Desta maneira, ao tomarmos a cidade

de Evora como o objecto da nossa reflexSo, verificamos que a apreensdo que

dela se foi expressando nas artes e na cultura do s6culo XIX concentrou-se

efectivamente no reconhecimento do reflexo das dindmicas da hist6ria, local e

nacional, nas morfologias arquitect6nicas e urbana da cidade. Isto 6, no seu

valor hist6rico, absolutamente dominante numa estrutura temporal de longa

' RyKWERT, J. - La ldea de Ciudad. Antropologia de la forma urbana en et Mundo Antiguo.
Madrid: Hermann Blume, '1985, p. 5.
2 Conceito que fomos buscar a'Kevin Lynch, que o define como a capacidade de um objecto
material produzir ou evocar uma imagem memor6vel num dado observador. K. LYNCH - A
lmagem da Cidade. Lisboa: Edig6es 70, 1999,20.
" G. C. ARGAN - " Cidade ldeal e Cidade Real". Hisf6ria da Afte como Hist6ria da Cidade. SZto
Paulo: Martins Fontes, 1998, 73.
o O. HUME, Livro l, Parte lV, Sec96es ll e Vl. Sobre o conceito de identidade ver ainda F. GIL -
"ldentit6. 1. Philosophie". Encyclopaedia Universalis. Paris: Encyclopaedia Universalis, 1989
(vol. 1 1), 896-898 e R. POUIVET - "ldentit6" . Dictionnaire d'esth1tique et de philosophie de I'art.
Paris: Armand Colin, 2007,234 e 235.
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duragSo que perdura at6 aos dias de hoje. O valor hist6rico absorverd outros,

como o polltico (enquanto sede tempor6ria do poder real e da corte), o religioso

(enquanto arcebispado) e o cultural (enquanto cidade universitdria),

concorrentes ou mesmo dominantes na formagdo da identidade da cidade at6

ao s6culo Xvlll. A partir de agora, aquilo que distingue a cidade de Evora 6

unicamente a hist6ria.

A cidade de Evora identifica-se com a hist6ria na medida que 6
compreendida enquanto conjunto de relagoes espacio{emporais, em que o

espago dimensiona a sfmula das ac96es e dos movimentos da comunidade

dos seus habitantes no tempos. O espago deixa de ser somente um conceito

matem6tico, avocando uma dimensio existencia16.

As relag6es espaciotemporais acima referidas materializam-se nos

edificios e nos factos urbanos do passado que permaneceram, porque

entretanto ganharam novas funcionalidadesT ou porque a sua fungdo memorial

se tornou de tal modo fundamental que nenhuma outra lhe p6de ser

acrescentada, ascendendo assirn d categoria de monumentoss. Apesar das

variabilidades estillsticas romano, gotico, manuelino, renascentista,

maneirista, barroco - e dos intervalos cronologicos que os separam, os

monumentos s6o genericamente compreendidos como variagoes do mesmo

tema, manifestagoes do tempo no espagoe. os monumentos s6o, por isso,

elementos constitutivos da relevdncia hist6rica que 6 o principal fundamento da

cidade, a ess6ncia aglutinadora do sentido da sua exist6ncia, porque esta 6
concebida n6o pelas distintas qualidades morfologicas de cada um, mas pela

coer6ncia do estatuto de fonte historica que 6 atribuido a todos eles1o. Ou seja,

sio os monumentos que fazem da cidade um fenomeno intelectualmente

coerente e compreenslvel quando esta se torna o objecto da observagao de

u 
tvt. URLBWACHS - La Mdmoire Cotlective. Paris: Presses Universitaires de France, 196g, 133;

G. C. ARGAN -'O Tratado <De Re Aedificatoria>>". Hist1ria da Arte como Histlria da Cidade.
S5o Paulo: Martins Fontes, 1998, 110.
u C. NORBERG-SCHULZ - Geniius Loci. Towards Phenomenology of Architecture. New york:
Rizzoli, 1984, 10,
' A sobreviv6ncia pela ndo permandncia das funcionalidades originais prova a vitalidade das
edificag6es e dos factos urbanos que foram conservados porque sofreram uma renovagdo
tipol6gica. A. ROSSI - A Arquitectura da Cidade. Lisboa: Cosmos, 2001,77.
" Os factos urbanos perenes identificam-se com os monumentos arquitect6nicos porque, como
estes, permaneceram fisicamente na estrutura da cidade pelo valor constitutivo da hist6ria, ou
da arte, ou da mem6ria, ou do ser. A. ROSSI, op. cit., Z6 e 77.
"-C. NORBERG-SCHULZ, op. cit.,83.
1o A. ROSSI , op. cit.,79.
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artistas, escritores, pensadores, pollticos, jornalistas, etc. A identidade de Evora

confirma a aferigSo de Marc Auge de que sem a ilusdo monumental, a historia

n6o passaria, aos olhos dos vivos, de uma mera abstracado. Eles tornam

percepciondveis a s6rie de rupturas e continuidades no espago que a

continuidade do tempo representall. Sao os monumentos que fazem da hist6ria

o genius loci (o espirito do lugar) de Evora12.

Entre o s6culo XIX e os dois primeiros dec6nios do s6culo XX,

consubstancia-se a historia como identidade de Evora, como veremos de

seguida mais aprofundadamente, na fixagdo da imagem da cidade, nos

discursos que a tiveram como pretexto de reflexSo, na classificaqSo e na

conservagSo dos seus monumentos e numa modernizagdo que, intencional ou

inadvertidamente, nio rompeu com o seu pr6-existente urbano. Desemboca

este processo de construgdo identitdria na aplicagdo da nog6o da "cidade

museu" a Evora, em que monumentos e momentos diversificados da cidade s6o

metaforicamente unificados pela circunscrigSo do perlmetro urbano, sob a

cr.rpula da narrativa e do conhecimento historiogr6ficos.

" M. AUGE - Ndo Lugares. lntrodugdo a uma antropotogia da sobremodernidade. Venda Nova:
Bertrand Editora, 1998, 66 e 67.

" c. NoRBERG-SCHULZ, op. crt, 58.
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Capftulo I

A Fixagdo da lmagem da Cidade de Evora

A 28 de Dezembro de 1844, na segunda s6rie de O Panorama, o jornal

literdrio e instrutivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, o

n0mero 157 abria, na primeira p6gina, com uma vista geral de Evora,

desenhada por Esquivel (Joaquim Sebastiio Limpo Esquivel) a partir da sua

vertente sul, do Rossio de S. Br6s13, e gravada por Jos6 Maria Baptista

Coelhola. A gravura ilustrava um artigo sobre a cidade, ndo assinadols, que a

descrevia e aos seus arredoreslo.

13 "A vista que appresentAmos 6 tomada da parte da estrada de Lisboa, divisando-se
extramuros o chafariz do Rocio, rodeado de marcos, e o seu respectivo tanque; a porta
correspondente 6 alameda, 6 tambem denominada do Rocio". "Evora". O Panorama, 2a s6rie,
vol. lll, 28 de Dezembro de 1844 (no. 157),408.
'" Sabemos pouco sobre este artista gravador, apenas que nasceu em 1812 e morreu em 1891 ,

que morava em Lisboa, que comegou por aprender pilotagem e que era Cavaleiro de Cristo. Foi
colaborador assiduo de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, conheceram-se em 1838, e de
Nogueira da Silva. Associado a Manuel Maria Bordalo Pinheiro, trabalhou no jornal O
Panorama, no Jornal de Belas Arfes e na llustragdo Luso-Brasileira. E. SOARES - Evolugdo da
Gravura de Madeira em Poftugal. S6cu/os XV a XlX. Lisboa: Publicag6es Culturais da C6mara
Municipal de Lisboa, 1951, 43.
1s Os artigos anonimos eram, por norma, da responsabilidade de um dos membros do corpo
redactorial, nesta segunda s6rie constituido por Ant6nio Maria Gomes, J. Silveira da Mota e
Jorge C6sar de La Figanidre, de acordo com a ficha t6cnica do peri6dico. Quem quer que fosse
dos trds a escrever o presente texto sobre Evora foi suportado, no que respeita d descrigSo dos
monumentos hist6ricos, por informagio ministrada por Francisco A. Lima em 1839, conforme
indicado em nota de rodap6. E. J, G. DIAS - A Construgdo da Hist1ria Medieval na imprensa
peri6dica poftuguesa de Oitocentos.' os exelnplos de O Panorama e do Archivo Pittoresco.
Porto: dissertagSo de Mestrado em Hist6ria Hist6ria Medieval e do Renascimento, Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, 2002 (vol. l), 15; "Evora". O Panorama,2" s6rie, vol. lll,28 de
Pezembro de 1844 (no. 157), 407.
'o Tres anos mais tarde, o texto serdr republicado, na fntegra, no Portugat Pittoresco do francds
Ferdinand Denis. No pequeno intr6ito que o antecede, o autor afirma sobre Evora que "Nio ha
terra em Portugal que possua monumentos que mais interesse excitem. Cita ainda as
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Da vista geral de Evora publicada n' O Panorama retemos, d primeira

observagio, a converg6ncia com a fisionomia da cidade nas representag6es

iluminadas de 1501 (Foral Novo) e de cerca de 1534 (Genealogia do lnfante D.

Fernando). Apesar de captadas de perspectivas diferentes, coincidem na

estrutura piramidal que tenta reproduzir a topografia da cidade, cujo v6rtice 6

sinalizado pelo perfil da 56 Catedral e cujas diagonais que a definem sdo

marcadas, junto ao limite amuralhado da urbe, por ediffcios emblem5ticos como

os restos do Pago de D. Manuel, da lgreja e do Convento de S. Francisco (dr

esquerda do espectador) e do Quartel dos Drag6es (d direita). A Catedral

tamb6m 6, simultaneamente, o eixo do esquema perspectivo da composigio e

o ponto de fuga que lhe dd profundidade.

Da leitura do artigo retemos a sua sintonia com a tradigdo literdria sobre

Evora a que Andr6 de Resende deu inicio em 1553, ao publicar a Historia da

Antiguidade da Cidade de Evora, e que teve o seu corol6rio com o manuscrito

da Evora llustrada (c. 1698-1722) de Manuel Fialho e Antonio Franco e a Evora

Gloriosa (1728) de Francisco Fonseca. Em particular no enfoque que p6e na

enunciagio das construg6es de origem romana ou consideradas como tal, seja

o aqueduto ("chamado da prata, attribuido a Sertorio, e que foi reedificado por

D. Jo6o 3.o, perdeu provavelmente muito da sua primitiva fabrica."), seja o

templo ("O que chamam - templo de Diana - appresenta um bello fragmento de

architectura da ordem corinthia.") ou "a torre quadrilatera, que vulgarmente

denominam de Seftorio, por se attribuir a sua fundagdo dquelle illustre

capitio"l7. A efabulagio da "Liberalias J0lia" ("Nesse periodo da dominagSo

romana se edificaram nesta cidade templos not6veis;") e a concentragdo na

descrigdo pormenorizada do templo ("Ommittimos agora o que respeita aos

outros edificios, por nos termos alargado Scerca deste;";18 sugerem uma

valorizagdo da muita antiguidade da cidade que o autor inc6gnito partilha com

os antiqudrios, os historiadores e os eruditos dos s6culos XVI a Xvlll. Sobre

outros monumentos de referdncia de outras 6pocas, o artigo limita-se a

identificar os representados na gravura: a 56, o Convento do Carmo, o Quartel

dos Drag6es (antigo Castelo Novo), a lgreja do Senhor Jesus da Pobreza, o

refer6ncias de Andr6 de Resende e a Evora tllustrada de Francisco da Fonseca. F. DENIS -
Porlugal Pittoresco. Lisboa: Typ. L. C. da Cunha, 1847 (volume lV), 167-171.
'i F. DENIS - Poriugal..., 1847 (volume lV) 167-171.
'' F. DENIS - Poriugal...,1847 (volume lV), 407 e 408.
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Convento da Graga, a lgreja de S. Francisco e o designado Pal6cio de D.

Manuel (Trem ou Galeria das Damas)1e.

Tamb6m na caracterizagdo que o articulista de O Panorama faz da

implantagSo da cidade na paisagem e das suas circunvizinhangas detectamos

um paralelismo incontestdvel com a historiografia eborense, em concreto com a

Evora Gloriosa do padre Francisco da Fonseca. Em 1844, comegava-se por

escrever que Evora era uma "cidade famosa desde tempos remotos, no centro

da provlncia do Alemtejo, capital do districto e arcebispado do seu mesmo

nome, est6 situada em terreno n6o mui elevado, porem eminente a uma

dilatada campina de terras mui ferteis, a qual 6 por toda a parte rodeada de

montes e serras; entre ellas sobresahem a leste a serra d'Ossa, que atravessa

o Alemtejo de oriente a poente, ao sudoeste a de Portel, ao sul a de Viana, ao

noroeste a de Montemuro, e todas subministram aguas com abundancia"2o. Em

1728, Francisco da Fonseca mostrava que "No Centro desta rica, e opulenta

Provincia, para que, como coragSo de toda ella, lhe pudesse com mais

facilidade comunicar os espfritos vitais, em altura de trinta e oito graus, e trinta

minutos, est6 situada a antiqulssima, e gloriosa Cidade de Evora. Fica sentada

em uma colina, tio docemente levantada, que apenas se percebe a subida; e

t6o proporcionalmente alta, que domina quatro, e cinco l6guas de planissima, e

fertillssima campanha; terminando-se a vista; ou com o horizonte perdido em si

mesmo, ou com as serras d'Ossa, Portel e Alc6govas, que a cercam em

distdncia de algumas 169uas"21.

A afinidade de conte0dos n6o 6 demonstrativa, so por si, do ascendente

do padre Francisco da Fonseca sobre o articulista de O Panorama, pois desde

os s6culos XVI e XVII que a idealizagSo da beleza, da riqueza e da fertilidade

dos arrabaldes das cidades era um t6pico comum do g6nero hist6rico-

" "No ponto mais alto e quasi no centro avulta a s6 eborense; d direita desta cathedral
apparece o zimborio do convento do Carmo, o edificio vasto que depois se lhe segue era o
antigo castello, hoje quartel de cavallaria n.o, 5, a elle proximo, rematando a vista da casaria por
esta parte, estd o antigo recolhimento da Piedade e Sr. Da Pobreza. - Logo para a esquerda da
s6 fica o convento da Graga, obra d'antiga construcgso onde se aquartelou a guarda de
seguranga, e que actualmente 6 occupado pelo destacamento de infanteria, descobre-se depois
da casaria a igreja do convento de S. Francisco, agora freguezia de S. Pedro, finalmente v6-se
para o mesmo lado o Trem, dependencia do Arsenal do exercito, que se reconhece por sua
c^upula pyramidal rematando na grimpa". F. DENIS - Portugal...,1847 (volume lV), 408.
'" F- DENIS - Portugal..., 1847 (volume lV), 407.
'' F. da FONSECA (Padre) - Evora Gloriosa. Epilogo dos 4 tomos da Evora llustrada, que
compoz o R. P. M. Manoel Fialho da Companhia de Jesus. Roma: Officina Momarediana,1728,
2.
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topogrdfico, como mostra o exemplo da Descrigdo da Cidade de Lisboa (1554)

de Damiio de G6is (1502-1574):

"No que diz respeito d salubridade do lugar e da situagSo de Lisboa,
assim como d dogura do clima, 6 tal a suavidade e a amenidade, e tanta a
harmonia entre a terra e a atmosfera, que quase n5o hd um 0nico dia do
ano em que se sinta o calor ou frio excessivos. Dai resulta que muitos
estrangeiros, vindos de nag6es diversas e de regiOes muito afastadas,
atraldos pela pureza do clima, para aqui imigram, abandonando o seu
torrSo natal e os cuidados da sua p6tria, e aqui fixam residdncia definitiva e
domicilio vitallcio.

O territ6rio da cidade, para qualquer direcgio que se deite a vista,
est6 polvilhado por toda a parte de casas de recreio suburbanas e de
quintas r0sticas, com edificios magnificos, devido d fecundidade dos
campos e d grande densidade de habitantes."22

Sabemos, por6m, que a Evora Gloriosa era uma obra sobejamente

conhecida dos autores da geragio dos redactores de O Panorama, juntamente

com as de Andr6 de Resende, Duarte de GalvSo e Frei Bernardo de Brito. Foi

nestes autores que o poeta Ant6nio Feliciano de Castilho (1800-1875) se

baseou para escrever o episodio da conquista de Evora por Geraldo Sem Pavor

em 1166, da s6rie dos "Quadros Historicos de Portugal", conforme o pr6prio

afirma em nota final23. A Evora Gloriosa de Francisco da Fonseca 6 tamb6m

uma das fontes citadas pelo Abade Antonio Ddmaso de Castro e Sousa no seu

Itinerario, que os extrangeiros, que vem a Portugal, devem seguir na

obseruagdo, e exame dos Edificios, e Monumentos mais notaveis desfe reino,

publicado em 18452'. No ano seguinte, num pequeno ensaio acerca da poss[vel

existOncia de um p6rtico romano na Praga Maior e do seu possivel

desmantelamento no s6culo XVI por ordem do cardeal D. Henrique, da autoria

de Cunha Rivara (bibliotecdrio da Biblioteca P0blica de Evora) e publicado no

Les Ads en Portugal do Conde Athanasius Raczynsky, transcreve-se um

pequeno trecho da Evora Gloriosa, mencionando-se ainda o manuscrito, n6o

ff O. Oe GOIS - Descrigdo da Cidade de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 2001, 56.

" A. F. de CASTILHO - Quadros Hrsf6ricos de PortugaL Lisboa: Typographia da Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1838, 48.
'* Designadamente no que respeita ii 56 de Evora, um dos monumentos que aconselha a
visitar. A. D. de C. e SOUSA - ltinerario, que os extrangeiros, que vem a Portugal, devem
seguir na observagdo, e exame dos Edificios, e Monumenfos mais notaveis deste reino. Lisboa:
Typ. Da Historia d'Hispanha, 1845,27.
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publicado d altura, da Evora llustrada de Manuel Fialho2s, as actividades

arqueol6gicas e historiogrdficas de Andr6 de Resende e a Coltecgdo de

Antiguidades de Evora (1785) de Bento Jos6 de Sousa Farinha26. A conjugagio

das trds refer6ncias enumeradas (Feliciano de Castilho, Abade Castro e Sousa

e Cunha Rivara) aponta para a existdncia de uma cumplicidade entre a prosa

de Francisco da Fonseca e a eloqudncia de O Panorama sobre Evora que

ultrapassa a mera coincid6ncia.

Quanto ii possibilidade da lluminura do Foral Novo de Evora ter servido

de modelo ao desenho de Esqulvel e d gravura de Baptista Coelho, ndo h6

evidencias que o demonstrem cabalmente para al6m do que 6 sugerido pelas

semelhangas de composigSo entre as duas imagens. Sabe-se apenas que na

d6cada de 1870 o foral terd sido alvo de uma intervengao com a finalidade de

proteger a sua integridade material, que consistiu na sua encadernag6o com

uma capa de veludo e ornamentos em ferro27. A preocupag6o em protegO-lo

indica o reconhecimento da sua import6ncia, mas 6 pouco para podermos

afirmar que Esqufvel, o autor do desenho que antecedeu a gravura de o
Panorama, a usou como referencial.

A proximidade que reconhecemos entre estas duas imagens com 343

anos de distdncia dever-se-d, parece-nos, a sugestdo do proprio lugar, cujo

perimetro n6o ultrapassou a linha da segunda muralha desde o s6culo XV! ao

XlX, nem o perfil teve alterag6es substanciais apesar das construgoes novas

que foram surgindo, como atesta a presenga do Quartel dos DragOes na

gravura de 1844. Muitas dessas construg6es foram, inclusivamente,

incorporadas no valor historico da cidade por autores como Antonio Franco e

'u Estava depositado na Biblioteca P0blica e era conhecido gragas, muito possivelmente, d
referOncia que lhe faz a Evora Gloriosa de Francisco da Fonseci.
'o C. A. RACZYNSKI - Les Arts en Portugat - L6ttres adr6sses a la Societl Artistique et
Scientifique de Berlin et accompagn6s de documents. Paris: Jules Renouard, Lib., 1846, 362 e
-3_63 O texto de Cunha Rivara foi por n6s abordado na Parte ll.
" Das decorag6es laziam parte um fecho, quatro brochas, uma em cada canto, em forma de
esferas armilares e o escudo de Portugal ao centro. Esta encadernagSo foi retirada ao Foral
Novo aquando do seu restauro em 2001, por ocasiSo das comemoragOes do seu quinto
centen6rio. O achamento, pelos tEcnicos de restauro, entre a pasta e a folha interm6dia de
cartSo da capa, de um papel manuscrito com uma s6rie de datas que variam entre 1874 e 1878,
talvez um indice, balizou cronologicamente essa encadernagSo. Entre 1886 e 18g6, de acordo
com a identificagSo e a descrigSo do foral feita por Gabriel Pereira, o caderno j6 encontrava
assim encadernado. l. l. S. de A. dos S. CORREIA - "Foral Manuelino de Evora. Estudo e
recuperagSo ao nlvelda sua encadernaglo". A Cidade de tllvora. Botetim de Cultura da Cilmara
Municipal de Evora. Evora: C6mara Municipal de Evora, ll serie, 2002-2006 (no. 16),55-57; G.
PEREIRA - "O Arquivo Municipal". Esfudos Eborenses. Evora: Edig6es Nazareth, 1947 (1" vol.),
348 (publicados em 37 fasclculos entre 1886 e 1896).
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Francisco da Fonseca - assim aconteceu com o convento da Graga -, o que as

imp6s ds representag6es e descrig6es posteriores. E portanto consequente que

O Panorama, sendo um jornal dedicado a divulgagSo da hist6ria nacional e

estrangeira, das antiguidades e dos monumentos28, as n6o pudesse evitar.

Obviamente que alguns desses edificios s6o tamb6m, no plano da

representagio, elementos referenciais da paisagem urbana. Por eles, pelo

efeito de simulacro que criam com os seus referenciais no plano da realidade, 6

estabelecida a escala da composigdo e a orientagSo do olhar do espectador no

percurso da apreensSo da imagem. Esta outra fungSo destes monumentos est6

bem patente numa gravura alusiva ao ataque das forgas cabralistas a Evora

durante a revolugSo da Patuleia, de datagio incerta e autoria desconhecida, e

numa aguarela de 1862 e assinada por J. L. Esqufvel, muito provavelmente

Joaquim Sebastiio Limpo Esquivel, o autor da ilustragSo d'O Panorama de

1844, cuja an6lise se concluiu no par6grafo anteriofe.

S5o as duas panordmicas de Evora, gravura e aguarela, mas desta vez

n6o tiradas do Rossio de S. Brds, do lado Sul, mas do Ocidental, de uma

perspectiva que permite vislumbrar a porta da Lagoa e o aqueduto, no percurso

que lhe d6 entrada na cidade. 56o reconheclveis, pela pormenorizagdo realista

com que foram representados, para al6m do citado aqueduto e das

omnipresentes catedral (no topo topogr6fico) e lgreja de S. Francisco, uma das

torres do PalScio Cadaval (junto da 56), o Quartel dos Drag6es e a lgreja de S.

Ant6o na Praga Maior. Fora de muros, ambas as composig6es incluem ainda o

forte e a Ermida de Santo Antonio, enquanto a Cartuxa est6 presente apenas

na aguarela. Ainda na aguarela, 6 tamb6m de destacar, junto d Porta da Lagoa,

a chamin6 industrial da f6brica de moagem de farinha, depois de cortiga e

serragio de madeiras, que a familia Braamcamp-Reynolds instalou no edif[cio

28 Ernesto Rodrigues - "(O) Panorama". Diciondrio do Romantismo Literdrio Portuguls. Lisboa:
Editorial caminho, 1997, 404.
2e Actualmente, a gravura estd depositada no Arquivo Hist6rico Militar e a aguarela 6
propriedade de Ant6nio Pestana de Vasconcelos. As evidentes semelhangas entre as duas,
desde a perspectiva da cidade que apresentam at6 d caracterizagSo das construg6es
assinaladas, evidenciam uma afinidade que aponta para uma relagdo estreita entre ambas,
talvez na autoria do desenho subjacente dr gravura. P. S. RODRIGUES - "A fixagSo da imagem
da cidade na origem do conceito de patrim6nio urbano: o exemplo de Evora". Afte Teoria.
Revista do Mestrado em Teorias da Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa, no. 10, 2007,151 e 152; C. ALMEIDA (cord. Edit.) - Evora Desaparecida. Fotografia e
Patrim6nio - 1839 ... 1919. livora: CAmara Municipal de Evora, Centro lnterdisciplinar de
Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de Hist6ria da Arte da
Universidade de Evora, 2007, 54.
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do antigo Colegio de S. Mangos, secularizado apos a extingio das ordens
religiosas3o.

Se, no caso da aguarela, a discreta marcagSo da contemporaneidade com
a inscrigSo da chamin6 industrial na imagem salienta o pendor descritivo desta,
completado pelos outros marcos referenciais da paisagem urbana que sio os
ediflcios imediatamente reconheciveis, a cuidadosa pormenorizagdo com que

estes 0ltimos foram representados tarnb6m os evidencia, tal como na gravura,

enquanto signos das suas qualidades arquitect6nicas e da historicidade que

elas convocam. Em ambos os registos, esse valor ic6nico 6 sublinhado pela

distorgSo, comparativamente ao referente, dos posicionamentos da catedral, da
lgreja de S. Antdo, do Quartel dos Drag6es e de S. Francisco na estrutura do
n0cleo urbano. Estes monumentos sio, de facto, observdveis do ponto de vista
captado pelas duas panor6micas, mas n5o exactamente nas orientagoes e na
ordem com que foram distribuidos pelos respectivos planos de imagem - a

fachada de S. AntSo n6o 6 visivel desta perspectiva (est6 virada a Oriente),
nem estd tdo distante da catedral, nem tdo proxima do Quartel dos Drag6es; o
mesmo acontece com a fachada da lgreja de S. Francisco, que deveria estar
mais proxima do primeiro plano que o Quartel dos Drag6es. Significam as
solug6es compositivas aludidas que a figuragSo da realidade percepciondvel foi
subordinada dr representagio da ideia, da ideia que se tinha dos edificios
assinalados. Logo, estes n6o sdo meras citagOes visuais.

Mas h6 que reforgar que a idealizagSo presente na gravura e na aguarela
6, como foi notado pela nossa andlise, ligeira. Talvez porque nio 6 este, a
Ocidente (sudoeste), o ponto de vista da cidade que se constituiu como
paradigma da sua imagem, o do Rossio de s. Br6s da gravura de o panorama,

de onde eram vislveis os seus principais monumentos, aqueles em que se
concentrava o essencial do simbolismo historico que emanava de Evora. E a
percepgSo e a interpretagdo de Evora que era possivel ter deste seu flanco Sul
que 6 verbalizada numa descrigSo da cidade feita por Augusto Filipe Sim6es, a
partir da da torre da muralha incluida nas Ru[nas Fingidas do Jardim p0blico,

num artigo publicado no Manuelinho d'Evora em 1gg2:

30 Antes de ser o Colegio de S. Mansos, o edificio fora pago dos Sepflvedas. T. ESpANCA -lnventdrio ArTistico de Poftugal. Vtt. Concelho de Evora.'Lisboa: Academia Nacional de Belas-
Artes, 1966 (l volume), 226 e 277.
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"Junto da torre fica para essa pade a cerca de S. Francisco, em cuja
fresca verdura se deleitam os olhos antes de se dilatarem pela parte
occidental da cidade, que mais adiante fecha o quadro. D'entre innumeras
casas brancas de neve alevanta-se a egreja de Santo Antio, e de outra
parte as altas e denegridas torres da s6, que patenteiam na forma e na c6r
a antiguidade da povoagSo. Mais perto v6-se a egreja de S. Francisco livre
e desacompanhada, com a sua coroa de ameias e coruch6os espiraes.

A quem desce da torre depois de ter contemplado todas estas bellezas
ndo se lhe desvanecem logo as impress6es que recebeu. Contin0a a ver
os interessantes panoramas que admirou, e a nutrir o espirito das
reflex6es a que dio assumpto"t'.

Saliente-se como a descrigSo ffsica dos monumentos os caracteriza

quanto d sua ancestralidade e como a cidade tem o estatuto de paisagem, com

uma leitura e interpretagSo cultural que ultrapassa a mera beleza formal, o

pitoresco - "nutrir o espirito das reflex6es a que ddo assumpto". Mesmo para

quem vinha de fora do pals, uma observag5o panoramica da cidade de Evora,

"standing on a hill", tinha "a very imposing appearance" e a "great air of antiquity

about it"32.

Foi essa muito impositiva apar6ncia e essa grande atmosfera de

antiguidade que o mesmo Manuelinho d'Evora intentou sintetizar na alegoria

mnemonica que tomou como cabegalho para a sua primeira p6gina, durante o

perfodo da publicagdo da sua primeira s5rie, de 1880 a 1904. O peri6dico

eborense abria com um frontispicio33 em que se acumulavam, no plano da

t' "Ruinas Fingidas no passeio publico d'Evora". O Manuetinho d'Evora, no. 46 (Ano ll),1882,2.
"' A. C. SMITH - Narrative of a Spring Tour in Portugal. London: Longmans, Green, and Co.,
1870,64.
33 Assinado por Pastor, presumivelmente Francisco Pastor (1850-1922), desenhador e gravador
espanhol que foi discipulo de Severini, que tamb6m trabalhou em Portugal, e se estabeleceu
em Lisboa em 1873. Colaborou em v5rios jornais nacionais, como o Diario llustrado. Foi ainda
directorartlstico do Correio da Europa e editor do Almanach lllustrado e da Semana lllustrada.
Deve-se-lhe a autoria dos primeiros postais ilustrados feitos em Portugal. S5o particularmente
coirirgcidar a> Sua> gravuras udurunedr rd>, rrur rreadarrrcrrie a> quc reaiizuu pclrd urrcr criigiu,,ic
Os Lusiadas de 1878 (Epis6dio dos Doze de lnglaterra, Canto Vl), para a pequena brochura
Retrato e biographia de Camdes escripta especialmente por Theophilo Braga e offerecida gratis
pela casa Minerva (Lisboa, 1880), um medalhSo de Cam6es para o Di1rio llustrado de 10 de
Junho de 1880, um retrato de JoSo de Barros, em associagSo com um de Cam6es gravado por
Casanova, incluldos na CollecgSo Camoneana (1895) de J. do Canto. Tamb6m abriu trabalhos
desenhados por outros artistas, como o de "ln6s de Castro" de Manuel de Macedo para a capa
da Nova Castro. Trag5dia de Jodo Baptista Gomes J1nior (Porlo, s.d.). S5o tamb6m conhecidas
as suas ilustrag6es para D. Quixote da Mancha, tradugdo portuguesa da obra de Cervantes
feita por D. Jos6 Carcomo Lobo, e as suas gravuras de retratos das personagens da vida
politica, intelectual e econ6mica das riltimas d6cadas do s6culo XIX e das primeiras do
seguinte. F. de PAMPLONA - Diciondrio de Pintores e Escultores Portugueses ou gue
Trabalharam em Portugal. s.l.: Livraria Civilizagdo, 19BB (lV),267 e 268; B. X. COUTINHO -
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representagao, como num mostruerio, os mais simb6licos e conhecidos

monumentos da cidade, seleccionados em conformidade com o seu poder

evocativo. Ao centro, com grande destaque, a figura do Manuelinho de Evora3a

empunhava, na mdo esquerda, um estandarte com o brasio da cidade3s e, na

direita, uma cartela com o nome do jornal muito semelhante, e nela certamente

inspirada (vimos atr6s que foi intervencionada na dr5cada de 1870), a

representada na iluminura de 1501, com a frase Ebura Colonia Romana. No

primeiro plano, Manuelinho de Evora estd ladeado pelo busto de Sd de Miranda

e um medalhdo com a effgie de Andr6 de Resende, medalh6es em que foram

inscritas datas importantes para a historia da cidade e da nageo36, e outros

objectos alusivos ao prestigio erudito, cientifico e cultural da cidade (globo

terrestre, luneta e livros). Em segundo plano, da esquerda para a direita, sdo

reconheciveis o templo romano, o pal5cio Barahona, a torre da lanterna da 56,

o perfil do corpo da igreja de S. Francisco e o Aqueduto da Agua da Prata, com

a torre que o rematava frente d fachada de S. Francisco.

Do conjunto das edificag6es representadas, sobressaem as inclus6es do

pal6cio Barahona e da torre do aqueduto. Ao denominado pal6cio Barahona, "a

mais elegante casa moderna da cidade"37, projecto da autoria do arquitecto

Camdes e as Arfes Pldsticas. Subsidios para a lconografia Camoneana. Porto: Livraria
F,igueirinhas, 1949 (volume ll), 68, 170,232,235-238,253,273,274,276 e 344.
"' Eborense do s6culo XVll que seria, talvez, um tal Manuel Martins, irm6o da Misericordia de
Evora, tido como o tolo da cidade. Ficou popularmente conhecido porque a sua alcunha,
Manuelinho de Evora, surgiu como o autor das ordens dos levantamentos da cidade contra o
dominio castelhano em 1637, ocultando a identidade dos seus verdadeiros responsdveis. A
efabulagio que foi criada, nas 6pocas posteriores, d volta desta figura tornou-a protagonista de
v6rias obras liter6rias.
'u Com a figura de Geraldo Sem Pavor a cavalo e as cabegas dos dois mouros que ele ter6
decapitado, segundo a tradigdo, aquando da conquista da cidade. P. S. RODRIGUES - "O
passado 6 uma cidade ideal: um olhar sobre a patrimonizagSo de Evora". Revrsfa de Hist6ria da
Afte. Lisboa: lnstituto de Hist6ria da Arte, Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, no. 4,2007b,280.tt 1166, data do primeiro foral da cidade, concedido por D. Afonso Henriques logo a seguir i
conquista cristd por Geraldo Sem Favor; 1637 e 1640, anos tlos levantamentos de Evora contra
a monarquia filipina e da RestauragSo; 1834, ano da vitoria dos liberais sobre os absolutistas. A
inscrigio do ano de 1879 tem uma leitura politica muito precisa que abordaremos no pr6ximo
p,a169rafo.
"' F. de ALMEIDA - Em Evora. Evora: DiSrio do Sul, 2002, 21. Publicado no volume Esfdncras
de Arte e Saudade em 1924, o presente texto ter5 sido redigido na riltima d6cada do s6culo
XlX, certamente antes de 1901, ano da demoligdo do Convento do Parafso, que e ainda
descrito por Fialho de Almeida (41-44 e 59-63), e de 1893, ano da primeira edig6o de O Pais
das Uvas, de que faz parte o conto "O Menino Jesus do Paralso", que cont6m passos
concernentes d descrigSo do convento repetidos no Em Evora. A datagSo prov5vel ser6 1891,
em virtude de ao escrever sobre a inauguragio do Teatro Garcia de Resende no caderno no 42
de Os Gatos, do dia 20 de Junho de 1892 (a abertura da sala de espectAculos tinha ocorrido no
primeiro dia desse m6s), mencionar que tinha visitado o "teatro d'Evora" h6 um ano. lsto 6, tinha
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italiano Giuseppe Cinatti para o abastado proprietdrio rural Jos6 Maria Ramalho

PerdigSo, cuja construgdo decorreu de 1856 a 1867, j6 dedic6mos algumas das

linhas da Parte l. Por agora, basta-nos reter o impacte est6tico que a sua

construgio teve entre os eborenses, que em menos de vinte anos o emparelha

com os mais emblemdticos monumentos hist6ricos da cidade. Abordaremos o

significado desta presenga mais adiante. Relativamente d torre do aqueduto,

esta j5 ndo existia no ano da publicagio do primeiro nfmero do Manuelinho

d'Evora (1880), por merc6 da sua demoligSo cerca de cinco anos antes,

acontecimento envolto em pol6mica que retomaremos no cap[tulo 3.3. O
aqueduto com a sua torre importa para aqui pela sua forga enquanto icone do

valor historico da cidade, que o cabegalho de O Manuelinho d'Evora fez

perdurar al6m da sua propria exist6ncia para efeitos de manipulagio partid6ria

da mem6ria do destino que a cAmara de Evora lhe havia dado.

Jornal fundado com o objectivo politico de inconformismo e protesto em

relagSo aos atropelos, aos abusos e ds parcialidades cometidas por qualquer

quadrante partid6rio contra o constitucionalismo3s, o Manuetinho d'Evora foi, na

verdade, um peri6dico de tend6ncia regeneradora que fard, logo desde o seu

infcio, uma evidente oposigdo aos progressistas que, chefiados por Anselmo

Braamcamp, governavam Portugal desde 18793e. A redacgso d'O Manuelinho

d'Evora exibia essa oposigdo acintosamente fazendo reconstituir, na gravura

visitado a cidade no ano anterior, em 1891. F. d'ALMEIDA - Os Gafos. Lisboa: Cl6ssica Editora,
1992 (volume V), 170.

" "Hoie que a controversia politica dos partidos militantes, que o favoritismo audaz dos
governos protervos, que a legislagio inepta e vexatoria de estadistas aventureiros ameaga
impellir o espirito liberal da sociedade portugueza para um meio subversivo, suscitando uma
conflagragSo geral no paiz, e quiga na penlnsula, a gargalhada inoffensiva, mas arguta e
conceituosa, do Manuelinho, reflectindo-se nas caixas typographicas da imprensa peri6dica, e
protestando energicamente pelos abusos e vexames sanccionados por fementidos patriotas de
qualquer procedencia politica, achar6 por certo um echo sympathico e perduravel no fOro intimo
do cidaddo portuguez, que preze sinceramente as instituig6es liberaes do seculo e as
aspirag6es consentaneas do legitimo progresso." O Manuelinho d'Evora, no. 1, 1 de Dezembro

tt "Ja poi vezes temos dito que n6o estamos filiados nem sujeitos a qualquer dos partidos que
ahi se debatem. N5o podemos pertencer ao partido regenerador, porque 6 um partido que,
apezat de ter dotado o paiz com melhoramentos importantes, illaqueou a sua ultima gerencia
com erros politicos de que ainda n6o estd penitenciado. / N6o podemos pertencer ao partido
progressista, porque, tendo este promettido emendar os erros dos seus adversarios, e corrigil-
os completamente, s6 lhes tem dado vulto, aggravando-os com vigangas pessoaes. / Somos,
portanto, independentes. / Como os passados erros n5o podem justificar os presentes,
combatemos e combateremos os erros da situagSo politica actual, porque temos mais amor a
esta terra e interesse pela sua prosperidade, do que esse grupo de especuladores cheios de
vaidade, guindados ao poder pelo acaso burlesco, e que em logar de administrarem melhor a
fazenda publica, apenas satisfazem as suas conveniencias politicas". O Manuelino d'Evora, no.
8, 8 de Margo de 1881 (1o ano), 1.
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que encimava a primeira pdgina dos seus n0meros, a torre do aqueduto que

fora desmantelada, precisamente, por uma edilidade progressista. Completava

a provocagSo introduzindo, no canto inferior esquerdo da composig6o, um

medalhio com as inscrig6es invertidas do ano da tomada de posse do

minist6rio de Anselmo Braamcamp, 1879, e da palavra "pRoGRESSo",

colocado estrategicamente junto dos destrogos de uma coluna corfntia.

Denunciava-se deste modo, por comparagdo com a forga empreendedora das

6pocas passadas (que os monumentos, as datas e os autores representados

lembravam), o impulso destruidor do presente. Embora nio de todo o presente,

somente o das conjunturas progressistas - o Paldcio Barahona, entre S.

Francisco, a catedral e o templo romano, estava 16 a sinalizar uma nog6o

menos pessimista da contemporaneidade. E o proprio redactor de O

Manuelinho d'Evora a confirmS-lo, em tom desabrido, a 29 de Margo de 19g1,

depois da queda de Anselmo Braamcamp, substituido pelo regenerador Antonio

Rodrigues Sampaioao:

"Cairam.
Era a sua condigSo normal.
[...], quando elles na maxima parte representavam de per si s6 a

negagdo do progresso e a mystificagSo de umas nullidades reaccionarias,
que a despeito da civilisagSo contemporanea se pavoneavam de
salvadores da patria, [...].tI

os nossos conterraneos da faca6o chamada progressista, salvas
honrosas excepg6es, baquearam tambem, isto 6, voltaram ao capitulo da
bemavenruranga ici-bas; e, como em justiga entendemos que suas
virtudes, quigd de bravos indigenas, devem ser recompensadas,
offerecemos ao seu representante na imprensa (a Ze Barroal) dois fac-
similes da sua importancia scientifica - um 6 a medalha com o progresso
ds avessas, a qual tinhamos guardada em rogar proprio 1ao canto das
ruinas) - outro, 6 o espectro do seu vandalismo, uma torrinha de edificagio
romana, cujo desenho se v6 5 esquerda do frontesplcio d'esta folha, e que
em tempos, que j6 16 vdo, o vandalico poeta Ze Barro mandou mandou em

A^ ^-^^-^^^^ )^iL^- ^-^;..^n42

1'_qlq:lty,qo, a partir de Novembro, por Fontes Pereira de Melo. L. N. E. da S|LVE|RA, p. J.
FERNANDES - D. Luis. Casais de Mem Martins. Rio de Mouro: Circulo de Leitores, 2006,2g1
e 292. "A voz de Fontes Pereira de Mello e dos seus intelligentes collaboradores, desfez-se o
encanto. Encontrou-se com energia no caminho em que a Europa nos precedera vinte annos
pelo menos. <Politica de fomento>, diz-se agora; politica de vida, dizemos n6s, politica de
resurreigSo". "o sr. Fontes a enganar o diabo". o Manuetinho d'Evora, no.44,1g de Novembro
de 1881 (1o ano), 1,
"' Aludia ao correspondente de O Progre.sso, 6195o noticioso do partido Progressista em Evora.*'"O progresso, a medalha e a torrinha". O Manuelinha d'Evora. Evora: no. 11, 29 de Margo de
1981 (1" ano), 1. Pouco depois da nomeagSo do novo governo, a partirde 9 de Dezembro de
1881, do no. 47 de O Manuelinho d'Evora, o medalhSo e mantido como elemento da
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Numa versSo mais tardia do mesmo cabegalh oo3, a formatagio simbolica

aligeira-se para dar lugar a uma panordmica bastante fiel d realidade da vista

geral da cidade que se tinha do Rossio de S. Brds. Mantinham-se os elementos

aleg6ricos, mas estes servem agora de cercadura d imagem da cidade. As

figurag6es do Manuelinho de Evora e do templo romano, que o panorama ndo

deixa ver, s6o deslocados para as extremidades laterais da composigSo, a

enquadrar a cena principal.

A solugSo encontrada para incluir o denominado Templo de Diana no

cabegalho, utilizando-o simbolicamente como o ex-libris da antiguidade pr6-

nacional de Evora que ele sempre fora, como uma esp6cie de preAmbulo do

panorama que compensaria a sua invisibilidade do flanco Sul da cidade, 6

reveladora da importdncia que lhe era dada. Esta era equiparada apenas pela

da catedral e pelo aqueduto. Os tr6s, templo, catedral e aqueduto, foram os

0nicos monumentos a ser referidos por todos os guias de turismo da cidade de

Evora publicados entre 1875 e 191644.

composigSo sem qualquer inscrigSo (data ou palavra). At6 ai e desde o no.41, sem data, mas
provavelmente do final de Outubro (talvez do dia 30), que o cabegalho do jornal n5o
apresentava qualquer imagem, apenas o seu titulo.
"" Assinada igualmente por Francisco Pastor.
-* Conforme se pode verificar por um levantamento realizado por Ana Cardoso Matos e Maria
Luisa Santos para os anos de 1875 a 1933. Para os anos de 1875 a 1916, a sua pesquisa
utilizou como fontes A hanbook for travellers in Poftugal: a complete guide for Lisbon, Cintra,
Mafra, Evora... (London, John Murray , 1875,3 vols.), Roteiro da ciidade de Evora e breve noticia
dos seus principais monumentos (Evora, Tipographia Minerva, 1881, 1^ ed: 1871) de Ant6nio
Francisco Barata, Atravls da cidade de Evora ou apontamenfos sobre a cidade de Evora e seus
monumentos (Evora, Minerva, 1900) de Caetano da Cimara Manuel (por nos jd citado) e Evora
e seus arredores: indicagdes gerais para uso dos viajantes (Lisboa: Tip. da Gazeta dos
Caminhos de Ferro,1916) da Sociedade de Propaganda de Portugal. De acordo com o mesmo
levantamento, seguiam-se-lhes a lgreja de S. Francisco, nio inclulda apenas no percurso
definido por Caetano da CAmara Manuel; a de S. Antio, o Convento de Santa Clara e os
pal6cios da lnquisigSo e dos Condes de Basto, a Torre de Sert6rio, a Universidade, o Quartel
dos Drag6es e a muralha, que ficaram de fora do guia editado em inglOs por John Murray; e o

- "Os Guias de Turismo da cidade de Evora no contexto do turismo contemporAneo (dos finais
do s6culo XIX drs primeiras d6cadas do s6culo XX)'. A Cidade de Evora. Evora: Cdmara
Municipal, no. 5, 2001 (lll S6rie), 395, 396 e 401-405. Antes de 1875, as tr6s edificag6es sdo
dadas como as mais not6veis da cidade de Evora pelo Gura do Amador das Betlas-Arfes de
Daniel de Moura Guimaries. D. M. de M. GUIMARAES - Guia do Amador das Betlas-Artes.
Porto: Typographia Commercial, 1871,24. Em termos prdticos, s5o estes tr6s monumentos,
mais a lgreja de S. Francisco, que regem a excursio a Evora do casal Joaquim de Vasconcelos
e Carolina Micheielis de Vasconcelos, na companhia de Jos6 Queiroz, realizada de 9 a 15 de
Fevereiro de 1901. Visitam ainda a Ermida de S. Brds, o "Aqueduto da Prata", a lgreja dos
L6ios, o PalScio Cadaval, a chamada Torre de Sertorio e o Convento do Espinheiro. J.
QUEIROZ - Da Minha Terra: Figuras Gradas. /mpressdes de Arte. Lisboa: Cultarte, 2003, 3, 6,
11-13 e 19.
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O Manuelinho de Evora posiciona-se alegoricamente sobre a Srea do

Rossio de S. Br6s e mant6m, da versio anterior, o estandarte da cidade seguro

pela m6o direita e, pela esquerda, a esvoagante cartela com o nome do jornal,

suspensa sobre o perfil de Evora, em nova alusSo a iluminura do foral

manuelino. Entre os dois, em primeiro plano, o globo terrestre, os livros, a

luneta e os medalh6es com as datas historicasas.

Organizada segundo um esquema compositivo de perspectiva

trapezoidal, resultante da intengdo significativa de ampliar a panor6mica d

escala, o horizonte da cidade que assinalava a primeira pdgina do Manuelinho

d'Evoratem o seu v6rtice na catedral, descentrada para a direita, no plano mais

distante da posigSo do espectador, a marcar a cota da urbe com as suas torres

e oS SeuS coruch6us, tal como era representada desde o s6culo XVl.

Tamb6m novamente a partir da 56, em diferentes niveis de distdncia e

escala, at6 ao limite do Rossio de S. Br6s, um cuidadoso sentido do pormenor

assinala, sobressaindo de entre a massa construlda do aglomerado urbano,

trechos de alguns dos mais emblem6ticos monumentos hist6ricos eborenses.

Sdo reconheciveis, se o nosso olhar percorrer o panorama da direita para a

esquerda, a cr.rpula do Convento do Carmo, a cobertura da lgreja da

Miseric6rdia, parte do Pal6cio do Vimioso, o Convento da Graga e, em

contraponto dr catedral, o perfil da lgreja e parte do Convento de S. Francisco.

Num plano ligeiramente d frente, os dois corpos e a pequena torre do mais

importante edificio da Evora oitocentista, o Pal6cio Barahona. N6o falta,

inclusive, a marcagSo da avenida da Estag6o, futura avenida Barahona, pelos

renques de Srvores que a ladeavam (sobre a qual assentam a base do globo

terrestre e um dos p6s do Manuelinho de Evora). A gravura ter6 sido realizada a

partir de uma imagem fotogr6fica que est6 actualmente depositada no Arquivo

Fotogr6fico de Evorao6. Copiada ao pormenor, a Sua autoria n6o est6

identificada, nem a datagio estabelecida. No entanto, existe um exemplar da

a5 Em relaqSo ao frontispicio anterior, desapareceram os anos de 1640 e de 1834, para serem

substituidos pelos de 1383 (adesSo dos eborenses d causa do Mestre de Avis, futuro D. Jo6o l)
e 1808 (resistencia de Evora ao invasor franc6s, que acabou com a ocupagSo e sequente
saque da cidade pelo ex6rcito napole6nico). As imagens de 56 de Miranda e de Andre de

Resende tamb6m nflo foram retomadas. O centro da composigdo 6 ocupado por um elemento

novo, um grande escudo, cuja superficie foi decorada com uma paisagem, uma planicie onde

se vislumbra o nascer do sol e os sinais de uma jornada de trabalho, o carro e os instrumentos
aorlcolas.
odnre, PEPooll
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mesma fotografia na Biblioteca Prlblica da Evora que foi encadernada,

juntamente com outras fotografias da cidade, num Slbum registado com o titulo

Vrsfas Photographicas de Evora (f 3) e o ano de 1883a7. Esta 6 uma data

possfvel para a fotografia em quest6o.

Verdadeira montra dos monumentos arquitectonicos de Evora, a vista do

Rossio de S. Br6s com que o Manuelinho d'Evora abria tornar-se-d, nos anos

finais do s6culo XIX, na imagem iconogrdfica da capital transtagana, muito por

forga da sua repetigdo em registos fotogr6ficos. Encontramo-la na Vista Geral

do Rossio de S. Brds, atribuida a Jos6 Serra e com execugdo provdvel entre

1899 e 1920, assim como na fotografia panor6mica que dava entrada, numa

das p6ginas de rosto n6o numeradas, ao guia Atravez da Cidade de Evora ou

Apontamentos sobre a Cidade de Evora e seus Monumentos, redigido por

Caetano da C6mara Manuel, engenheiro da DirecgSo Distrital de Evora do

Minist6rio das Obras P0blicas, e publicado em 1900. Da primeira para a

segunda destas duas fotografias, a objectiva aproximou-se mais do horizonte

da cidade, concentrando-se na 56, na lgreja de S. Francisco e no Pal5cio

Barahona, que 6 o que sucede na imagem do guia Atravez da Cidade de

Evora...aB

Em termos de significados precisos, os quatros edif[cios correlacionam

trds fases fundamentais da hist6ria de Evora. O estilo g6tico da 56 (s6culo Xtll),

entronizado no ponto mais alto da urbe, como no s6culo XVl, continua a

assinalar o seu nfcleo original e a remeter o espectador para a conquista cristd

da cidade na ldade Media e, por consequ6ncia, porque lhe est6 directamente

ligado, para o processo de fundagdo do reino. Portanto, d percepgdo visual da

distdncia f[sica que separa a Catedral do limite da 6rea da cidade, marcado pelo

" BPE, Casa Forte, Estante 2, Gaveta 10.

'8 Um variante deste ponto de vista, que em nada altera o seu significado geral, pode ser vista
afazer de fundo d Parada militar no Rossio (AFE, GPE0293), numa fotografia de 1889 atribuida
a Jos6 A. Barbosa. Variante porque, para Ocidente, capta apenas uma parcela do PalScio
Barahona. Em compensagSo, nas proximidades da catedral, revela-se parte do PalAcio do
Vimioso e, colada d torre Norte, o telhado do antigo pal6cio arquiepiscopal e actual Museu de
Evora. Numa outra reprodugSo, executada por Ant6nio Vicente da Rocha JUnior no ano
seguinte (Vista panordmica de Evora, propriedade de Jo6o Cabral Silveira), a perspectiva
fecha-se ainda mais sobre a catedral e o Convento da Graga, deixando os restantes
monumentos, dos atrds referenciados, quase irreconheciveis (s5o-no somente pelas
coberturas), embora se consiga descortinar a torre oriental das Portas de Moura, mais a
cobertura e a aresta do frontio da lgreja do Espirito Santo. C. ALMEIDA - Iivora - Objectos
Melancdlicos. Casal de Cambra: Caleidosc6pio, 2005, 138 e 139; C. ALMEIDA (2007), op. cit.,
142 e 143; P. S. RODRIGUES (2007), op. cit., 146-149.
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arvoredo e pelo gradeamento do Jardim Pfblico (d esquerda, iniciado em 1863)

e do Jardim do PalScio Barahona (d direita), ou seja pela Evora modernizada do

s6culo XlX, corresponde a sugestSo de um distanciamento temporal que aqui

encontra o seu p6lo mais recuado. Os conventos de S. Francisco (s6culos XIV

e XV) e da Graga (s6culo XVI) testemunham o periodo de maior florescimento e

apogeu de Evora com a dinastia de Avis, quando ascendeu d categoria de

resid6ncia tempordria de monarcas, nobres, eruditos, poetas e artistas, e foi

sede de vdrias cortes. O Paldcio Barahona e a renovada Porta do Rossio, de

onde sai o eixo da Avenida da Estagdo em primeiro plano - era por aqui que

entravam na cidade todos aqueles que chegavam de comboioae, desde a

inauguragSo do caminho-de-ferro em 1863 -, representam o presente, a cidade

burguesa, contemporanea ao momento da execugdo ou da captagdo das

imagens, na qual desagua o fluxo historico que os restantes monumentos

documentam50:

" [...], tudo esquecemos ao distinguirmos as ruinas do pago d'El-Rei
D. Manuel, o palacio do lavrador Ramalho, € o quartel chamado dos
casfe//os, onde ora est6 (podendo estar trez ou quatro) o regimento 5 de
cavallaria.

A habitagSo do opulento lavrador, situada 6 entrada da cidade, e
vastissima, de risco elegante como tudo quanto traga o lapis do sr. Cinatti,
de quem foi a obra, e est6 alli como para advertir ao recemchegado, a
riqueza do proprietario e a da provlncia transtagana"Sl.

Os restantes monumentos, de antiguidade (logo autenticidade) evidente

nas suas particularidades estilfsticas, criam uma distdncia entre o presente da

paisagem que os integra e o passado a que aludem. Ao provocarem este efeito,

demonstram que monumentos e topografia permanecem iguais num sistema

que se modifica, dial6ctica que dd maior complexidade ao presente, uma vez

as Assim sucedeu com Joaquim e Carolina Mich:ielis de Vasconcelos na visita que fizeram a
Evora em 1901 e com Fialho de Almeida na segunda d6cada do sdculo XX. J. QUEIROZ , op.
cit., 5; F. de ALMEIDA (2002), op. cit, 17 e 18. Na cr6nica de viagem "Tres dias em Evora", J(lio
C6sar Machado descreve, sinteticamente, como era chegar a Evora antes do caminho-de-ferro:
"Depois do clSssico ch6 das Vendas-Novas, - o unico e melhor dos dias n'esta planeta sublunar
que habitamos! - deixei 6 mesa os passageiros da mala-posta, e parti com o meu amigo e
excellente companheiro P. n'uma sege que n6o recordava a do Tolentino, nem na saude, nem
na velocidade, correndo rapida como o pensamento nas azas... de dois machos." J. C.
MACHADO, "Tres Dias em Evora". Passelos e Phantasias. Lisboa: Jos6 Maria Corr6a Seabra,
1862,77.
l? p s RoDRtcuES (2007b), op. cit.,27B.u' J. M. A. NOGUEIRh - "Aigumas horas em Evora". Jornal do Commercio, no. 3g35, 1 de
Dezembro de 1866, 1.
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que permite pressupor um devir, uma dindmica historica que revela

simultaneamente as causas e os efeitos, as decis6es e as acq6es52. Dai as

imagens fotogr5ficas sugerirem a ideia de uni6o entre passado e presente:

"como os factos estSo contidos na mem6ria, d cidade acrescem novos factos"S3.

O presente 6 interpretado como o culminar de um processo hist6rico que o

legitima e lhe confere sentido. lsto significa a convicgso que a cidade de Evora

iria, no essencial, permanecer para o futuro como tinha vindo do passadosa.

Tal como afirma Raymond Ledrut, o presente ndo deixa de ser visto sob

o Angulo do passado, o que faz com que a personalidade urbana se manifeste

atrav6s dos monumentos consagrados e se privilegie, nas panor6micas de

Evora, as ordens, as formas e os signos instituidosss. A insistdncia na vista

tirada do Rossio fixou-a enquanto estere6tipo da imagem de Evora,

transformando-a num eufemismo da cidade hist6ricas6, da qual a 56 e S.

Francisco se fixam como icones fundamentais.

Atrav6s deles, desses [cones fundamentais, todos os outros ediflcios

antigos de Evora s6o evocados. Constituem estes um conjunto bem mais vasto

e plural de refer6ncias arquitectonicas e hist6ricas, dos quais apenas uma

pequena minoria estd vislvel ou e irrisoriamente perceptlvel nas imagens

fotogrdficas, como o Convento da Graga ou a lgreja da Misericordia, mas que

no seu todo representam uma presenga sempre latente intelectualmente,

mesmo que oculta.

A figuragdo dessa presenga revela-se disseminada por muitas gravuras e

fotografias de enfoque espec[fico em monumentos individuais, publicadas na

imprensa nacional e em publicag6es monogrdficas ou de divulgagSo, como

ilustragOes ou acompanhadas de notas explicativas. Previsivelmente, as

imagens centradas nos monumentos de maior simbolismo s5o as mais

frequentes (56, S. Francisco, Templo e Aqueduto), mas estSo longe de se

u'A. RoSSt , op. cit.,184; M. AUGE, op. cit.,ZS.
:" A. ROSSI , op. cit., 192 e 193.

]l o I oLSEN, op. cit.,3oB.
"" R. LEDRUT - "La imagen de la ciudad". AA.W. - La significacion del entorno. Barcelona:
Colegio Oficial de Arquitectos de Catalufla y Baleares, 1972, 37. Cit. F. de GRACIA - Construir
en lo Construido. La arquitectura como modificacidn. Guip0zcoa: Nerea , 2001,27 .ut Para criar um estereotipo, 6 necess6rio ter o poder de fixar uma imagem a um molde,
explorando sistematicamente os factos at6 eles se tornarem numa eufemismo. M. C. BOYER,
op. cit.,313. Ver ainda E. H. GOMBRICH - "Truth and Stereotype". Arl & lllusion. A study in the
psychology of pictorial representation. London: Phaidon, 1995, 55-64.
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esgotarem nestes. Em 1848 e 1849, a Revista Popular divulga a Galeria dos

pagos reais de S. Francisco, a catedral e o antigo col6gio do Espirito Santos7. O

Archivo Pittoresco dd a conhecer, acompanhados por textos de Augusto Filipe

Sim6es, o ediflcio da antiga Universidade (claustro e fachada da Sala dos

Actos)s8, a catedral (o transepto e a cabeceira)un, o aqueduto, (incluindo alguns

pormenores da sua construgdo, como a torre que existiu frente a igreja de S.

Francisco)60, a ermida de S. Br6s61, a igreja de S. Francisco62, aigr$a de S.

JoSo Evangelista do Convento dos L6ios (o portal da entrada)63, o paldcio de D.

Manuel ou Galeria das Damas (em diferentes perspectivas)oa e o convento da

Cartuxaos. A tlustragdo Portuguesa publicou gravuras dos pagos reais, do

convento e da igreja de S. Francisco66. Na d6cada de 1890, O Ocidente ilustra

as suas pdginas com o templo romano, a lgreja da Graga, a 56 e a

Universidade (Sala dos Actos)u'. As pdginas de Atravez a Cidade de Evora... de

57 Revisfa Popular, no. 48, 27 de Janeio, 1848; no. 7 , 21de Abril, 1849; no. 9, 5 de Maio, '1849.
"" Archivo Pittoresco, no.21,1862, tomo V, 161. Um pequeno texto explicativo acompanha a
gravura. O desenho 6 de Nogueira da Silva e a gravura de J. Coelho e Pedroso.
'"^ Archivo Pittoresco, no. 22, 1862, tomo V, 169. Com um pequena hist6ria do edificio.
"" Archivo Pitoresco, no. 6, 1864, tomo Vll, 41; no. 5, 1867 , tomo X, 33.
"' Archivo Pittoresco, no. 24, 1864, tomo Vll, 185.
"' Archivo Pittoresco, no. 2, 1868, tomo Xl, 9. llustra um extenso artigo sobre o Convento de S.
Francisco.
63. Archivo Pittoresco,no. 49, 1867, tomo X, 385.
"" ArchivoPittoresco, no. 1,1868, tomoXI, 1;no.6, 1868, tomo Xl,41.
"" Archivo Pittoresco, no.29,1868, tomo Xl. Segundo o jornal Perseveranga de 17 de Margo de
1868 (n". 15), as gravuras dos monumentos eborenses saldas no Archivo Pittoresco nesse
mesmo ano (tomo Xl) correspondiam ds enviadas para a ExposigSo de Paris de 1867, feitas a
partir de fotografias de autor ndo identificado. O seu "habil photographo" foi possivelmente um
dos tr6s que estiveram no certame: Wenceslau Cifka, Jacques Francem e Thurston Thompson,
que estivera em Portugal, a fotografar, no ano anterior. 56o notorios os paralelismos temdticos
com as fotografias que Jean Laurent (1816-1892), o mais importante fot6grafo da Espanha
oitocentista, que terS estado em Portugal entre 1868 e 1870, e especificamente em livora no
ano de 1869. De nacionalidade francesa, Jean Laurent residiu em Madrid, onde abriu est[dio
fotogr6fico em 1856, durante 46 anos. O invent5rio das imagens de Evora apareceu nas
p6ginas 338 e 339 do Nouveau Guide du Touriste en Espagne et Portugal, editado pelo pr6prio
em 1879 (o itinerdrio artlstico era da responsabilidade de Alfonso Roswag, genro de Laurent):
"Fagade de l' ancienne Chartreuse; Fagade de la Cathddrale; Une Porte de l' Eglise de Saint
Jean Evangeliste; le temple de Diane; fagade de l'ancienne Universit6, maintenant Casa Pia;
Eglise de Chamblas; Fagade de l'ancien Palais du roi don Emmanuel; Tour de l'Aqueduc". C.
ALMEIDA (2005), op. cit.,57, 113 e 114. C. T. CADENAS - "Laurent em Portugat". Evora
Desaparecida. Fotografia e Patrim6nio - 1839 ... 1919. Evora: Cdmara Municipal de Evora,
Centro lnterdisciplinar de Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de
Historia da Arte da Universidade de Evora, 2007, 33-36 , 38 e 47.
66 Altustragdo Portuguesa, no. 35,23 de Fevereiro, 1885, 1 e no. 42,13deAbril, 1885,8.o' Mas tamb6m o Teatro Garcia de Resende, que dava uma perspectiva mais actual da cidade.
Em relagSo ao templo, a gravura que o reproduz foi executada a partir de uma fotografia de M.
Nicolau da Costa. "O templo de Diana em Evora". O Ocidente, no.420,21 de Agosto, t8gO, tgZ
e 189; G. PEREIRA - "Monumentos de Evora l. A egreja da Graga". O Ocidente, no. 490, 1 de
Agosto, 1892, 169 e 170; "Theatro Garcia de Rezende". O Ocidente, no.494,1't de Setembro,
1892,203-206; G. PEREIRA- "Monumentos de Evora ll. A 56'. O Ocidente, no.503, 11 de
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Caetano da CAmara Manuel discriminavam selectivamente, por fotografia, o

templo romano, a 56, o Convento dos Loios (o portico da sala capitular e do

refeitorio), a denominada Casa de Garcia de Resende (anela manuelina), o

Convento do Carmo (p6rtico), o aqueduto, o Mosteiro de S. Bento de Castris e a

Ermida de S. Br6s, estes dois 0ltimos fora de muros68. Em 1907, as entradas

sobre Evora de Portugal. Diciondrio Historico, Chorographico, Biographico...

concentrava-se na Graga, no aqueduto, no claustro da Universidade, no pal6cio

de D. Manuel, na ermida de S. Brds (o fnico de que se reproduz uma gravura e

n6o uma fotografia), a 56 e o templo6e.

Foram igualmente representados e fotografados edificios mais recentes,

dos fins do sdculo XVlll ou dos infcios do s6culo XlX, por merco da sua

arquitectura, monumentalidade e/ou intencionalidade comemorativa, que com o

passar do s6culo v6o entrar na classe dos monumentos hist6ricos. E o que

acontece com a Porta de Aviz, cuja imagem desenhada e gravada abriu, em

1862, o no. 13 do Archivo Pittoresco, ou com o Quartel dos Drag6es, que

acolhia o regimento de cavalaria no. 5. Novamente, o valor arquitect6nico e a
importdncia da tipologia justificavam a atengSo concedida a edificios de

reduzida ancestralidade ou at6 contempordneos, como o Pal6cio Barahona e o

Dezembro, 1892, 275 e 276; "Universidade de Evora. A Sala dos Actos". O Ocidente, no. 566,
15 de Setembro, 1894, 211 e212.u' Duas das foiografias, dos conventos dos Loios e do Carmo, ndo versavam os edificios
propriamente ditos, mas elementos que se salientavam pela qualidade artistica ou pelo
pitoresco. O texto era bem mais abrangente que as ilustrag6es, acrescendo-lhes a chamada
Torre de Sert6rio, o Pago Arquiepiscopal, a Biblioteca PUblica, os palAcios Cadaval, da
lnquisigio e dos Condes de Basto, as igrejas dos L6ios, de S. Vicente, da Graga, de S. Antio,
da Miseric6rdia e de S. Francisco, os conventos de Santa Clara e de Santa Helena do Monte
Calv6rio, a Ermida de S. Miguel, a Capela de S. Mangos, a Cerca Nova, os Pagos do Concelho,
o Celeiro Comum, a Universidade e o Semin6rio (antigo Col6gio da Purificagdo). C. da C.
MANOEL - Atravez a Cidade de Evora ou Apontamenfos sobre a Cidade de Evora e seus
Monumentos. Evora: Minerva Comercial, 1900, 13-97; Roteiro da cidade de Evora e breve
p^oticia dos seus principaes monumentos. Evora: lmprensa do Governo Civil, 1871 , 6-1 1 .

"' lntegra ainda uma imagem da capela de Garcia de Resende, sita na cerca do Convento do
Espinheiro. E. PEREIRA, G. RODRIGUES (a) - Portugal. Diciondrio Historico, Chorographico,
Biographico, Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Artistico. Lisboa: Jo6o Romano Torres e
ca., Editora, 1907 (vol. lll), 237-239; E. PEREIRA, c. RODRIGUES (b) - "Evora (Aqueducto de
Sertorio ou da <<Prata> em)". Porlugal. Dicciondrio Hist6rico, Chorographico, Biographico,
Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Aftistico. Lisboa: JoSo Romano Torres & Ca. Editores,
1907 (vol. lll),241; E. PEREIRA, G. RODRIGUES (c) - "Evora (Conventos de)". Portugal.
Dicciondrio Hist6rico, Chorographico, Biographico, Bibliographico, Heratdico, Numismatico e
Artistico. Lisboa: JoSo Romano Torres & C". Editores, 1907 (vol. lll), 241 - 243; E. PEREIRA, G.
RODRIGUES (d) - "Evora (56 de)". Portugal. Dicciondrio Hist6rico, Chorographico, Biographico,
Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Aftistico. Lisboa: JoSo Romano Torres & Ca. Editores,
1907 (vol. lll), 244; E. PEREIRA, G. RODR|GUES (e) - "Evora (Tempto romano em)". porlugat.
Dicciondrio Hist1rico, Chorographico, Biographico, Bibliographico, Heraldico, Numismatico e
Artistico. Lisboa: JoSo Romano Torres & C,., Editores, 1907 (vol. lll), 245.
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Teatro Garcia de ResendeT0, os quais nio deixavam de conter a profecia da

sua futura patrimoniz agao71 .

De notar que o n0mero de imagens produzidas e publicadas de um

monumento especlfico foi largamente superior ao das panordmicas. N6o

deixam de conter, por6m, quase por iner6ncia e implicitamente, a leitura geral

da cidade de Evora que os panoramas tomados do Rossio de S. Br5s fixaram

ao longo do s6culo XlX. Cada ruina, igreja, convento, palScio ou trecho de

muralha reproduzido recordava um acontecimento ou acontecimentos e uma

personagem ou personagens da biografia de Evora. Cada vez que o faziam,

consolidavam, uma vez mais, a hist6ria como identidade da cidade. E esta

dialectica poderosamente identitSria entre panorAmicas e monumentos

individuais que reconhecemos concretizada em 1902, no primeiro volume de A

Arte e a Natureza em Portugal, colecgso de 6lbuns de fototipias dedicada d

descrigao das cidades, dos monumentos historicos, dos costumes e das

paisagens de PortugalT2.

O primeiro volume de A Arte e a Natureza em Portugalintegra, de facto,

uma fototipia panordmica de Evora, tirada por Emilio Biel (1838-1915) do

Rossio de S. Br6s73. O enquadramento escolhido por Biel captava,

7o C. da C. MANUEL, op. cit.,46 e 50.
71 No levantamento dos Guias de Turismo da cidade de Evora acima citado, encontramos duas
refer6ncias ao Teatro Garcia de Resende e ao Paldcio Barahona (por Caetano da CAmara
Manuel e pela Sociedade de Propaganda de Portugal) e as tr6s j6 citadas ao Quartel dos
Drag6es. A. C. de MATOS, M. L. F. N. dos SANTOS, op. cit.,401,403 e 404. O teatro, por

exemplo, foi visitado por Joaquim de Vasconcelos, Carolina Michiielis de Vasconcelos e Jos6
Queiroz em Fevereiro de 1901. J. QUEIROZ, op. cit., 20.
72 Formada por oito volumes, publicados entre 1902 e 1908 pela portuense Casa Emilio Biel, a
colecgdo era dirigida Fernando Br0tt e Cunha Moraes, os dois principais colaboradores do
fot6grafo alemdo Emilio Biel, autor das imagens de grande formato que a compunham e que

vinha realizando desde cerca de 1884. Para a autoria dos textos que as fototipias ilustravam
contaram, para al6m de Gabriel Pereira, com uma s6rie de nomes ilustres: A. M. de Sim6es
Castro, Antonio Augusto Gongalves, Augusto Fuschini, Brito Rebelo, Carolina Michiielis de

Vasconcelos, Conde de Arnoso, D. JoSo de Castro, Joaquim de Vasconcelos, J0lio de Castilho,
M. Vieira da Natividade, Manuel Monteiro, Ramalho OrtigSo, entre outros. Todos os textos s5o
acompanhados por uma versio em franc6s, possivelmente com a intengio de alargar o

espectro do seu prlblico para al6m das fronteiras nacionais. P. Baptista - A Casa Biel e as suas
edigdes fotogrdficas no Portugal de Oitocentos. Lisboa: dissertagio de Mestrado em Hist6ria da
Arte, Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1994
(volume l), 177-183 e 198; A. SENA - Hist6ria da lmagem Fotogrdfica em Poftugal. Porto: Porto
Editora, 1998, 169, 172, 174 e 175 P. A. R. S. RODRIGUES - Patrim1nio, ldentidade e

Hist6ria. O valor e o significado dos monumentos nacionais no Portugal de Oitocentos. Lisboa:

dissertagio de Mestrado em Hist6ria da Arte, Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas de

Lisboa, 1998 (volume l), 156 e 157.

" A prova original em albumina desta imagem, de datagio n5o confirmada, 6 propriedade da

AssociagSo dos Arqueologos Portugueses e est6 depositada na DivisSo de DocumentagSo
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significativamente, a 56, a lgreja de S. Francisco, o Convento da Graga e o
Pal6cio Barahona. 56o ainda vislumbrados, embora com menos peso

simb6lico, a lgreja de S. AntSo (na extremidade esquerda, por de tr6s de S.

Francisco), a cobertura do antigo palScio arquiepiscopal (actual Museu de

Evora), adjacente d torre Norte da Catedral, e, mais em baixo, parte do Pal6cio

do Vimioso. Caso subsistissem d0vidas acerca da intencionalidade da objectiva

de Biel, cairiam perante a leitura do texto de Gabriel Pereira (1847-1911)74 que

acompanhava a fototipia e a descrevia do seguinte modo:

Fotogrdfica do Instituto Portugu€s de Museus e ConservagSo. Foi publicada em C. ALMEIDA
(2007), op. cit., 158 e 159.
'o Nascido em Evora a7 de Maio, GabrielVitor do Monte Pereira passou parte da sua juventude
em Setfbal, onde seu pai, Ant6nio Pereira, dirigia o liceu. Estudou depois na Escola Naval, que
abandonou perto do final do curso por pressio materna, e na Escola Polit6cnica, que tamb6m
abandonou antes da conclusdo dos seus estudos. Acabou a exercer o magist6rio no Liceu de
Set(bal, onde o seu pai era director, comegando ent6o a desperta nele um acentuado gosto
pela hist6ria e pela arqueologia. Com o encerramento do Liceu de Set(bal, voltou com seu pai
para Evora, onde, em 1873, com 26 anos, comegou a exercer as fung6es de amanuense e
arquivista na Miseric6rdia de Evora, onde trabalhou 14 anos. Durante esse periodo, aprendeu
paleografia e organizou o cartorio da Misericordia, compet6ncias que lhe permitiram dedicar-se
ao estudo da documentagdo hist6rica da cidade, sobretudo da 6poca medieval. Aqui ficou ate
1887, altura em que entrou como colaborador extraordin5rio para a Biblioteca Nacional de
Lisboa, acabando por ingressar no respectivo quadro de pessoal, a convite de Ant6nio Enes,
bibliotec6rio-mor, ocupando os cargos de conservador e de conservador-director. A 1 de
Novembro de 1902, por morte de Lino de AssungSo, foi nomeado lnspector das Bibliotecas e
Arquivos. Da sua vasta bibliografia de cariz historiogrdfico e arqueologico destacam-se D6lmens
ou antas nos arredores de Evora (1875), A/ofas de Arqueologia (1879), Documentos Hist6ricos
da Cidade de Evora (1885-1891)e Esfudos Eborenses (1864-1894), O Museu Arqueol1gico do
Carmo (1900), Monumentos /Vaclonais / e // (1900 e 1902), Torres Vedras. Nofas de Arte e
Arqueologia (1904), para al6m de diversos estudos sobre Arqueologia, Arte, Etnologia e Hist6ria
saidos na imprensa e reunidos por JoSo Rosa no livro Esfudos Diyersos em 1934. Como
bibliotecdrio e arquivista: Biblioteca Nacionalde Lisboa (1898), Bibliotecas e Arquivos Nacionais
(1910), numerosos cat5logos de colec96es de desenhos, pinturas e manuscritos, como A
ColecAdo de desenhos e pinturas da Biblioteca de Evora em 1884 (1903) ou a Cotecgdo de
c6dices com iluminuras da Biblioteca Nacional de Lisboa (1904), etc. Experimentou tamb6m a
literatura de ficgdo, escrevendo e publicando Contos srnge/os (1876), Narrativas para operdrios
(1878-1879) e Madrugadas (1888). Foiainda tradutor, designadamente da Biografia de Quinto
Seft6rio por Plutarcho de Ch6ronea (da versSo de E. Talbot, 1878), da versio francesa do Livro
lll da Geografta de Estrabdo (Descrigdo da Peninsula lb6rica, 1878) e dos Contos de Andersen
(1879). A maioria destes textos foi publicado, antes ou depois da sua edigSo em livro, na
imprensa: O Arque1logo Portugu€s, Arquitectura Pofiuguesa, Arquivo Pitoresco, Afte
Portuguesa, Boletim da Assocragdo dos Arquitectos Civis e Arque6logos Portugueses, Boletim
de Bibliografia Portuguesa, O Comdrcio de Lisboa, O lnstituto, Jornal da lnfdncia, O Louletano,
Manuelinho de Evora, O Ocidente, Passatempo, Revista Arqueol1gica e Hist6rica, O tJniverso
llustrado, etc. J. ROSA - "T6buas bibliogriificas dos trabalhos de Gabriel Pereira". Esfudos
Dluersos. G. PEREIRA. Coimbra: lmprensa da Universidade, 1934, 457-488; P. A. R. S.
RODRIGUES, op. cif., 92 (n. 4); M. J. BRANCO -'A defesa do patrim6nio construido em Evora.
Cunha Rivara, Filipe Sim6es, Gabriel Pereira e T(lio Espanca". Monumentos. Lisboa: DirecgSo
Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 26 (Abril), 2007, 116-123; M. J. B. NETO -
"Monumentos Nacionais atrav6s do l6pis do distinto eborense Gabriel Pereira (1849-1911)'.
Monumentos. Lisboa: Direc96o Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 26 (Abril), 2007,
124-133.
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"Sobranceira aos seus olivaes e vinhedos, 6s terras de pdo, e aos
montados de azinho e sobro, a cidade mostra a sua elegante linha coroada
pela imponente cathedral, de altas torres quadradas, e alteroso zimb6rio,
que parece um elmo. A estampa mostra bem a 56 eborense.

No primeiro plano a photographia apresenta-nos o rocio de S. Braz; o
arvoredo da avenida que da estagSo do caminho de ferro conduz 6 porta
sul, onde comega a rua do Pago, agora chrismada em Marquez de Pombal.

Ao terminar o arvoredo da avenida sobressae o palacio Barahona, e os
seus jardins. A esquerda o arvoredo do passeio publico, em terrago sobre
as muralhas dos baluartes feitos no seculo XVll. Sobre o arvoredo do
passeio espreita a casa do asylo de infAncia, construcg6o modernlssima, e
logo a grande parede sul da egreja de S. Francisco, com os seus
coruch6os e ameias do s6culo XVl. A torre que se vO isolada e moderna.
Al6m do templo de S. Francisco, 6 esquerda, avista-se Santo Antio,
construido pelo cardeal-rei, D. Henrique, quando era arcebispo de Evora.

A direita do palacio Barahona avulta em tom escuro o ediffcio do
convento da Graga, erguido em tempo de D. Jodo lll. Uma casa que alveja
por sobre o telhado da Graga, 6 agora residencia particular e foi o palacio
do bispo D. Affonso de Portugal. Perto v6-se um trecho do claustro da 56
(seculo XIV) e avulta logo dominando tudo a construcgSo robusta e
altaneira da 56 (seculos Xll-Xlll), seguindo-se ao zimb6rio, lado do
nascente, 6 direita da estampa, a capella-m6r, primorosa obra do tempo de
D. JoSo V. A photographia est6 tio nitida que mostra bem a differenga do
claro marmore que reveste a capella-m6r, e o tom pardo-escuro da silharia
de granito. Entre a casaria miuda v6-se ainda a parte superior da
Misericordia, e o comego do Carmo. De qualquer parte que se
photographar a cidade apparecem palacios e conventos, de familias
fidalgas que abandonaram a cidade ha muito, de ordens religiosas que se
apagaram, para salvar as finangas do paiz.

Riqueza historica, archeologica e artistica abunda em Evora."7s

Avangando no texto, nas fototipias e nos volumes, a descrigdo geral da

cidade da lugar d focalizagdo nos monumentos que ficaram de fora do

enquadramento do panorama da cidade, mas com a relevdncia necessdria para

merecerem uma atengao especial. Em relagSo a estes, Gabriel Pereira

concentra a atengSo do leitor no templo romano, na Ermida de S. Brds, na

Universidade (que albergava o liceu da cidade d altura), o Aqueduto da Agua da

Prata, o Convento da Cartuxa e o pal6cio de D. Manuel (o que restava do pago

real de S. Francisco)76. Das edificag6es captadas pelo panorama, a lgreja da

Graga, a lgreja de S. Francisco e a 56 sio descritas com mais pormenor,

'u G. PEREIRA - "Evora". A Afte e a Natureza em Portugal. Porto: Emilio Biel, 1902 (volume l),
6 e7.
76 Os artigos dedicados a Evora foram republieados no volume Recordagdo de Evora; J. ROSA,
op. cit.,470. Deste conjunto tamb6m faz parte o altar-mor da lgreja de Santo Ant6o. Todos os
monumentos citados sdo reproduzidos em fototipia. G. PEREIRA, op. cit.,7-13, 15-18 e 20-22.
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principalmente as duas 0ltimas, as quais sio dedicados artigos individuaisTT, ou

n6o marcassem, respectivamente, o eixo e o limite de uma das diagonais que

confere profundidade d imagem.

As fototipias de Emllio Biel e os textos de Gabriel Pereira, ao

concretizarem a dimensio do tempo pelo itiner6rio simbolico entre o passado e

o presente que os monumentos captados obrigam o olhar a percorre/8,

representam a consagragSo da imagem de Evora como cidade hist6rica. A sua

recorrdncia no s6culo XIX confunde-a com a propria nogSo que se passa a ter

de Evora e patenteia que a identidade eborense, consolidada ao longo da

cent0ria, se consignou como locus, no sentido que lhe e dado por Aldo Rossi,

de uma "relagSo singular e no entanto universal, que existe entre uma certa

situagSo local e as construg6es ai localizadas"Te. Ao interpretar essa relagao

como de natureza eminentemente historica, estS-se a impor uma estrutura

inteligivel (a hist6ria) a uma realidade aparentemente desordenada (as

desiguais morfologias arquitectonicas dos monumentos reproduzidos)8o, na qual

a topografia permite escalonar os muitos tempos que Aldo Rossi diz estarem

concentrados na forma da cidade, desde os mais remotos, representados pela

56 no cume do alto de S. Bento, aos mais recentes, o Pal6cio Barahona no

limite da muralha, a beira do Rossio de s. Brds8l. Neste sentido, os

monumentos que as panordmicas d6o a ver perdem algum do seu poder

individual para ficarem intimamente ligados d cidade, na medida em que sio
expressSo da mem6ria e da historia dos poderes, dos grupos e dos individuos

que a habitaram ao longo do tempos2:

"A Hist6ria da cidade de Evora 6 longa e interessante; 6 uma epitome
da hist6ria universal, e, com especialidade, da do Reino, pois n'ella
habitaram os romanos, os godos, os 6rabes, os mouros, etc. e os seus
naturaes se distinguiram nas artes, nas sciencias, e em todos os

7'G. PEREIRA, op. cit., 1s e 19; G. PEREIRA - "Evora. Egreja de s. Francisco". A Arte e a
Natureza em Poftugal. Porto: Emilio Biel, 1g02 (volume ll), 6g-75.
'" C. NORBERG-SCHULZ, op. cifl, 56; G. C. ARGAN - "O Tratado <De Re Aedificatoria>".
flist6ria da Arte como Historia da cidade. sdo paulo: Martins Fontes, 199g, 110.
'n A. RoSSt , op. cit., p. i51 , 154 e 192.o' D. J. OLSEN - The City as a Work of Art. London, Paris, Viena. New Haven and London: yale
University Press, 1986, 307.t'A. RoSSI , op. cit.. go.
u'A. RoSSt , op. cit., 192.
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acontecimentos que tiveram logal no Paiz, ou, se deram fora,

desempenharam pap6is importantes"83'

tt c. da c. MANUEL, op. cit.,9.
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Capftulo ll

A Fixagdo do Discurso sobre a Cidade de Evora

Da leitura dos textos escritos por Gabriel Pereira para A Afte e a

Natureza em Portugal verificamos a sua sintonia com a tradigio literdria sobre

Evora a que Andr6 de Resende deu inicio em 1553, ao publicar a Historia da

Antiguidade da Cidade de Evora. Em particular com a Evora Gloriosa (1728) do

Padre Francisco Fonseca, na eleigSo dos edificios enunciados e na descrigio

que faz da paisagem eborense e dos seus arredores. Em rigor, podemos

afirmar, sem perigo de exagerar, que Gabriel Pereira significou o z6nite do culto

da antiguidade da cidade de Evora que comegou no s6culo XVI com Andr6 de

Resende, na medida em que o levou, na charneira do s6culo XIX para o S6culo

XX, at6 aos seus limites, ao ponto de os romper. Os estudos de Gabriel Pereira

partiram das refer6ncias dos primeiros estudiosos de Evora, que ele citava

frequentemente ou mantinha presentes quer como modelo de pioneirismo nos

campos da historia e da arqueologia, quer como fontes primeiras de

informag6o, para as rever criticamente e ultrapassar, ultrapassando em

definitivo o ciclo do memorialismo erudito e da historia religiosa, em que

predominava o efeito de projecgso, por vezes perigosamente especulativa, dos

grandes acontecimentos e das grandes personalidades na apardncia ou na

impondncia dos monumentos. Gabriel Pereira fd-lo porque, como filho do seu

s6culo, munido que estava dos postulados da ciOncia positiva, desenvolveu

uma metodologia de estudo em que concilia o valor heur[stico intrfnseco dos

monumentos, que capta empiricamente, observando-os, descrevendo-os e

275



comparando-os entre si, processo que importou da arqueologiasa, com uma

exaustiva investigagdo arquivisticass. E essa complementaridade que inferimos

quando nos deparamos com uma vis6o de conjunto da produg6o bibliogrdfica

de Gabriel Pereira, perceptivel, desde logo, na pluralidade das abordagens que

enceta da cidade. Se escreveu sobre a muralha de Evora e os vestigios da

presenga romana na cidade, acerca da 56, da Biblioteca e do Museu Cendculo,

do convento do Carmo, do convento do Espinheiro, da igreja da Graga, da

janela da Casa de Garcia de Resende, da Casa Cordovil, dos antigos Pagos do

Concelho, do aqueduto, da ermida de S. Brds, do convento dos L6ios86,

t'Area em que Gabriel Pereira tinha experi6ncia de estudo, a qual lhe permitiu acompanhar, em

trabalhos de campo, o arque6logo Emil HUbner, os arquitectos Possid6nio da Silva e Albrecht
Haupt, ou o etn6logo Leite de Vasconcelos. Era membro da Real AssociagSo dos Arquitectos
Civis e Arque6logos Portugueses em 1876 e diversos dos seus primeiros trabalhos, como os
que foram escritos para o tJniverso lttustrado e para a Gazeta Setubalense entre 1877 e 1878,

reunidos em '1879 na publicagSo A/ofas de Arqueologla, s6o sobre antas e d6lmenes do Alentejo
(D6lmens ou Antas nos Arredores de Evora, 1875) e artefactos pre-hist6ricos. A sua capacidade

de observagSo do objecto arquitectonico fica patente nos muitos desenhos, necessariamente

analiticos, que fez dos monumentos do pais (Guimaries, Barcelos, Coimbra, Leiria, Palmela,

Arraiolos, Evora, Vila Viqosa) - os seus cadernos de desenho estSo hoje depositados na

Biblioteca Nacional de Lisboa e foram recentemente divulgados por Maria Joio Baptista Neto.

M J B NETO, op. cit.,124-133; M. J. C. BRANCO, op cit.,121.
uu E de lembrar que ele foi arquivista da Miseric6rdia de Evora, onde terd aprendido paleografia
86 "Portugal. Ermida de Garcia de Resende. Na c6rca do Espinheiro (Evora)" (O lJniverso

Itustrado,1878, publicado tamb6m no Manuelinho d'Evora em 1881 e na llustragdo Alenteiana e
nas Noficras de Evora 1898), "Arqueologia. Sepulturas romanas recentemente descobertas nas

proximidades de Evora" (O lJniverso llustrado, 1880, publicado tambem no quarto tomo da

Revr.sfa Arqueol\gica e Hist6rica em 1890), "Templo Romano" (A Renascenga, 1879, O
Manuelinho d'Evora, no 75 e no 76, 1882, e carta a Possidonio da Silva publicada no Rea/

Botetim da Associagdo dos Arquitectos Civis e Arque6logos Portugueses, tomo lV, no. 3, 1883),

"A porta do celeiroia Biblioteca de Evora" (Afte Poftuguesa, 1895), "Evora romana: As l6pides

- O museu Cendculo" (Real Boletim da Assoclagdo dos Arquitectos Civis e Arque1logos
Portugueses, tomo lV, no. 5), "Os sinos da 56 de Evora" (Real Boletim da AssocragSo dos

Arquitectos Ciyrs e Arque6togos Portugueses, tomo lX, no. 4 - no. 12, publicado em O

Manuelinho d'Evora em 1902), "Monumentos de Evora. A lgreja da Graqa" e "A 56" (O
Ocidente, 1892, transcrito no Manuelinho d'Evora em 1893), "Baixos relBvos da Graga, de

ll'vora", "janela da casa de Garcia de Resende", "A varanda da casa Cordovil em livora. Largo

da Porta de Moura" (O Ocidente, 1893, transcrito no Manuelinho d'Evora), "Antigos Pagos do

Concelho de Evora" (O Ocidente, 1895, transcrito no Manuelinho d'Evora, no 742 e no 743),
"Porta do cOro da Se de Evora" (O Arque6togo Poriugu€s, tomo Vl, no. 5 - no. 7, 1901), "O

Aqueduto" (Passatempo, 1901), "S. Br5s" (Passatempo, 1901), "Santa Monica" (Passatempo,
19b1), "Templo Romano em Evora" (Passatempo, 1901), "O Largo da Porta de-Moura, em

Evora" (acompanhado de uma fotografia de Luls de Melo Guveia, Passatempo, 1902), "Porta da

Casa do Capituto dos L6ios" (Passatempo, 1903), "Evora, Janela antiga (Palicio das P6gas)"

(Passatempo, 1904), "A T6rre de Alconchel" (Passafempo, 1904\, "As pinturas da Biblioteca de

Evora" (Brasil-Portugal, 1902). No Manuelinho d'Evora publicou: "Antiguidades romanas em

Evora. O arco de D. lsabel e um trdcho da c6rca velha" (1882 e 1885, e tamb6m em O

Arque6logo PortuguAs, tomo V, no. 4, 1899-1900), "S. Brds" (1884, no 179 e 1895, no 734),

"Porta di Casa do Capitulo dos Loios (Evora)" (1895, 1898 e 1903), "O Mosteiro de Nossa

Senhora do Espinheiro'(1896), "Antiguidades alentejanas (ac6rca da oferta de achados

romanos e outros e ofertas d Biblioteca de Evora)", "Apontamentos s6bre a capela mor da 56",
"Apontamentos para a historia da igreja do convento do Carmo", "Arqueologia, Antiguidades
prehistoricas, Ladrilhos romanos, (noticias de achados)"; "Paraiso" (1883), "Santa Clara" (1884),
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tambem ofez sobre a origem do nome da cidade, da mouraria e da judiariasT.

Edita igualmente transcrig6es do seu primeiro foral de Evora, concedido por D.

Afonso Henriques em 1166, trechos das cronicas de Garcia de Resende e de

Ferndo Lopes alusivos d cidade, ou as constituig6es do bispado da cidade de

153488. Grande parte destes temas foi tratada por Gabriel Pereira numa s6rie

de trinta e sete artigos publicados em colectAnea, effi igual n0mero de

fasciculos, entre 1884 e 1894. Os tr6s primeiros fascfculos receberam o titulo
de Esfudos Eborenses. Historia e Arqueologia, alterado em 1886 para Hist6ria,

Arte e Arqueologia, mais consentdneo com a abrang€ncia do teor dos textosse.

Paralelamente, 299 documentos recenseados por Gabriel Pereira vdo sendo

editados integralmente nos anos de 1885, 1887 e 1g91, em tr6s partes, sob a
denominagSo de Documentos Hist6ricos da Cidade d'Evora.

Evidentemente que os inqu6ritos arquivisticos nao eram uma novidade

da historiografia oitocentista, esta fora sempre a principal dimensao da prdtica

da Historia. O que a investigagio arquivistica de Gabriel Pereira trouxe de novo
para a Historia de Evora foi que conjugada com a caracterizagio fisica do

objecto, permitiu problematizar e ajuizar as singularidades hist6rica e arfistica

dos monumentos no contexto das circunstdncias especificas da construgdo e
da viv6ncia concreta de cada um ao longo do tempoeo. Foi assim possivel

"s. Bento" (1885), "A lgreja de santo Antio" (1Bgs), "o convento do salvador,,, ,,o convento de
santa catarina do sena", "convento de santa M6nica", e ,,Ermida de Garcia de Resende
(Espinheiro, Evora)". J. ROSA, op. cit., 463, 464, 466 e 472 - 47g.
"' "Judiaria e mouraria". O Manuetinho d'Evora, no. 46 (Ano ll), 1gg2, 2 e 3.tt Em o Manuetinho d'Evora pubricou'E;; rntigr;, "E;oir,'zg o"]rthl de rgoa", .Evora, 

1828a 1834", "Evora e o Alentejo no Oriente", "Feitigos e bruxarias. ionstituigoes do Bispado de
Evora, 1534", "o Gov6rno supremo do distrito dL Evora", .w"OiOm sanit6iias no s6culo XVl,,,
"Narrativas eborenses: Os tumultos de 1384. A tomada do castelo. A morte da Abadessa de S.
Bento. Janeiro de 1834", "As festas reais do casamento do principe D. Afonso, Evora, 14g0",
"Nomes de Damas", "D. Gongalo de cordova", "Uma carta de ilenardo, Evora, 1535,, "os
festejos de Evora em 1729: Casamentos da lnfanta D. Maria B5rbara com o principe das
Ast0rias e da lnfanta de Castela, D. Maria Ana de Bourbon, com o principe do Brasil, D. Jos6,,
(J883). J. ROSA, op. cit.,465 e 476.
" Muitos destes artigos correspondem a reedig6es ou revis6es de textos saidos anteriormente
na imprensa. Outros foram posteriormente transcritos em jornais e boletins. Ver notas g0 e 91.
J. ROSA. op. cit..467
on"" Por exemplo, a transcrigio na segunda parte dos Documentos Hist6ricos da Cidade d' Evora
dos principais epis6dios eborenses da cr6nica de Garcia de Resende, designadamente do
levantamento de uma sala de madeira em S. Francisco e dos banquetes que ali se realizaram
para receber os convidados dos festejos do casamento do Principe D. Afonso (filho de D. Jo6o
ll), ou de um extracto da Chronica Serafica do Padre frei Jer6nimo de Bel6m, vieram enriquecer
o conhecimento que se tinha dos acontecimentos que condicionaram a existencia do convento
franciscano de Evora e das personagens cujas decis6es agiram directamente sobre a sua
arquitectura. G. PEREIRA - Documentos Hrsfdricos Aa iidaae de Evora, s./.. lmprensa
Nacional - casa da Moeda, s.d., 22s-260 e 4os-451 (segunda parte, 13-48 e 193-239).
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compreender e aceitar melhor as transformag6es que sofreram at6 ao

presenteel; mitigar extrapolag6es exageradas das biografias individuais dos

edificios e da cidade para uma interpretagfio mais geral da hist6ria' d escala

nacional e at6 europeiae2; e construir uma identidade baseada numa realidade

hist6rica estreitamente consistente com oS seus testemunhos materiais no

presentee3 e, simultaneamente, passivel de Ser idealizada Sem perder

plausibilidade ou cair na mistificagflo das centririas precedentesea'

FoiprecisamenteemnomedacoerOnciaentreosfndiciosarqueologicos,

o que estava escrito e o que fora construido que Gabriel Pereira contestou a

presenga de sert6rio em Evora e a tradicional atribuigSo da edificagao do

templo romano d vontade daquele general romano, que dera origem, como

verific6mos no cap[t ulo 2.4,i nomeagSo popular de Templo de Dianaes:

,, E o que acontece com o que es,creveu da Casa Pia, cuja hist6ria faz comegar na origem do

edificio em que tora iistaiaO-a, o Cofegio do Espirito Sanio da Universidade' e acaba na sua

instituigSo em 1836. "A..Casa pia Oe fvora, *jp, em parte o vasto edificio do antigo Colegio

do Espirito Santo, Oa Comfanni, O" ..l"tri, s'rtuado a oriente da cidade' Governo civil' Junta

geral, RepartigSo de fazendado distrito 
" 

o Li"", nacional ocupam outra parte desta grandiosa

construgSo fundada pelo cardeal-rei, quando arcebispo de !v9ra em 1551"' G' PEREIRA -
.Casa pia". Estudos Eborenses. Evora: rJiq6;i Nazareth, 1947,59; Roteiro da cidade de

Evora...,18.,, o exemplo do templo romano e elucidativo: embora seja pormenorizadamente descrito' ao

nivel da medigdo das suas dimensfies, nflo 6 pretexto para uma reflexflo sobre a historia da

arquitectura rorrnr,-.r= tg parl Gabriel Pereira discorrer sobre a presenqa romana no

territorio portugues. G. PEREIRA - "Evora Ror"nr. 1" Parte' O Templo Romano' As inscrigoes

t-apidarei". fs-tuOos EOr.*""". Evora: Edig6es Nazareth' 1947' 33-55'
,t "No edificio hd, por6m, uma parte seguiamente anterior d reconstrugSo do s6culo XVI' e o

recinto abobadado onO"' ,", a escadi do eirado da cisterna, era talvez a primitiva casa

capitular; os capit6is J"t pifr"ttus sio do s6culo XV, os azulejos da escada' semelhantes aos

de s. Braz e a outros conhecidos, sao oo te,mpo de D. Jo6o ll, e numa das..paredes' a certa

altura, h6 dois retevosem barro nu* oo.-qr'ilis se.reconhece bem o pelicano' o simbolo

adoptado por Joio ll, que ia muitas uere, ,b mosteiro tezat e disciplinar-se' / D' Manuel l'

assecera-se isto, ali ,"""0", a noticia O, J"t"oO"rta da lndia; a princesa D'.lsabel' a esposa do

infeliz D. Afonso ali esteve por alguns dias antes de lazer a entrada solene na cidade'" G'

'EREIRA 
- ,,O Mosteil O" tiorr" Sennora Oo Espinheiro". Esfudos Eborenses' Evora: Edig.es

Nazareth, 1947, 18.iln pioio"ito bos belos azutejos da igreja dos Loios vou reunir alguns dados sobre este.ramo

de arte. (...) Nenhuma povoagSo Oo pais possue tdo grande-variedade de azulejos como Evora;

muitos e 6ptimos exemplares de diferentet epo""t''-c' PEREIRA - "Loios (antigO mosteiro ou

casa de S. Joio rrr.gSitiri. E"irOot rOorenses. Evora: Edig6es Nazareth' 1947 ' 
93'

eu Em rigor, desde a primeira metade.do seculo XIX que a denominagSo tradicional de Templo

Diana vinha sendo d".i, qr".tionada. No ano de 1844, numa carta enderegada d Revisfa

Universal LisoonensZ plro"ni.po de Beja, tvtanuet Pires de Azevedo Loureiro' este opinava

contra o "erro popular" que dedicava o tempfo de Evora d deusa Diana' Baseando-se

confusamente em Vitruvio, que relacionou a ordem jonica com o corpo feminino e a d6rica com

o masculino, o bispo de Beja defendia a ideia que os romanos antigos destinavam a ordem

j6nica ds deusas e a corintia aos deuses' Pertencendo o templo de Evora d ordem corintia'

havia sido necessariamente consagraoo a u, dar.. Enviada a23 de Novembro de 1843' a

carta foi pubticada a 25 deAbril do ino .&uint". ;goOp.o.Templo Romano de Evora"' Revisfa

tJniversat Lisbonense, no 36, 1844 (250" nitiii,lg0; Vitruvio,. Tiatado de Arquitectura' lV' l' 6-7

(Lisboa, IST press,'ZbOO, faa;. ruo'secun XX,'porem, ainda houve quem achasse pertinente o
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"o templo 6 conhecido como de Diana; a verdade 6 que nada se abe a
tal respeito; a hist6ria da lenda 6 simples. Resende e depois a sua escola,
que, como todas as escolas, teve os defeitos do mestre em maior grau, e
em menor as perfeigoes, possuiu-se da mania de trazer para Evora, para
aumento da sua gl6ria (mas, como todas as belezas verdadeiras, Evora
nio carece de ourop6is para seu melhor brilho) mem6rias de Sert6rio.
Plutarco fala da corga de Sert6rio e h5 edificios romanos, logo Sertorio fez
o templo e consagrou-o a Diana. Assim pensaram, assim procede hoje
muita gente boa nos seus racioc[nios.

Mas o iltimo termo 6 posterior a Resende, pois este nio sup6s ali o
templo, e sim, vagamente, um p6rtico.

os arque6logos fincaram todos no expl6ndido final; todos, depois de
Fialho, Ihe chamaram de Diana, e assim modernamente, seguindo o
mesmo impulso, temos o largo, o passeio, as ruas de Diana.,,s6

De seguida, questionava outro dos axiomas da arqueologia erudita dos

s6culos XVI a XVlll, a que dava a Evora romana como capital da Lusitdnia, por

nltida falta da monumentalidade inerente ao estatuto e de registos epigrdficos

credlveis que o comprovassem. A este dogma havia-se colado d associagdo

dos nomes dos herois da historia antiga a Ebora Liberatitas tulia. No entanto,

tomava como verdadeira a presumivel existdncia de um arco romano na praga

Maior, demolido no seculo XVl, que explicaria os fragmentos arquitectonicos e
de inscrig6es que podiam ser encontrados pela cidade:

"Mesmo a ideia inicial de que Evora foi a capital da LusitAnia em tempo
de sert6rio ndo tem fundamento; outro sorites, outra invengdo de
historiadores sem escr0pulos.

Fl6ro que tratou da guerra sertoriana, plutarco que biografou e.
Sert6rio, minuciosamente, ndo mencionam Evora uma s6 vez.I]

Podemos esbogar a lenda criada pela alianga da ci6ncia e da fantasia,
estudar-lhe a formagSo. Sert6rio chamado pelos Lusitanos, 6 o ponto firme.

Evora cidade notevet da LusitAnia, por6m de classe inferior a outras;
mas aqui os vestlgios de grandes obras romanas: dos imperadores? Esses
beneficiaram Pax-Jrilia, Emerita, scarabis, orisipo, povoag6es de maior
categoria oficial. Dos proconsules dos ex6rcitos republicanos? Esses
guerrearam, conquistaram, pouco trataram de melhoramentos materiais;
logo sertorio seguramente; e sert6rio fez aqui a sua capital polltica, e
reuniu senado, e fez templo, a muralha, o aqueduto, e at6 o seu paldcio; os
sabedores de latin6rios inventaram inscrig6es e assim responderam de vez
aos de f6 tibia nas maravilhosas descobertas. Este empenho de aliar d

lgPlt-"_i volta da possivel veracidade hist6rica do episodio da oferta da corga a Sert6rio: L.
CHAVES - "sert6rio, Diana e a corga". A cidade de Evora, vol. lX, no.29-no. 30, 1gs2,2g3-
298.
nu G' PEREIRA - "Evora Romana. 1a Parte. o Templo Romano. As lnscrig6es Lapidares".
Esludos Eborenses. Evora: Edig6es Nazareth, 1947 (l vol.), 39.
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historia de Evora o nome de sert6rio, assim como os de viriato' Jtilio

C6sar, etc, cnego, ,o ponto de merecer jd no s6culo XVll a sStira, por

vezes graciosa, chamada - Antiguidades de Evora - de Amador Patricio,

pseud6nimo de Cardoso de Azevedo'
A lenda er0dita fixou-se todavia; tem sido apenas falta de reparo' Para

que teria SenOiio duas capitais, dsca (desta h5 testemunhos certos) e

Evora, a trinta Oiri J" ma"ha, pelo menos' uma da outra? ["']'
NaparededosantigospagosdoconcelhonaPragadoGiraldo,estSo

algumas inscrig6es agrupadas em todo arquitect6nico, sobre uma base

granitica qr" 6-r*-tiajmento de arquitrave e friso com seus triglifos'

flor6es ou escudos circulares, e caveiras de touro; 6 posslvel que este

fragmento pertencesse ao templo romano' Nao devemos todavia esquecer

quenaPragaexistiuat6ao0ltimoquarteldos6culoXVlumarcoromano,
de que pooerir iri"i farte este fragmento de arquitrave'"e7

H6 que ter em conta, no entanto, que o revisionismo critico da presenga

romana em Evora empreendido por Gabriel Pereira beneficiava de duas

gerag6es ascendentes dedicadas d investigagao e d difusSo da historia de

Portugal e dos seus monumentos escritos e construidos' como foram

concebidos no contexto do nacionalismo romantico e liberal, reinterpretados a

partir do dec6nio de setenta pelos ecos da historiografia positivista' assim o

verificaremos adiante. A comegar pela figura tutelar do escritor e historiador

Alexandre Herculano (1g10-1877), pelo seu esforgo de propagagao comeqado

nas p6ginas de o Panorama, o jornal de conhecimentos 0teis de que foi o

principal redactor entre 1837 e 1839e8, e pelo seu aturado trabalho de recolha

documental no Arquivo da Torre do Tombo e noutros arquivos e bibliotecas do

pais, de que resultou a edi95 o da Pottugaliae Monumenta Historica' iniciada em

1856, por solicitagSo da Academia Real das Ci6nciasee' No que foi

acompanhado por Luis Augusto Rebelo da silva (1822-1871), Rodrigo de Lima

Felner (1809-1 877), Luz soriano (1802-1891), A. Teixeira de Vasconcelos

(1816-1878), Jos6 Maria Latino coelho (1825-1891), Manuel Pinheiro chagas

(1842-1895), JoSo Correia Aires de Campos (1818-1891), Joaquim Martins de

Carvalho (1822-1898)100; e seguido por Teofilo Braga (1843-1924)' Emidio

t'G. PEREIRA (1947), oP- cit.,39-41'
e8 Alexandre Herculano foi o redactor principal de O-Pa.norama at613 de Julho de 1839' a partir

de quando colaOora'ipenas pontudlmenie. A 20 de Janeiro de 1843' recupera as suas

orimeiras funq6es n" t"ir"iao'Jo jornal, que perde apenas com a suspensio do peri6dico no

ano seguinte. E. RODRIGUES, op' cit',4Q-4'
6 p. Aln. s. RoDRIGUES, op. cit', 47,48, 83 e 84'
,oo Estes dois ultimos, Aires de campos e Martins de carvalho, destacam-se pelo seu trabalho

de levantamento de documentos para a nist,:iia da lnquisigSo, que fizeram publicar nas revistas

O tnstituto, o prirneiro, e O Conimnriceisi, o t"g'n6o' F CATROGA - "Positivistas e

Repubticano s". Uistoiii aa Hist1ria de Portugat s./': Ciiculo de Leitores' 1996'77 e78'
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Garcia (1838-1904), Teixeira Bastos (1857-1902), Consiglieri Pedroso (1851-

1910), J0lio de Matos (1856-1922), Luciano Cordeiro (1844-1900) e Oliveira

Martins (1845-1894)101.

Na esteira de O Panorama, foram muitos os periodicos particularmente

activos na divulgagio do passado nacional, dando a conhecer acontecimentos,

figuras, monumentos e outras fontes hist6ricas, quer enquanto jornais

instrutivos e propagadores de conhecimentos [teis102, quer no dmbito dos

primeiros exemplares de uma imprensa especializada em arte e arquitecturalo3.

Neste contexto, adquirem especial relevo os monumentos arquitect6nicos

enquanto objecto de estudo - Alexandre Herculano abriu o primeiro n0mero de

o Panorama com um artigo acerca de "A Arquitectura G6tica" -, que cedo

ganharam autonomia editorial, conforme atestam a publicagSo dos ensaios

monogr6ficos dedicados pelo Abade Antonio Ddmaso de Castro e Sousa ao

Mosteiro de Bel6m (Descigdo do Real Mosteiro de Belem, com a noticia da sua

fundagdo, 1837), ao PalScio da Vila de Sintra (Descipgao do Palacio Real na

Villa de Cintra, que alli tem os Senhores Rer's de Portugal, 1838), ao Mosteiro

de Nossa Senhora da Pena (Memoria Historica sobre a origem da fundagSo do

'o'F CATRoGA, op. cit.,90-92.
1m Designadament,e O Archivo Poputar (1837-1843), o tJniverso Pittoresco (183g-1844), o
Museu Portuense (1838-1839), o Museu Pittoresco (1840-1842), A llustagdo (1845-1846), o
Archivo Pittoresco (1857-1869), o Museu Hist6rico e Recreativo (1861), o Dilrio ilustrado
(1872), O Ocidente (1878-1915) e A llustragdo Portuguesa (1903-1923). Por exemplo, em 1866,
na descrigio de uma visita a Evora salda no Jornal do Comercio, o seu' autor refere
explicitamente o conhecimento pr6vio que tinha do aqueduto atrav6s de duas gravuras
publicadas no Archivo Popular, em 1837, e no Archivo Pittoresco, em 1864: "A saidi demos
com a vista na torre ou caixa d'agua do aqueducto de Sefiorio, que est6 defronte da porta da
mesma egreja. E das mais bellas preciosidades archeologicas d'Evora, notando-nos o sr. Brito
e Mello que, nas suas detidas viagens ao estrangeiro, muitas vezes, e com razdo,lhe tinham
mostrado com encarecimento a estampa d'aquella famosa reliquia da architectura romana.
Aqui, que nos saibamos, s6 o Archivo Popular. n.o 5, de 29 de Abril de 1837, e o Archivo
Pittoresco, n.o 6, de 1864, trouxeram agravura que a representa, sendo a da segunda d'estas
publicag6es muito superior i da primeira". P. A. R. s. RODRIGUES, op. cit., g4 e tsl; J. M. A.
NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do Commercio, no. 3943, 12 de Dezembro,

lffl y#:)das 
Belas-Arfes (1843 -1844,1848), a Reylsfa Piftoresca e Descritiva da portusat

com vistas Photograficas (1861-1863), fundada e dirigida por Joaquim Possid6nio da Silva, o
Archivo de Architectura Civil, Jornal da Associagdo dos Architectos Portugueses (1865-1867),
s_ucedido pelo Boletim de Architectura e de Archeotogia da Reat Associagdo dos Architectos
Civis e dos Archeologos Portugueses (1874-1910), a que o Botetim da Associagdo dos
lrque6logos Poriugueses deu continuidade no pos Reptblica, o Panorama Photographico de
Portugal (1869-1874) de Augusto Mendes Sim6es de Castro, Aftes e Letras (812-1875, 1"
s6rie), A Afte (1879-1881), A Arte Poriuguesa (1882-1884, 1895), a Afte. Archivo de Obras de
Arfe (1905-1912), A Construgdo (1896-1899), A Construgdo Moderna (1900-1919) e A
Arquitectura Poftuguesa (1908-1918). P. A. R. s. RoDRtGUES, op. crT., 84-89, 91 eg2.
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Real do Mosteiro de Nossa Senhora da Pena, 1841) e ao Castelo da Serra de

Sintra, conhecido como Castelo dos Mouros (/nvesfrgagdo do Castelo situado

na Serra de Cintra, 1843)104. Especialmente denotativos da atengSo que o

s6culo XIX vai prestar dr hist6ria da arquitectura portuguesa, entendida como o

espelho da historia do pais, s6o os Monumentos Nacionaes de Jos6 da Silva

Mendes-Leal (1818-1886), volume dado ao prelo em 1868, e os Monumentos

de portugat. Historicos, Artisticos e Archeologicos de ln6cio Vilhena Barbosa

(1811-1890)105, editado no ano de 1886.
Ltm b.vora, especificamente, Gabriel Pereira tamb6m beneficiava dos

precedentes de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara (1809-1879)106 e Augusto

too P. A. R. s. RoDRIGUES, op. cit.,45 e 82.
,* Natural Oe fiiOo", fez o seu percurso escolar na escola 169ia do bairro do Rossio e no Real

Col6gio de S. Vicente de Fora. Frequentou ainda os estudos teol6gicos do Convento de S'

gent6 Oe Xabregas (Conegos Seculares de S. JoSo Evangelista), para onde entrou em 1828'

Uma doenga prolong"da iripediu-o, contudo, de frequentar a Universidade. Jornalista e escritor,

lndcio Vilhena Barbosa foi autor de uma s6rie de narrativas de car6cter moral e patriotico que

veio a ter larga divuljagSo ao longo do s6culo, cujo objectivo era divulgar alguns temas da

historia p6triie rrqr""ot6gir. Aludirios a Exemptos-de virtudes clvicas e dom*sticas de 1872,

reeditado em 1891,'oOra [ue recebeu a aprovagSo oficial para o ensino prim6rio e para o curso

liceal. Era membro do conservatorio Real de Lisboa, da Academia Real das ciancias, onde foi

inspector da biblioteca desde 1875, da Real Associagao dos Arquitectos e Arqueologos

Portugueses, oa nssociagSo dos Jornalistas e Escritores Portugueses, da Acad.emia Nacional

Oe piris e honor6rio do Retiro Liter6rio Portugu6s do Rio de Janeiro. Foi redactor de A Unido

(6rgdo do partido conservador) e Di1rio doboverno (1848-1850), e colaborou no Universo

biiior"rro (OesOe 1839), no Heraldo de Madrid, em O Panorama, no Mosaico, na llustragdo

Luzo-brasileira, no Ramathete do Christdo, no Panorama Photographico de Portugal,.nas Arfes

e Letras, no Archivo pittoresco e no Commercio do Porto. 56o ainda sa sua autoria As cidades

e vittas da monarchia poftugueza que t\em brasdo de armas (1860-1862) e Esfudos historicos e

archeotogicos (1874). t. F."da stLVA, P. V. B. ARANHA - Diccionario bibliographico pottuguez.

Lisboa: irprerra Niacional, 1858-1958, 57 e 58 (tomo ll) e 216 (tomo lll); P. A' R' S'

RODRIGUES, oP. cit., 117.id.-N;i*rl;;'ni*ior6", bacharel em Medicina por Coimbra, fixa-se em Evora no ano de 1837

como primeiro oficial d'a administragao geral e no ano seguinte como professor de Filosofia

Racional e Moral no liceu local, desempenhando simultdnea e gratuitamente o 
. 
cargo de

bibliotec6rio da Biblioteca priblica. Nestas fung6es, 6 not6vel o seu trabalho de reabilitagao e

ampliagSo das instalagfles da biblioteca, assim como a reorganizagSo e a catalogagdo das

"ide"i6r 
ali depositadls. Ele pr6prio doou duas centenas de livros antigos da sua colecqSo

p"riorf .ialvou, fazendo-as'recolher d biblioteca, milhares de manuscritos e de volumes

impressos dos cart6rios dos conventos extintos em 1834. Foi deputado pelo.clrculo de Evora

em 1853 e Secretiirio-ieial do Estado da india entre 1855, nomeado pelo ministro Rebelo da

Silva a 3 de Julho, 
"'1g17, 

em que foi tamb6m comissdrio r6gio para a circunscrigSo dos

bispados. Regressou , froti, onde morreu, doando a sua biblioteca e os Seus manuscritos d

biblioteca da cidade lue dirigiu. Era Associado Provincial da Academia Real das Ci6ncias

desde 1gS3, pertencia ao Instituto Hist6rico e Geogr6fico do Brasil e foi um dos fundadores do

lnstituto Vasco da Gama. Colaborou em O Panorima, Revista lJniversal, Revisfa Litteraria do

porto, Botetim do Governo da lndia e Archivo tJniversal. Publicou Ensaio de Topographia

medica da cidade de Evora e seus muros, relativo ao semestre de Junho a Dezembro de 1839'

... (saido nos Annaes do Consellho de Saude Publica, tomo V, 1840), Catdlogo-dos Manuscritos

da Biblioteca Pubtica Eborense (quatro tomos saidos em 1850, 1869 e 1871), Mem6ias da Villa

ii UrriArc.s (parcialmente pubiicado em O Panorama no ano de 1853), Apontamenfos sobre

os Oradores partamentarei de 1853, por um Deputado (1853), De Lisboa a Goa pelo
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Filipe Sim6es (1835-1 884)107 e da sua prStica historiogrSfica com estreitos

vinculos d arqueologia, centrada na Biblioteca Priblica da cidade, de que foram

directores, o primeiro de 1838 a 1853 e o segundo de 1863 a 1870, no que

seguiam o espirito e a ac96o do seu fundador, o arcebispo D. Frei Manuel do

Cendculo Villas-Boas, que lhe anexara, je o referimos, gabinetes de

antiguidades e curiosidades naturais108. Particularmente eloquentes dos

Medieterraneo, Egypto e Mar-vermelho, em Septembro e Outubro de 1855 (1855), Reflexles
sobre o Padroado Portuguls no Oriente (1858), Arquivo Portugu1s Oriental (1857-1876),
Grammatica da lingua Concani, pelo P. Thomas Estevam, e accrescentada por outros padres
da Companhia de Jesus. Segunda edigdo correcta e annotada, a que precede como
introducAdo a Memoria sobre a distribuigdo geographica das principaes linguas da lndia por Sir
Erskine Perry, e o Ensaio historico da lingua concani por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara
(1857), Grammatica da lingua Concani no dialecto do nofte, escripta no seculo XVll por um
Missionario portuguez, e agora pela primeira vez dada d luz, por diligencia de J. H. Da C. R.
(1859?), Manifesto preventivo dos propagandistas da lndia contra a Concordafa (1860) e O
Chronista de Tissuary (1866-1869). Da extensa bibliografia que publicou, entre documentos e
manuscritos sobre historia da india e de Portugal, estudos de recolha epigr6fica, estudos
m6dicos e trabalhos filol6gicos, consultar l. F. da SILVA, P. V. B. ARANHA, op. cit.,83 e 84
(tomo lV) e 57-68 (tomo Xll). Ver ainda M. J. C. BRANCO, op. cit., 119 e 120; T. ESPANCA -
"Herculano e o Panorama Cultural da sua Epoca na Cidade de Evora". A Historiografia
Portuguesa de Herculano a 1950. Actas do Coloquio. Lisboa: Academia Portuguesa de Hist6ria,
1978,229-231.
107 Nascido em Coimbra e bacharel em Filosofia e Medicina pela universidade daquela cidade,
chegou a Evora em 1863 para dar aulas no liceu, sendo ainda nesse ano que entrou para a
Biblioteca P0blica. Em Evora, escreveu para a Fotha do Su/, foi provedor da Miseric6rdia, cuja
reforma promoveu, criou uma escola nocturna com aulas de franc6s, portugu6s e geometria
aplicada ds artes, prop6s a criagSo de um posto meteorologico na cidade (instalado em 1869 na
Torre de Sert6rio) e deu assistBncia m6dica gratuita na Associagio Artlstica. 56o
particularmente importantes os documentos que produziu, em 1865 e 1869, sobre a Biblioteca
de [ivora (Retatorio Acerca da Bibtiotheca Publica de Evora, 1865) e a renovagSo do Museu
Cen6culo (Relat6rio d Cerca da Renovagdo do Museu Cendculo, Dirigido ao Ex.o Sr. Vlsconde
da Esperanga, Presidente da CAmara Municipal de Evora,1869), enquanto seu director, a que
voltaremos no nosso discurso, e sobre a reforma do ensino secund6rio, enquanto professor do
liceu. Regressou a Coimbra em 1870 como lente de Medicina da Universidade. Socio efectivo
do lnstituto de Coimbra, fundou a sua secgSo de Arqueologia. Foi deputado ds cortes na
legislatura de 1880 e 1881 e fez parte da comissSo que dirigiu os trabalhos da exposigSo da
Arte Ornamental Espanhola e Portuguesa no South Kensington Museum de Londres de 1881.
Suicidou-se a 1 de Fevereiro no edificio da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Foi
colaborador de O Ocidente, Arquivo Pitoresco, Aftes e Letras e Boletim da Rea/Associagdo dos
Arquitectos e Arque1logos Portuguesas, de que era s6cio correspondente e do Panorama
Photographico de Poftugal de Possid6nio da Silva, tendo ali feito sair textos dedicados a uma
"Casa impropriamente denominada de Dona Maria Teles em Coimbra" (vol. ll, no. 8, 1872) e ao
"Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belem" (vol. lV, no. 6, Junho de 1874). Publicou ainda,
entre outros textos que citaremos ao longo do nosso trabalho, Reliquias da Architectura
Romano-Bizantina em Portugal e particularmente na cidade de Coimbra (Lisboa, 1870), Erros e
preconceitos da educagdo physica (1872), lntrodugdo 6 archeologia da Peninsula lbdrica
(1878), Da Arquitectura Religiosa em Coimbra durante a ldade M6dia (Coimbra, 1875), A
civilisagdo e a educagdo e a phisica (1879), etc. L F. da SILVA, P. V. B. ARANHA, op. cit.,283 e
284 (tomo l) e 340 (tomo Vlll); T. ESPANCA (1978), op. cit.,232 e 233; P. A. R. S.
RODRIGUES, op. clf., 74,89,239; M. J. C. BRANCO, op. cit.,120 e 121.
'"o M. J. C. BRANCO, op. crt.,118-121. Notar-se-6 certamente a aus6ncia de uma refer0ncia a
Ant6nio Francisco Barata, outra das figuras tutelares da historiografia eborense e, ao mesmo
tempo, director da biblioteca da cidade. Essa ausOncia nio se deve a qualquer menorizagSo da
sua importAncia neste contexto, mas porque o essencial da sua produgSo de estudos hist6ricos
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contributos historiogrdficos de Cunha Rivara e Augusto Filipe Sim6es sio as

escavag6es arqueologicas que Rivara dirigiu e executou no perfmetro do templo

romano entre 1845 e 1846, cujas circunstAncias merecerSo a nossa atengSo no

pr6ximo cap[tulo, e que terSo servido de base empirica para o que Augusto

Filipe Sim6es escreveu sobre o mesmo monumento nas p6ginas do Archivo

Pitoresco em 1865 e em nove numeros de Artes e Letras em 1873, e de que o

pr6prio Gabriel Pereira ainda beneficiou. Designadamente a este riltimo,

permitiu-lhe apresentar oS materiais ali usados como prova da Sua

autenticidade e comparar a disposigio da planta e a respectiva estrutura

compositiva com a "maison can6e de Nimes" e o "templo de Antonino e

Faustina em Roma", de modo a Sugerir, com subtileza, uma datagSo para o

monumento romano de Evora - de finais do s6culo ll ou inicio do lll10e'

E esta abordagem dos monumentos com uma metodologia

interdisciplinar, em que predomina a an6lise comparativa de materiais, t6cnicas

de construgdo, gram6ticas formais e fontes escritas que permite a Augusto

Filipe sim6es desconstruir o mito da g6nese romana do aqueduto de Evora,

ambiguamente mantido desde as primeiras consideragOes a esse respeito de

Andr6 de Resende. F6-lo-6 a pretexto de um artigo de lndcio Vilhena Barbosa,

saido no ano de 1863.

Efectivamente, a utilizagSo de tijolo de barro, e nflo de pedra, na

construgio de uma Caixa de Agua do aqueduto que existiu frente dr fachada da

lgreja de s. Francisco, havia feito com que esta fosse entendida como uma

obra romana at6 tarde110. D. Jos6 de Urcullu chegou a consider6-la um dos

6 contemporanea d de Gabriel Pereira, facto que nos impede de a considerar um precedente

"* |."trgao a este 0ltimo. No entanto, o seu nome 6 frequentemente citado quando oportuno ao

nosso trabalho.i&;-E;;uiio" ponto" do envasamento ha restos da conhecida argamassa romana formada de

cat e pequenos'fragmentos de tijolo, de extrema rijeza, mostrando que todo o opus incertum toi

assim revestido primitivamente. As duas columnas medias da face norte foram entalhadas para

metter ahi uma pord ;giv;|. A escadaria, com a ata, deitava para o sy! A disposigao das

columnas, as proporg6eJ, o estylo, estabelecem identidade com a conhecida maison carrde de

Nimes, e o templo de Antonino e Faustina em Roma. Por isto os archeologos o attribuem ao fim

do ll seculo o, .or"go'oo iir. r de notar que algumas pedras mostram ter sido aproveitadas de

"tgrr" 
construcgso anterior. Em roda do tJmplo descobriram-se tanques, e paredes de

p"-qr"not edificioi de ha muito arrasados. Encontraram ahi um pedago de base de e.statua' um

dedo de figura colossal, e pequenos fragmentos de folhagem dos bellos capiteis corinthios"' G'

PEREIRA (1902, volume l), oP. cit.,8.
i1o;,A io;;t"*in" o ,qrJirbto do tado da cidade. E formada de pequenos tijollos, e revestida

de um reboco de bitume quasi indestructivel. Estes tijolos antigos, inteiramente differentes dos

nossos, sao chatos, O" Ourt pollegadas de grossura, 
-e 

tao bem cozidos que parecem de pedra;

s6o unidos por uma argamassa que torna-quasi impossivel a sua separagflo"" A torre 6 de
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mais belos dos exemplares da arquitectura antiga cl5ssica que ainda se

conservavam em Portugal, ganhando at6 na comparag6o com o templo romano

da mesma cidade, sobretudo porque este fora, nas palavras de Adriano Balbi,

lamentavelmente profanado pelos eborenses, que o haviam posto a servir de

matadouro111. No sentido oposto, o conde polaco Athanasius Raczynski,

ministro do rei da Pr0ssia na corte portuguesa de Maio de 1842 a Janeiro de

1845, afirmava que do aqueduto romano s6 restavam vestigios, e que mesmo

assim havia que os descobrir112.

A ironia de Raczynski mostra que este nunca havia sido e continuava a

n6o ser um assunto pacifico. At6 d d6cada de sessenta do s6culo XlX, a

convicgSo dominante era, efectivamente, a da origem romana do aqueduto de

Evora. Cunha Rivara acreditou poder comprov5-la quando descobriu, em 1845,

ao escavar em redor do Templo de Diana, o que pensou ser o deposito geral da

forma redonda; a sua maior circumferencia, pela parte de dentro das columnas, 6 de trinta e
cinco p6s; entre cada uma das oito columnas da ordem jonica que a adornam, ha um nicho, enr
um dos quaes estd praticada a porta que dd entrada para o interior do edificio. O andar superior
6 ornado de pilastras jonicas, intercalladas de aberturas destinadas a facilitar a introduc96o do
ar e da luz no interior da torre. O tecto termina numa espOcie de zimborio hemispherico. No
interior ha um reservatorio onde se deposita a agua que passa por cima dos arcos, e aqui se
divide em duas partes: uma sae logo alli em uma fonte, e a outra continua o seu caminho por
baixo do chSo at6 sair em diversas fontes e cisternas da cidade. / Ndo pudemos visitar o interior
da torre; mas pelo que vimos e nos disseram, temos por exacta a narragdo. E admiravel a
solidez d'este trabalho de ha mais de 19 seculos". J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em
Evora". Jornal do Commercio, no. 3943, 12 de Dezembro de '1866,1 

.

111 "O pavilhSo circular de tijolo que serve de dep6sito para as aguas que se distribuem para as
diferentes d'Evora, 6 d'uma forma tdo elegante que faz recordar a'famoza lanterna de Di6genes
em At6nas; 6 um dos mais belos monumentos de arquitectura antiga que se conservam em
Portugal. E pena, diz Balbi, que outro monumento fundado tambem por Sertorio, o templo de
Diana, que era um templo periptero seja profanado pelos habitantes de Evora at6 o ponto de
servir de matadouro. lgnoramos se depois que aquele eminente geografo escreveu isto,
continua a servir este elegante edificio para tdo ignovel ministerio, pois n' este cazo daria uma
bem triste id6a do gosto d'aqueles habitantes". J. de URCULLU - Tratado elementar de
Geografia, Astronomia, Fizica, Historica ou Politica Antiga e Moderna. Porto: Tipografia
Comercial Eborense, 1837 (tomo ll), 85 e 86. Urcullu parafraseava o que Balbi havia escrito
acerca do aqueduto e do templo: "Par l'elegance de la forme qui rapelle la fameuse lanterne de
Diogene a Athdnes, et par sa parfaite conservation, nonobstant la faiblesse des mat6riaux dont
il est compos6, ce monument est un des morceaux de l' architecture ancienne les plus beaux
que l'on puisse trouver en Portugal. ll est d regretter qu'un autre monument fond6 aussi par
Sertorius, le temple de Diana, qui etait un temple periptdre, soit abandonn6 aux ravages du
temps, et que les habitans d'Evora le laissent profaner au point de le faire servir de boucherie".
A. BALBI - Essai statistique sur le royaume de Poftugal et d'Algarve. Lisboa: lmprensa Nacional
- Casa da Moeda, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, s.d (1a ed. 1822),
Tome Second, 196. A. Germond de Lavigne da igual testemunho, do templo prosaicamente
transformado em agougue. A. G. de LAVIGNE - ltindraire de l' Espagne et du Portugal. Paris:
Libraire de L. Hachette et Ca, s.d.,757.
112 Le Comte A. RACZYNSKI - Les Arfs en Poftugal. Paris: Jules Renouard et Cie, Libraires-
Editeurs, 1846, 359.
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6gua do antigo aqueduto romanol'3. Pretendeu confirmd-la lndcio de Vilhena

Barbosa, em artigo escrito para o Archivo Pittoresco em 1863, em que chamava

a atengfio dos leitores para "dois esbeltos e lindos pavilh6es" que pontuavam

estrategicamente o aqueduto, ornamentados com colunas j6nicas e d6ricas,

vasos e nichoslla. Correspondiam esses dois pavilh6es a duas Caixas de Agua,

uma das quais apareceu representada numa gravura que ilustrava novo artigo

sobre o aqueduto, saldo no mesmo peri6dico no ano sequente. Nessa

ilustragSo, a Caixa de Agua estaria colocada junto ao pano da muralha que

ligava Porta de Avis d da Lagoa, no trogo do aqueduto que entrava na drea

intramuros da cidade, no seu flanco nordeste115.

A gravura do Archivo Piftoresco copiava uma ilustragSo do L' Univers

Pittoresque, do volume em que fora publicada a hist6ria de Portugal escrita por

Ferdinand Denis, jd utilizada em Portugal pelo Archivo Popular "u qr", por sua

vez, recriava uma gravura aparecida no Magasin Pittoresque em 1835117.

Acontece que a Caixa de Agua que fora desta forma repetidamente

representada e descrita n6o era real, inexistdncia denunciada por Augusto

113 lnicialmente, considerou que o tanque era a estrutura de uns banhos romanos. Ver carta de
Cunha Rivara ao Governador Civil de Evora de 9 de Outubro de 1845, transcrita em P.

SARANTOPOULOS - O Tempto e as fermas: dois edificios da Evora Romana. Contributos para
uma recuperagdo e valorizagdo integrada. Evora: dissertagSo de Mestrado em RecuperagSo do
Patrim6nio Arquitect6nico e Paisaglstico, Universidade de tivora, '1998, 119 (doc. 21); e BPE -
"O Templo de Diana e o Aqueducto de Sert6rio em Evora". Fundo Rivara, Armirio lll e lV, no.

30, pega 2, fls 4 e 5.

"o Vilhena Barbosa foi um dos fundadores e principais redactores do Archivo Pittoresco. Na sua
observagSo do aqueduto parece distinguir o que fora levantado no s6culo XVI sobre os
alicerces do primitivo romano dos vestlgios que restavam do original, a que corresponderiam os
dois torre6es (ou "Mdes d'Agua") de que Vilhena Barbosa fala no artigo. l. de V. BARBOSA, 'O
Arco Triumphal Romano da Praga de Evora". Archivo Pittoresco, no. 36, 1863, volume Vl, 286 e
287.
11s Das duas gravuras do aqueduto, a mais antiga, de 1864, ilustra um artigo que traga a
biografia do general romano Sertorio, escrito por ln5cio Vilhena Barbosa. Archivo Pittoresco, no.
6, 1864, tomoVll,4l;1.V. BARBOSA-"AqueductodeEvora""ArchivoPittoresco, no.5, 1867,
tomo X, 33.

"u lmpressa na primeira p6gina do seu no.5, de 29 de Abril de 1837. O artigo que a
acompanhava comegava por classificar o aqueduto de Evora como "Huma das mais preciosas
reliquias das antiguidades romanas que ainda hoje se encontrdo em Evora, e que os viajantes
instruidos admirdo pelo seu bom estado de conservagSo, he o seu aqueducto, e huma torre
redonda, ou castello, que termina do lado da cidade" (34 e 35). O artigo acabava por fazer uma
slntese da hist6ria da cidade ate 1834 e vinha na continuidade de um anterior sobre o templo
romano (no.2, B de Abril de 1837), ilustrado com uma imagem gravada deste monumento que
tentava recriar um ambiente de mercado, alusivo ao agougue que ali funcionou at6 ao
liberalismo. Ainda nesse ano, em Junho, a mesma gravura e outro texto sobre o templo de
Evora foram publicados no espanhol Semanario Pintoresco (no.64, 18 de Junho, 1837, 183 e
I 84)tt'Ver "Aqueduc et Castellum d'Evora en Portugal". Magasin Pittoresque, no.49, Dezembro,
1835, tomo lll, 385; l. de V. BARBOSA - "O Aqueducto lll". Archivo Pittoresco, no. 6, tomo X,
1867, 48.
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Filipe simoes, no mesmo ano de 1864, nas pdginas da Folha do su/18. o
equ[voco das versOes francesas adviria da descrigSo do aqueduto feita por

Adrien Balbi, que colocava um pavilhSo circular em tijolo, destinado a acolher

um reservat6rio de 6gua de onde partiam os canos que conduziama Sgua aos

diferentes chafarizes e cisternas de Evora, no trogo do aqueduto que entrava na

cidade, comparando a elegdncia do seu desenho cl6ssico com o da famosa

lanterna de Diogenes em Atenas e considerando-o um dos mais belos

testemunhos da arquitectura antiga que se podia encontrar em Portugal"e.

Sucede que as observag6es de Balbi deverdo ter resultado de uma

extrapolagio daquela que foi, por certo, a sua principal fonte para o que

escreveu acerca do aqueduto de Evora, as Travels in Portugal de James

Murphyl2o. Nesta sua obra, o arquitecto irlandds desenha com minrjcia e
descreve elogiosamente "uma torre" que se erguia "sobre o aqueduto, no

extremo da cidade"121. Nao sendo mais especifico quanto d sua localizagdo,

nem mencionando uma segunda torre, so podemos deduzir pela sua

configuragSo que se tratava da que fora levantada frente A fachada da lgreja de

S. Francisco, a 0nica cuja exist6ncia est6 comprovada documentalmente,

inclusive por fotografia. Confirma-o a estampa do aqueduto integrada por

Murphy na mesma obra, que representa o trogo que transp6e a muralha da

cidade sem incluir qualquer caixa de 5gua122. Acresce que a 6rea do complexo

da igreja e do convento de s. Francisco corresponde, de facto, a um dos

extremos do perimetro amuralhado de Evora, o Sul, sinalizado pela Porta do

Rossio.

vilhena Barbosa reagiu a Augusto Filipe simOes por carta, de cujo

conte0do transcrever6 o essencial passados tr6s anos, em artigo do Archivo

']t lo arligg "O aqueducto de Evora e o Archivo Pittoresco". L de V. BARBOSA - "Aqueducto
d.e Evora". Archivo Pittoresco, no. 5, 1867, tomo X, 34.
"t "r!t: l'extremite par laquelle il touche d la ville, est un pavillon circulaire en briques, destin6 a
couvrir le r6servoir d'oU partent les canaux qui conduisent l'eau aux diff6rentes fontaines et
cjsternes d'Evora". A. BALBI, op. cit.,1g6.
"0 Balbi n6o cita directamenie Murphy, mas, para al6m de enunciar o seu nome quando
enumera os autores que descreveram os costumes portugueses, e evidente que a explicag6o
que d6 sobre o funcionamento do reservat6rio do aqueduto de Evora foi retirada do Traveli in
Poftugal: "A gravura XVlll d6-nos a perspectiva de uma torre que se ergue sobre o aqueduto, no
extremo da cidade. Ao centro dela existe um pequeno reservat6rio, donde saem os canos que
se estendem a diferentes fontes e cisternas, t ]'. A BALBI, op. cit.,22; J. MURpHy - Viagens
em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1ggg, 2Sg.
''' J. MURPHY, op. cit.,2ST (plate XVlll), 259 e260.'" J. MURPHY, op. cit., 2SS (ptate XVil).
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pittorescol2s. Nesta missiva, explicava Vilhena Barbosa que a intengSo da

gravura era reconstituir graficamente Uma "Mde d'Agua" que nao existia

realmente, mas que, segundo Andr6 de Resende, teria existido igual "na f6rma

e na architectura" ir de s. Francisco. Andr6 de Resende referir-se-ia aos dois

pavilh6es como romanos na Apologia pelo aqueducto de sertoio contra D'

Miguet da silva, bispo de vizeu, texto redigido aquando da contenda acerca da

exist$ncia ou nfio de um aqueduto romano em Evora que o humanista teve com

aquele cl6rigo na d6cada de 153012a. Desaparecido tanto d 6poca como hoje125'

Vilhena Barbosa afirma ter acedido a uma c6pia do dito manuscrito oriunda da

livraria do Conde do Vimieiro, possivelmente dos finais do s6culo XVll ou da

centfria seguinte126. Por isso, n6o teve d1vidas em que:

..(...)segravasseaditaestampaantesdesaberSeomonumento(o
pavilhSo)seconservava,porqueemtodoocasoodesejavafazer
conhecido, pelo muito que interessa 6 historia dos nossos monumentos' e

por conseguinte 6 historia de Portugal. N5o existindo o pavilhSo, apenas

accrescentrri, 
-ro 

artigo n, este ponto - que mais um acto do nosso

habitual e immemorial vandalismo tinha destruido um dos mais bellos

specimens da architectura romana,-9-qual fariamos reconstruir na gravura'

em utilidade da hist6ria e das artes"127'

Perante a justificagao de vilhena Barbosa, Augusto Filipe sim6es

rendeu-se dr evidencia da descoberta do manuscrito. Demonstra-o divulgando

publicamente as informag6es prestadas por Vilhena Barbosa' a que juntou

alguns comentarios Seus, na Fotha do Su/. Essas suas observag6es realgavam

a importfincia do "manuscripto de que falla o sr' Vilhena Barbosa"' por motivo

de ter sido, at6 a[, uma fr6gil suposigao, suportada apenas por uma citagSo feita

pelo seu proprio autor na Historia da Antiguidade da Cidade de Evora' Todos os

123 llustrado tambem, com uma gravura da Caixa de Agua Circular do largo de S' Francisco' o

segundo pavilhSo a que o texto de 1863faz alusdo'
t'ovet Parte ll, CaPilulo2.2.
12u Cunha Rivara ,"ili" *t possivel obra de Andre de Resende e a controvErsia que a

envolveu numa carta que escreveu 
"o 

*J"-de Raczynski no dia 6 de outubro de 1845' P'

sARANTOeOULOS - O Tempto , 116 idoo io1lggtryg sylvie Deswarte' ter6 sido levada

para Espanha na 6po"a oJ Fitrpe it s. b-eswnnre-- r "perfetto cortegiano" D. Miguel da

b/va. Romas: Bulzoni Editore, 1989' 86'
t'u Diziaainda que fora a localizagao deste pavilhSo junto d muratha que levara Andr6 de

Resende a fazer pesquisas " "r""r"g6es 
aiqueol6gicas nos limites da cidade e junto ao

aqueduto. para atem Jb manuscrito, Vilhena Barbosalfirma ter tamb6m acedido, entre outras

missivas do mesmo autor, a uma c6pia da carta de Andr6 de Resende ao Bispo de Viseu que

ter6 dado origem it Apologia do aqueducto de seft6rio contra D' Miguet da silva' blspo de

vizeu.r. de V. gnnEloSAiiaoz), op'. cit.,34; r. de v. BARBOSA (1867, lll), op' cit'' 48'

t'71. de v. BARBoSA (1867), op. cit.,34'
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antiqudrios que se seguiram a Andre de Resende e que o citaram

abundantemente haviam-se mantido silenciosos sobre o assunto: "Ndo viram,

por6m, estes manuscriptos nem os padres Fialho, Fonseca e Franco, nem

outros escriptores que depois do seculo XVI trataram das antiguidades"l28. Ora,

a Caixa de Agua junto d muralha podia ter desaparecido, mas o aparecimento

da c6pia da Apologia... comprovava que fora uma realidade e que a
sobrevivente, defronte da lgreja de S. Francisco, era tamb6m romana, como

demonstrara a "respeitavel auctoridade de Murphy, que n6o podia de modo

nenhum confundir a architectura do tempo dos romanos com a da epocha de D.

JoSo lll"12e.

Vilhena Barbosa dava a gravura uma finalidade semelhante a do

restauro: recriar o que o tempo ou a inc(ria do passado tinha feito desaparecer.

Ndo sabemos se Vilhena Barbosa teve realmente acesso a um manuscrito

sobre o aqueduto de Evora redigido por Andr6 de Resende, mas percebemos,

pelo trecho acima transcrito, que escreveu sobre aquele monumento sem o ter

visto tn /oco. 56 esse desconhecimento explicaria o emprego do condicional na

declaragSo da nio exist6ncia da Caixa de Agua da muralha - "Nio existindo o

pavilhdo, [...]". Tanto que diligencia para que a unica torrinha existente seja

fotografada, sendo por essa fotografia que ele terd escrito o artigo sobre o

aqueduto de Evora publicado no Archivo Pittoresco e que se fard a gravura que

o ilustroul30.

A questio n6o estava, todavia, terminada para Augusto Filipe Sim6es.

Passados cerca de dois anos de observagdo, estudo e reflexSo, ele remete

nova missiva a Vilhena Barbosa, no dia 12 de Julho de 1866, em que

reconsidera as suas d0vidas anteriores e conclui que a Caixa de Agua de S.

'flCom excepgSo de Barbosa Machado. t. de V. BARBOSA (1867), op. cit.,34.
''" Tamb6m tornava de razo6vel fidedignidade, por extensSo, a informagio de que teria havido
um arco romano na Praga Grande, de que se ndo "tinha outra noticia que reputasse fidedigna,
al6m do documento pelo qual fora mandado demolir, parece-nos tambem que, em razio da
incontestavel competencia de Andre de Rezende, devemos adoptar a sua opiniSo, attribuindo-o
q-Sertorio". L de V. BARBOSA (1867), op. cit.,35.
130 "Logo depois de se passarem todas'estas coisas, comegdmos em diligencias de obter uma
photographia do pavilhio ou mde d'agua do aqueducto, que se conserva dentro da cidade de
Evora, contiguo ao templo de S. Francisco. / AI6m do desejo que tinhamos de ornar as paginas
do Archivo com a gravura d'esse gracloso monumento, esperavamos com anciedade por essa
occasiSo para corrigirmos a inexactidSo da gravura do aqueducto publicada no vol. Vll: para
explicarmos os fundamentos que serviram de base aos nossos juizos; e, finalmente, para
rectificarmos o que houvesse de errado em nossas apreciag6es". l. de V. BARBOSA (1867), op.
cif., 35.
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Francisco n6o era romana, nem era possivel ter alguma vez existido uma

segunda a assinalar a entrada do aqueduto intramurosl3l. Sobre a 0ltima n6o

havia qualquer registo ou memoria na literatura, nem restavam vestigios

materiais da sua presenga, nomeadamente dos arcos necess6rios ao suporte

de uma construg6o com as suas supostas dimens6es e caracteristicas, para

al6m da 6rea disponfvel ser insuficiente para a base circular de uma Mie de

Agua igual dr do Largo de S. Francisco132. Relativamente a esta, Augusto Filipe

Sim6es optou por um m6todo positivista de anSlise emplrica e comparativa da

torrinha com o que restava do Pal6cio de D. Manuel, entretanto integrado no

rec6m construido Jardim P(blico. Deste modo, comparando a Mfie de Agua

com as colunas e os outros ornamentos do que restava da galeria principal do

pago de D. Manuel, a chamada Galeria das Damas ou Trem, verifica que sdo

de estilos semelhantes e edificados com tijolos de igual espessura e fei96o,

indicios materiais que tornavam solidamente plaus(vel serem aquelas obras

coetaneas, ambas do reinado de D. Jo6o lll:

"Ao pavilh6o do aqueducto serve de base um corpo quadrangular,

cuja face oriental se v6 representada na gravura que V. me remetteu, no

logar em que terminam oS arcos. E obra de alvenaria, feita em grande parte

cdn pedras de granito lavradas. Ora na mencionada galeria, no cunhal'

cujas faces olham para o sul e poente, ha pedras exactamenfe eguaes, na

naiureza, lavor, cfir e f6rma, 6s que se v6em na base do pavilhSo. Tudo isto

induz a crer que ambas as construca6es sao contemporaneas"'"".

131 Na verdade, ir parte da concordAncia de Augusto Filipe Sim6es com Vilhena Barbosa, a

pol6mica acerca da pretensa romanidade da Caiia de Agua de S. Francisco ter-se-6 mantido

acesa, situagSo que ter6 impelido Augusto Filipe Sim6eJa continuar a ponderar o,.assunto' E

ele que conia como houve, logo a s6guir d saida dos seus artigos do Archivo Pittoresco na

Fotha do Su/, juntamente com Js suas observagfles, quem impugnasse.verbalmente,.junto dele'

a tese de que'a Caixa de Agua situada frente aS. Francisco era uma obra romana, defendendo

a modernidade da construg?o. Houve quem o fizesse rejeitando a possibilidaOg 9u ter havido

;;;;il Ma" o" ngr" 
"nir" 

6 portas de Avis e da Lagoa, que, a existir, impediria o aqueduto

romano de ser mais elevado do que era a Sua reconstrugSo, o que coarctava o. abastecimento

Oe agua d drea mais alta da cidade, nomeadamente os tanques adjacentes-ao te-mplo romano,

escaiados por Cunha Rivara e JoSo Rafael de Lemos na d6cada de 1840. Augusto Filipe

Sim6es rebatia o argumento explicando como os romanos provocavam a ascensio da 6gua

atrav6s da pressio.tm relag6o a real, no largo de S' Francisco, muitos alegavam que n6o

podia ser romana por estar d-istante da primeira cintura de muralhas, logo fora dos limites da

cidade romana, ou por terem sido construidos com tijolos, material que a fragilizaria e impediria

a sua aparente resist6ncia d passagem dos s6culos. Augusto Filipe Sim6es opunha-se-lhes

com as evid6ncias d; ;u; uma cidale rica e poderosa, como acreditava que Liberalitas Julia

havia sido, poderia ter um aqueduto que fizesse chegar a Agua tamb6m aos seus arredores e

que eram muitas ,. 
"onitrug6es 

de tijolo conservadis desde o lmp6rio romano, e mesmo de

dfo"r. anteriores. F. S. - "Folhetim. Descobrimento Archeologico". Folha do Su/, no. 62' 1864

fiS Oe Novembro), 1; l. de V. BARBOSA(1867, lll), op' cit', 47'
rt' t. de v. BARBoSA (1867, lll), op cit., 47.

'tt t. de v. BARBoSA (1867, lll), op. cit.,47 -
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Perante o rigor metodologico e crltico da an5lise de Augusto Filipe

Sim6es, Vilhena Barbosa fica sem alternativa senSo concordar com o

bibliotec6rio eborense. Desculpa o erro da sua apreciagSo inicial com a
proximidade estilistica da torrinha verdadeira com a arquitectura romana,

parecen9a que conjectura ter partido da iniciativa de Andre de Resende e da

sua predilecgSo pelas antiguidades romanas, que poderia ter diligenciado nesse

sentido junto do arquitecto responsdvell3a. Mas tamb6m com a leitura da c6pia

do manuscrito Apologia pelo aqueducto de Seftorio contra D. Miguel da Silva,

bispo de vizeu, que, perante as conclusoes de Augusto Filipe sim6es, ele

deduz ser ap6crifo135.

Demonstra o caso do Aqueduto da Agua da Prata que para os edificios

eborenses, ao contr6rio do postulado pelo crltico de arte inglOs John Ruskin

(1819-1900)136, a antiguidade conjugada com a qualidade arquitect6nica e dos

materiais eram a expressdo m5xima de um passado idealizado.

A revisdo cr[tica do saber estabelecido desde o s6culo XVI empreendida

de Augusto Filipe Sim6es a Gabriel Pereira n6o significou, no entanto, que se

estivesse a questionar a validade desses escritos na sua qualidade de textos

fundadores, ou a duvidar do valor hist6rico atribuido a Evora. Pelo contrdrio,

depurados das interpretag6es e especulag6es abusivas pela arqueologia e pela

hist6ria modernas, os antiqu6rios e eruditos responsdveis pela construgao da

mem6ria historica de Evora, e da imagem da cidade que dessa memoria se

formou, conservam o fundamental do seu ascendente historiogr6fico. A sua

citagSo, enquanto refer6ncia legitimadora da informagio que se transmite sobre

Evora, converte-se num dos vectores permanentes dos escritos que se

debrugam sobre a cidade.

"o Chega-se, inclusivamente, ao ponto de cometer o equivoco de se considerar que o Aqueduto
da Agua da Prata fora uma obra de Andre de Resende. J. QUEIROZ, op. cit.,1g.
'"" l. de v. BARBOSA (1867, Ill), op. cit.,48. Para ter a percepgio das repercuss6es da
pol6mica dever-se-6 consultar a descrigSo que dela e feita por Carlos Basto. C. BASTO (4o
Volume), op. cit., f. 93-98.

"u Para quem "a maior gloria de um edificio n6o dependia, de facto, nem da sua pedra, nem do
seu ouro. Toda a sua gl6ria estd na sua idade, nessa sensag5o profunda de expressSo, de
vigildncia grave, de simpatia misteriosa, de aprovagSo ou de critica que para n6s de desprende
dos seus muros amplamente banhados pelas horas rdpidas da humanidade". J. RUSKIN - Las
siete Lamparas de la Arquitectura. Barcelona: Alta Fulla, 1g87 (ed. orig. 1B4g),217.
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Como verificdmos no inicio do capitulo anterior, desde a d6cada de 40 do

s6culo XIX que as fontes das cent0rias antecedentes conheciam acentuada

divulgagao. s6o principalmente Andr6 de Resende, Manuel Fialho e Francisco

da Fonseca que continuam a ser os autores seminais do conhecimento que o

s6culo XIX manifesta ter sobre a cidade. A manutengio do seu ascendente 6

particularmente sintom6tica na sobreviv6ncia de alguns arcaismos

historiogrdficos, resquicios dos s6culos XVI a XVlll, tais como as afirmagOes de

que Evora foi fundada pelos netos de No6, de que foi a primeira capital da

Lusitinia nos tempos de Viriato e de Sertorio, de que foi a primeira cidade da

peninsula lb6rica onde foi pregado o cristianismo, por S. Mangos entre os anos

36 e 44,do registo dos santos m6rtires que aqui viveraml3T'

Em termos de citagoes directas, o Archivo Pittoresco, effi 1862, a

prop6sito de uma gravura da Porta de Aviz, transcreve um trecho da Evora

Gloriosa, em que o autor d6 a conhecer as circunstAncias da construgSo da

segunda cintura de muralhas da cidade e enumera aS suas portas e as

distdncias que as medeiam. O artigo fazainda uma pequena alus6o d Evora

llustrada do padre Manuel Fialho, referindo que o texto de Francisco da

Fonseca corresponde ao Seu epilogo, fungio que havia sido, a aftura,

completamente assumida pelo seu autor138. No ano Seguinte, na cr6nica de

uma viagem a Evora que fez publicar em cinco partes no Jomal do Commercio,

o erudito Jos6 Maria Ant6nio Nogueira (1822-1884)13e declarava, logo no inicio

"'A. s. d'A. B. de Pinho LEAL, op. cit.,107 e 115-117.
,* O" noi.r, 

" 
,i" di grafia "Ftalho" e n5o "Fialho", a mais comum e a utilizada na actualidade.

Talvez por isso fez questfio de especificar, em nota de rodap6, que Se conservava uma

assinatura deste autor na sala dos manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa. O pequeno

artigo inclui ainda uma outra transcrigSo, retirada. !e. uma obra que nio faz parte daquelas

ideitificadas tradicionalmente com a historia da cidade de Evora. Referimo-nos ao Santudrio

Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria, datado de 1718 e que interessa-.ao Archivo

iittoretro pela aborlagam que faz das muralhas de Evora no seu tomo 6. Archivo Piforesco, no'

13, tomo V, 1862, 97.
r'aE''fri.'onario-ba contadoria do Hospital de S. Jos6, foi adquirindo ao longo da vida

conhecimentos historicos, literdrios e iientificos que lhe permitiram realizar uma s6rie de

investigag6es e estudos de imbito historiogr6fico. P-ara alem do Jornal do Com1rcio' foi

colaboiador dos seguintes peri6dicos: Revolugdo de Setembro, PortuguOs, Jornal.do Centro

Promotor, Federagldo, Comdrcio de Portugat, etc. Teve um papel preponderante no

desenvolvimento das associagOes operririis patrocinadas pelo CenJro Promotor dos

Melhoramentos das Classes Labtriosas e foi um dos respons6veis pela sindicincia ao Dep6sito

Ptlblico de Lisboa, nomeado (juntamente com Silva e Cunha) pelo bispo de Viseu' de cujo

relatorio saiu a ideia da cria{ao da Caixa Geral de Dep6sitos. Da sua extensa produgao

bibliogr6fica destacamos: "Algumas noticias acerca dos hospitais existentes em Lisboa e suas

proxiriidades, antes Oa tunOa'gao do Hospital de Todos-os-Santos, 15 de Maio de 1492" (Jornal
'do 

Comerc,o, tgOS) e "Arqueologia do ieatro portugu6s 1588 a 1762" (Jornal do Comdrcio,
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do primeiro "folhetim", que fora movido a deslocar-se at6 Evora pelo desejo de

ver "as antiguidades da patria de Duarte Nunes de Ledo, Andr6 e Garcia de

Rezende", citando amiudadamente as obras de Andr6 de Resende'o', Diogo

Mendes de Vasconcelos, Gaspar Estago, Bernardo de Brito e Severim de Faria,

que consultou gragas d colectAnea reunida por Bento Jos6 de Sousa Farinha e

editada em 17851a1, e sobretudo a Evora Gloriosa de Francisco da Fonsecala2.

Em 1864, o jornal Folha do Sut publica o "Elogio de Evora", capitulo das

Noticias de Portugal de Manuel Severim de Faria, citando ainda, na

apresentagio do texto, os nomes de Andr6 de Resende, Diogo Mendes de

Vasconcelos, Gaspar Estago, Frei Bernardo de Brito, o manuscrito da Evora

llustrada de Manuel Fialho e a CollecASo das Antiguidades de Evora de Bento

Jose de Sousa Farinha, colectdnea pela qual provavelmente acedeu aos textos

de Resende, Mendes de Vasconcelos e Estagola3. Tros anos depois, carlos

Basto (1843-1915?), ao registar por escrito as suas impress6es de uma viagem

a Evora que efectuou, juntamente com sua mulher e seu pai, de 26 a 2g de

Junho, alude, a pretexto de legitimar a informagSo que deixou manuscrita, d

Evora Gtoriosa de Francisco da Fonseca e d Historia da Antiguidade de Evora

de Andr6 de Resendelaa. Chegados ao s6culo XX, a 1gTl, para ser mais

preciso, o dicion6rio de cariz enciclop6dico (hist6rico, corogr6fico, biogr6fico,

bibliogr6fico, her6ldico, numismdtico e artistico) intitulado Portugal, na entrada

"Evora", indicava como bibliografia de referdncias as obras de Amador Patricio

1866), Noticia dos manuscritos da livraria do Ex.'o conde de S. Lourengo (1871). Deixou
manuscrita a obra Arqueologia M6dica.l. F. da SILVA, P. V. B. ARANHA, op. cit., vol. Xlll,82-
85.
140 Cita Andr6 de Resende, por exemplo, a pretexto do ano do inicio da construgSo da Se de
Evora, em 1186, sob o reinado de D. sancho l. J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em
Evora". Jornaldo Commercio, no. 3938,5 de Dezembro de 1866, 1 (n. 1).
141 A visita de Jos6 Nogueira teve inicio no dia 23 de Junho. J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas
horas em Evora". Jornaldo Commercio, no. 3935, 1 de Dezembro de 1866, 1 (n. 5).to'"A Evora gloriosa instrue e deleita, salvo a opiniSo dos que s6 encontram interesse na leitura
de certos romances". J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do Commercio.
Lr"sboa: no. 3943, 12 de Dezembro de 1866, 1 (n. 1).
'"" Folha do Su/, no.44,10 de Julho,1864 (1o ano), 1; J. M. A. NOGUETRA- "Algumas horas
em Evora". Jornaldo Commercio, no. 3943, 12 de Dezembro de 1866,1 (n. 2).
1aa Carlos Augusto Pereira Basto era filho de Nuno Jos6 Peixoto Basto, um negociante da praga
de Lisboa. Casou-se em 1865 com Leopoldina Maria Bessone, filha de Tom6s Maria Bessone.
As suas impress6es de Evora preenchem quatro volumes encadernados de apontamentos
manuscritos e ilustrados, com o titulo colectivo de Vragem a Beja e a l1vora em 26 de Junho de
1867 - o original e hoje propriedade de Fernando Marques da Costa. Foi tamb6m autorde um
di6rio em 263 volumes que memorizou a sua vida de 1870 a 1915. J. E. da C. LEAL - Giuseppe
Cinatti (1808-1879). Percurso e Obra. Lisboa: Dissertagio de Mestrado em Hist6ria da Arte
contemporAnea, Universidade Nova de Lisboa, 1996 (volume l), 206; c. BASTO - viagem a
Beja e Evora em 20 de Junho de 1867,30 Volume, f. 25 (exemplar policopiado).
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e And16 de Resende (numa edig6o de 1790)145. A pretexto do templo romano,

aludiam a Diogo Mendes de Vasconcelos, Gaspar Estago, Manuel Fialho - a

quem atribuem, acertadamente, o baptismo de Templo de Diana e a ligagSo a

Sertorio que eSSa denominagio implicava - e, mais uma vez, Andr6 de

Resendelao. De resto, foi certamente pela leitura de Andre Resende que os

seus autores insistiram na origem romana do aqueduto, apesar de Augusto

Filipe Sim6es ter demonstrado, ainda na cent[ria precedente, como analisdmos

demoradamente, a improbabilidade hist6rica e arqueol6gica dessa

preexist6n cia1a7 . Este motivo explica16 igualmente que mantivessem o

equlvoco, tamb6m desmontado por Augusto Filipe Sim6es, como realg6mos, da

sobreviv6ncia de um pavilhSo do aqueduto romano "sobre a muralha, entre as

da Lagda e Aviz"148.

A persist6ncia da influ6ncia dos estudos eborenses de Andr6 de

Resende a Francisco da Fonseca, em virtude de continuarem a Ser aS

principais fontes de informagio sobre a cidade para as literaturas

historiogr6fica, monogr6fica, corogr5fica e de viagens dos s6culos XIX e XX,

acabou por condicionar a pr6pria estrutura dos discursos destas 0ltimas num

intervalo cronol6gico que vai de 1844 a 1916. Absorveram a forma como os

primeiros intercalaram a abordagem dos principais monumentos, com destaque

para os romanos e em que dominam os religiosos, com os acontecimentos e as

personalidades que marcaram ou que estiveram ligados de alguma maneira ao

passado de Evoralae. Acontecimentos e figuras notdveis - como a conquista da

cidade mugulmana por Geraldo Geraldes, D. Afonso lV e a batalha do Salado,

D. Manuel l, Vasco da Gama e a descoberta do caminho maritimo para a india,

a morte de Gil Vicente, Garcia de Resende, Manuelinho de Evora, lnfanta D.

'ou E. PERE|RA, G. RoDRIGUES (a), op. cit.,239 e 240.

'ou E. PEREIRA, G. RoDRlcuES (e), op. cit.,245.
to7 Em 1816, no guia de Evora da Sociedade Propaganda de Portugal, o aqueduto 6 ainda tido

como somente restaurado por D. JoSo lll, embora remeta a sua fundagSo para umas imprecisas
"6pocas remotas". Sociedade de Propaganda de Portugal, op. cit.,21

'ot Chega a citar uma das lSpides transcritas por Andr6 de Resende na Hist6ria da Antiguidade

da Cidade de Evora que vinculavam a figura de Sert6rio d construg5o de um aqueduto em

Evora. E. PEREIRA, G. RODRIGUES (b), op. cit.,240 e241.
1ae Francisco da Fonseca 6 citado directamente: "L6-se na Evora Gloriosa (do padre Francisco

da Fonseca) a pag. 230, no. 408, que - D. Fernando de Castro, 1o conde de Basto fundou um

hospital, na travessa fronteira 6 universidade, abaixo da do Salvador, para velhos e velhas, a

quem a falta de forgas e sobra de edade, embaragava de ganharem a sua vida". A. S. d'A. B. de

Pinho LEAL, op. cit., 120.
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lsabel (filha de D. Jo6o I e duquesa da Borgonha), etc.150 - cruzam-se com a

narrativa da historia e a descrigdo dos monumentos da cidade como o templo

romano, o provdvel pal6cio de Sertorio, o Aqueduto, a 56, o Col6gio do Espirito

santo (antiga Universidade, ocupada pela casa Pia e pelo liceu de Evora), os

pagos arquiepiscopal (actual Museu de Evora) dos Estaus, de S. Miguel e de S.

Francisco, a Biblioteca Priblica, a Ermida de S. Brds, a casa da cdmara, as

igrejas da Miseric6rdia, do Espirito Santo, de S. Pedro e de santo Antdo, os

antigos hospitais de Evora, os conventos femininos (Santa Helena, Santa Clara,

Rem6dios, Santa Catarina, S. Bento, Nossa Senhora do Para[so, Nossa

senhora do carmo) e os masculinos (Freires de Avis, s. Francisco, s.

Domingos, Nossa Senhora das Mercos, Nossa Senhora dos Rem6dios, santo

Ant6nio, sca/a coeli, Nossa Senhora do Espinheiro, L6ios, Nossa Senhora do

Carmo, Nossa Senhora da Graga)151.

Se os textos redigidos entre os anos de Quinhentos e os de Setecentos

se mant6m uma refer6ncia basilar, tamb6m se conservou, por consequ6ncia, a

idealizag6o do passado de Evora que os seus autores formalizaram, embora

esta fosse agora assente num conhecimento que se reclamava documental e

arqueologicamente mais rigoroso. Gabriel Pereira expressa-o exemplarmente

afirmando que "Resende e depois a sua escola, que, como todas as escolas,

teve os defeitos do mestre em maior grau, e em menor as perfeigOes, possuiu-

se da mania de trazer para Evora, para aumento da sua gl6ria (mas, como

todas as belezas verdadeiras, Evora nio carece de ourop6is para seu maior

brilho) mem6rias de sertorio"1'2. At6 quando expurgada do seu vlnculo a

Sertorio por Gabriel Pereira, Evora mantinha-se uma das mais interessantes

'uo C. BASTO (3o volume), op.cit.,f .114-118;A. S. d'A. B. de pinho LEAL, op. cit.,1O4 -115.
'"' C. BASTO (2o volume), op. cit., f .40,42-50,56-60 e 62-86; C. BASTO (3o votume), op. cit., f .

2-68,79-81 e 83-108; C. BASTO (4o volume), op. cit., f. 33-60; Roteiro da cidade de Evora ...,6-
23 e25-31; A. S. d'A. B. de Pinho LEAL, op. cit.,92-96,98-103 e 110-120; C. da C, MANOEL,
op. cit., 13, 15, 22,24,28,32,40,51, 53, 59, 61,64,67,76,81 e 97; E. PEREIRA, G.
RODRIGUES (a), op. cit., 238 e 239; E. PERE|RA, c. RODRTGUES (e), op cit.,244-246; E.
PEREIRA, G. RODRIGUES (b), op. cit.,240 e 241; E. PERE|RA, c. RoDRtcuES (d), op. cit.,
243 e 244; E. PEREIRA, c. RoDRlcuES (c), op cit.,241-243; A. F. BARATA - Evora Antiga.
Nofibras colhidas com afanosa diligencia. Em favor dos asy/os de lnfancia Desvatida e
Ramalho-Barahona. Evora: Minerva Commercial, 1909, 26-27,54, 55, l84 e '185; Sociedade de
Propaganda de Portugal - Evora e seus arredores. tndicagdes para uso dos viajantes. Lisboa:
IJp. Oa Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1916, 7-15 e 1T-22.
'"' G. PEREIRA (1947), op. cif., 39.
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cidades de Portugal. A sua antiguidade romana n6o tinha, indubitavelmente,

rival no pafs153.

A permanGncia dessa idealizagfio do passado da cidade 6 evidente na

verificagdo e na afirmagio cada vez mais explicita da dualidade contrastante

entre o que Evora era e o que fora: resid6ncia de reis, sede de cortes e bergo

de figuras ilustres da cultura portuguesa, como o muito mencionado Andr6 de

Resende, Manuel Severim de Faria e Garcia de Resendelsa. Aquilo que de

finais do s6culo XVll ao s6culo XVlll fora um sentimento mais ou menos difuso,

subjacente ds narrativas da historia de Evora, tornou-se, na segunda metade do

s6culo XlX, numa declaragSo t6o categorica que s6 poderia ser incitada por um

consciente e agudo desejo de mudanga. A frequ6ncia com que os autores

recorreram d comparagdo entre o prestigio atingido no passado, representado

pelos monumentos arquitect6nicos, e a inflexSo, ou mesmo a decad6ncia,

verificada no presente converteu-a num dos fopos dos discursos sobre Evora.

Em 1862, o romancista, dramaturgo e jornalista J0lio C6sar Machado

(1835-1900), na cronica "Tres dias em Evora", fazia contrastar o "tom de

soliddo" que reinava "na cidade, que" predispunha "o viajante a enfastiar-se

mortalmente" - " [...]; chega uma pessoa a supp6r que Evora desde os deuses

nunca mais foi habitada, e cae-se n'um abatimento, n'uma prostragdo, n'uma

melancholia toda mithologica!..."155 -, com o qu6o "illustre!"156 fora Evora, como

ficava patente pela observagdo da "clara, imponente, magestosa" catedral e dos

outros monumentosl5T:

153 HandbookforTravellersin Poftugal. London: John Murray, 1855, 48e49.
']] c. ensro (3o Volume), op. cit., f . 123 e 124.
'"" J. C. MACHADO (1862), op. cit.,78. J(lio C6sar Machado voltou a editar a descrigdo das
suas impress6es de Evora em 1880, com algumas alteragOes estilisticas: "Sente-se a solidSo. /
Cae-se n'uma atonia physica e moral, n'uma melancholia phantastica. Chega uma pessoa a
supp6r que Evora desde os deuses nunca mais fosse habitada. A proporgdo que se encontra o
solar Garcia de Rezende, a Casa da Misericordia, onde estiveram as freiras maltezas, e a casa
de Vimioso, em que apenas se adivinha nas janellas a ordem gothica, estando at6 os arabescos
das cimalhas trocados por ornatos modernos, ndo se logra fazer id6a alguma da 6poca em que
se estd, e acodem logo desejos de procurar a sepultura de Venus..." J. C. MACHADO - A Vida
Alegre (apontamenfos de um folhetinista,). Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira & Cu, 1880,
170 e 171.

'uu "O olhar demora-se melancholicamente n'aquelle horisonte, e, ao baixal-o de novo para a
cidade, nasce uma id6a envolvida n'uma lagrima: - Evora foi illustre!". J. C. MACHADO (1862),
op. cit..82.
157'A cathedral 6 uma coisa de que n6o se formaria id6a pelas descripg6es, por mais habeis e
minuciosas que possam ser". J. C. MACHADO (1862), op. cit.,79 e 80.
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"Ao sair de S. Francisco, o silencio d'Evora pareceu-me mais
solemne do que nunca; pragas desertas, jardins abandonados, ruas
silenciosas como os corredores dos hypogens de Thebas. Dir-se-hia
aquella cidade morta dos condes arabes, em que o viajante peregrinava
entre os simulacros da vida sem accordar outra voz senSo o echo. Ohl
Evora! Evora! Tu que es tio bella e tio illustre, t6o senhoril e tio nobre,
como 6 que podes conservarte n'essa melancholia que toca o phantastico;
e porque 6 que as tuas casas n5o teem senSo fachadas cegas, em que as
palpebras de taboinhas se conservam sempre tristemente descidas?
D'este mesmo silencio, bem o sei, podia eu fazer obra se f6ra poeta, mas a
prosa dos chronistas 6 por vezes rebelde d phantasia."158

A desertificagSo das genteslse, a aus6ncia de uma planificagSo urbana e

a pouca qualidade da arquitectura corrente, Martinho Ant6nio da Cruz

acrescentava, no ano seguinte (1863), a mis6ria e a falta de higiene que se via

nas ruas da cidade aos factores pelos quais a "antiquissima cidade de Evora",

"a Felicitas Julia, a patria de grandes homens", jazia "em decadencia":

"Ndo vae ainda longe o tempo em que nas ruas d'esta cidade d'Evora, se
nio vissem as scenas mais asquerosas e repugnantes!

A rua do Pago ld ao fim, desde S. Francisco at6 d porta do Rocio, estava
carregada de andrajos e miserias."160

Verificamos uma mudanga na avaliagSo do presente da cidade somente

no inlcio do s6culo XX. Embora continuasse a ser uma urbe de "irregularissima"

construgSo, "triste, feia, mal calcetada e mal cheirosa, encerrando ainda muitas

art6rias p0blicas por cuja superflcie" corriam imundices e os f6tidos "esgotos

das habitagoes", com a sua principal praga, a do Giraldo, "estreita e comprida",

"de perspectiva soturna e velharehg?", comegava a evidenciar progressos

]lll c MACHADo (1862), op, cit, e7 e 98.
15e Em relagdo a qual o dia da Feira de S. JoSo constituia uma excepgdo: "E hoje dia de S.
Jo6o. / Evora tornou-se uma outra. Desde a porta da Alagoa ate d do Rocio, perto de seis mil
pessoas passam e repassam incessantemente; da de Aviz A de Alconchel, ninguem p6de dar
um passo. A Porta Nova, burlescamente denominado Chiado, estaciona uma missa compacta.
/ Todas as hospedarias, todas as casas e cavallarigas estSo occupadas: e nos pateos e
quintaes ninguem se p6de decidir a atravessar incolume, por causa dos rns e dos uns das
mulas!..." M. A. da CRUZ - Os Miseraveis do Alentejo. Evora: Editores Bravo, Correia, e Mello,
1863 (Primeira Parte), 62 e 63.
160 "Em muitos d'aquelles infelizes as feridas e as les6es, s6o de origem real e verdadeira;
por6m, noutros, a massa caustica, a falta de asseio, e sobretudo os unguentos rangosos e
oxygenados, conservam-lhes as feridas em aberto, o que elles muito desejam para terem um
pretexto a advogar! / A lamuria, i gritaria infernal com que assaltavam, a feiia de S. Jo6o,
accrescentavam os berros estridentes 5 queima roupa, que dilaceravam os tympanos mais
delicadosl... / Um calor insupportavel, e um p6 tenuissimo invadiam as f6ssas nasaes dos
concorrentes." SituagSo que o autor considerava se dever, em parte, d importAncia que as
ordens religiosas haviam tido no ensino ministrado na cidade: "Ressente-se esta cidade da
educagdo puramente fradesca, t j M.A. da CRUZ, op. cit.,32-35, 62 e 63.
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morais e melhoramentos materiais. Reconheciam-se estes na boa edificagdo

das ag6ncias do Banco de Porlugal, riscada pelo arquitecto Ad6es Bermudes, e

do Banco do Alentejo, localizadas, precisamente, na Praga do Giraldo, e na

abertura dos hot6is Eborense e Central, da hospedaria da Ant6nia do Chiado e

de caf6s e restaurantesl6l. Esses melhoramentos, no entanto, n6o permitiam

esquecer o que pareciam os problemas end6micos de Evora: a falta de redes

de abastecimento de 6gua, que continuava a ser assegurada pelo aqueduto

quinhentista, e de esgotos162, a que acrescia a depressdo demogr6fica, que

mantinha a cidade encerrada intramuros, com excepgio das duas avenidas que

a ligavam d estagSo ferroviSria.

Em contrapartida, o passado idealizado que servia de referdncia ds

comparag6es com o decllnio do presente encontrava a sua melhor expressSo

na abobada da lgreja de S. Francisco, ou melhor na capacidade t6cnica que a

tinha levantado e a mantinha suspensa sem suportes interm6dios:

"A abobada da egreja de S. Francisco desperta a admiragSo, pela

admiragio, pela grandeza, imponencia das suas arrojadas linhas, e ainda
porque olhando as paredes lateraes, que parecem aguental-a, se
reconhece, nas esguias frestas, que taes paredes sdo mui delgadas. Por
isto se tem dito que 6, como a sala capitular do mosteiro da Batalha, um
d'aquelles milagres da arte que assustam e despertam admiragSo.
Exteriormente as grandes paredes mestras nio t6m gigantes ou botareus;
s6 nos cunhaes os mostram n6o muifortes, na direcgSo das paredes."'"'

Era este passado, "quer pela sua historia, quer pelos monumentos que

ainda conserva que s5o verdadeiras obras d'arte", que fazia com que Evora,

conquanto nao pudesse ser considerada "uma das mais lindas cidades de

Portugal", fosse uma das mais importantesl6a.

'ut J. A. CORREA - Cidades de Poftugat. Lisboa: Livraria Cl6ssica Editora, 1907, 185-188.
162 "E ainda o arqui-secular aqueduto de Sert6rio, reconstruido por D. Jo6o lll, que abastece a
cidade; por isso logo no principio do ver6o os fontandrios ptlblicos sdo insuficientissimos para

as necessidades da populagSo. Esta grave e indesculpdvel falta, junta 6 de uma rede de
esgotos, motiva o repugnante e nauseabundo especticulo da exibigSo das fezes das
habitag6es pelos regos que cortam central e lateralmente a grande maioria das art6rias da

cidade". J. A. CORREA, op. cit.,187 e 188.

'ut G. PEREIRA (1902, volume ll), op. cit., 70. Por outro lado, a devolugSo da estrutura
conventual adaptada a palScio aos franciscanos, depois de Evora ter deixado de ser uma
resid6ncia frequente dos monarcas portugueses, 6 um dos sinais do principio da decadOncia da
cidade. C. BASTO (3o Volume) , op. cit., f . 84.
164 Sociedade de Propaganda de Portugal, op. cit.,3.
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A perenidade da idealizaglo do passado de Evora estd directamente

relacionada com o culto da sua antiguidade - "cidade t6o notavel pela

antiguidade da sua fundag6o, como pelas vicissitudes porque tem passado."165.

Esse culto consubstanciou-se na inscrigio dos restantes factores da

singularidade de Evora na sua antiguidade, pela qual eram exaltados. O ser

uma das "mais antigas terras do reino" ligava a hist6ria de Evora d da Peninsula

lb6rica, a sua intersecgdo com a biografia do general romano Sert6rio, a sua

preemin6ncia na cristianizagfio da Peninsula lb6rica com S. Mansos166, a sua

participagio no processo de reconquista aos "mouros" atrav6s de Geraldo

Geraldes, denominado o Sem-Pavor167, e o ter sido um centro politico, cultural e

aft[stico do reino durante os periodos em que ali a corte estacionou e as

principais familias nobres estabeleceram residdncia, entre os s6culos XIV e
XVl168, e hiperbolizado e enaltecido at6 transformar Evora num arqu6tipo de

cidade antiga:

"Uma das mais antigas cidades da nossa pequena, mas gloriosa
monarchia, 6, sem contradicgso, esta cidade de Evora. C6rte de nossos
reis em tempos que passaram; patria de muitos var6es prestantes, nas
letras e nas armas; s6de de uma academia durante dous seculos; cheia de
monumentos e obras d'arte notaveis; repositorio de antiguidades romanas
e dellas matriz fecunda, de sobejo incentivo ha n'ella para as visitas,
contemplagio e estudo do visitante curioso e archeologo"l6e.

'!f c. ansro (3o Votum e), op. cit., f . 11i e 112.
'oo C. BASTO (3o Volume), op. cit., f . 120 e 121.
''' c. BASTO (3o Volume) , op. cit., t. 113-117, 120 e 121; E. PERE|RA, c. RoDR|GUES (a), op.
cit.,237.
168 "Aqui se reuniram COrtes em 1437,1481,1490 e 1535; e aqui tiveram a sua COrte quasi
todos os nossos reis at6 D. SebastiSo, pelo que a cidade tem o titulo de COrte e sempre leal. Foi
em Evora que se realisou o casamento do principe D. Affonso, filho do rei D. JoSo ll, tendo
entSo logar esplendidas festas, cuja descripgSo fez Garcia de Rezende. Em Evora existe ainda
o palacio dos Mellos, antigos marquezes de Ferreira, no qual esteve encerrado o duque de
Braganga, Fernando ll, suppliciado na mesma cidade por ordem d'aquelle monarcha. De Evora
mandou el-rei D. Manuel a Vasco da Gama para a viagem do descobrimento do caminho da
l[dia".E. PEREIRA, c. RODRTGUES (a), op. cit.,237.tun Roteiro da cidade de Evora..., b.''V"r- ainda a transcrigSo do discurso proferido pelo
arcebispo de Evora, Eduardo Augusto Nunes, perante os membros da AssociagSo dos
Engenheiros Civis Portugueses, aquando de uma sua visita a Evora a 5 de Junho de 1897:
"Nob/esse oblige: as tradig6es fidalgas da antiga cOrte de nossos reis, e as ndo menos
honrosas tradig6es scientificas e litterarias da antiga s6de d'uma universidade, da patria de
Garcia de Resende, h6o de inspirar, inspiram sem d0vida, aos habitantes d'Evora os primores
de cortezia e o acolhimento sympathico a que t6em direito tdo illustres homens de sciencia".
"Visita a Evora dos Engenheiros Socios da Associagio dos Engenheiros Civis Portuguezes em
5 de Junho de 1897. Discurso de S. Ex.a Rev.^' o Sr. Arcebispo de Evora aos engenheiros-
excursionistas por occasiSo da sua recepgdo no pago archiepiscopal de Evora" . Boletim da Real
Associaglo dos Architecfos Civr's e Archeologos Portuguezes, tomo Vll, no. 10, 1897, 1Sg.
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Por ser um arqu6tipo da cidade antiga, Evora 5, tamb6m, um prot6tipo da

hist6ria geral ("A historia portuguesa escrita em obras de arte"170), pelo que

reflecte, d dimensdo do local, dos padr6es da historia nacional - as presenqas

romana, goda e moura171; as manifestag6es das tend6ncias artlsticas de cada

epoca; os desenvolvimentos cientificos ao longo do tempo; e a participagSo dos

seus naturais nos acontecimentos que mais influenciaram a exist6ncia do pais

desde a sua fundagio:

"A Hist6ria da cidade de Evora 6 longa e interessante; 6 um epitome
da hist6ria universal, e, com especialidade, da do Reino, pois n'ella

habitaram os romanos, os godos, os arabes, ou mouros, etc. e os seus
naturaes Se distinguiram nas artes, nas sciencias, e em todos oS

acontecimentos que tiveram logar no Paiz, ou, se deram f6ra,
desempenharam papeis importantes"172.

A participagSo dos naturais de Evora em todos os acontecimentos que

tiveram lugar no pais, em conformidade com o declarado na citaqSo acima

transcrita, implicava uma outra caracteristica da identidade da cidade que o

s6culo XIX fixou e que passa a ser recorrentemente atribu[da aos eborenses de

todas as 6pocas, o Seu patriotismo: "ESta cidade tem-se tornado Sempre

celebre pelo acresolado patriotismo dos seus habitantes, que nunca foram os

ultimos a pugnar pela liberdade e independencia da sua patria"l73.

Fruto da cultura nacionalista do s6culo XlX, esse patriotismo veio ocupar

o lugar preponderante que o suposto protagonismo de Evora na cristianizagdo

da Peninsula teve nos textos escritos e publicados at6 ao s6culo Xvlll.

Fundamenta-se esta nossa assergio na nacionalizagdo da figura do romano

Sertorio empreendida pelo terceiro volume da obra de cariz corogr6fico Portugal

Antigo e Moderno, editado em 1874. Aqui, o seu autor, Augusto Soares

d'Azevedo Barbosa de Pinho Leal, altera a naturalidade do general romano,

provavelmente de modo a poder conceder-lhe o estatuto de her6i nacional.

Deu-o como Lusitano, emparelhando-o com Viriato, at6 no destino que,

"o F. de ALMETDA (2002), op. cit.,27.

"' Tres fases da ocupagio do territorio eborense que o templo e a muralha, com as suas torres

(como a "chamada de Sertorio") e as suas portas (como o "arco de Santa lzabel"), atestavam.

iornavam perceptiveis a "opulencia" e a "grandeza" da "grande cidade", "muito commercial e

povoada" que Evora fora. Lembravam, por exemplo, a exist6ncia de uma mesquita e de um

castelo entretanto desaparecidos. E. PEREIRA, G. RODRIGUES (a), op. cit.,237 't" c. da c. MANoEL (1900), op. cit.,9.

"t c. BASTo (3o volume), op cit.,1.124.
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segundo ele, tiveram - assassinados por estrangeiros, leia-se romanoslTa. O

patriotismo dos eborenses 6 ainda exemplificado por dois acontecimentos

sucedidos na cidade, mas inscritos na historia da nagSo: as "Alterag6es de

Evora" contra o domlnio filipino em 1637 e a resist6ncia ao invasor franc6s em

1909175.

A originalidade, o pitoresco, de alguma da arquitectura tardo-g6tica

eborense, dos muitos "edificios apreciaveis pela sua construcAdo curiosa"176,

sobretudo a manuelina e a de cardcter marcadamente muddjar,6 outra das

permanOncias conceptuais que reconhecemos nas apreciag6es da cidade. A

comegar pela curiosa construgio da "Capella de S. Braz", "velho edificio, dr

direita da estrada [do Rossio de S. Brds, de quem vinha da estagdo ferrovi6ria],

que por seus arruinados corucheus, seteiras e outras obras d'estranha

disposigSo, ora" parecia "egreja, ora fortalesa dos velhos tempos"177 -
"Excellente 6 o exterior pelas formas guerreiras, que mais a assemelham a uma

forlaleza do que a um templo christ5o"178. Segundo Carlos Basto, pertenciam a

um tipo de arquitectura que poucos apreciavam no nosso pais, a que ele

prop u n h a chama r "arch itectu ra normando-m i I itar"1 
7s.

J6 intramuros, havia a tamb6m "curiosa porta do convento do Carmo",

junto ao paldcio da casa de Braganga, com as suas "ombreiras e verga"

colossais, a representar "troncos de aryore, enlagados por cordOes com

amiudados nos, que symbolisam a empreza tomada por D. Jayme, quarto

duque de Braganga'18o. Ou ainda a t6o "caracter[stica feigSo exterior" da lgreja

"o'Foi depois residencia dos grandes generaes lusitanos, Viriato e Sertorio. / (...) Sempre ser6
bom notar que os assassinos de Viriato e Sertorio eram estrangeiros". A. S. d'A. B. de Pinho
LEAL - "Evora". Portugal Antigo e Moderno. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira &
Companhia, 1874 (volume 3), 89 e 91 .

'1' C. BASTO (3o Volume), op. cit., f . 118 e 124; E. PEREIRA, G. RODRIGUES (a), op. cit.,23B.
']! c. ensro iao votume), op cit., f . i23.
"'"Nunca vimos construcgso mais curiosa, e cremos que assim o dirSo todos os que, visitando
Evora pela primeira vez, passarem n'este sitio." J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em
fvora". Jornaldo Commercio. Lisboa: no. 3935, '1 de Dezembro de 1866, 1.
178 Entendia-se a galile e o portal como os rinicos sinais exteriores que o identificavam como um
templo cristSo. Roteiro da Cidade de Evora..., 6; E. PEREIRA, G. RODRTGUES (a), op. cit.,
239.

"t C. BASTo (4o Votume), op. cit., f . 4244.
180 "E um bello trabalho de bsculptura, perfeitamente conservados, como tambem succede ao
palacio, que faz parte do apanagio do principe real." J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em
Evora". Jornaldo Commercrb, no. 3938, 1 de Dezembro de 1866, 1. "A egreja 6 clara, espagosa
e de simplissima architectura. O seu portal, que parece haver pertencido 6 primitiva
construcgdo, 6 de granito, formado por duas columnas espiraes, as quaes na altura da verga se
abragam, e ddo uns n6s, allusivos, porventura, a empreza, ou divisa, - depois de v6s, nos, - do
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de S. Francisco, de "asp6to pr6prio, original, quanto possivel, com uns ViSoS,

por assim dizer, de mesquita", aS "f6rmas t6o intumcentes e selv6tiCas, como

OUtras ainda naO" vistas, a rara "arcada da galil6", "na SUa mistUra de eStilOS",

em que "ao arco de volta redonda segue-se outro em volta de ferradura, e a

este outro em ogiva"181. O aspecto externo do convento do Paraiso, que

simulava o "duma destas casas de T6nger, misteriosas, de altas paredes

encastoadas UmaS ds outras, [...]"."' O exotismo do arco de volta em ferradura

da galil6 de S. Francisco encontrava paralelo no estilo "manuelino-moirisco, um

verdadeiro granadino", do Galeria das Damas183. No final do s6culo XlX, o

jornalista e escritor Fialho de Almeida (1857-1911) ainda classificava esta

galeria como " amouriscada"194 .

Eram exotismos arquitectonicos que valiam e se destacavam pela

singularidade da sua plasticidade, expressiva da opulGncia do tempo que lhe

tinha dado forma, e porque sublinhavam, por contraste, o "puro e elegante risco

gothico", como o da porta da lgreja de S. Jo6o Evangelista do Convento dos

Loios185. Tanto que se chega a declarar que os "typos da architectura arabe

fleia-se mudejarl e gothica" estavam "perfeitamente caracterisados" em Evora,

"em diversas obras de elegante desenho"l86.

O 0ltimo dos axiomas a fixar-se no discurso do s6culo XIX sobre Evora

foi a dimensSo vivencial do conhecimento hist6rico que se verificou ser

imanente da ancestralidade de uma estrutura urbana como a de Evora e das

edificagoes que a ocupavam. Cara d cultura romdnticat", d no96o de historia

duque de Braganga D. JoSo l, bisneto de D. Fernando ll, decapitado na praga desta cidade".
Roteiro da cidade de Evora...,22.
181 "E raro isto em Portugal, mas ha exemplos na architectura hespanhola, de combinag6es de

romanico, ogival e mudejar, obedecendo mais ao capricho d'architecto que a necessidade de

construcgso'. G. PEREIRA (1902, volume ll), op. ci[, 68; A. HAUPT - A Arquitectura da

Renascenqa em PoftugaL Lisboa: J. Rodrigues & C", s.d., 283 e284.
"' "[...] sustadas a cunhais, caiadas, esfoladas, sem o menor sinal de vida de relagSo, nem
portas, nem fachadas, nem mirantes, e s6 umas gaiolas de ferro ressaindo em muscarabieh
junto do tecto, a cobrir como m6scaras de esgrima, minfsculas lucarnas que ddo para dentro
daquele cdrcere inquietante". F. de ALMEIDA (2002), op. cit.,42.
"'E. pEREtRA, c. RoDRtcuES (a), op. cit.,238.
"o F. de ALMETDA (2002), op. cit.,21.
"u J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do Commerclo, no. 3938, 5 de

Dezembro de 1866, 1. Do claustro do convento fazia parte "uma notSvel porta manuelina".
Roteiro da Cidade de Evora..., 16.

'ut J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do Commerclo, no. 3943, 12 de
Dezembro de 1866, 1 .

187 'No idealismo a que facilmente se entregam os que se entreteem com estas sombras do

passado, pareceu-nos ver sentado a uma d'aquellas janellas qualquer dos reis da dynastia
avizense gosando o bellissimo panorama que d'alli [do chamado Paldcio de D. Manuel ou Trem]
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vivenciada faz parte da essdncia das cidades antigas, em virtude de pressupor

que o conhecimento do passado de que aquelas conservaram a memoria se

tornava mais inteliglvel e fdcil de transmitir no processo de as vivenciar. Assim

acontecia quando se circulava pelas ruas ou se observava e frequentava as

construg6es onde, s6culos antes, acontecimentos not6veis se haviam

desenrolado e figuras historicas os tinham protagonizado. Estar na "praga

principal da cidade, onde teve logar o supplicio do duque de Braganga, D.

Fernando ll", tendo esta mantido a sua configuragSo e a maioria dos edificios -
"E um quadrilongo, empedrado como a praga de D. Pedro em Lisboa, tendo ao

fundo a egreja de Santo Antio, e da parte opposta a casa da camara" -, 6

convocar a mem6ria do "succedido havia 383 annos e dois dias (21 de junho de

1483)'188, que 6 um forma de o reviver. Por este motivo, colada que estd ao

valor hist6rico da cidade, a nog6o de historia viv6nciada prolongar-se-6, em

Evora, muito para al6m do periodo do Romantismo e encontramo-la aplicada

aos seus mais importantes monumentos, como o templo romano'tn. Gabriel

Pereira expressa-a ainda em 1902, ao exclamar "Recordag6es, santo Deus!

quantos dramas e tragedias, quantas festas, quantas luctas, quantos

soffrimentos por esses palacios e pragas!" teo. Ou evocando as figuras de D.

Henrique, D. SebastiSo, Francisco de Borja e Luis de Molina perante edificio da

antiga Universidade, a servir de liceu d altura:

"A quadra ou geral do lyceu, as suas aulas, a sala dos actos, a
egreja e a sacristia, a capella particular do cardeal, o refeit6rio e a sua
monumentalfonte ou lavat6rio, constituem um grupo mui digno de attengSo.
Por essas luminosas arcadas passaram figuras historicas: D. Henrique e D.
SebastiSo, Francisco de Borja e Luiz de Mollina, e quantos mais!"1e1

Para al6m dos principais monumentos, verificamos que no inlcio do

s6culo XX, para a experiOncia de viver a hist6ria tamb6m muito contribui a

se deve descobrir". J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornaldo Commercio, no.
3943, 12 de Dezembro de 1866, 1.

"t J. M. A. NOGUEIRA * "Algumas horas em Evora". Jornal do Commercrb. Lisboa: no. 3935, 5
de Dezembro de 1866, 1. Ver tamb6m Roteiro da Cidade de Evora ..., 11.
18e "seguimos em busca do chamado Templo de Diana, e ao v6l-o, lembrou-nos paraphrasear o
dito do primeiro Napoledo, ao exclamar no Egypto: - Soldados, do alto d'aquellgs pyramides
trinta seculos vos confemplam. De facto, n6o eram trinta, mas dezanove seculos, que do alto
d'aquellas columnas nos olhavam'. J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do
Commercio. Lisboa: no. 3935, 1 de Dezembro de 1866, '1.

']o c. erRnRA (1902, votume t), op. cit., B.
'"'G. PEREIRA (1902, volume l), op. cit.,10.
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morfologia irregular da cidade, fruto das sucessivas modificag6es introduzidas

na malha da cidade ao longo dos s6culos, erigindo-se de raiz ou assimilando-se

e adaptando-se as pr6-existdncias a novas funcionalidades, de forma planeada

ou empiricamente, em consondncia com as alterag6es das necessidades e das

modas. Defende-se, inclusive, a intocabilidade desta estrutura urbana em

relag6o a uma modernidade esteticamente uniformizadora, que negava a

temporalidade das coisas humanas. O que significa que a dimensSo vivGncial

da hist6ria inerente d cidade antiga a irA converter, como analisaremos no

0ltimo capltulo, em objecto de saber:

"Ao crep6sculo a cidade 6 maravilhosa de dramdtico, porque as linhas

banais dos pr6dios perdem-Se, as dimensdes redobram, as perspectivas

cavam-Se, e 6 o momento em que os bairros, purgadOs pela sombra, do
modernismo pifio que oS emplastra, readquirem o burel medieval prds

frontarias, agigantam o l6brego das suas escadinholas, passagens e

gargantas, e enfim resumem num agregado de tr5gicas arestas o que devia

ser h6 quatro s6culos uma grande povoagSo penlnsular. Em muitas ruas,

ex. aS que avizinham da praga de Geraldo, oS pr6dios assentam em

arcarias de ab6bada solidissima, fazendo de uma e outra banda passagens

cobertas, para onde abrem as lojas e as escadas.
N6o h6 meio de encontrar um pr6dio no seu devido alinhamento, ou

uma extensSo de rua no piso geom6trico que o macadame moderno lhe

assinou: por toda a parte escaninhos e cunhais reentrando e ressaindo da

esquadria, estrangulamentos e ampolas na via priblica, ondulag6es e

depress6es pela calgada, ruelas que mergulham por baixo de arcos de

Bastilha, escadas levando a p6rticos inferiores ao nivel da rua, e esqueletos
de ru[nas, enfim, espavorindo o crep(sculo de esmagadoras formas

tenebrosas.
I]- 

A cada passo, onde menos Se espera, remembers de arquiteCtUra e.de

arqueologia avocando os ciclos de arte e hist6ria antiga mais flagrantes"le2.

Neste passo de um texto do escritor Fialho de Almeida sobre Evora, na

utilizagao que faz de express6eS como "maravilhosa de dram6tico", "esqueletos

de ruinas" OU "Crep0SCUlO de eSmagadOraS fOrmaS tenebrosas", na SUa

teatralidade, na capacidade sugestiva que denotam, no apelo que fazem a

inteligdncia emotiva, mais que a percepgio ou a cognigio, percebemos que

viver a hist6ria 6 senti-la para conhece-la, senti-la nas diferentes dimens6es da

urbe - na materialidade das arquitecturas, na fisicalidade dos espagos e na

imaterialidade dos acontecimentos do presente, enquanto potenciais
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fen6menos evocadores de modos de vida ancestrais ou assim interpretados por

quem os observa, por mais prosaicos que sejam:

"Atravessando pouco depois, j6 sol posto, os terreiros fronteiros de
S. Francisco, formid6vel e estranho santu6rio de que depois lhes falarei,
impressionou-me uma destas coisas evocativas, poeticamente locais, que,
sem valor, recordam, apesar disso, toda a vida. Por diante da fachada do
templo vinha passando devagar um velho padre, pela mdo dum rapazinho
(cego me pareceu, pela atitude), e de repente trindades soaram num gong
terrlfico, subterraneo, distante, um destes sinos de torre medieva, que
enrouqueceram a soar o alarme dos motins populares e das invas6es. O
padre descobriu-se, a rezat, e, como passasse ante o p6rtico, os
descalqa9^inhos da rua, que brincavam na terra, lhe vieram pedir todos a
ben960"1es.

Esta atitude nio implicou, contudo, uma tetal antagonizagio dos

melhoramentos das condig6es de habitabilidade e de circulagSo de que Evora

tanto necessitava, para as quais se alertava, como salientdmos antes, desde a

d6cada de 1860. O que se queria era uma modernizagao controlada, de que a

cidade devia beneficiar em termos de salubridade p0blica, conforto e um certo

grau de cosmopolitismo, sem ser contagiada pela voragem destruidora e

regularizadora que anulava as identidades dos lugares. Desejava-se a

conciliag6o da tradigdo e da modernidade, da intocdvel idealizag?lo do passado

e das expectativas de futuro, na qual reconhecemos um verdadeiro modelo

utopico da contemporaneidade, a que ainda voltaremos.

Assim se formalizou discursivamente a identidade de Evora.

Perceberemos de seguida como essa identidade se consagrou, em termos

concretos, na selecgSo, preservagSo, classificagSo e restauro dos monumentos

hist6ricos e nacionais da cidade.
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Capitulo lll

A tnstitucionalizagdo dos Monumentos Nacionais e a

Consagragdo dos Monumentos Historicos Eborenses.

Em termos da conceptualizagSo e das representag6es do passado, o

s6culo XIX assistiu d evolugio da categoria de monumento antigo, tal como fora

aplicada no decreto joanino de 1721, para a de monumento historico ou

monumento nacional - que por vezes tamb6m recebe a classificagSo de

pdtriolsa. A distingSo, aparentemente residual, n6o 6 de desvalorizar' A

mudanga da adjectivagSo aplicada ao substantivo, o monumento, correspondeu

uma modificagio de valores.

Segundo Alois Riegl, historiador vienense do dealbar do s6culo XX, os

monumenfos deixam se ser apenas antigos e tornam-se tamb6m histoicos

quando passam a representar mais que simplesmente o passado, mas uma sua

etapa especifica, que ele cinge ds 6reas criativas da humanidade. Desta

perspectiva, perdem importdncia as cicatrizes da passagem do tempo, os sinais

dos factores que actuaram sobre a estrutura do monumento desde a sua

construg6o, e, consequentemente, ganha relevo o que a sua materialidade nos

transmite da sua criagio, noutra 6poca, como obra humana e civilizacionallss.

Logo, o valor hist6rico do monumento 6 maior quanto menor fosse a alteragSo

1na De 1BT2 a 1873, ao reeditar, num s6 texto, integrado na colectinea Oplsculos. Quesf6es

P1bticas, os seus famosos artigos dedicados d defesa dos monumentos portugueses,

puOticaObs no jornal O Panorama em 1838 ("Monumentos" l e ll) e 1839 ("Mais.um brado a

iavor dos Monumentos" I e Il), Alexandre Herculano concedeu-lhe o titulo de "Monumentos

P6trios". A. HERCULANO - Opjscutos /. Porto: Editorial Presenga, 1982,173.
1ru A. RIEGL - Et culto moderno a los monumenfos. Madrid: Visor, 1999, 57.
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sofrida pelo seu estado original, o que apresentava no momento imediatamente

a seguir d sua g6nese - princlpio que se revelou determinante, no decorrer da

centf ria de XlX, para o dominio da ideia do restauro enquanto reconstituigao do

pretenso estado original dos monumentos hist6ricosle6.

A aplicagSo paralela, mas entendida como complementar, da categoria

nacionalfechava ainda mais os crit6rios definidores da valorizaqdo monumental

e da classificagio dos edificios do passado, restringindo-os ds particularidades

da hist6ria pdtrialeT. De ressalvar, por6m, que a demarcagdo da especificidade

nacional estava jd presente aquando da primeira utilizagilo conhecida do termo

monumento historico, na pdgina inicial das Antiquites Nationales ou Recueil de

Monumenfs do antiqu6rio naturalista Aubin-Louis Millin, cujo primeiro volume foi

apresentado na Assembleia Nacional Constituinte francesa em fi\A. Millin

designa as antiguidades nacionais precisamente por oposigdo ds da

antiguidade greco-latinale8. No nosso pais, sucedem as primeiras utilizag6es do

crit6rio nacionalista aquando da extingdo das ordens religiosas e da

nacionalizagSo dos seus bens, em que a carta de lei de 15 de Abril de 1835 que

regulou a venda destes riltimos excluia, no seu artigo 30, as obras e os edificios

de not6vel antiguidade que merecessem ser conservados pelo seu valor

artlstico, ou por serem monumentos hist6ricos de grandes feitos, ou por serem

monumentos historicos de "Epocas Nacionais" 1ee. Em 1g40, o lnspector-geral

das obras Pfblicas, Luis Mousinho de Albuquerque, afirmava que os

monumentos mereciam a "atengdo Nacional" pelo seu valor hist6rico e / ou

'nu Que nio deve ser confundida com o restauro estillstico, preconizado por Viollet-le-Duc,
embora este tenha sido entendido frequentemente como uma reconstituigSo e ambos partilhem
alguns dos pardmetros de intervengSo. O que esti em causa no restauro estilistico 6 sobretudo
a uniformizagSo da gram6tica arquitectonica da edificagSo, ate quando essa coerencia nunca
tenha existido, mesmo na 6poca da sua construgio.
'"' Em 1876, a categoria de "monumento hist6rico nacional" era utilizada no artigo 68 do
relat6rio apresentado pela comiss5o encarregada, a 10 de Novembro do ano antelior, pelo
Ministro do Reino Antonio Rodrigues Sampaio, da tripla tarefa de elaborar a reforma das
academias de belas artes de Lisboa e Porto, um plano para a criagdo de um museu artistico e
arqueol6gico e a organizaqdo de um servigo p0blico para a conservagSo, protecgdo e restauro
dos monumentos hist6ricos do reino. M. H" Vtntn - Patrim6nio e Reitauro em iortugal (1525-
1-880): Lisboa: Edig6es Colibri, IHA-Estudos de Arte Contemporinea, Faculdade de Cioncias
sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2007; p. A. R. s. RoDRIGUES, op. clt,
237-240.
']l r. cHonY - A Ategoria do patrimdnto. Lisboa: Edig6es 70,2000,86 e 102 (n. 4).
'nt M. H. MAIA, op. cii., so; p. A. R. s. RoDRIGUES - patrim6nio..., 60.
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artistico2o0. Nesse mesmo ano, constituia-se a ef6mera Associagdo

Conservadora dos Monumentos Nacionais2ol '

Processaram-se estas mudangas por condigao de um relativismo

historico que autores como Vico, winckelmann, Herder e Hegel vinham

teorizando desde a centfiria de mil e setecentos e que impOs a no96o de que

cada 6poca tinha caracteristicas 0nicas202. Confluiu esse relativismo hist6rico

com a formagSo das identidades nacionais europeias, definidoras de um

percurso no tempo, um territ6rio e um car6cter distintos para cada povo' de que

decorreram formas e codigos culturais exclusivos, isto 6, nacionais2o3' Os

pressupostos da historia e do nacionalismo vincularam as expressoes culturais

ds especificidades do tempo e do espago, determinantes para a identidade dos

povos. Neste quadro, dentro das manifestag6es da cultura, ganham especial

relevAncia as de dimensdo material, na sua mriltipla variedade, enquanto meios

privilegiados para a condensagSo e, retrospectivamente, o reconhecimento dos

sinais que singularizavam a na96o e a sua hist6ria. As que comportavam' na

sua configuragSo, a mem6ria das realidades, dos factos e dos individuos em

que essa distingao se havia sedimentado, era atribuido o duplo estatuto de

monumentos historicos ou nacionais.

Dentro da classe dos monumentos historicos ou nacionais cabia uma

mriltitude de bens culturais2oa, tudo o que fosse, nas palavras do escritor e

,oo Afirmou-o em 1g40, ao propor um plano de arrolamento dos edificios p0blicos do reino,

oroanizado em tr6s classes. M. H. MAIA, op' cit',54-57 'ydlt;il;;Eao 
o-*'rvronumentos Nacionaes". o Panorama, no' 165, 27 de Junho' 1840; P' A'

R. S. RODRIGUES, oP. cit.,62 e 63.
,d, p d-RODRtca'Ed- ,,Monumentos e ldentidade Nacional no Portugal Oitocentista". Hist6ria,

no. 39, Outubro de 2001, 65.
zbi N; ;ail; iX, o conceito de na96o implicava a existancia de um grupo alargado de

individuos que comung;;;, d" uma serie de iactores, tais como um territorio, uma hist6ria que

estabelecesse um per6urso contlnuo e coerente entre o passado e o presente, uma lingua, uma

Lfigiao,r*" mentatidiOe-,iostumes e h6bitos. Era a convicaSo desta partilha que' por um lado'

lhes conferia unidade e os identificava enquanto comunidade e, por oulg^13.1o: os diferenciava

de outros grupos Oe inOirfOuos, ou seja, das outras na96es. P. S' RODRIGUES (2001)' op' cit''

65.ioi'po, exemplo, no Dictionnaire des Beaux-Arts (1800) de Millin, na entrada dedicada d

arqueologia, discriminam-Se oS monumentos lite16rios (livros, diplomas e.. inscrig6es)' os

monumentos artisticos (arquitectura, escultura, pintura, ^gliptica, 
numism6tica, etc') e os

monumentos mecAnicos iutensilios, armas, etc.). O. POULOT - lJne histoire du patrimoine en

Occident. Paris: PUF,2006, 53. Em Portugal, Aiexandre Herculano, ao aludiraos documentos

escritos, utilizou a terminologia "monunientos narrativos" ou "monumentos liter6rios"' A'

HERCULAN O - Carti aiiigidr'uo Ministdrio do Reino peta Segunda C/asse da Academia Real

das Sciencr,as sobre o ,riudo dos trabalho.s relailvos 6 pubticagdo dos Monumentos Hist6ricos

de portugat e sobre i suipensao dettes. Lisboa: Typographia da Academia, 1856' 1-5; A'

HERCULANO -.Carta i ASsembleia Geral da Academia das sciencias, recusando o auctor a
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historiador Alexandre Herculano (1810-1877), "um meio de transmitir ao futuro

uma lembranga do passadon205. Lembremos que quando Herculano inicia, em

1856, a edigSo da colecgso de documentos escritos que recolheu na Torre do

Tombo e em outros arquivos do pals, intitula-a de, sintomaticamente,

Po rtug a I i ae Mon u me nta H i sto ri ca206 .

A grande amplitude com que a categoria de monumento hist6rico

comegou por ser aplicada nao obstou, por6m, a que a arquitectura

sobressaisse, desde o inlcio, como prototipo do conceito. Haviam sido as

edificag6es que tinham dado o mote para que Alexandre Herculano escrevesse,

logo em 1838, os primeiros artigos em defesa dos monumentos pdtrios nas

pdginas d'o Panorama'. "A ind0stria foi tamb6m introduzida d forga; mas as

artes, e principalmente a arquitectura, cuja hist6ria neste lugar nos importa mais

do que a nenhuma outra, 1...1"'o'. Por certo que as circunstancias que levaram d

redac$So dos artigos por Herculano, o abandono e a destruigSo que tinham

atingido os imoveis das antigas ordens religiosas ap6s a sua extingao em

1834208, condicionaram a centralizagio do tema na arquitectura. Mas, para

al6m das circunstdncias da sua produgSo, os textos revelam o sentimento de

que a arquitectura era, de entre todos os suportes materiais que os

monumentos historicos podiam assumir, o que mais fielmente preseryava a

mem6ria e a individualidade das nag6es:

"Mas desgragadamente o velho Portugal estava coberto de
recordag6es do passado. cada facto hist6rico tinha uma igreja, uma casa,
um mosteiro, um castelo, uma muralha, uma pedra de sepulcro, que eram
os documentos perenes desse facto, e da existOncia das pessoas que nele
tinham aparecido: com isto tudo topou o vandalismo e irou-se"2oe.

reeleig6o de Vice-Presidente". Op7sculos. Venda Nova. Amadora: Livraria Bertrand, s.d.
(volume ll), 149-166. A carta est6 datada de 1856.
^" A. HERCULANO - "A Escola Politecnica e o Monumento". OprTscu/os (euest6es plbticas).
V-enda Nova. Amadora: Livraria Bertrand, s.d.,127.
ill p n R. s. RoDRtcuES, op. cit.,47.
207 A. HERCULANO - "Monumentos P5trios". Oplsculos /. Porto: Editorial Presenga, 1982, 183
b.2\.
)oa 'i? esta cabal desculpa dos desvarios de s6culo e meio; dessa primeira epoca da
decad6ncia. Vejamos se igual descargo de si pOde apresentar a segunda 6poca. / Esta
comegou hd poucos anos, mas nesses poucos anos j6 dar6 maior n0mero de piginas malditas
d hist6ria da arte, do que lhe deu s6culo e meio. O picSo e camartelo s6 h5 bem pouco tempo
que podem dizer: triunf6mos! [...] Corre o vandalismo despeado de um a outro extremo do reino,
e_-tudoassolaedesbarata: [. ]" A HERCULANO (1982), op. cit.,190e 191 (c.2).
'on A. HERCULANo (1982); op. cit., 192 (c.2).
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A feigdo do espfrito de cada 6poca e, dentro do tempo, da individualidade

de cada nagSo plasmava-se na configuragdo arquitectonica, que por esta

relagio se converteu em estilo, entendido como uma gram5tica formal fechada,

a ler e a interpretar para al6m do figurativo, como signo. E assim apropriado

pelo nacionalismo liberal e romdntico da primeira metade do s6culo XIX

portuguds, sintetizando-o na ideia da arquitectura como "livro de pedra"210, isto

6, essencialmente como documento. Mas tamb6m pelo Positivismo que, a partir

do dec6nio de 1870, aproveitando a analogia da edificagSo com o documento,

defende o imperativo do meio natural, do ambiente social e da hist6ria sobre os

estilos artisticos, tornando-os susceptiveis de serem

cientificamente2l l.

explicados

O jornalista, cr[tico de arte e escritor Ramalho Ortigdo (1836-1915)

explicou, com eloqu6ncia, a capacidade da arquitectura de assimilar, na

plasticidade das estruturas e dos elementos, o cardcter de determinada 6poca,

de o preservar no tempo e de o continuar a representar enquanto dimensflo

fisica da mem6ria historica. Segundo ele, os pal6cios, os castelos, as basilicas

e as catedrais erguidos durante a ldade M6dia e a Renascenqa, por reis,

monges, fidalgos e burgueses enriquecidos, "concentravam todos os esforgos

do talento de uma raga". O que os textos dos documentos escritos narram, as

configurag6es arquitectonicas e escultoricas Sugerem, emplrica e

emocionalmente, ou tornam vislveis pelas particularidades das suas

morfologias e pela antiguidade dos seus materiais. Dai que "Nesses edificios

incompar6veis se achavam coligidas como em escolas monumentais, como em

museus portentosos, t6das as maravilhas da ci6ncia, da poesia e da arte. A

escultura arquitectural, a estatu6ria dos mausol6us, a imagin6ria dos altares, a

iluminura dos missais, a pintura das vidragarias, a talha dos ret5bulos

subordinavam-se a um pensamento comum, expresso num vasto simbolismo,

compreendendo as fecundidades e nos seus triunfos, a perturbagSo dos

210 Amplamente cultivado em Portugal durante todo o s6culo XlX, a no95o da arquitectura como

"livro de pedra" deve a sua paternidade ao escritor francOs Victor Hugo, que a introduz no

capitulo ti 1"Ceci Tuera Cela"jdo livro V do romance Notre-Dame de Paris, adicionado na sua

segunda edigdo, de 1832, aquela que fixou definitivamente o texto. No nosso pa[s, esta no95o

foi-aproveitada para sublinhar, ideologicamente, a fun96o documental do monumento enquanto

instrumento de legitimagSo historica do novo regime liberal, que elegeu a ldade M6dia como

modelo, e de aspiragdo ao progresso, atrav6s do conhecimento dos herois e das glorias do

passado. P. A. R. S. RODRIGUES, op. cit.,119-125 e 133-139.

"' P. s. RoDRtGUES (2ool), op. cit.,66.
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sentidos pelo pecado, a fatalidade do sangue, o horror do universal

aniquilamento, e o v6o da alma para Deus, levada por um imortal instinto de

amor, de paz, de verdade e de justiga"212. Estava-se perante uma simbiose

entre tempo e mat6ria que encontrava as suas melhores exemplificag6es nos

mosteiros da Batalha e Bel6m213. A monumentalidade e a qualidade

arquitectonica do primeiro simbolizava a consolidagdo da nacionalidade no

s6culo XlV, com D. Jo6o I e Aljubarrota, processo que integrava Portugal no

grupo maioritdrio de Estados europeus que tivera a sua g6nese na ldade M6dia,

situagio que explicava o g5tico internacional do Mosteiro da Batalha. A

originalidade do manuelino do Mosteiro dos Jeronimos em Bel6m, assim

designado e teorizado a partir de 1842, por Francisco Adolfo Varnhagen, era

consequ6ncia do momento singular de progresso e gloria que o reino havia

vivido nos s6culos xV e XVl, com a expansio e os descobrimentos

ultramarinos. Por outro lado, ds 6pocas de decad6ncia correspondiam estilos

artlsticos decadentes, isto e, mon6tonos, sem grandiosidade ou qualquer

originalidade, como eram consideradas as variantes do classicismo dos s6culos

XVll e XVll1214.

A definigSo historiogr6fica dos estilos artisticos foi um contributo

fundamental para progressiva sintonia do conceito de monumento hist6rico com

a arquitectura, tornado evidente, em primeiro lugar, nas publicag6es que se

dedicavam ao tema. A consagragdo dessa sintonia, quando o monumento

historico se torna sinonimo de objecto arquitect6nico, s6 acontece, no entanto,

com a sua institucionalizagdo, quando o Estado a rectifica pela lei. Esta

reavaliagSo e a maior selectividade dos parAmetros classificativos dos

monumentos do passado, subordinados ds edificag6es de maior significado

hist6rico e singularidade estilistica - na medida em que at6 o seu valor artistico

"'R. ORTIGAO - "O Culto da Arte em Portugal'. Arte Portuguesa. Lisboa: Livraria Cl6ssica
Editora, Lisboa, '1943 (Tomo l), 9 e 10. A primeira edigio do texto data de 1896.
''" "Dos grandes monumentos disse um grande escriptor que representam n5o tanto o sentir
indivudual dos architectos, como as id6as sociaes das 6pocas em que foram construidos. /
Reflectem, com effeito, as artes do espirito da civilisagSo que as sustenta e promove; e a cada
uma de suas partes integrantes, a cada povo ou sociedade traduzem lhe o principal caracter, a
feig6o proeminente por que mais se distingue. Assim 6 que nos edificios monasticos se
desenham os g6nios das religi6es que os fundaram; as indoles das communidades que por
longos seculos encheram de seus canticos os templos, ora silenciosos e desertos; os
pensamentos que os monges herdavam aos que lhes sobreviviam, como as cellas que se v5o
desmoronando em lamentaveis ruinas". A. F. SIMOES - "Templo de S. Francisco em Evora". O
Ocidente, no. 631, 5 de Julho, 1896, 147.

"o P. A. R. S. RoDRtGUES - patrimonio..., 1998, 164-18g.
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era ponderado de uma perspectiva historicista e nacionalista -, estarS, pois,

directamente relacionada com a proficuidade legislativa da Europa, no que

respeita ao patrim6nio, durante todo o s6culo XlX. Somava-se este factor d

necessidade de regular as pollticas de protec96o e conseryagio de bens

considerados propriedade p0blica ou da na96o, sentida pelas estruturas

administrativas cada vez mais normalizadoras dos Estados europeus,

principalmente daquelas que estavam ao servigo dos regimes constitucionais.

Por todo o continente e pela Gr6-bretanha assiste-se d renovagdo das antigas

leis patrimoniais, promulgadas entre os s6culos XVI e XVlll, ou a sua

instauragSo pelos Estados rec6m criados, onde a questdo do nacionalismo era

ainda mais premente. A Dinamarca f6-lo em 1807,1848 e 1861. Os territ6rios

italianos legislam nesse sentido em 1820 e, jd unificados, em 1892. A Franga

criou o cargo de lnspector dos Monumentos Historicos em 1830, a Comissdo

dos Monumentos Hist6ricos em 1837 e a sua primeira lei patrimonial em 1887.

A Gr6cia institucionalizaa protecgso dos seus monumentos hist6ricos em 1834

e a Rom6nia em 1892. Na Inglateffa, a Society for the Protection of Ancient

Buildings 6 criada em 1877 e o Ancient Monuments Proteccion Act 6 aprovado

em 1882215.

Em Portugal, ap6s a instauragio do Liberalismo, ndo tendo o novo

regime produzido uma lei geral para a classificagSo, a protecgso e a

conservag6o dos monumentos nacionais, manteve-se em vigor o regulado pelo

alvar6 real de 1802. Conservou-se, por isso, a tutela dos monumentos

nacionais sob a algada dos bibliotec6rios-mores do reino, partindo da iniciativa

de um dos mais destacados detentores do cargo, Jos6 da Silva Mendes-Leal, o

estabelecimento da lnspecgso dos Monumentos e Antiguidades em 1858216. A

21s P. A. R. s. RoDRIGUES, patrim1nio ...,217 (n. 125); F. cHoAy, A Ategoria ..., 124; M. H.
MAIA, Patrimonio..., 196 e 197: N. BOULTING - "The law's delays: conservationist legislation in
the British Isles". J. FAWCETT (edit). Ihe Future of the Past. Attitudesto conseruation 1147-
1 974. New York: Whitney Library of Design, 16 e 17.

"u p. A. R. s. RoDRrcuES, pitrim6nio-..,49 e 63; M. H. MA|A, patrim1nio...,63. Em Evora,
ainda encontramos o conservador da Biblioteca P0blica de Evora, TomSs Gomes Ramalho, a
assumir esta responsabilidade quando, a 4 de Dezembro, convidou os presidentes das cAmaras
municipais dos distritos alentejanos a enviar todos os objectos antigos relevantes para o estudo
da arqueologia que possuissem e que viessem a ser achados em futuras obras municipais e
particulares para as instalag6es da biblioteca. A intengSo era protegO-los do abandono ou da
destruigSo acondicionando-os devidamente, "em local apropriado, de facil acesso ao archeologo
estudioso", numa secgSo de arqueologia que em breve se instalaria na biblioteca. Ali, poderiam
ser confrontados com os objectos e vestigios reunidos por Cen6culo, Cunha Rivara e Augusto
Filipe Sim6es, e com os entretanto achados e lii depositados, o que evitaria novas despesas
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situagSo s6 se altera substancialmente em 1880, quando, depois de uma

tentativa gorada de organizar um servigo priblico especializado ern 1875, o

Minist6rio das Obras P(blicas atribui a incumb6ncia de proceder d classificagio

dos monumentos nacionais a Real AssociagSo dos Arquitectos Civis e
Arqueologos Portugueses, uma entidade privada. A associagSo elabora uma

proposta de classificagio, apresentada e divulgada ainda nesse ano, e que ter6

como Unica consequdncia relevante a realizagdo de um inventdrio monumental,

dirigido pelo arquitecto Joaquim Possidonio da Silva a partir de 1881 e

conclufdo em porvolta de 1884. Em 1890, o Minist6rio da lnstrugio P0blica e

Belas Artes criou uma comissdo consultiva de artistas, arque6logos e escritores

com a finalidade de tomar medidas de protecgso dos monumentos historicos e

artlsticos. Sucedeu-lhe, em 1894, a ComissSo dos Monumentos Nacionais,

vinculada ao Minist6rio das Obras Priblicas. Seguem-se o Conselho Superior

dos Monumentos Nacionais em 1898, o Conselho dos Monumentos Nacionais

em 1900 e, com a Repfblica, os Conselhos de Arte e Arqueologia em 191f17.

Em relagSo a Evora, a consagragio do monumento historico veio

tamb6m consagrar a hist6ria como identidade da cidade. Assim sucedeu porque

as construg6es em que se ancorava a identidade historicista de Evora

coincidiram com aquelas que viriam a ascender ao estatuto de monumento

nacional. Deveu-se esta ascensSo ao reconhecimento quase tdcito dos

monumentos cuja singularidade hist6rico-arquitect6nica se imp6s como

metSfora figurativa da relevdncia nacional do passado da cidade. Carlos Basto,

no ano de 1867, verbalizou o poder sugestivo dessa metdfora figurativa ao

mostrar como o remanescente do antigo pago manuelino de Evora, uma galeria

com deslocagdes quando esse estudo comparativo fosse necessdrio. Coincidia a iniciativa de
Tom6s Gomes Ramalho com a de D. Augusto Eduardo Nunes (1890-1920), arcebispo de
Evora, que tamb6m nesse ano emite umicircular sobre arqueologia religiosa, dirigida aos
pdrocos da diocese. "Museus Archeologicos Provinciaes. De um modo gen6rico, recomendava
que quando fosse necessdrio restaurar uma igreja ou capela, se garantisse a preservagSo da
traga primitiva do monumento, devendo-se evitar qualquer demoligSo ou alteragSo que
conduzisse d adulteragSo do estilo original; um maior cuidado e vigilAncia na conservagSo das
alfaias do culto, proibindo a sua troca ou alienagdo; e que os pdrocos informassem as
bibliotecas e os museus do distrito da descoberta de qualquer objecto arqueol6gico ou artistico
dentro dos limites das respectivas freguesias. Neste contexto, deve-se entender a "arqueologia"
na sua acepg6o Oitocentista, a ciOncia dos usos e costumes antigos, ou seja, uma an6lise
hist6rico-artistica dos vestlgios materiais do passado, para al6m da especificamente
arqueol6gica como hoje a entendemos. O Museu Eborense". Boletim da ReatAssocragdo dos
Architectos civis e Archeologos Portuguezes, tomo Vll, no. 10, 18g7, 147; p. A. R. s.
RODRIGUES, Patrim1nio..., 1998,186; D. POULOT, tJne histoire..., 53.
''' P. A. R. S. RODRIGUES, Patrimonio..., 1998,235-298; M. H. MA|A, patrim6nio...,2OO8,
245 e 246.
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e algumas portas e janelas, permitia avaliar a formosura elegante da fdbrica

original e reconhecer, mesmo ao mais leigo observador, "no airoso das f6rmas,

no primoroso dos lavores, as mesmas mSos que ergueram a Batalha, S. Maria

do Olival e Belem, esses grandiosos monumentos da arte christa, no nosso

paiz"218. O enquadramento urbano desses monumentos, uma massa de

construg6es que ndo obedecia ao cAnone moderno da regularidade da malha

edificada, destacava ainda mais a sua singularidade desses n0cleos

polarizadores da antiguidade que da cidade emanava, como fica patente pela

seguinte afirmagSo de ln6cio de Vilhena Barbosa:

"Evora nio tem bellezas de situagSo, nem regularidade de
edificag6es, nem amenidade de arrebaldes, com que possa encatar os
viajantes; mas em compensagSo tem muito com que satisfazer a
curiosidade das pessoas que apreciam os monumentos da antiguidade, da
historia e das artes"21e.

Continua Vilhena Barbosa substanciando o seu discurso na identificagao

das edificag6es de maior singularidade monumental e simbolismo historico: o

Colegio do Espirito Santo - agora ocupado pela Casa Pia, pelo Governo Civil e

repartig6es pr6prias de uma capital de distrito -, o Templo de Diana, o

Aqueduto da Agua da Prata, a catedral, a muralha, a igreja e o convento de S.

Francisco22o. g este grupo pertenciam ainda, de forma gen6rica, os "velhos e

grandes palacios de muitas das antigas familias titulares do reino", de entre as

quais se destacava, pela configuragdo acastelada, o dos duques de Cadaval, e

os "edificios mais ou menos singulares por merecimento artistico, e mais ou

menos ricos de tradig6es historicas", como o Quartel dos Drag6es, no largo dos

Castelos, terminado h6 pouco mais de meia cent0ria, e a Biblioteca P0blica,

aqui destacada na sua fungio de Museu Arquiepiscopal22l.

De salvaguardar, por6m, que a atengSo concedida ds construgOes

seiscentistas e setecentistas, pouco vulgar no contexto da cultura oitocentista,

particularmente valorizadora dos estilos g6tico e manuelino, pelo que

representavam em termos de expressSo pl6stica de dois momentos chave da

"u C. BASTo (3o volume), op. cif., f. 85 e 86.
''" l. de V. BARBOSA (1863), op. cit.,286.
220 A semelhanga das apreciagOes realizadas no s6culo XVlll (ver Parte ll), a lgreja de S.
Francisco era salientada "pela sua extraordinaria largura sem pilares ou columnas que ajudem
as paredes a sustentarem a abobada;". I de V. BARBOS A, op. cit., 286 e 287 .
221 I de v. BARBoS A, op. cit.,287.
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hist6ria nacional222, a consolidagSo da nagSo no s6culo XIV e a sua expansSo

nos s6culos XV e XVl, foi-lhes concedido pelo que significavam para a hist6ria

local, da cidade. Foi sob esta condigSo que a lgreja da Misericordia, o edificio

da Universidade e a lgreja do Espirito Santo nio deixaram de ser

frequentemente citados, apesar da primeira ser pequena, do segundo, "vasto e

precioso", n6o ter "bellezas d'arte" e ser de uma "solidez monotona" - "que bem

harmonisava com a frieza, embora intelligentissima e perigosa, dos filhos da

companhia de Jesus" -, e da terceira apresentar "proporg6es mui limitadas"223.

Estes eram edificios que nio entravam ainda na categoria dos monumentos

nacionais, reservada ao grupo mais restrito dos que detinham, pela identidade

da sua arquitectura ou pelas memorias que evocavam, uma relevdncia de

escala nacional. Cabiam nesta categorizagio a 56, a lgreja de S. Francisco, o

templo romano, a Ermida de S. Br6s e o aqueduto, aqueles que vimos

dominarem as imagens da cidade, gravadas, desenhadas ou fotografadas. A

leitura da percepgSo dos viajantes estrangeiros que passaram por Evora, pelos

seus reiatos ou por aquilo que se lhes oferecia a ver, confirma esta

hierarquizageoz2a. A classificagdo oficial desses im6veis como monumentos

nacionais institucionalizou-a.

222 "Erguendo-se tisnado pelo halito dos seculos, o palacio de D. Manoel com suas janellas
geminadas entre verdura e flores, 6 de um admiravel effeito, e desperta n'alma poeticas
suadades d'aquelles tempos de esplendor nacional, de saraus, festins e musicas que por
aquellas abobadas resoariam". Roteiro da Cidade de Evora ...,7
"'J. M. A. NOGUEIRA- "Algumas horas em Evora". Jornal do Commerclo, no. 3946, 15 de
Dezembro de 1866, 1.

"o George Borrow, sacerdote protestante ingl6s que esteve em Evora nos anos 40 do s6culo
XlX, afirmava que "The two principal edifices are the See, or cathedral, and the convent of San
Francisco, (...)'. O facto do templo romano estar ainda ligado ao palScio da lnquisigSo quando
George Borrow o conheceu permite-nos colocd-lo em Evora na primeira metade da d6cada de
1840: "After some discourse, we went out together to examine an ancient edifice, wich was
reported to have served, in bygone times, as a temple to Diana. Part of it was evidently of
Roman architecture, for there was no mistaking the beautiful light pillars wich supported a dome,
under which the sacrifices to the most captivating and poetical divinity of the heathen theocracy
had probably been made; but the original space between the pillars had been filled up with
rubbish of a modern date, and the rest of the building was apparently of the architecture of the
latter end of the middle ages. lt was situated at one end of the building which had once been the
seat of the lnquisition and had served, before the erection of the present see, as the residence
of bishop". Pela mesma altura, em 1845, o abade Ant6nio D6maso de Castro e Sousa colocava
entre os monumentos mais not6veis do reino, os que deveriam ser conhecidos pelos
estrangeiros em Evora, a catedral e o pago arquiepiscopal adjacente, o aqueduto, o templo
"chamado vulgarmente de Diana" e a designada Torre de Sertorio. Para o Reverendo Alfred
Charles Smith, em 1870, a catedral era naturalmente "the first object of attraction". Destacava
tamb6m "the celebrated temple of Diana" e "the famous aqueduct". Durante uma viagem a
Portugal realizada entre Maio e Agosto de 1907, s5o as tardo-medievais igrejas de S. BrSs e S.
Francisco que atraem a atengdo do franc6s G. Le Roy Liberge. G. BORROW - The Bible in
Spaln Or, the Journeys, Adventures and lmprisonments of an Englishman, in an Attempt to
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Na acima mencionada primeira tentativa de fixar uma grelha classificativa

dos monumentos nacionais e "Padr6es Hist6ricos e Commemorativos de

Var6es lllustres", protagonizada pela Real Associagio dos Arquitectos Civis e

Arqueologos Portugueses, que a apresentou ao governo a 30 de Dezembro de

1880, o templo romano ("por ser o mais notavel padrio da dominagflo romana")
e a catedral de Evora era considerados monumentos de primeira classe, grau
que abrangia os "Monumentos historicos e artisticos, e os edificios que s6mente

se recommendam pela grandeza da sua construcgSo, pela sua magnifici6ncia,

ou por encerrarem primores de arte"225. os de segunda classe - ,,Edificios

importantes para o estudo da hist6ria das artes em Portugal, ou s6mente

hist6ricos, mas n5o grandiosos, ou simplesmente recommendaveis por
qualquer excellencia de arte" - inclufam os restos dos pagos reais ("Historico") e

a lgreja de s. Francisco ("obra notaver de architectura"), a Ermida de s. Brds
("Pela sua estructura, flanqueada de bastiOes e coroada de ameias"), o edificio
da Universidade ou antigo col6gio dos Jesu[tas ("Um dos mais vastos edificios
do reino" e "padr6o da grande lucta da Universidade de coimbra com os
jesuitas"), a lgre.la de scala coeli do convento da cartuxa (,,construca6o

sumptuosa de D. Theotonio de Braganga, arcebispo d'Evora, no seculo XVl,,) e

o aqueduto226.

Circulate the Scriptures in the Peninsula. London: MacDonald, 1959, 23, 26 e 27; G. Le R.
LIBERGE - Trois Mois en Portugat. Paris: Bernard Grasset Editeur, 1910, 106 e 107; A. C.
sMlrH, op.cit.,65,71 e72;A. D.dec.esoUSA-ltinerilriogueos estrangeiros,quevema
Poftugal, devem seguir na obseruagdo, e exame dos edificios, e monumenfos mals notaveis
d_e_ste reino. Lisboa: Typ. Da Historia d'Hispanha, 1945,2T e2g.
'lu I n"3! Associagio dos Arquitectos Civis e Arque6logos Portugueses dividiu a sua proposta
de classificagdo dos monumentos nacionais em seis clalses. n Se de Evora integra a'primeira
pela simples raz6o das catedrais do pais serem "todas, mais ou menos, monumentos historicos
e artisticos", sem que a tabela classificativa as discrimine. A presenga de Evora est6 implicita na
quinta classe, a dos "Padr6es de mui differentes generos importanies para a historia e para as
artes", na categoria generica dos "Cippos, columnas, miliarias e outras memorias epigraphicas,,,
em que o Alentejo era das provincias mais ricas. Na sexta classe, concer-nente aos
"Monumentos prehistoricos", assinalava-se a sua presenga nos arredores de Evora, nas
herdades da Murteira e da Tisnada, e no Monte do Outeiro. Conselho dos Monumentos
Nacionais - Sabsrdrbs para a Classificagdo dos Monumentos Nacionaes. Lisboa: lmprensa
Nacional, 1904,3, 4, 16, 19 e 21.
"o Conselho dos Monumentos Nacionais, Subsrdlos..., 5, 7 e 13. No invent6rio que se seguiu,
lgvado a cabo pela Real AssociagSo e dirigido por Possidonio da Silva, este, no ielat6rio sobre
Evora, concentrou-se n9s monumentos que poderiam ser exemplos de uma conservagio bem
sucedida (Templo de Diana e Pal5cio de D. Manuel) ou do oposto, de abandono, rufna e
interveng6es desastrosas (Col6gio do Espirito Santo e lgreja de S. Francisco). J. da SILVA -"Monumentos Nacionaes. Extracto do Relatorio da Commissio dos Monumentos Nacinaes
apresentado ao lll.'o e Ex.'o Sr. Ministro das bras Publicas, Commercio e lndustria, em 1gg4,
pelo presidente da referida commiss6o, que foi auctorisado afazer esta publicaqdo". Botetim da
Rea/ Assocra gdo dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes, no. '1 i , f AAS, 167 e 16g.
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No inicio do s6culo XX, aquando da publicagSo em Diario do Governo do

decreto que fixava as primeiras catorze edificag6es classificadas pelo governo

portuguOs como monumentos nacionais, datado de 10 de Janeiro de 1907, de

Evora apenas constavam, novamente, a 56 e o templo romano22'. Com a

ampliagdo significativa da lista oficial dos monumentos nacionais no ano

seguinte, foram-lhe adicionados, na divis5o dos monumentos "lusitanos e

lusitano-romanos", o castelo de Valongo (fora do perimetro da cidade) e o arco

romano de D. lsabel. lntegrados na secgSo dos monumentos medievais, do

Renascimento e modernos, eram classificados as igrejas de S, Francisco, dos

Loios, de Nossa Senhora do Espinheiro e da Cartuxa, a Ermida de S. Br6s (na

subsecgso das capelas), os Pagos Reais, o Col6gio do Espirito Santo, a Casa

Garcia de Resende (na subsecgso de Pal6cios Particulares e Casas

Memor6veis), o Aqueduto, o Chafariz da Praga do Geraldo e a fachada da

lgreja da Graga (na subsecAio de trechos arquitect6nicos)228.

Do conjunto dos monumentos eborenses classificados como nacionais

fazia parte o grupo mais restrito dos intervencionados, ao longo do s6culo XIX e

j5 no s6culo XX, por operagOes de conservagSo e restauro. O prop6sito dessas

operag6es, das profil6ticas ds mais intrusivas, foi preservar, sublinhar e at6

recuperar as qualidades arquitect6nicas que materializavam a mem6ria e a
identidade da cidade, e que v5o proporcionar-lhes o tftulo de monumentos

nacionais em 1910. Comecemos por verificd-lo na 56, monumento maior da

cidade que n6o precisou do culto que a literatura rom6ntica prestou d catedral

"' Os restantes doze mais emblemdticos monumentos do pais eram os mosteiros da Batalha e
de Alcobaga, os conventos dos Jer6nimos (Belem, Lisboa), de Cristo (Tomar) e de Mafra, as
ses Velha de Coimbra, da Guarda e de Lisboa, as igrejas de Santa Cruz de Coimbra e do
Carmo em Lisboa, a Basllica do CoragSo de Jesus (Estrela, Lisboa) e a Torre de S. Vicente
(Belem, Lisboa). O decreto saiu no DiArio do Governo de 17 de Janeiro de 1907 (no. 14). G. C.
da G. CORREIA - CollecAdo da Legislagdo Relativa aos Servigos do Ministdrio das Obras
Plblicas. Legislagdo de 1907. Lisboa: lmprensa Nacional, 1908 (volume XIV), 1 e 2.
"o Neste segundo rol, o templo romano fazia parte da secgSo dos monumentos "lusitanos" e
"lusitano-romanos", clara afirmaqSo de nacionalidade. A catedral era, dos monumentos
eborenses, o primeiro da secgSo dos medievais, do Renascimento e modernos. Propunha-se
ainda para classificagSo, na secgSo de monumentos pr6-hist6ricos, dez antas localizadas nos
arredores de Evora. Aprovada pelo governo, esta lista foi oficializada por decreto de 16 de
Junho de 1910, publicado no Di1rio do Governo (n". 137) a25 de Junho de 1910. Ministerio das
Obras P0blicas Commercio e lndustria. Conselho dos Monumentos Nacionaes - Classificagdo
dos Monumentos Nacionaes. Lisboa: lmprensa Nacional, 1909, 5, 7-10,13,18, 19, 27-30 e 34;
G. C. da G. CORREI A - CollecAdo da Legislagdo Relativa aos Servqos do Ministdrio das Obras
Plblicas. Legislagdo de 1910. Lisboa: lmprensa Nacional, 1910 (volume XVll), 118-142.
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medieva para se sagrar s[mbolo da sua comunidade22e, pois era-o, assim o

regist6mos na Parte ll, desde a centfria de XVl.

A arquitectura maciga da 56, com as duas fortes torres a marcar

fachada e as ameias a lembrar as igrejas-fortalezas comuns nas 6pocas

zonas de instabilidade, demarcava a antiguidade da sua fundagio23o, fazendo

com que fosse vista como filha "do espfrito religioso e guerreiro que ennervdra

Portugal em sua infancia, e lhe dera forgas para vencer numerosos

islamitas"23'. Houve, de resto, quem estabelecesse uma relagdo determinista

entre o cardcter guerreiro dos primeiros reis de Portugal e dos seus soldados e

as caracter[sticas arquitect6nicas da catedral: "A s6 d'Evora 6 grave e singela e

robusta como devia de ser robusta e grave e singela a f6 dos batalhadores de

Affonso ou de Sancho 1". Apenas a capela-mor quebtava a uniformidade

estilistica que veiculava esta leitura - "E pena... por6m, que a capella mor n6o

concorra para a harmonia geral do templo" 232. Mas at6 a capela-mor se

destacava pela qualidade do trabalho de cantaria e de escultura:

.A S6 de Evora 6 um dos mais ricos e sumptuosos templos que existem
em Portugal, 6 verdade que a capella-m6r n6o 6 do mesmo gosto que o
corpo da igreja, mas que importa, se ella 6 riquissima em obra de cantaria e
de escultura.

I]
Chega-se a capella-mor encontra-se ent6o ahi tudo quanto h6 de

maravilhoso em marmores, [. ..1""t.

Desde o s6culo XVlll, da reconstrugio da capela-mor sob a

responsabilidade de Ludovice, que a S6 havia mantido um estado de

conservagSo material satisfat6rio sem recorrer a reparag6es muito profundas,

merc6, porventura, do seu nunca interrompido estatuto de catedral. A

perman6ncia das suas fung6es cultuais e da sua dignidade eclesi6stica ter-lhe-

5 granjeado uma manutengdo constante, a vigilAncia frequente de posslveis

danos ou deteriorag6es e a realizagdo dos devidos consertos quando

1?'p e R. s. RoDRTGUES, patrim6nio..., a5 (n. 76).
230 'A Se de Evora e um dos mais venerandos templos que existem no reino, assim pela
antiguidade da sua fundagdo, como por ser um bello especimen de architectura dos primeiros
tempos da monarchia, conquanto nio haja memorias que indiquem ao certo qual foi o edificador
desta famosa cathedral - nem o architecto que deo a traga, t ]' C. BASTO (3o Volume), op.
cit.,f.2e3.
"t Roteiro da Cidade de Evora ...,11.
]]] c. ansro (3o Votume), op. cit., f . 4.
'"'C. BASTO (3o Volume), op. crt, f. 30 e 33.

a

e

318



necessarios, apesar de os rendimentos do cabido nem sempre permitirem uma

intervengio imediata. Foi o que sucedeu em 1843, quando perante a

necessidade de cobrir o terrago sobre a capela-mor com telhas, pois o seu

desgaste provocara a queda de fragmentos de m6rmore, o cabido decide nio
fazer "obra de novo" pelo seu elevado custo (147 O4O r6is)234. Em contrapartida,

os estragos infligidos na torre do flanco esquerdo, aquela cujo coruch6u est5

revestido de azulejos, no zimborio, nos tectos, nas varandas, na capela do

EsporSo e nas abobadilhas das casas do sineiro por um terramoto ocorrido a 9

de Outubro de 1858 foram concertados logo no ano seguinte23s. Sucederam-se

outras pequenas interveng6es com vista d valorizagdo da arquitectura da 56,

como, em 1860, por vontade do rei D. Pedro V, a retirada das tribunas reais que

obstruiam as portas de acesso ao pago arquiepiscopal236. Eram operag6es

realizadas com alguma ponderagdo, em virtude da valia hist6rica e religiosa do

edificio em quest6o. Esse cuidado verificou-se em 1869, ao decidir-se nio abrir

uma janela no topo da capela-mor, proposta pelo c6nego Pires de Lima a 26 de

Junho, porque o parecer dos peritos consultados fora negativo237.

A classificagSo do templo romano de Evora como monumento nacional

advinha da sua relevdncia enquanto documento arquitectonico 0nico da

presenga romana em territ6rio portugu6s, por vezes ate exageradamente

estendida d Peninsula lb6rica238. Os muitos artigos de divulgagio e estudos de

23a "Apontamentos extraidos dos "livros de acordos do arquivo capitular da 56 de Evora pelo dr.
Abel Martins Ferreira, chantre da mesma se". Archivo Eborense. Pubticagdo Semanal. Evora,
Typ. EborensedeF. C. Bravo, 1893, l96.Acartatranscrita(no.Vll, H.A.27) estddatadade29
de Aoosto.

"u Aiguns anos antes, a mesma torre tinha sido jd atingida por um raio. No zimb6rio, foi
necessdrio apear a imagem de um anjo, caida por causa das tempestades e n5o devido ao
terramoto e substituir o poste de ferro que segurava a bandeira colocada na catedral.
"Apontamentos extraidos dos livros de acordos do arquivo capitular da 56 de Evora pelo dr.
Abel Martins Ferreira, chantre da mesma s6". Archivo Eborense. Pubticagdo Semanal. Evora,
Typ. Eborense de F. C. Bravo, 1893,238 e 239. As reparag6es terSo terminado somente por
volta de 1860, pois tendo o rei D. Pedro V visitado a cidade nesse ano e desejando ver a 56,
ordenou, a 24 de Outubro, que se retirassem as "armag6es" que cobriam as colunas. A
presenga destas "armag6es" permite-nos supor que a igreja estava ainda ou tinha estado at6
recentemente em obras. "Apontamentos extraldos dos livros de acordos do arquivo capitular da
56 de Evora pelo dr. Abel Martins Ferreira, chantre da mesma s6". Archivo Eborense.
Publicagdo Semanal. Evora, Typ. Eborense de F. C. Bravo, 1893,247 e 248.
'"o "Minist6rio dos Neg6cios do Reino. Boletim do dia 24 de Outubro de 1860". Di1rio de Lisboa,
nL249,30 de Outubrb, IAOO, t tZg.
"'"Apontamentos extraldos dos livros de acordos do arquivo capitular da Se de Evora pelo dr.
Abel Martins Ferreira, chantre da mesma s6". Archivo Eborense. PublicagSo Semanal. Evora:
Typ. Eborense de F. C. Bravo, 1893, 263 e264.
238 "O que se alcanga com certeza 6 que desde os Pyrineos at6 5 extrema occidental da
peninsula n5o hdr umas t5o bellas ruinas architectonicas do grande povo, e que em Portugal 6
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que foi objecto no s6culo XlX, designadamente os de Augusto Filipe Simoes e

Gabriel Pereira por n6s abordados, testemunham essa importAncia patrimonial,

validada logo em 1836, com o encerramento do agougue que ali funcionava

desde a ldade M6dia, por ordem do entSo governador civil do distrito, Ant6nio

Jos6 de Avila (futuro duque de Avila e Bolama). A medida revela, da parte do

governador civil, a intengSo de conferir uma dignidade monumental ao templo,

pouco compatlvel com a sua utilizagdo como matadouro, devendo ser

entendida como um primeiro passo paru a sua conservagSo. Ser6 prosseguida

na d6cada seguinte, gragas d iniciativa de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara,

o d altura responsdvel pela Bibliteca P0blica de Evora23e.

Reflexo da sua ocupagSo pelo agougue da cidade desde a ldade M6dia,

o denominado Templo de Diana chegou ao s6culo XIX significativamente

modificado, com os vSos intercolunares preenchidos com panos de alvenaria,

formando paredes que subiam acima do nlvel do entablamento original e eram

ameadas. A face norte, onde fora rasgada uma porta de acesso ao interior, era

rematada pelo campan6rio colocado em 1500, por ordem do rei D. Manuel le
do vereador Mendes Cicioso (ver Parte l). A ilharga Ocidental encontrava-se

incorporada, por uma s6rie de corpos anexos, ao antigo Tribunal do Santo

Oficio. Deu Cunha Rivara continuidade d deliberagSo de Ant6nio Jos6 de Avila

procedendo no sentido, precisamente, de libertar o templo dos anexos que o

prendiam ao corpo do edificio da lnquisigdo, de modo a isol6-lo no centro de um

largo. Com esta operag6o, Cunha Rivara pretendia recuperar o que ele achava

ser a disposigSo primitiva do templo na malha urbana e conceder-lhe o

destaque adequado ao mais relevante monumento romano do territ6rio

portuguOs. Completava-se o proposito do bibliotecdrio com a realizagdo das

reparag6es indispens6veis d boa conservagSo do velho monumento e com a
possibilidade de o refuncionalizar instalando, no seu interior, uma gliptoteca. E

esta a proposta que apresenta, por carta, a 21 de Janeiro de 1842, ao

presidente da Cdmara de Evora, a proprietdria do templo:

este arruinado templo o unico monumento, embora mutilado, da graciosa arte romana que
p-ossuimos". Roteiro da Cidade de Evora...,15.2" P. S. RODRIGUES - "Giuseppe Cinatti e o Restauro do Templo Romano de Evora". A
Cidade de Evora, Evora: CAmara Municipal de Evora, no. 4, 2OOO, 276 e 277; p. S.
RODRIGUES, A. C. de MATOS - "RestaLlrar para renovar na Evora do s6culo XlX".
Monumentos. Lisboa: DirecgSo Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 26, 2007 (Abril),
136 e 137.
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"Se S. Ex" permitisse a demoligSo daquelles pardieiros da
lnquisigSo velha, e se dignasse conceder ao p0blico o terreno dela, com a
parte correspondente dos c6rceres demolidos, ficaria o monumento ao
centro de uma praga, e seria este o principio do seu maior lustre, fazendo
possfveis outros reparos indespens6veis d sua boa conservag6o - 56
entSo se poderia realisar o projecto de transformar. este grande
monumento em reposit6rio de outros monumentos, e daria Evora, auxiliada
por S. Exa o primeiro exemplo de uma Glyptotheca portuguesa"240.

O plano da Cunha Rivara tinha apenas um obstdculo a impedir a sua

plena execugao: a posse do Pal6cio da lnquisigdo, especificamente dos muros

do terreno que fora ocupado pelos cerceres e dos casar6es arruinados da

chamada lnquisigSo velha que o ligavam ao templo2ot, eta detida pela duquesa

de Palmela, filha do conde da Povoa2a2, que o tinha adquirido em 1836,

aquando da venda dos bens eclesidsticos, na sequ6ncia da sua nacionalizagSo

com a aboligdo das ordens religiosas. Tendo acolhido positivamente a proposta

de Cunha Rivara, a cAmara diligenciou adquirir a lnquisigSo Velha d duquesa.

240 O principal motivo 6 reiterado por Cunha Rivara numa carta dirigida ao Governo Civil do
distrito de Evora a 3 de Fevereiro de 1844: "Sendo o Templo de Diana, cuja guarda est6 a cargo
d'essa Cimara, um dos monumentos historicos mais recomenddveis que possuimos, e
convindo desafrontar a obra primitiva que ali existe de toda a fabrica grosseira e irregular que o
encobre principiado, entre o Templo e o Edificio da lnquisigAo nova, a fim de deixar em volta do
Templo o espago necess6rio para se gosar a sua architectura; [...]". BPE - Corresponddncia
privada de J. H. Cunha Rivara, carta dirigida ao Governo Civil de Evora, 3 de Fevereiro de
1844; carta de Francisco Adolfo Varnhagen, s.d. [20 ou 21 de Janeiro de 18421. Ver ainda P.
SARANTOPOULOS - O Templo..., 95 (doc. 2), 98 (doc. 1) e 104 (doc. 7).
241 Em consondncia com o esquema grdfico desenhado por Cunha Rivara em missiva dirigida
ao Marqu6s do Faial, no dia 21 de Janeiro de 1842. P. SARANTOPOULOS - O Templo...,99
(doc. 2).
)o' Por'"", filha do conde da P6voa, D. Maria Luisa Sampaio de Noronha, 6 por vezes nomeada
na correspond6ncia com esse titulo, condessa da P6voa. Em alguma da documentagio (ver
nota 239) 6 o seu marido, D. Domingos Antonio Maria Pedro de Sousa Holstein, segundo duque
de Palmela, que aparece em alguma da documentagSo como propriet6rio do im6vel, mas
identificado com outro dos seus titulos nobilidrquicos, Marqu6s do Faial. J. C. F. C. de C. B. e
TORRES, V. de S. de BAENA - Mem6rias Historico-Geneatogicas dos Duques Portuguezes do
Secu/o X/X Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1883, 396 e 397.
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Apos demoradas negociag6es243, no m6s de Fevereiro de 1g44, a
cdmara solicita ao Governador Civil que proponha ao Conselho de Distrito que

lhe conceda a autorizaglo para aforar o terreno em que estdo as casas que

ligavam o templo romano d lnquisigio, para que se pudesse proceder d sua
demoligSo e, por conseguinte, ao isolamento daquele monumento, ,,de tanta

antiguidade, e estim 
^t244. 

considerou-a assim a rainha D. Maria ll quando

declarou oficialmente a sua aprovagSo por tais medidas a 11 de Margo, levadas

a cabo, no parecer da soberana, para salvar "Monumento tio notavel pela sua

antiguidade como pelo labdr da sua architectura" da "total ruina" a que o

"desleixo dos homens parecia have-lo votado"245. Em Dezembro, o municipio

acabou por aforar o dito edificio por 1200$000 reis anuais2a6.

Derrubados os anexos de ligagdo a lnquisigdo, operagdo que foi

entendida como um restauro247, cunha Rivara p6de efectuar, coadjuvado por

JoSo Rafael de Lemos, que o substituir6 d frente da Biblioteca Priblica em 1853,

aquelas que foram as primeiras escavag6es arqueol6gicas no perimetro do

templo romano de Evora. Os trabalhos arqueologicos decorreram no bi6nio de

1845 e 1846248, n6o sem algumas vicissitudes no que respeita ao seu

financiamento, que incluiram pedidos de subsidios ao governo e ao arcebispo

243 O municipio de Evora estabeleceu o primeiro contacto com o Marques do Faial, marido da
condessa da P6voa, no inicio de 1842. Ndo obtendo qualquer reacgio por parte do aristocrata,
a comissSo municipal reiterou o contacto a 23 de Setembro Oil tg+g, a que o marqu6s
respondeu aceitando a demoliqSo da lnquisigSo Velha para desafrontar o templo, desde que lhe
fosse cedido, em troca, um qualquer outro edificio da cAmara ou que esta aforasse o terreno
como indemnizagdo. A correspond€ncia trocada foi publicada em p. SARANTOPOULOS - O
Templo...,104 (doc. 7) e105 (doc. 7a). A visita do casal real, D. Maria ll e D. Fernando, a Evora
nesse ano de 1843, pela ateng5o que deram d necessidade de restaurar o templo, ter6o sido
um estlmulo determinante para que o Marqu6s do Faial aceitasse encetar negociag6es com a
cAmara e comegasse a responder aos seus primeiros contactos. J. wt. A. ]TIOCUEIRA -"Algumas horas em Evora". Jornaldo Commercio. no. 3935, 1 de Dezembro de 1866, 1; l. de V.
BARBOSA - "Templo romano em Evora". Archivo pittoresco,1g65, tomo vlll, 315.*" ADE - "Oficio da Secretaria da CAmara Municipal de Evora de 16 de Fevereiro de 1844",
Caixa 209, doc.200,2f .*u ADE - Livro 1, no.62, Governo Civil de Evora, Minist6rio do Reino,2a Direcaao, 1u
Repartigio, doc. 259, 1 f.
'*o Ver actas das sess6es camardrias de 14 de Novembro, 13, 17 e 31 de Dezembro de 1g44,
13 de Janeiro e 8 de Setembro de 1845. ADE - Livro das Actas da Cilmara Municipat de Evora,
no.62, 1843-1846, f|s.66,66v, 70v, 71,74v,77v,121v e 122. Consultarainda a documentagdo
do Governo Civil de 22 de Fevereiro e 13 de Margo de 1844 publicada em p.
SARANTOPOULOS - O Tempto..., 106 (doc. 8) e 107 (doc. 9).
'o' ." f.,...7, e col'negou a restauragao do Templo por desafronta-lo deste visinho importuno e
antipathico". BPE - "O Templo.. .", f .28.
u8 A licenga foi concedida por despacho de 10 de Setembro de 184S. A 17 desse m6s, Cunha
Rivara redigia um primeiro minucioso relat6rio das escavagOes entretanto realizadas, dirigido ao
Governador civil do distrito. P. sARANTopouLos - o rempto..., 119 (doc. 16); BpE - "o
Templo...". Fundo Rivara, Arm5rio lll e lV, no. 30, pega2,25 fls.
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de Evora, o contributo dos eborenses por meio de uma subscrigdo priblica e o

seu custeamento pelo proprio Rivara2ae. As escavagOes acabaram suspensas

por falta de sustentagdo econ6mica. At6 ld, foram descobertos os tanques

adjacentes ao templo, parte da base de uma est5tua, trds fragmentos de

esculturas, uma pequena medalha e algumas lucernas250. Cunha Rivara

providenciou ainda para que algumas lSpides antigas fossem colocadas no

interior do templo, medida que ensaiava a instalagdo da gliptoteca prevista no

programa geral da operagao25l.

Finalizada a campanha arqueologica em volta do templo, a atengao do

municlpio ao templo concentrou-se no arranjo do seu enquadramento urbano,

que melhorado permitiria uma fruigSo plena dos vestigios da arquitectura

romana e sublinharia o valor historico do monumento. Esta foi a principal

intengio da CAmara quando, em 1855, decidiu rasgar uma nobre e elegante

praga arborizada frente ao algado norte do templo. A plantagio das 6rvores,

que se prolongou ate d 56, contribuia com uma segunda vantagem para a

cidade, fundamental no quadro dos modelos urbanos do s6culo XIX, ao

aumentar a salubridade atmosf6rica do local. No seguimento dessa decis6o, a

30 de Margo de 1858, a Cimara Municipal constituiu uma comissio de

cidadSos "zelosos" para, por meio de uma subscrigSo voluntdria, promover as

obras de aformoseamento do terreiro em que estava o Templo de Diana. A sua

concretizagdo impos a regularizagSo do piso do largo do templo ao nivel das

ruas mais pr6ximas, operagSo que destruiu parcialmente os muros dos tanques

romanos descobertos por Cunha Rivara e obrigou ao derrube de uns casar6es

2as Conforme o enunciado em anotagSo de Cunha Rivara ao seu relat6rio de 1845. A
import6ncia da descoberta dos tanques ou banhos faz com que a rainha conceda, a 6 de
Setembro de 1845,200$000 r6is para a campanha arqueol6gica do templo romano de Evora,
quantia que ainda nio tinha sido entregue passado um ano, conforme sabemos por carta
enviada ao arcebispo de Evora a4 de Abril de 1846, o que obrigou d interrupgSo dos trabalhos.
Tenta uma subscrigSo ptiblica, conseguindo cerca de sessenta mil r6is que ndo serSo
suficientes, e apela a um subsidio do Governo Civil, que nio serd atendido. Ainda em 1845, em
carta de 19 de Dezembro, Cunha Rivara pedia ao governo que o reembolsasse das quantias
que ele provasse ter gasto do seu "bolso particular". Perante as dificuldades financeiras, em
missiva ao Governador do distrito de 17 de Setembro de 1845, Cunha Rivara chegou a pOr a
hip6tese de utilizar presos condenados a trabalhos p0blicos nas escavaQ6es do templo. BPE -
"O Templo...", fls. 6v, 7, 15-16 e 28v; P. SARANTOPOULOS - O Templo..., 115 (doc. 18), 117
(doc. 20), 118 (doc. 20a),119 (doc. 21),120 (doc. 21a), 129 e 130 (doc.24); M. J. C. BRANCO
- "A defesa...", 119.

'uo BPE - Correspondilncia Privada de J. H. Cunha Rivara, carta dirigida ao Governo Civil de

^E_vora, 19 de Dezembro de 1845; P. SARANTOPOULOS - O Templo...,128 (doc.23).
'ut A. F. SIMOES - "O Templo Romano de Evora lX. Conclusab". ,qrres e tetras, 12 (Dez.),
1873,'188.

JZ)



do duque de cadaval em 18sg2s2.Terminada em .1g64, a praga tornou-se no
primeiro jardim pOblico de Evora, baptizado de passeio de Diana pela
proximidade com o templo2s3

O reenquadramento urbano do templo n5o obstou a que sua estrutura,
sem obras de consolidagdo de monta desde que o agougue fora encerrado
(Cunha Rivara ficara-se pelas ac96es paliativas de conservag6o), se fosse
degradando devido A infiltragdo das 6guas da chuva, situagio que provocou a
queda de parte da cobertura ainda antes de Augusto Filipe Sim6es assumir a
direc9so da Biblioteca Priblica de Evora em 1803254. Apesar do seu estado
semi-arruinado, por falta de lugar mais conveniente para as depositar, Augusto
Filipe Sim6es conseguiu autorizagdo da cAmaru para pdr a colecgio epigrdfica
de Frei Manuel do cen6culo muitas ,,inscripg6es romanas, godas e
portuguezas de varias epochas" reunidas pelo prelado em Beja e Evora - no
templo, rebaptizado por ele de Museu Cendculo em 186g255. Correspondeu esta
resolugSo ao retomar e d efectiva empresa, devida a Augusto Filipe Sim6es, da
gliptoteca idealizada por Cunha Rivara.

Passados tr6s anos sobre a nomeagdo de Augusto Filipe Simoes para a
direc9So da Biblioteca Publica, urn artigo safdo no jornal O Atentejano aludia ao
"soffrlvel estado" do templo, ao seu "exterior immundo e d,alguma forma
repellente", alvitrando a sua limpeza, concerto, embelezamento e at6
aproveitamento para eventos culturais - teatro, saraus literdrios, reunioes
cientificas, artfsticas e musicais - ou para escola nocturna de desenho linear e

252 o duque foi compensado com o aforamento de tros propriedades municipais. Aproveitou-se

:^"3:ifr]^.:lT11r_o-]"rqo 9? 56, gujo piso estava muito danificado. ADE - Cimara Municipat
de Evora, Repartigdo central, Livro 3, no.20, doc. 173, 21.; J. E. da c. LEAL- Giuseppe cin'atti(1808-1879). Percurso e Obra. Lisboa: dissertagio de Mestrado em Hist6ria da Arteapresentada na Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
1€96 (volume l),266 e267.
'"" os custos da obra foram suportados por uma subscrigio de cidaddos. No entanto, uma
deficiente colocagio da cantaria provocou, em Junho desle ano, a abertura de falhas, comconsequente queda de reboco, no pano da muralha que suportava o passeio. O passeio de
D.iana e hoje designado de Jardim Conde de Schomberg. "Extracto da Sessdo da CamaraMunicipalde 1 de Fevereiro de 1864". O Jornald'Evora, nol18,28 de Fevereiro, 1go+, 3; ,,Acta
da junta geral do distrito de Evora de 2 de Julho'. Folha do Su/, no. 42,26 de Junho, 1g64 (1o
ano), 1; A' F. SIMOES -'O Templo Romano de Evora". Escnptos Diyersos. Coimbra: Imprensa
dg Universidade, 1888, 118-141.
'^11 n f SIMOES - "O Tempto ...". Artes e Letras, 12 (Dez.),1 g73, 18g.
'ju O. l6pides que Augusto Filipe Simdes trouxe de'Beja'deram entrada no templo no m6s deDezembro de 1868. Roteiro da Cidade de Evora...,15; A F. SIMOES - Retat6rio Acerca da
Renovagdo do Museu do.Cendculo, Diigido ao Ex.mo 

'Sr. 
Visconde da Esperangar, presidente

da cdmara Municipal de Evora. Evora: Typographia da Fotha do sut,1g69, 4, s e b.'
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linguas estrangeiras256. Com grandes fendas a ameagarem as paredes de

derrocada, o que acarretaria a perda das colunas e da arquitrave romanas'u', a

situagSo tornou-se intoler6vel e Augusto Filipe Sim6es viu-se obrigado, no ano

de 1869, a publicar um relat6rio que propunha a renovagSo do Museu

Cendculo. Apoiado nos conselhos t6cnicos de Caetano da Cdmara Manuel e

JoSo Macdrio dos Santos, engenheiros de obras pfblicas do distrito de Evora,

e, a seu pedido, do arquitecto italiano Giuseppe Cinatti que a data era

respons5vel pelo restauro do Mosteiro dos Jer6nimos em Lisboa e pelos

projectos do Pal6cio de Jos5 Maria PerdigSo e do Jardim P0blico em Evora, o

relatorio de Augusto Filipe Sim6es ensaiava uma tentativa de recuperar a

pureza da ordem corintia do templo por via da expurgagSo dos acrescentos

medievais, no espfrito dos principios teorizados pelo arquitecto e engenheiro

franc6s Eugdne Viollet-le-Duc (1814-1879). Considerava Augusto Filipe Sim6es

que a reparagao das paredes medievais seria, para al6m de dispendiosa, de

mau gosto, porque perpetuava um vandalismo que nunca devia ter sucedido, a

adulteragio da arquitectura clSssica original. Demoli-las, deixando somente o

que era obra romana, era vantajoso est6tica e economicamente. O relat6rio do

bibliotec6rio denotava uma clara desvalorizag5,o do significado hist6rico das

estruturas medievas, a favor dos elementos arquitectonicos romanos. Augusto

Filipe Sim6es rematava defendendo a manutengio da colecaSo arqueol6gica

dentro do templo, mesmo Sem a protecgdo prestada pelas paredes pos

romanas, porque com a queda de parte do telhado antes de 1863, os

especimenes j5 se encontravam, d altura, sujeitas ds intemp6ries:

"E grande infelicidade, porem, que em tempos antigos mutilassem e
adulterassem o templo de Diana de sorte que do edificio primitivo nio resta
senSo a base, alumas columnas e parte da architrave. Tudo o mais foi
barbaramente accrescentado e substituido ao que as mSos habeis dos
architectos e esculptores romanos tinham alevantado, conforme os
preceitos da arte que os gregos aprenderam.

tI
A reparagSo do que 6 romano e a demoligSo do restante 6 a obra unica

e razoavelmente admissivel.
I]

'uu M. - "Variedades. Monumentos de Evora...". O Alenteiano, 12 (Julho), no. 1, 1866, f. 1; M. -
"Variedades...". O Alentejano, 15 (Julho), no. 2, 1866, f. 3. No ano seguinte, Carlos Basto
confirmava a ruina do monumento. C. BASTO (2o Volume), op. cit.,t.58.
'u' A. F. SIMOES - "o Templo ..;' . Artes e Letras, 12 (Dez.), 1873, 188.
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O concerto de todo o edificio tal como est6, al6m de muito dispendioso,
pareceria de mau gosto aos entendidos por perpetuar um vandaiismo que
nunca deveria ter existido. A reparagdo do que e romano e a demoligdo do
restante 6 a obra unica e razoavelmente admissivel. Ndo se poiendo
conseryar todo o edificio pela ruina das paredes; que a infiltragio das
aguas pluviaes augmenta de anno para anno, ndo havendo n,elie coisa
importante al6m da parte romana; ndo sendo de modo nenhum licito
sacrifical-a A obra da barbaria; tornar-se-hia inutil e at6 prejudicial todo o
escrupulo qug sg oppozesse ao plano que apresento d consideragSo de V.
Ex.a e que n5o 6 s6 meu mas das pessoas conhecedoras das bellas artes
que teem vindo a Evora. A todas tenho ouvido lamentar que nio se
desobstrua e separe a parte romana das outras que a coflspur6s6,2s8 

-

A proposta de Augusto Filipe Sim6es, no entanto, encontrou resistencias
significativas entre os cidadios eborenses, divididas, por sua vez, em duas
sensibilidades discordantes. Os mais pragmdticos defendiam o abandono e
consequente desaparecimento do monumento ou a sua demolig6o, a fim de
promover a r6pida renovagdo daquela drea da cidade. Outros pugnaram pela
conservagdo integral do templo nas condig6es materiais em que estava, com os
aditamentos medievais e Quinhentistas2sn, po, acreditarem que eram de origem
isl6mica260. A posigSo destes estava muito pr6xima da de John Ruskin (181g-
1900)261, critico de arte ingles que entendia os monumentos como
estratificag6es em que era possfvel identificar diferentes fases da historia da
comunidade que o produziu.

A pressio exercida pelas duas facAOes foi suficiente para levantar
d0vidas ao presidente da c6mara, o visconde da Esperanga, acerca da opgdo

llln r stMOES -Retatorio...,T-9.
'* "Uns, sequazes, inscientemente, das doutrinas utilit6rias, entendiam que as ru[nas do templo
ndo passavam de uma antigualha improdutiva, que se havia de deixar cair ou at6 de p6r por
terra para desembaragar o espago que ocupa. Outros, pelo contrdrio, filiados tamb6m sem osaberem, na eschola tradicional, pretendiam que se conservasse religiosamente nio s6 a parte
romana, mas ainda a da edade m6dia, qug supunham representantJ da dominag6o drabe,,. A.F. SIMOES - "o Templo Romano oe' evori". Escrpfos Dir"r"o". Coimbra: lmprensa da
lJniversidade, 1888, 1iB-141.
'lo "Ft" vulgar a idea de que o templo, por ter ameias, servira de mesquita aos moiros. E correat6 impressa esta fabula com as outras de que tinham tecido commodamente a historia
d'aquelle edificio. Como prova irrefragavel de que f6ra mesquita, nio faltou em Evora quem
allegasse o campanario que estava entre as ameias. Ora o 

'campanario 
moirisco, mandara-o

construir em 1500 el-rei D- Manuel para o sino de correr!". Acrescenta, em nota de rodap6, afonte documental desta. lttll" informagSo: "Archivo municipal Eborense. Liv. til dos originais,
[q!. sr. A F. srMOES -.o rempro...". ifies e Letras, tz 1oiz.1, iazg, tag e 190.261 A filosofia patrimonial do historiador e critico de arte ingl6s John Ruskin considerava que
todas as alterag6es, acidentes e mutilag6es sofridas por ,ri im6vel eram marcas introduzidas
pelo tempo, faziam parte da hist6ria que os monumentos documentavam. Apag6-las era anulara memoria dos acontecimentos que as haviam provocado. Ruskin opunha--se ao restauro
estilistico e reconstitutivo da escola francesa, liderada por Eugdne Viollet-le-Duc. p. A. R. S.
RODRIGUES - Patrim6nio ..., 331-333.
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mais correcta a tomar em relagio ao estado do Templo de Diana. Para chegar

a uma solugio que n5o o comprometesse excessivamente, decide realizar uma

consulta d escala nacional, a vinte personalidades consideradas autoridades

nas 6reas da Arqueologia, da Historia e da Arquitectura. Foram eles Alexandre

Herculano (historiador), Antonio Augusto Teixeira de Vasconcelos (escritor,

jornalista e vice-presidente da Academia de Ciencias de Lisboa), abade Ant6nio

Dimaso de Castro e Sousa (historiador), Ant6nio Feliciano de Castilho (poeta

que fora bibliotec6rio mor do Reino), Eduardo Allen (director do Museu

Municipal do Porto), Francisco de Assis Rodrigues (Director Geral da Academia

Real de Belas Artes de Lisboa), Francisco da Fonseca Correia Torres,

Giuseppe Cinatti (arquitecto), ln6cio de Vilhena Barbosa (ornalista, escritor e

historiador), JoSo Correia Aires de Campos (director do Museu Arqueol6gico do

lnstituto de Coimbra), JoSo Maria Feijo (engenheiro e arque6logo), JoSo Pires

da Fonte (arquitecto, professor da Academia de Belas Arte de Lisboa e um dos

socios fundadores da Real AssociagSo dos Arquitectos Civis e Arque6logos

Portugueses), Joaquim Possid6nio Narciso da Silva (arquitecto, arqueologo,

s6cio fundador e presidente da Real Associagio dos Arquitectos Civis e

Arque6logos Portugueses), Jos6 Maria de Abreu (catedr6tico de Filosofia da

Universidade de Coimbra), Jos6 Maria Eug6nio de Almeida (Provedor da Casa

Pia e principal responsdvel pela primeira fase do restauro do Mosteiro dos

Jer6nimos), Jos6 da Silva Mendes Leal (escritor, historiador e bibliotecdrio-mor

do reino), Luis Augusto Rebelo da Silva (escritor, historiador e um dos primeiros

professores de Historia do Curso Superior de Letras), Manuel Bernardo Lopes

Fernandes (numismata e conservador do Gabinete Numismdtico da Real

Academia das Ci6ncias), marquOs de Sousa Holstein (Vice lnspector da

Academia Real de Belas Artes de Lisboa), Vftor Bastos (escultor e professor de

escultura na Academia Portuense de Belas Artes) e o Visconde de Juromenha

(erudito)262.

Os pareceres foram undnimes. Todos preconizaram a expurgagdo de

tudo o que n5o fosse romano, dos elementos tidos como anacr6nicos. O

medievalista Alexandre Herculano, em Maio de 1870, autorizava o presidente a

c6mara a transmitir a sua opiniSo de "que ali nio devia ficar nada que n6o fosse

'u'ADE - Livro de Actas da Cdmara Municipal de Evora, no. 73, 1869-1872, sess6es de 17 de
Janeiro e 7 de Fevereiro de 1870, fls. 43v, 44,49v e 50.
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primitivo e romano, porque tudo o mais ndo tinha merecimento algum historico

nem artfstico e s6 poderia servir para arrastar dia a dia na sua rulna o que era
realmente precioso"263. O escultor Vitor Bastos entendia que se devia "tirar de

cima do monumento a massa informe com seu nicho e esp6cie de ameias, que

assoberba o monumento dando a esta bella reliquia uma apparencia militar que

est6 tam pouco em harmonia com o fim para que o monumento era destinado, e

que sobre o templo 6 um anachronismo, por isso pertence a outra epocha".

Havia ainda quem tamb6m aprovasse o estabelecimento de um museu

arqueol6gico no templo, como Antonio Feliciano de Castilho e lndcio Vilhena

Barbosa, ou salientasse a escolha do italiano Cinatti, "pelo habito de ver

monumentos romanos na sua patria", para a realizagdo do restauro, como

sucedia com o visconde de Juromenha26a. A declaragdo do visconde de

Juromenha sugere que embora Augusto Filipe Sim6es n6o o explicite no

Relatorio 5 cerca da renovagdo do Museu Cenaculo, quando pediu ao "artista

Jos6 Cinatti" que visitasse e examinasse o templo de Diana, a sua intengio
seria, desde logo, caso lhe fosse permitido cumprir a obra, entregd-la ao

arquitecto italiano, estando a participagSo dele j5 implicita na consulta aos

entendidos.

Resultando a consulta numa concorddncia total, a vereagio presidida

pelo visconde da Esperanga estava legitimada para expurgar o monumento dos

componentes estranhos a arquitectura romana, mas nunca saberemos se

realmente o faria. Em eleig6es entretanto realizadas para o bi6nio de 1870 a

1872265, Manuel de Paula da Rocha Viana, um oficial da biblioteca publica,

substituiu o visconde da Esperanga na superintendCncia da edilidade, devendo-

se-lhe a decisSo camardria de restaurar o templo romano em consonAncia com

a orientagSo aconselhada por Augusto Filipe Sim6es e confirmada pelos

pareceres de historiadores, arqueologos e acad6micos. Atribuida a direcgso da

2tt ADE - Livro de Actas da Cdmara Municipal de Evora, no. 73, 1869-1872, sessdo de 9 de
Maio de 1870, fl. 71; A. F. BARATA - "Restauragso do templo romano em Evora". tnstituto
-Vasco da Gama. Nova Goa: lmprensa Nacional, (Jan.), 1912, 206 e 207.
'uo A. F. BARATA - "Restaurag'do...", 196-199 (n. 17). Ant6nio Francisco Barata publica trechos
dos pareceres de Ant6nio Feliciano de Castilho (Visconde de Castilho), Jos6 Maria Eugenio de
Almeida, abade Ant6nio Dimaso de Castro e Sousa, Francisco Assis Rodrigues, VitoiBastos,
lndcio Vilhena Barbosa e Visconde de Juromenha.
'uu A. F. BARATA - "Restauragio...", 1 g5.
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campanha ao arquitecto italiano Giuseppe Cinatti266, a sua execugSo iniciou-se

a 17 de Junho de 1870267. O n[cleo epigrSfico depositado no templo foi

transferido para o piso inferior da Galeria das Damas, que sofreu obras para a

recebef6s, medida distinta do preceituado para o Museu Cen6culo no relat6rio

de Augusto Filipe Sim6es.

A empreitada iniciou-se com trabalhos preliminares, que consistiram no

levantamento de possiveis elementos ou fragmentos de valor historico e / ou

artistico depositados no revestimento do templo e na realizagdo de uma

prospecgso no podium. Destes trabalhos resultaram a descoberta de fustes,

fragmentos de capit6is, inscrig6es e o conhecimento de algumas t6cnicas de

construgio romanas'6e. Passando d execugio propriamente dita, derribaram-se

as paredes intercolunares e engatou-se a arquitrave, sobre a qual foi integrado

um fragmento de um friso encontrado embutido numa das paredes dos Pagos

do Concelho27o. Nofinal de 1871, com o calcetamento da 6rea de implantagSo

do templo e a colocagdo de uma grade a cerc6-lo, para travar o acesso do

priblico, a obra ficou concluida.

266 Segundo Augusto Filipe Sim6es, Cinatti tinha-se oferecido para dirigir a obra logo quando
fora chamado pelo bibliotec6rio para examinar o templo. A. F. SIMOES -'O Templo...". Artes e
Letras, 12 (Dez.), 1873, 189.

'u' ADE - Livro de Actas da Cdmara Municipal de Evora, no. 73, 1869-1872, sess6es de 17 de
Junho de 1870 e 11 de Novembro de 1871, fls. 78v, 161v e 162.
"t Deliberaqio tomada a 1'l de Dezembro de 1871. ADE - Livro de Actas da Cdmara Municipal
de Eivora, no. 73, 1869-1872, fls. 161v e 162.
'ut Para al6m de moedas de prata e cobre dos reinados de D. JoSo ll, D. Manuel I e D. Jo6o lll,
e uma pedra com a inscrigSo do seguinte nome: D. JoSo Gongalves Vilalobos. A. F. BARATA -
"Restauracdo...". 200 e 201.
"o Num glsto simbolico, foram Manuel Rocha Viana e Giuseppe Cinatti que, subindo ao cimo
do templo por uma escada, iniciaram os trabalhos de demoligdo: "A despeito dos que viam
n'aquellas paredes uma construcgSo arabe, em 17 de Junho de 1870, estando em Evora o snr.
Cinatti, encostaram-se escadas de m6o iquelles muros, e por uma d'ellas subiram os srs.
Vianna e Cinatti. / Junto das ameias deu o Presidente da Camara ao notavel artista um
camartello com que este, jubiloso, deu a primeira pancada n'uma das ameias, que, momentos
depois, desabava sem saudade das artes e do bom gosto". A Augusto Filipe Sim6es coube a
vigildncia do trabalho dos operdrios, depois substituido, por motivos de sa[de, por Ant6nio
Francisco Barata. As ideias de engatar a arquitrave para melhor seguranga, da colocagdo do
friso que estava numa das paredes dos Pagos do Concelho e do gradeamento foram
ponderadas por Cinatti logo aquando da consulta que Augusto Filipe Sim6es lhe fez para a
elaboragSo do relatorio acerca da renovagio do Museu Cendculo. Tamb6m Vltor Bastos opinou
pela recolocagSo no templo dos fragmentos arquitect6nicos que se acreditava lhe pertencerem
e que estavam dispersos pela cidade, pela colocagSo de um gradeamento de ferro em seu
redor e pela plantagSo de vegetagSo "adequada As ruinas" na 6rea que separava o
gradeamento do monumento. G. do MONTE - Evora, Catedrat da Luz... Efem1rides. s.l.: 1985
(volume 2), 58; A. F. SIMOES -'O Templo...". Artes e Letras, 12 (Dez.), 1873, 187-190; A. F.

SIMOES - Retatorio..., 9;A. F. BARATA- "Restauragao...", 197-199.
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o templo romano de Evora foi recriado enquanto ruina, mas
estilisticamente apurada, que na sua semi-exist6ncia fisica e na sua absoluta
pureza arquitect6nica se tornou no slmbolo perfeito da mais distante das
6pocas comensurdveis. Na rulna, o que restou une-se, quase sacramente, ao
que o tempo omitiu, fazendo com que essa aus6ncia, que apenas permite a

sugestSo, tenha um poder imune a qualquer contestagdo. A presenga fisica
dos elementos e das estruturas que sobreviveram evocam, por analogia com o
arqu6tipos da arquitectura clSssica, o que desapareceu, demonstrando a
irreversibilidade do passado e, simultaneamente, sublinhando uma antiguidade
que, de tio antiga, 6 ie s6 destrogo, fragmento, e, por isso, aberta a todas as
elocubragoes2Tl:

"[...], o templo romano de Evora, ostenta hoje na parte mais elevada
da cidade, apesar de mutilado, a donairosa elegancia da arte greco-romana,
deixando retratar no azul do ceu seus lindos capiteis corinthios, deliciando
artistas, inspirando saudades do passado, a poesia das ruinas em toda a sua
magestade, maiormente em noutes de luar, quando a lua em ceu nublado,
de espago a espago se nos mostra atrav6s de suas columnas denegridas. E
esplendido! E sem duvida o brasio mais venerando de Evora e 

-de 
suas

antiguidades"2T2.

Como temos vindo a verificar com insistdncia, depois da catedral e do

templo romano, a igreja do convento de S. Francisco era outro dos principais

monumentos nacionais de Evora, devido, principalmente, ao "arrojado da sua

architectura", "com a sua coroa de ameias e coruchaes espiraes"273. De nave

0nica, a abobada que a cobria, sem suportes interm6dios e as paredes de apoio

a n6o ultrapassar "a largura de 0,m70!", aparentava estar "suspensa no ar por

um prod[gio de forga arquitect6nica", sem mlsulas, pilares, frisos ou escoras,
"nem apoios de ordem alguma"2Ta "Talvez n6o haja outra egualmente

"' Como nota Maria da ConceigSo Fernandes, com o restauro do templo romano de Evora, h6
uma viv6ncia romdntica da rulna que muito deve a John Ruskin, embora ignore a postura anti-
restauro do crltico ingl6s, pois concebe a ruina como algo a reconstruir ou ate a fabricar, ndo a
conservar tal como sobreviveu ao passar dos s6culos. M. da C. L. A. FERNANDES - Os
"restauros" e a mem6ria da cidade de Evora (1836-1950). Evora: dissertagao de Mestrado em
Recuperagdo d.o Patrim6nio Arquitect6nico e Paisagistico, Universidade de Evora, 1ggg, 53. Ver
ainda A. USTARROZ ' La lecci1n de las Ruinis. Presencia del pensamiento griego y det
pensamiento romano en la arquitectura. Barcelona: Fudacion Caja de Arquitectos, t-ggZ, 26-35.'111 a r BARATA - "Restaura gdo...", 202.
"3 E. PEREIRA, G. RoDR|GUES (a), op. cit.,23B: A. F. stMoES -,,Ruinas Fingidas no passeio
publico de Evora". Archivo Pittoresco, nb. 36, 1g68, 2g1.
''- F. de ALMEIDA (2002), op. cit.,70.
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construida no reino"275. Se a originalidade do efeito ilus6rio da abobada,

realgada e elogiada desde meados de Setecentos (ver Parte ll), nio era

propriamente uma novidade, o engenho t6cnico que a executara, explicado por

Augusto Filipe Sim6es276, constituia-se, no s6culo da industrializagdo e do saber

positivo, como valor acrescido da monumentalizagio da igreja de S. Francisco.

O reconhecimento da qualidade construtiva de S. Francisco nio a

poupou, por6m, ds vicissitudes da Hist6ria. A igreja e o convento franciscanos

tinham entrado na centfria de XIX com os respectivos corpos arquitectonicos

severamente castigados, muito por efeito da perda das suas fung6es palatinas

no s6culo XVll (Parte l)"'. Agravou-se a situagSo da igreja em 1808, com a

ocupagdo da cidade pelo ex6rcito franc€s, que arrombou a porta d machadada,

quebrou as vidragas e roubou as imagens, os respectivos ornatos de ouro e

prata e os vasos sagrados278. A extingSo das ordens religiosas em 1834

encerrou a igreja, que assim permaneceu, quase abandonada, at6 1837. Nesse

ano, a Ordem Terceira solicitou que a igreja lhe fosse concedida, para ai

estabelecer a sua capela e casa de reuni6es. Deferido o pedido, a Ordem

Terceira permaneceu ali at6 1840, altura em que S. Francisco foi tornada sede

paroquial da freguesia de S. Pedro, alteragSo de estatuto que implicou a sua

devolugSo ao culto.

Carente de recursos, a freguesia de S. Pedro foi incapaz de implementar

um programa de conservagSo do edif[cio, deixando-o atingir um grau de

degradagio que quase obrigou i transferdncia da par6quia para a igreja do

convento do Carmo"n. Face ao progressivo estado de rufna do edificio de S.

Francisco, desde pelo menos 1851 que a paroquia foi requerendo e solicitando,

"u J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornat do Commercio, no. 3943, 12 de
D_ezembro de 1866,1 ; Roteiro da Cidade de Evora...,8.
'76 "A traga imaginada pelo arquitecto para resolver este problema de equilibrio, diz o sr. Filipe
Sim6es, foi muito simples e engenhosa. Em vez de uma s6 parede, de proporcionada
espessura, fez duas de cada lado da igreja, separadas por um vio de quase tr6s metros, cuja
parte inferior acomodou para capelas laterais. De espago a espago travou as duas paredes,
com outras transversais, que em baixo separam as capelas entre si".F. de ALMEIDA (2002), op.
cit.,72 e 73.
277 Conforme o descrito nas Mem6rias Paroquiais de 1758, o convento de S. Francisco estava ji
em rulnas no s6culo XVlll. M. L. B. GRILO - "O Concelho de Evora nas Memorias Paroquiais
de 1758 (ConclusSo)'. A Cidade de Evora. Evora: Cdmara Municipal, ll s6rie, 1994-1995 (n". 1),
130.
278 Verificaram-se, inclusivamente, algumas mortes entre os religiosos. J. J. da SILVA - "Evora
Lastimosa Vol. ll". O Sague de Evora pelos franceses e/n 1808. F. A. L. VAZ (coord.). Casal de
9ambra: Caleidosc6pio, 2008, 136-138 (a primeira edigSo do texto e de 1809).
''' A. F. SIMOES - "Evora. Egreja e Convento de S. Francisco". Archivo Pittoresco, no. 11,
'1868,84.
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repetidamente, o restauro desta igreja, quer ao governo, quer aos 6rgdos

legislativos, quer ds autoridades locais A inconsequ6ncia destes apelos e
pedidos est6 patente no nlvel de desgaste que atingia todo o complexo

conventual em 1859, levando a que se ponderasse transferir a sala de

audiGncias instalada em S. Francisco para o ediffcio do Celeiro Comum, nas

suas proximidades. Temia-se que a abobada de adobe da sala de audiOncias

de S. Francisco, sem reparagio e protegida apenas por uma parede de tijolo ou

de pedra muito delgada, desabasse28o. A fi de Dezembro desse ano, a fim de

suster a degradagdo da igreja de S. Francisco, o prior da freguesia, o reverendo

Ant6nio de Ascensio Teles, dinamiza a criagSo de uma comissSo de cidadaos

eborenses notSveis2s', com a finalidade de financiar e promover a reparagdo

"de um templo que 6 um monumento de afte e de arquitectura [...], sendo a sua

[...] reparagao [...] considerada um dever para o pals [...]"282. A comiss6o punha

a igreja de S. Francisco a par, em termos do seu valor artistico e do seu

significado hist6rico, como monumento merecedor de veneragdo, obra de arte

que a geragSo do presente tinha a obrigagSo de conservar para as gerag6es

futuras, aos mosteiros de Alcobaga, da Batalha e dos Jer6nimos e ao convento

de Tomaf83. A comissSo iniciou as suas actividades a 17 de Dezembro de

1859, comegando pelo fundamental, a recolha de fundos.

N6o 6 irrelevante o alto valor patrimonial que a comissao conferiu ao

monumento de S. Francisco e a analogia que estabeleceu com os quatro mais

importantes monumentos da nag6o. Do reconhecimento da necessidade de

preservar o grande valor hist6rico, artistico e nacional de S. Francisco gerou-se

a dinAmica social que fez nascer a comiss6o e o interesse que personalidades

]10 noe - cdmara Municipat de Evora, Juizo de Direito. Livro 4, n.o 20, doc. 266, 3 fls.2"1 Para al6m do prior, a comissdo era constituida por Jeronimo Namorado Cordeiro de
Carvalho, Francisco Lopes, Jos6 Ant6nio da Cruz Cam6es, JoSo Jose Pereira Gouveia,
Joaquim Manuel da Costa e Silva, Joaquim EpifAnio da Silva Meneses, Jos6 Carlos Gouveia,
Fortunato Firmo Maia, Marcos Torres Vaz Freire, Baltasar Cavaleiro Lopo Limpo de
Vasconcelos, ln6cio Fiel Gomes Ramalho, Jos6 Sebastido Torres Vaz Freire e Jos6 Paulo de
Mira. M. de C. MONIZ -'O Convento e a lgreja de S. Franciseo de Evora". Separata do Boletim
da Junta de Provincia do Alto Alentejo. Evora: Junta de Provincia do Alto Alentejo, 1959, 29, 30,
33, e 60-62.
"'"O templo de S. Francisco de Evora". A Nagdo. Lisboa, 1 (Dez.) 185g, no. 3609, 1; 12 (Jan.)
1860, n.o 3642, 1. Em Portugal, a igreja de S.Francisco n6o foi caso 0nico no que respeita d
participagdo activa das elites locais na promogSo, no patrocinio e na execugdo da obra de
restauro de um monumento hist6rico. Assim sucedeu com a capela de S. Miguel do Castelo em
Guimaries, no ano de 1874, e com o Castelo da Feira em 1904 e 1910, tendo-se chegado a
criar a Comiss5o de VigilAncia, Guarda e Conservagdo do Castelo da Feira. P. A. R. S.
RODRIGUES - Patrim6nio..., 1998, 31 1-31 3.

'utADE -Rettatorio...", Cdmara Municipalde Evora, Livro4, no.20,doc.66, f|.2.
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e entidades exteriores a Evora vdo manifestar pela sua conservageo2sa. O

empenho que todos eles puseram na viabilizagio do restauro de S. Francisco 6

sintomdtico de como este templo era estruturador da identidade hist6rica da

cidade de Evora.

Com o financiamento garantido, a primeira etapa dos trabalhos consistiu

na elaboragSo de um relatorio acerca do estado do ediffcio pelo Director Geral

das Obras P0blicas do distrito de Evora, o major engenheiro Manuel Vicente

Graga. Esse relat6rio, por ser extremamente exaustivo e detalhado quanto d

discriminagSo das ac96es a tornar no exterior, no interior e nas depend6ncias2ss

de todo o templo de S. Francisco, foi, na prdtica, o verdadeiro programa de

recuperagSo do edificio. O que significa que o restauro da igreja de S. Francisco

foi dirigido indirectamente por Manuel Vicente Graga. A sua execugdo foi

consignada pela comissdo ao empres6rio ingl6s, residente em Portugal, John

Bouvi Jf86. A escritura do contrato que com ele entSo se fez abrangia, em treze

cl6usulas, todas as dimens6es do processo, dos pormenores da obra287 d forma

284 A relagao dos subscritores da campanha de recolha de fundos, elaborada em 1863, num
totalde 198 assinantes, que contribufram com 5:402$893 r6is, incluia os reis D. Luis e D. Maria
Pia (que e identificada com o seu tltulo de duquesa de Braganga), a infanta lsabel Maria, o
arcebispo de Braga, o bispo de Braganga, a condessa de Rio Maior, os condes das Galveias e
de Murga, Jose Abilio de Oliveira, JoSo Rafael de Lemos, EstevSo Jos6 Pereira Palha e
Francisco Manuel Fragoso das Alc5govas. A estes juntaram-se os conventos de religiosas do
reino, as religiosas que contribuiram a titulo individual, as irmandades e o governo. Os
contributos de todos cobriram as despesas da campanha, que totalizaram 6:435$481 r6is.
Significa isto que o financiamento da obra acabou por ser misto, pago maioritariamente pelos
donativos recolhidos pelos notdveis da comissSo, em parte concedido pelo governo. ADE -
Governo Civilde Evora, Junta Gerat, docs. no. 8 (2 f), no. 9, no. 10, no. 11, no. 51 (2 fls) e no.64
12 fls).
2tu Por dependdncias entendia-se a sacristia e os corredores que lhe eram anexos, as
serventias das capelas, as casas de arrecadagio e a galile. M. de C. MONIZ-"O Convento...",
1959,65.
'uu Embora a bibliografia critica identifique este John Bouvi (ou Bouvie, grafia com que o apelido
6 usualmente transcrito) como arquitecto de profissdo e o d6 como respons6vel pelo restauro
de S. Francisco, o estudo atento da documentagdo permitiu-nos verificar que ele e identificado
como empresdrio e ndo como arquitecto. Pela leitura do contrato, percebemos que a sua acado
em S. Francisco estava muito limitada, nio lhe cabendo a orientagSo da intervengSo, nem a
definigio dos parAmetros a seguir, rnas apenas a sua execugdo de acordo com definido no
relatorio de Manuel Vicente Graga. M. De C. MONIZ - "O Convento...", 1959, 62-69; P. S.
RODRIGUES, A. C. de MATOS - "Restaurar...",2007, 139.
'u' Em relagdo aos pormenores da obra, o contrato estipulava que as 6reas a intervir seriam a
ab6bada (picada, revestida com "hidro-argamassa" e rebocada) e as paredes (reparadas,
limpas e com a cantaria substituida onde fosse necessSrio) da nave, a capela-mor (picada,
estucada e pintada a imitar mdrmore, com os ornamentos a serem dourados ou renovados), o
coro (reparado e rebocado), o arco do 6196o, todas as capelas laterais (restauradas segundo o
"antigo gosto" ou "no gosto moderno", de acordo com o seu estado ou condigSo), o ladrilho
(todo substituido), janelas (uma nova no lado da Epistola e consertos diversos, como a
colocagio de vidros), o terraqo sobre a capela-mor (ladrilhado), os telhados da nave e das
capelas laterais (substituigSo completa por telha "argamamassada" e anulagSo da separagSo
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de pagamento288, incluindo um termo de responsabilidade2se e a orientagio
geral da conservagSo do "antigo gosto" do templo2s0. A sua assinatura

aconteceu no dia 8 de Janeiro de 1860 e os trabalhos comegaram a T de

Maio2e1. Estes decorreram em tr6s fases, a primeira de Janeiro a Setembro de

1860, a segunda de Junho a Outubro de 1861 e a terceira de Janeiro a Junho

de 1862.

A primeira fase correspondeu ao cumprimento do estabelecido no

contrato e foi dada por terminada no dia 12 de Setembro, em conformidade com

o estipulado pelas partes. John Bouvi concertou o telhado e os algerozes, picou

e rebocou a ab6bada, reforgou as paredes laterais, limpou a cantaria e libertou-

a do reboco e de outras excrescdncias dos s6culos XVll e Xvlll, colmatou as

falhas entre as pedras com argamassa e cal, desmantelou uma tribuna que

estaria colocada na parede direita da igreja - tida como disforme e como um

desagraddvel contraste arquitect6nico - e substituida por uma janela igual ds

originais da igreja, levantou uma nova torre sineira (elevada tr6s metros acima

do espigSo da cobertura do templo) e ampliou o janelio da fachada,

intervengSo que ter6 prejudicado a solidez da empena, abrindo-lhe fendas2e2.

Terminada a obra, a comissdo solicitou ao Director Geral das Obras

Ptiblicas que inspeccionasse o resultado final. A vistoria deu-se no dia 26

daquele m6s, com a presenga dos membros da comissSo. O relatorio Manuel

Vicente Graga confirma a execugdo do imposto na adjudicagio, mas detecta

entre a nave e as capelas laterais), as paredes (picadas e rebocadas de novo) e os ornamentos
(consertos, reparag6es e substituigSo dos desaparecidos) exteriores e a torre sineira
(desrnontagem do antigo campan6rio, reconstruldo no extremo oposto d sua posigio original,
com uma altura de tr6s metros acima do espigSo do telhado da igreja). Exigia-se ainda a
abertura de passadeiras longitudinais e transversais sobre o telhado, para que se pudessem
andar ali sem scorregar, a substituigSo de toda a cantaria exterior e interior que se achasse
danificada e a limpeza da que fosse mantida, e a utilizagSo de materiais de primeira qualidade.
M. de C. MONIZ - "O Convento...", 1959, 64 e 64.
288 Pela tarefa, John Bouvi receberia 4 500$0OO reis de honoririos, pagos quatro prestagdes
iguais de 1 125$000 reis. A primeira aquando do comego da obra, a segunda depoii de
concluido o restauro exterior, a terceira quando os trabalhos no interior estivessem a meio e a
quarta depois da conclusSo do trabalho. M. de c. MoNlz - "o convento...", 1959, 66; ADE -
Livro de Nofas, 1859-1860, no. 19, fls. 59-62.
"n Uma garantia em que o empresirio se comprometia a reparar qualquer dano verificado na
igreja ap6s a sua inte.rvengio dentro de um prazo de um ano. ADE - "Rellatorio...". Livro 4,
Qdmara Municipalde Evora, no. 20, doc. 66, fl. 3.

"o com excepgSo de alguns dos estuques e das pinturas a renovar. M. c. MoNlz, o
Convento...,1959, 64.

]]]nOf - "Rellatorio...". Livro 4, CAmaraMunicipal de Evora, no. 20, doc. 66, fl. 2.
"'P. A. R. s, RoDRtcuES - patrimonio, tdentidade..., 1908, vot. t, 309; ADE - "Re[atorio...".
Livro 4, CAmara Municipal de Evora, no. 20, doc. 66, fl 5.
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algumas imperfeig6es nos acabamentos, que o empres6rio ingles se

compromete a corrigir, em conformidade com o termo de responsabilidade que

havia assinado. Antes de o chegar a fazer, o rigor daquele lnverno permite

detectar infiltrag6es de 6gua da chuva na igreja. A 6 de Fevereiro de 1861, o

Director das Obras Priblicas 6 novamente chamado para examinar a origem do

problema. Manuel Vicente Graga detecta fissuras na abobada e a ComissSo

contacta o empresdrio inglGs para que proceda d sua reparagio, e d dos danos

e problemas que foram entretanto surgindo. Este prontifica-se a realizS-las,

sugerindo que se adie a operagSo at6 ao Ver6o, estagSo mais adequada a este

96nero de trabalho2e3.

Na segunda fase do restauro, procedeu-se d reparagSo das fissuras da

ab6bada, por um engenheiro que o relat6rio nomeia de d'Alvaneo. A Comissio

considera, contudo, que as instrug6es dadas pelo Director de Obras Pfblicas

n5o foram plenamente cumpridas e requer a John Bouvi que o faga. Depois de

dois meses sem receber qualquer contacto da parte do empres6rio ingl6s, a

ComissSo recorre ds autoridades exigindo que Bouvi se sujeite ds suas

obrigagOes. Consegue-o e a obra 6 dada como conclu[da2ea. Depois dos

trabalhos estruturais terem terminado, entendia-se que a igreja havia ficado livre

das "implastagens e replastagens, que no dizer de A. Garrett teem

anach ron isado tudo"2e5.

A terceira fase diz respeito ao restauro do interior do templo e do seu

patrimonio m6vel e integrado2e6: a pia baptismal, pinturas, pavimentos, capelas,

imagens e outros ornatos em p6ssimo estado de conservagao2eT. No decorrer

deste processo, uma capela retirada da igreja da Graga e outra do Convento da

Cartuxa foram aqui reintegradas, estucaram-se cinco capelas originais, todo o

pavimento da igreja (incluindo os terragos e as varandas) foi ladrilhado, a

capela-mor foi assoalhada, substitulram-se as duas portas da entrada da

2e3 ADE - "Rellatorio...". Livro 4, Cdmara Municipal de Evora, no. 20, doc. 66, fls2-4.
]l] nOf - "Rellatorio...". Livro 4, C0mara Municipal de Evora, no. 20, doc. 66, fl. 4.

ill u n NOGUEIRA - "Algumas horas...". Jorn'al do Commercio, 12 (Dez.) 1866, no. 3943, 1.
2e6 Esgotado o primeiro orfamento na reparagSo da estrutura da igreja, e solicitado um subsidio
ao governo para esta terceira fase da campanha, que corresponde ao pedido atribuindo um
conto de r6is. S5o tamb6m recebidos donativos de benem6ritos particulares. ADE -
"Rellatorio...". Livro 4, Cimara Municipalde Evora, no. 20, doc. 66, fl. 4.

"' ADE - "Contas da CommissSo encarregada das Obras no Templo de S. Francisco desta
Cidade de Evora. Para serem impressas conjuntamente com o Rellatorio". Cdmara Municipal de
Evora. Livro4, no.20, doc.66, fls.'1-10,'11 e 16.

335



Capela dos Ossos e colocaram-se caixilhos de ferro e vitrais em todas as
janelas. Para al6m disso, conseguiu-se realizar o restauro de 47 imagens e 60

castigais e cruzes, repintar e dourar diversos quadros e capelas, reparar o

org6o e pratear 4 banquetas. Mesmo assim, a comissio considerou que,

perante o estado ruinoso do edificio e do seu acervo e o limite dos meios

disponiveis, foi apenas feito o mais urgente e essencia;2s8. 4 bdngdo solene do

monumento rec6m restaurado ocorreu a21 de Junho de 1862.

Decorridos pouco mais de dois anos, por decreto real de 25 de Junho de

18642ee, a posse do que restava do edificio e da cerca do convento de S.

Francisco foi concedida pelo governo d edilidade. A ceddncia do convento de S.

Francisco ao municlpio de Evora est6 inscrita no quadro mais gen6rico da

nacionalizagSo dos bens das ordens religiosas, depois do fim destas, que

permitiu a venda, concessio e refuncionalizagilo de uma parcela significativa

dos seus imoveis. Denotamo-lo nas contrapartidas que a cAmara teve de

assegurar para receber o convento, criar condig6es para que o im6vel pudesse

receber o tribunal judicial e uma aula nocturna de instrugdo primdria, e a abrir

uma praQa frente d igreja de S. Francisco, na antiga cerca conventual, de modo

a desafrontar a fachada do templo e aformosear o contexto urbano que a

enquadrava3oo.

A abertura de uma praga para desafogar e ampliar a visibilidade da fachada

de S. Francisco significa que a recuperagSo da igreja tamb6m passou pela sua

reintegragio no espago exterior dentro dos princlpios do urbanismo moderno e

2s8 Na Capela dos Ossos foi ainda colocada uma tribuna e pintadas as divis6es que a
antecedem. ADE - "Rellatorio...". Livro 4, c6mara Municipal de Evora, no.20, doc. 66, fls. 5 e 6.
l'_l oiario do Governo. 14 (Jut.) 1864, n.o 154.
300 As contrapartidas impostas d cdmara pela concessdo do convento nio foram aceites
pacificamente por todos. Provocaram, inclusive, crlticas contra o deputado do distrito de Evora,
Manuel Alves do Rio, pelos esforgos que empregou para que a doagdo fosse concretizada e
aceite pela edilidade. Houve tamb6m uma contestagSo da parte da junta da paroquia da
freguesia de S. Pedro, propriet6ria legal de v6rias casas do convento (desde de 20 de Maio de
1845), apresentada pelo parlamentar Jos6 de Morais. A contestaqio visava a indernnizagao da
junta da par6quia por ficar, caso o projecto da cdmara se concretizasse, sem acesso ds ditas
casas e evitar que se cedesse mais terreno da cerca que o necessdrio para abrir a praga
ptiblica, de modo a poder vender o que sobrasse. Ou seja, que todo o terreno da cerca do
convento que nio fosse necess6rio d abertura da praga e da rua revertesse d Fazenda
Nacional. Em resposta, Alves do Rio garantiu que o servigo da par6quia nio seria interrompido
e que o segundo problema n5o se punha devido d pouca extensSo da cerca de S. Francisco.
Acabou por ser aprovado um aditamento d proposta de Alves do Rio, redigido pelo pr6prio, em
que se estabelecia que seria a cimara e a junta da par6quia, em acordo, a decidir qual a
parcela do edificio do convento que deveria permanecer na posse da junta. Didrio das Corfes
Geraes e Extraordin1rias da Nagdo Portugueza, Acta no. 99,22 de Maio, 1864,1675 e 1676.
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que neo foi alheia aos melhoramentos materiais que aquela hrea vinha

recebendo desde os finais da d6cada de Cinquenta, protagonizados por duas

obras fundamentais da Evora Oitocentista, o pal6cio Ramalho Perdigdo (depois

Barahona) e o Jardim Priblico, ambas desenhadas por Cinatti. Embora o decreto

nio o declarasse abertamente, o rasgar daquela praga implicava o deitar abaixo

da torre quinhentista atribuida a Francisco de Arruda que fechava o aqueduto da

Agua da Prata defronte da galile da igreja de S. Francisco e que tanta pol6mica

vinha suscitando por aquela altura, como notiimos, entre Augusto Filipe Sim6es

e Vilhena Barbosa. Este ultimo, em 1863, havia alertado paru a necessidade de

colmatar os sinais de deterioragSo que a estrutura da Caixa de Agua

apresentava, apelando d intervengdo do municipio nesse sentido, a fim de evitar

um perigo cuja possibilidade por ele entSo verbalizada se veio a revelar, no ano

seguinte, um verdadeiro vaticfnio:

"Todavia, ha pequenos estragos na parte superior da torre, e a camara
eborense n6o p6de, sem incorrer no mais grave delicto perante o bom
gosto, e o respeito ds artes, deixar de empregar todos os esforgos
conducentes a conservar, por meio de uma intelligente restauragSo, tdo
precioso monumento da ind0stria e arte romana, em que se reune o util ao
agradavel, pois que ainda e por favor da obra de Sertorio que a cidade se
abastece de muita e boa agua. Hoje, que a locomotiva conduz o
estrangeiro em breves horas 6 capital do Alemtejo, quem nos salvaria do
epitheto de barbaros, se deixassemos desmoronar a torre do aqueducto
das aguas da prata, que 15 fora se conhece e admira?!"3o1.

Por n6o estarem completamente explicitas, as condig6es da entrega do

convento de S. Francisco d cdmara provocaram o rumor de que a Caixa de

Agua ia ser aluida, de que Augusto Filipe Sim6es nos dd conta:

"O terreno em que assenta [a Torre de Agua] pertence hoje 5
camara municipal, pela concessSo que o governo lhe fez em 1864. Como
tem de ser construido n' este logar o novo mercado, ndo falta quem diga
que o pavilhSo serd demolido para ndo obstruir a praga"302.

O boato, por6m, tinha algum fundamento, pois, em cerca de sete anos, de

1859 a 1869, parte da estrutura conventual, que inclufa as antigas

'o' l. de V. BARBOSA, "O Arco Triumphal Romano da Praga de Evora". Archivo Pittoresco, no.
36, 1863, volumeVl,286 e287. Em 1868, Augusto Filipe Sim6es alertava que a velha cisterna
estava tdo atulhada que custava reconhec6-la. A. F. SIMOES - "Evora. Egreja e Convento de
S. Francisco". Archivo Pittoresco, no. 3, 1868, 19.to' 

L de V. BARBOSA - "O Aqueducto lll". Archivo pittoresco, no. 6, '1867, 48.
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depend6ncias pagins que a ligavam d denominada Galeria das Damas e o

claustro quinhentista das Gerais do Noviciado, fora sacrificada com o fim de

ganhar espago para a abertura do Jardim P0blico e para o levantamento do

mercado municipal e de um novo tribunaljudicial3o3. Os receios expressos pelos

eborenses demoraram pouco tempo a tornarem-se uma realidade.

Efectivamente, na sessSo camar6ria de 13 de Maio de 1872, o municlpio

deliberou, sob proposta do vereador das obras pfblicas, a favor da demoligdo

dos arcos do aqueduto do largo de S. Francisco3o4. Por uma notfcia salda no

jornal Correio do Sutde 25 de Agosto sabemos que a Caixa de Agua estava

incluida no segmento do aqueduto a desmantelar:

"Uma das obras que a actual vereagio jd levou a efeito foi a demoligSo
dos arcos do largo de S. Francisco, desapparecendo tambem a caixa d'agua,
monumento historico, que outras cabegas, e por conseguinte outras id6as,
pensavam em restaurar, e diziam que com o fim de se conservar mais uma
das glorias archeologicas d'Evora.

Em abono da verdade diremos que o largo desembaragado, como est5,
se torna mais agrad6vel 5 vista"305.

O teor da noticia do Coneio do Sul, para al6m de ser revelador de quSo

amblgua podia ser a atitude dos individuos para com certos monumentos

historicos da sua cidade ("Em abono da verdade diremos que o largo

desembaragado, como est6, se torna mais agraddvel 6 vista"), permite-nos

saber com certeza que a torrinha de S. Francisco, a Mie de Agua levantada na

to'T. ESPANCA - Cadernos de Hist6ria e Arte Eborense ttt. Patdcios Reais de Evora. Evora,
Edig6es Nazareth, 1946,54 e 55. Uma pintura datada de 1862, assinada por Dores Castro,
possibilita uma visualizagSo da apar6ncia do convento durante esta primeira fase do seu
desmantelamento muito pr6xima da descrita por Augusto Filipe Sim6es em 1868: "Tinha o
convento, como diz a mem6ria, duas claustras. Uma existe ainda, posto que muito arruinada; da
outra apenas restam alguns vestlgios. Era esta Ultima n'um espago alastrado de rufnas, que
hoje vemos entre o edificio e o muro que entesta com a rua_que ha pouco se abriu desde a
porta lateral do passeio publico at6 d rua do Pago". A. F. SIMOES - "Evora. Egreja...". Archivo
Pittoresco, no. 3, 1868, 19. O engenheiro Adriano Augusto da Silva Monteiro, autor do projecto
do Mercado de D. Manuel, fundamentou a opgSo tomada: "Nestas circunstdncias julguei
indispens6vel cortar dois compartimentos na fachada do norte da construgSo existente
alargando assim a rua que deve correr entre a fachada principal do mercado e o muro do
suporte que dever6 separar o pavimento da nova edificagSo e ruas adjacentes do adro da lgreja
de S. Francisco [...]". ADE - Livro das Acfas..., n.o 76, 1878, sessSo de22 de Maio, fls. 52v-54.
O tribunal ndo chegou a ser construfdo, apesar de projectado por Caetano da Cdmara Manuel
em 1874. A. F. SIMOES - "Restaurag6es arquitect6nicas em Evora". O Comdrcio do Porto.
Porto, 7 (Set.) 1870, n.o 214, 1; ver ainda supra capltulo 1.7 .
304 Decidiu-se ainda encomendar a tubagem necessiria para substituir os arcos na condugSo da
6gua para o Passeio Prlblico da cidade. ADE, Livro de Actas..., Livro no. 73, 1869-72, sessSo de
13 de Maio de 1872, fl. 206.
tou "Evora 23 d'agosto" . Correio do Su/, no. 41,25 de Agosto, 1872, 4.
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cerca do convento, n6o foi demolida em 1873, como tem sido enunciado pela

maioria dos autores, mas em 1872306. O equlvoco nasceu do quase sildncio das

fontes, derivado da descrigSo dos envolvidos na decisSo de demolir a torre, tal

era a sensibilidade da questdo. O destaque que foi dado dr Caixa de Agua

desde James Murphy, tomada como um belo exemplar da antiga arquitectura

romana ou como "pavilhSo de estilo romano, notavel pela elegancia e boas

proporgoes da sua fabrica"307, e o debate que a tinha envolvido poucos anos

antes, expressio do seu valor hist6rico-arqueol6gico, tornaria a controv6rsia

inevitdvel assim que o seu desaparecimento fosse publicamente conhecido. Foi

o que sucedeu em 1875, quando o peri6dico britAnico Athenaeum noticiou, a 4

de setembro, em tom de protesto, o derrube da torrinha do aqueduto

eborense3o8. o artigo era assinado por J. c. Henry, revisor do guia de portugal

de John Murray, que refere o acontecido na sua edigdo de 188730e.

Curiosamente, foi por via deste pequeno artigo do Athenoeum, que teve eco em

Portugal gragas ao Jornal do comercio3", que os membros da comissio para

'ou Joana da Cunha Leal foi a (nica a sugerir, pela leitura das actas, que 1872 seria uma data
mais prov6vel para a demoligdo do fecho do aqueduto do que'1873. E. da c. LEAL -
Giuseppe..., 1996, 281 (n. 61).
::1 A F SIMOES - "Ruinas..." . Archivo Pittoresco, no. 36, 1868, 281.308 (A Lisbon Correspondent writes: - <<lt is stated that the beautiful Roman tower wich
terminated the aqueduct of Quintus Sertorius in Evora, the capital of the Alemtejo, has lately
been demolished by order of the Municipal Chamber, in order to make a market on the site. [...]
So let Murray, Bradshaw, Boedeker, and others, strike out the Tower of Sertorius, one of the
glories of Evora, from the list of the sights of Portuguese travel>>". "Fine-Art Gossip". Ihe
Athenaeum, no. 2497 ,4 de Setembro, '1875, 349.
'ot A sua edigSo de 1855 dava a conhecer a Caixa de Agua da cerca do convento de S.
Francisco como o melhor vestigio da arquitectura romana que podia ser encontrado fora de
It6lia. A de 1887 adjectivdva-a de "exquisite Roman workmanship". HandbookforTravellers in
Portugal. London: John Murray, 1855, 49', Handbook for Travellers in Portugat with a short
accountof Madeira, the Azores and the Canary /s/ands. London: John Murray,1887,43; P. A.
R. S. RODRIGUES, Patrim6nio..., 1998, p. 188.t'o "A torre de Sertorio em Evora - Recebemos a seguinte carta: <Sr. Redactor - Li hoje n'um
jornal que chegou a Lisboa o governador civil de Evora, o visconde de Guedes. Parece-me bem
aproveitar a oecasiSo para diligenciar saber de s. ex.a que destino teve a Torre de Sertorio,
monumento romano que se admirava na capital do Alemtejo. Soube ha dias, por denuncia de
um respeitavel estrangeiro meu amigo que esse monumento desappareceu de Evora I l'. / A
destruigSo do monumento a que o nosso correspondente se refere 6 um acto de tal modo
vandalico que, por muito que respeitemos o testemunho do seu informador, nio se deve
estranhar que nos custe acredital-o. / Que raz6es poderiam levar a edilidade eborense, a cargo
de quem est6 a conservagio dos monumentos p0blicos e reliquias da antiga dominagSo
romana que ennobrecem o seu municipio, a resolver destruir essa tio conhecida como
admirada torre, [...]". Jornal do commercio, no.6s36, 20 de Agosto, 1870, f1.1. Este artigo
suscita uma segunda carta de protesto de outro leitor, em que se corrige a denominagSo de
"Torre de Sert6rio", que designava a torre medieval em que estava instalado o observat6rio
meteorologico e que e aqui erradamente atribuida d Caixa de Agua, e se compara o sucedido
ao aqueduto com a situagSo de rufna do convento de S. Francisco. Jornal do Commercio, no.
6539,24 de Agosto, 1870, f|.1. As duas missivas eram claramente hostis para com o partido
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a Reforma do Ensino Artistico e a Organizagdo do Servigo dos Museus,

Monumentos Historicos e Arqueologia tiveram conhecimento do destino do

fecho do Aqueduto da Agua da Prata, tr6s anos ap6s o seu desfecho3l1. Era

tarde demais para o impedir, mas ndo para reagir, nem que fosse politicamente,

como lembrava uma composigio po6tica inedita at6 Antonio Francisco Barata a

retirar dos Dec1nios Eborenses e publicS-la em 1909:

"Da CAmara a um presidente,
C5 da terra natural,
Vi destruir, de repente,
Uma obra principal
Nas artes muito excellente,

Que vinha a ser do aqueducto
Uma linda construcgSo,
Um manoelino producto,
De muifina concepgSo
Um formoslssimo fructo.

Terminus da Agua da Prata,
Dava a lembrar obelisco,
Que uma cfpula remata:
De fronte de S. Francisco
Era 6 vista muito grata.

Nem respeito 6 antiguidade,
Amor ao nosso passado,
Nobresa desta cidade,
Nada disto respeitado
Foi por essa edilidadel'312

Progressista, forga polltica a que o visconde de Guedes pertencia e que estava d frente da
Cimara de Evora aquando da demoligSo da torrinha do aqueduto. Seis anos depois da troca de
correspond6ncia entre os leitores do Jornal do Com6rcio, o episodio da destruigSo da MAe de
Agua do largo de S. Francisco era ainda utilizado como arma politica contra os progressistas
nas pdginas de O Manuelino d'Evora. "O progresso, a medalha...". O Manuelinho d'Evora, no.
11,29 de MarQo, 1881, f|.1.
t1' Foi provavelmente a repercussSo internacional deste caso que esteve por de trds da anedota
narrada por Antonio Francisco Barata em 1909, alusiva d ocorr6ncia de um suposto duelo entre
um americano e um inglOs pela insist6ncia de um (ndo especificado) na exist6ncia da torrinha,
contrariada pelo outro, que s6 conhecera Evora depois da demoligSo da dita Caixa de Agua:
"Por causa da demoligdo da formosa torrinha chegara a haver, ou estivera para isso um duello
entre um americano e um inglez, como nos affirmou em Lisboa o livreiro inglez, Leutas, que
tinha loja ao cimo da Rua Nova do Carmo. Um, vira de p6 o monumento e affirmira sua
existencia, o outro, que viera a Evora depois delle, escrevera que nio existia. / Defendendo-se,
o que primeiro viera, escreveu 6 Cdmara Municipal, perguntando-lhe se tinha mandado demolil-
o, e a corporagdo, para occultar o facto, que a deslustrava, respondera que ndo. / Tal seria a
causa de se esmurrarem mutuamente um John-Bul/ e um Yankee". A. F. BARATA (1909), op.
cit., 184 e 185.t" A. F. BARATA (1909), op. cit.,185 e'186.
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Tem sido dado como comprovado pela literatura que a operagSo do

derrube do fecho do aqueduto atingiu o cunhal e o arco do lado sul da galil6 da

igreja de S. Francisco, que foram pronta e gratuitamente reconstruldos por

Giuseppe Cinatti313. Tamb6m j6 o dissemos3lo e continuariamos a diz6-lo n6o

fossem as datas das actas das sess6es camar6rias que registaram a

reconstituigdo da galile por Cinatti, 5 de Janeiro e 28 de Dezembro de 1871315.

Ou seja, a operagio de reconstrugSo ocorreu ainda no ano anterior ao do

desaparecimento da Caixa de Agua. lsto quer dizer que os danos na galil6 s6o

anteriores a 1872. Logo, s6 podem ter sido provocados pelas operagOes de

desmantelamento parcelar do convento de S. Francisco iniciadas em 1869,

executadas rente d galil6 da igreja - mostra-o uma imagem fotogr6fica deste

templo em que ainda se vC a torre projectada por Francisco de Arruda3l6. A

revisSo do motivo ndo altera o entendimento que se tem tido do servigo

prestado graciosamente pelo arquitecto italiano na igreja de S. Francisco de

Evora, uma legitimagSo da acgSo vereagio naquela 6rea317.

Limitada ao pormenor da reconstrugSo de um cunhal e de um arco da

galil6, a acgSo de Cinatti em S. Francisco nio impediu a deterioragdo do estado

do igreja, apesar dos restauros de 1860 a 1862318, agravado pelo paulatino

desmantelamento da antiga estrutura conventual, que ia deixando o corpo do

templo sem apoio estrutural, fragilizando-o. Perante a ameaga do edificio cair

"na total ru[na", um dos vereadores do municipio prop6s em Fevereiro de 1874

que a C6mara intentasse convencer o governo do reino da necessidade de

1li n s d'A. B. de Pinho LEAL - "Evora", 1874 (votume 3), 93.t14 P. S. RODRIGUES-"Giuseppe ' A Cidadbde Evoia, Evora: CAmara Municipal de Evora,
no. 4, 2000, 276; P. s. RODRIGUES, A. c. de MATos - "Restaurat...". Monumentos. Lisboa.
Direcgdo Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais,26,2OOT (Abril), 139.- " O trabalho foi executado por CAndido Joaquim, mestre das obras municipais, e Jo6o dos
Santos Rio.Maior, canteiro. A direcgso de Cinatti valeu-lhe o louvor e o agradecimento da
cdmara de Evora. ADE - Livro..., no. 73, 1869-1872, sess6es de 5 de Janeiro e2A de Dezembro
de 1871, fls. 175 e 176.
"u A fotografia permite-nos calcular que a distincia que separava a torre da galil6 reforga a
llqRrobabilidade da igreja ter sido atingida pela demoligSo da Mde de Agua. AFE - PEPOO15.
::1 J E.da C. LEAL - Giuseppe..., 1996, 276 e280-282.
318 DaI as crlticas ds obras proferidas pelo arquitecto Joaquim Possid6nio da Silva no relat6rio
da ComissSo dos Monumentos Nacionais em 1884, salientando que nio se deve deixar a
responsabilidade por estas decis6es nas m6os das par6quias ou das irmandades. Citado por L.
M. C. ROSAS - Monumentos Pdtrios. A arquitectura religiosa medieval- patrim1nio e restauro
(1835-1928). Porto: Dissertagio de doutoramento em Historia de Arte, Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, 1995, vol. ll, 260.
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reparar "o mais magestoso templo nesta cidade"31e. A Cdmara nio acatou a

proposta, mas os problemas que tinham motivado a sua apresentag6o foram

confirmados dez anos depois, num relatorio sobre o estado do convento de 26

de Fevereiro de 1884, elaborado pelo engenheiro Adriano Augusto da Silva

Monteiro (1846-1925), chefe da 1" secgdo das Obras Pfblicas do Distrito de

Evora e pelo desenhador Jos6 Joaquim Marrecas. O relat6rio alertava para a

condigdo de quase derrocada de todo o complexo conventual, incluindo a igreja,

onde se manifestava desde h5 largos anos, perceptivel at6 para quem n6o

possuisse conhecimentos t6cnicos na engenharia32o. Embora a ruina do

convento n5o permitisse avaliar cabalmente o estado das infra-estruturas,

podendo iludir os inspectores e conduzi-los a uma ponderagSo errada, Adriano

Monteiro deu-o como in0til e condenou-o d demoligdo completa, com excepgSo

do corpo da igreja. Para compensar a falta do suporte que a estrutura

conventual dava d igreja, cuja exist6ncia dependia, a seu ver, desta solug6o,

pois n6o havia outra maneira de a consolidar directamente (a topografia

demonstrava-o, assim como a decisSo original de construir o convento naquele

local), Adriano Monteiro defendia que fossem rapidamente levantadas novas

edificagOes nos terrenos ocupados ate ai pelo convento321. Poderia ser um

grande ediflcio plurifuncional, integrando alojamentos para o quartel general da

4a divisSo, o tribunal militar dessa divis6o, o tribunal civil da comarca de Evora e

porventura outros servigos priblicos, como o comissariado da pollcia, as escolas

municipais e algumas repartig6es do concelho322.

t" ADE - Livro..., no.74,1872-1875, SessSo de 9 de Fevereiro de 1874, fls. 92 e 92v. Noticias
sobre a condigSo de rulna do convento e a ameaga de desabamento da igreja comegaram a
sair na imprensa lisboeta. Jornal do Commercio, no. 6539, 24 de Agosto, '1870, fl.'1.
320 Perigo de desmoronamento que ameagava, inclusivamente, o Mercado do Peixe, cuja
deslocagSo para zona mais segura da cidade era defendida por Adriano Monteiro. Segundo
Albrecht Haupt, nos anos finais do dec6nio de 1880, os langos interm6dios dos antigos pagos e
convento de S. Francisco tinham desabado "qu6si que de tOdo". A. HAUPT - A Arquitectltra...,
s.d., 287.t" "[...] que em nome dos preceitos d'arte de construir e dos methodos scientificos que a ella
presidem, dos brios fundamentados da actual civilisag5o, e do respeito e veneragSo pelo modo
como os nossos antepassados affirmaram 6 posteridade a sua existencia grandiosa, se proceda
ao melhoramento, de todo o edificio, denominado = ruinas de S. Francisco = (...). ADE - Livro
s/n, Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, n'. 423, fl.2.
"' ADE - Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, Repartigdo Distrital de Obras
P0blicas, Livro 26, no.42 / 3, doc. 16, f|.5. Uma proposta apresentada dr Junta do Distrito de
Evora em 1888 por um dos procuradores do tribunal da cidade, ln6cio de Brito Pardelha, tentou
colmatar esta necessidade dentro dos parAmetros definidos por Adriano Monteiro. Sugeriu
lnicio Pardelha que se comprasse o que restava das rulnas do Convento de S. Francisco e se
pedisse um subsidio ao governo para edificar um pal6cio pOblico para albergar os servigos do
Governo Civil, da Repartigdo da Fazenda do Distrito e dos tribunais administrativo e judicial. A
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O relat6rio de Adriano Monteiro tamb6m alertava para o perigo que a

demoligio do convento podia constituir para o muito fragilizado corpo da igreja,

o que se vem a verificar em 1888. Nesse ano, o apear da portaria e do refeit6rio

havia fragilizado a sustentagSo do cunhal Sul do corpo da igreja, provocando a

reabertura de fendas vedadas na campanha de restauro de 1860 - o problema

que lhes dera origem deveria remontar a antes de 1834 -, que ameagavam

fazer ruir a Capela dos Ossos323. Recomendava-se, como solugSo, a reparagdo

do telhado ("em grande ruina"), a limpeza de uns entulhos "desnecessarios ao

perfil estavel das abobadas", ali deixados desde 1862 por culpa do empreiteiro

da obra, e, novamente, o levantamento de uma grande edificagSo adjacente ao

flanco Sul do templo, sobre os restos do convento, de modo a substitui-lo no

apoio que dava d igreja32a. O Governo Civil chegou a requerer d Cdmara

Municipal que esta mandasse remover os entulhos que pesavam sobre as

abobadas e a edilidade tentou faz6-lo solicitando o pessoalt6cnico necess6rio d

tarefa d DirecASo Geral de Obras Priblicas e, depois, por indicagdo da Direcgio

Geral, ao Minist6rio das Obras P0blicas. No final do ano, o Minist6rio nem

sequer tinha ainda respondido d Cdmara de Evora:

"O templo de S. Francisco, esta memoria, esta tradigdo de pedra,
com a sua c6r tisnada, bafo de secu/os que entristece e santifica os
monumentos, occupa o logar de honra na serie de glorias d'Evora, e ha
quem lhe recuse o seu valimento pessoal e official, abandonando-o 5

proposta foi recusada por unanimidade na Junta Geral. A solug6o assim gizada e rejeitada
estava directamente relacionada com a compra pela Junta Geral de uma casa, a Casa Valente,
para instalar as repartig6es p0blicas acolhidas no Col6gio do Espirito Santo, por esgotamento
da capacidade deste edificio para as receber. "O Templo de S. Francisco". O Manuelinho de
Evora, no.409,25 de Novembro, 1888,'1.
32t "A ruina tem crescido: o sol entra francamente pelas fendas e ainda ultimamente, ap6s uma
inspecgSo do director das obras pfblicas do districto, foi mandada fechar a Capella dos Ossos,
que est6 prestes a cair. No dia em que se produzir a derrocada, e n5o ser6 em epocha distante,
a do templo estar6 imminente". "O Templo...". O Manuelinho de Evora, no.409,25 de
Novembro, 1888, 1.
324 As solug6es avangadas tinham apenas um, mas fatal, entrave, a falta de recursos da junta
da par6quia para financiar a envergadura das operag6es propostas. Defendeu-se ent6o que
aquelas fossem totalmente suportadas pelo poder central, responsabilidade que decorria da
inclusdo de S. Francisco, "a titulo de obra notavel de architectura", na lista de monumentos a
classificar como nacionais proposta pela Real AssociagSo dos Arquitectos Civis e Arque6logos
Portugueses em 1881. Os jornais lisboetas noticiavam que era assim que o Minist6rio das
Obras P(blicas ia proceder com a lgreja de S. Tiago de Coimbra, que se encontrava em ruinas
e que tamb6mfazia parte da lista dos monumentos nacionais, a qual havia sido publicada, logo
sancionada, no Didrio do Governo de 19 de Margo desse ano (no 62). "O Templo...". O
Manuelinho de Evora, no. 409, 25 de Novembro, 1888, 1.
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acAao dynamica do tempo, para se vivificar no altar vilipendiado d'uma
politica sem ideall"325.

Somente em 1892 6 que o governo central se mostra predisposto a

aplicar a solugio idealizada porAdriano Monteiro em'1888 para a igreja e o

convento de S. Francisco de Evora. Comegou por autorizar a edilidade

transtagana a vender os restos do convento que ainda estavam na sua posse,

que incluiam a famosa sala da Rainha e o claustro do s6culo XV, exceptuando

o Pavilhdo Meridional ou Galeria das Damas. Como condigdo d transacAdo

impunha a obrigatoriedade do novo proprietdrio erigir contrafortes em alvenaria

ou cantaria e edificagOes cont[guas d igreja, para a sustentarem e acolherem os

servigos da par6quia - estas novas construg6es estavam, no entanto, sujeitas

ao plano de melhoramentos que a Cdmara mandasse fazer para aquela Srea da

cidade.

A aquisigdo do corpo conventual 6 arrematada no ano seguinte, por

Francisco Eduardo de Barahona Fragoso, famoso benem6rito da cidade, a

quem o municlpio impos ainda, para al6m das condigOes enunciadas no

decreto, a abertura de uma rua com uma largura mlnima de 20 metros,

compreendendo os passeios laterais, a reconstrugio exterior da Capela dos

Ossos e a reserva de uma porgio de terreno para a cAmara, onde fosse mais

conveniente ao novo propriet6rio, para arrecadagdo das ferramentas e dos

utensilios do Jardim P0blico. Em articulagdo com a decisSo de comprar as

"ruinas" de S. Francisco, Francisco Barahona Fragoso patrocinou o tio
necess6rio restauro da igreja326. Decorrida em 1894 e dirigida pelo engenheiro

Caetano da CAmara Manuel3", que n6o recebeu qualquer remuneragio pelo

seu trabalho, esta nova operagSo reparadora incidiu na fachada principal, nos

anexos contiguos do lado sul, onde tinham surgido fendas, em algumas capelas

laterais e na torre sineira328. Ainda se pensou estender a recuperagdo ao

t'u "O Templo de S. Francisco". O Manuelinho de Evora, no.409, 25 de Novembro, 1888, 1.
326 Recebendo, por esse motivo, um louvor da ComissSo dos Monumentos Nacionais. O
Conimbricense, Coimbra, no.5013,5 de Outubro, 1895,3. Ver ainda L. M. C. ROSAS,
Monumentos Pdtrios..., 1995, vol. ll, 261.t" As obras de restauro foram executadas pelos mestres-de-obras e alvenaria Olimpio de Mira
Coelho e Jos6 Maria da Costa. Di1rio de Evora, no. 87, 6 de Fevereiro de 1895; M. de C. MONIZ

- "O Convento...", 1959, 69-71 ; Di1rio de Evora. Evora, 6 (Fev.) 1895, no. 87, 2.

"' Porque se havia concluldo que "o esmagamento do colunelo de uma das janelas do coro da
capela-mor" se devia ao tamanho insuficiente da base da torre sineira e a uma m5 distribuigSo
do seu peso. M. de C. MONIZ-"O Convento...",1959,71.
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claustro, intervengSo nio concretizada, possivelmente porque parte da arcada

desabou por essa altura32e.

oficializada a venda do convento em 1895330, procedeu-se ao derrube

definitivo do que havia sobrevivido da sua estrutura, desaparecendo entSo o

claustro do s6culo XV, a sala da Rainha e a 6rea remodelada por Giuseppe

Cinatti depois de 1864. Depois, em conformidade com o plano de Adriano

Monteiro e com o decreto da venda, por ser considerado indispensSvel d

estabilidade da estrutura da igre1a, erigiu-se o conjunto de pr6dios que ainda

hoje estdo alinhados com a sua fachada331.

O epis5dio acima descrito da demoligSo da Caixa de Agua que fechava o

aqueduto em frente da fachada da igreja de S. Francisco, ocorrido em 1872, 6

elucidativo da maior fragilidade de outro dos monumentos nacionais de Evora, o

aqueduto. Essa fragilidade residia na sua dupla condigio de monurnento e

infra-estrutura, j6 que o aqueduto mantinha activas as suas fung6es originais,

continuando a ser o principal meio de distribuigSo das Sguas em Evora: "O

aqueducto 6 um monumento, e alem do interesse que tem, como obra de

architectura, deve considerar-se como meio indespens6vel a exist6ncia,

conservagio e saude do povo d'Evora"332. Simultdnea antiguidade e

funcionalidade em que se cruzavam os problemas inerentes d conservagSo de

um monumento hist6rico e os problemas pr6ticos do abastecimento da 6gua d

cidade, numa associagio que punha exig6ncias t6cnicas muito especificas d

32s "Question6rio aos parochos - A igrela de S. Francisco". O Manuelinho de Evora, no.682, 17
dS Junho, 1894 (Ano XIV), 1 .

330 A escritura da aquisiEso foi lavrada somente a21 de Janeiro de 1895. Francisco Barahona
Fragoso declarou ir imprensa que n6o fez a aquisigSo por interesses lucrativos, mas para apoiar
a populagdo artistica da cidade num momento de crise de trabalho. M. de C. MONIZ - "O
Convento...", 1959,35,35e70; J. E. daC. LEAL- Giuseppe..., 1996,2BO.
""'De in[cio, todos esses pr6dios estavam destinados a habitagSo. Em 1900, alguns desses
predios, aqueles cujas fachadas davam para o Jardim P0blico, passaram a acoitar,
benemeritamente, o Asilo da Infincia Desvalida. Fundado por Joaquim Brancamp, acolhia trinta
meninas e mantinha-se gragas a rendimentos legados. J. A. CORRiA- Cidaaes..., 1907, 167,
173 e 174.

'3' Folha do Su/, no.71,11 de Janeiro, 1865 (2o ano), 1. Na descrigSo que dele fez o arquitecto
alemSo Albrecht Haupt: "Nem devo deixar em esquecimento o sob6rbo aquedUto, reconstruido
por D. JoSo lll c6rca de 1552 s6bre osfundamentos do antigo aquedrito romino. E notivel no
ponto de vista arquitet6nico pelos torre6ezinhos, que de onde em onde interrompem os arcos,
estabelecendo nas encruzilhadas das estradas form6sos tr6chos de arquitet0ra. Estes torre6es,
de f6rmas vdrias, quadrangulares, ostentando c0pulas, sio construidos de tijOlo e muito
ornatados. A 6bra, em seu conjunto, 6 grandi6sa quanto posslvel; leva a dgua de nascente a
uma distdncia de quinze quil6metros da cidade". A. HAUPT - A Arquitectura..., s.d., 303 e 304.
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recuperagao do aqueduto333, tornando indistintas as interveng6es de

conservagio monumental das de melhoria da sua eficdcia utilit6ria - todas

tiveram essa dupla val6ncia durante o periodo considerado. Adriano Monteiro

sintetizou admiravelmente essa dualidade ao afirmar que o aqueduto era "uma

recordagio da hist6ria e uma necessidade do povo"334.

No s6culo XlX, o abastecimento de Sgua era um dos principais

problemas infraestruturais da cidade de Evora335, como fica patente por uma

sessio da cdmara ocorrida a 1 de Fevereiro de 1864, em que se discutiu as

dificuldades de distribuigSo no bairro oriental e na fonte do Rossio336. Esses

problemas aconteciam apesar da CAmara despender, desde 1834, e vai faz6-lo

atb 1870, cerca de um conto de r6is por ano em pequenos trabalhos levados a

efeito no aqueduto. Muito circunscritas, estas operag6es eram meros paliativos

para as necessidades de uma edificagSo que fora atingida por sismos

sucessivos em 1 755, 1792, 1794, 1819 e 1822337 , que se ia desgastando com a

passagem do tempo e que tamb6m era um monumento hist6rico. Sem a

reuni6o das melhores condig6es t6cnicas e financeiras, as pequenas

reparagOes que se foram fazendo revelaram-se, a m6dio pruzo inconsequentes.

E bastante explicito que somente quatro anos depois de uma operagSo de

reparagdo (saneamento de rupturas e recolocagSo de pedras), limpeza e

desobstrugSo do cano principal do aqueduto, de onde se tinham retirado "408

carradas" de dejectos (areia, lodo e ralzes de 6rvores)338, realizada em 1860, je

se anunciava o "estado de ru[na" a que o aqueduto havia chegado, protestando-

333 Requeria um arquitecto, um plano da construgSo, um minucioso estudo hidr6ulico, o
conhecimento dos materiais e do local, so assim nio seria "destruldo pelo tempo", nem
"abandonado pelos homens". Districto de Evora, no. 10, 10 de Fevereiro, 1867 , 2.

'"0 Districto de Evora, no. '10, 10 de Fevereiro,1867,2.
t'u Ver Caoitulo 1.7.
336 Aqui, a falta de 6gua havia obrigado o vereador responsdvel a "tiral-a, temporariamente aos
proprietArios particulares de dentro e fora da cidade, porque o cano geral d'onde parte a
distribuigio para os differentes estabelecimentos d'aquelle bairro, e fonte da Porta de Moura
estA em t6o mau estado, que n5o admitte a quantidade d'agua necessaria. "Extracto da SessSo
da Cimara Municipal de 1 de Fevereiro de 1864". O Jornal d'Evora, no. 18,28 de Fevereiro,
1864,3.
"' M. F. M. MONTEIRO - O Aqueduto da Agua da Prata em Evora. Bases para uma Proposta
de Recuperagdo e Valorizagdo. Evora: dissertagSo de Mestrado em Recuperagdo do Patrimonio
Arquitectonico e Paisagista, Universidade de Evora, 1995,224 e 227.
"o Ordenada pelo vereador Luls Valente Pereira Rosa e realizada pelo mestre-de-obras da
cdmara Jos6 Maria do Nascimento em Setembro de 1860. "Noticia sobre o aqueducto". O
Jornal d'Evora, no. '18, 28 de Fevereiro, 1864, 3 e 4. Dois relat6rios de 1860, um de 15 de
Agosto e outro de 17 de Setembro, dirigidos ao presidente da C6mara e aos restantes membros
do executivo camaririo, redigidos por Jos6 Maria do Nascimento, d5 conta do que ent6o foi
feito no aqueduto. ADE - CorrespondOncia da CME, '1860, no. 73, 6 fls. e no. 74, 5 fls.
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se contra a inconsequ6ncia dos m6todos aplicados nas reparag6es anteriores e

a sua repetigdo pela edilidade em fung6es, pela qual se reclamava da

administragdo municipal, por esse motivo, "a mais seria attengdo"ttn. No estado

em que se encontrava, apenas os arcos e as galerias subterrdneas pareciam

poder subsistir, os canos que conduziam a Sgua teriam de ser completamente

substituidos segundo os preceitos recomendados pela engenharia civil e pela

higiene moderna. Como a obra devia ser feita em continuo e nio por fases, a

Folha do Sulpropunha que a cAmara procedesse a um pedido de empr6stimo

para custe6-la3a0 e o seu presidente assim procedeu ainda o ano nio tinha

findado3al. Consequentemente, em Abril de 't865, a Secretaria da Direcgdo das

Obras Priblicas do Distrito de Evora, na pessoa do engenheiro Manuel Vicente

Graga, apresentava, manuscrita, uma Succinta discrigdo do aqueducto da agua

da prata, de suas ruinas e das Obras de reparagSo necessarias, e estimativa da

despeza para isso necessaria3a2.

Manuel Vicente Graga reconhece o relevo hist6rico da infra-estrutura, a

sua construgSo por D. Jo6o lll no s6culo XVI e a presumfvel origem romana,

mas o que o preocupou verdadeiramente foram os "preceitos com que sio
delineadas e construidas as obras modernas do mesmo genero, tanto em

relag6o 5s partes puramente technicas, como debaixo do ponto de vista

higienico"3a3. S5o estes os principios que predomina16o em todas as

abordagens do aqueduto ate ao s5culo XX344. Por conseguinte, tamb6m na

33s "A julgar pelos resultados das obras emprehendidas todos os annos pelas camaras
transactas, ndo pode defender-se um systema que absorveu quantiosas sommas e n5o poude
dar-nos agua potavel e abundante: Sisyphos de nova especie, os representantes municipaes
mandavam reparar de verSo os estragos do inverno, para no verdo seguinte recomegarem a
intermindvel e improductiva tarefa. / A vereagio actual proseguindo no mesmo systema, e
applicando drs obras de reparagSo mais avultada quantia, se conseguiu augmentar um pouco a
precisio d'agua no verdo, ndo poude corrigir as pessimas qualidades d'aquella que
consurnmimos no inverno". Folha do Su/, no.44,10 de Julho, 1864 (1o ano), 2 e no. 50, 21 de
Agosto, 1864 (1o ano), 1.

'.n4" Fotha ao sL/, n,. d2,13 de Novembro, 1864 (2o ano), 1.

l'.^Folha do Su/, no.71,11 de Janeiro, 1865 (1o ano), 1.
'*,' ADE- Correspond6ncia da CME, 1865, no. 3, fls. B8-g3.
:'" ADE - Correspond6ncia da CME, 1865, no. 13, fls. 89v
3aa Depois de uma primeira tentativa frustrada de elaborar um projecto de abastecimento de
6gua para cidade em 1890, solicitada pela Cdmara Municipal d Direcgdo Distrital de Obras
P0blicas e inviabilizada por falta de t6cnicos e dotagSo orgamental, o problema s6 ficou
resolvido a 4 de Junho de 1933, com a inauguragSo da rede de dgua canalizada (e de esgotos)
e da Central Elevat6ria de Agua, no centro de Evora. M. A. BERNARDO - "A modernizagdo das
infra-estruturas de saneamento na cidade de Evora: as vicissitudes do processo (1890-1933)".
A Cidade de Evora, no. 5, 2001 , 274-278; A. C. de MATOS, J. PEREIRA - "Entre a
modernizagdo urbana e a preservagSo da memoria da cidade. Evora na segunda metade do
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grande campanha de reconstrugio do cano seiscentista iniciada a 27 de

Outubro de 1871 e orientada por Adriano Monteiro. Muito demorada, prolongar-

se-6 at6 1879345. De 1894 a 1900, realizaram-se mais duas reparag6es do

cano, custeadas, a t[tulo benem6rito, por particulares, nomeadamente pelo

sempre prestativo Francisco Barahona Fragoso, presidente do municipio de

1896 a 1905346. Entre as duas, por portaria de 17 de Junho de 1895, a

conservagdo e o policiamento do aqueduto foi entregue dr CAmara Municipal de

tvora3a7.

Outro dos monumentos nacionais cuja singularidade artistica e historica

lhe granjeou a defesa dos eborenses, por via da aplicagSo de cuidados em prol

da sua conservagSo, foi a Ermida de S. Brds. Erigida no s6culo XVl, a sua

singularidade residia, paru Augusto Filipe Sim6s, na elegancia da sua

arquitectura, conferida pelos contrafortes circulares e macigos, coroados por

coruch6us, e pelas ameias, que lhe davam a apar6ncia de uma fortaleza

medieval3as. Localizada fora do perimetro amuralhado, no limite Sul do Rossio,

a ermida de S. Brds havia ficado com a sua estrutura gravemente fragilizada

com a construgio da estrada que, a partirde 1863, atravessando oterreiro do

Rossio, passou a ligar a cidade d estagSo do caminho de ferro, inaugurado

nesse ano. O nivelamento do solo entSo realizado deixou "completamente

deteriorada a frente d'este notavel monumento da architectura eborense, que

ainda ha pouco mereceu a importancia de uma estampa e um artigo no Archivo

Pitoresco"3ae, designadamente as colunas da galeria que cobria a entrada, em

risco de queda. Em 1867, considerava-se ter havido uma "imperdodvel inc(ria"

na conservaglo deste monumento3so. Em Agosto de 1886, o arquitecto alemdo

Albrecht Haupt (1852-1932)351 testemunhava as deturpag6es que o tempo havia

s6culo XIX e inicio do s6culo XX". Evora Desaparecida. Fotografia e Patrim6nio. 1839...1919.
Eyora: Cdmara Municipalde tlvora, CIDHEUS, CHA,2007,73.
iii u r M. MoNTEtRo, o Aqueduto..., 1s95,227.
tou M. F. M. MONTEIRO, O 4queduto...,1995,225; M. A. BERNARDO - "A modernizagSo das
infra-estruturas...". A Cidade de Evora, no. 5, 200'1, 263.

'o'A. C. de MATOS, J. PEREIRA - "Entre a modernizagdo...". Evora Desaparecida. Fotografia e
Patrimonio. 1839...1919. Evora: Cimara Municipal de Evora, CIDHEUS, CHA, 2007, 73 (25).
ta8 "Avista-se a pequena distancia a elegante ermida de S. Braz, cujas ameias, paredes e
torrinhas, tisnadas pelos seculos, lhe ddo a apparencia das construccg6es feudaes". A. F.
SIMOES - "Rulnas...". Archivo Pittoresco, no. 36,'1 868, 281.
to" Folha do su/, no. 59, 23 de outubro, '1864 (1o ano),4.
'lo c. snsto (4o Volum e), op. cit., f . 42 e 43.
351 Albrecht Haupt, professor no lnstituto Polit6cnico de Hannover, foi o autor de uma obra em
dois volumes sobre a arquitectura do Renascimento em Portugal (Baukunst der Renalssance in
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infligido ao interior da ermida3s2, restando da decoragSo original apenas um

"rico atavio de azulejos, apresentado ainda, em parte, a t6cnica mourisca"3s3.

Por altura de uma visita do rei D. Luis d cidade, em 1889, a vereagSo

ordenou que as paredes da ermida de S. Brds fossem caiadas, a fim de

melhorar a apardncia das paredes exteriores, enegrecidas pela idade. A volta

de 1902, foi a vez do interior ser rebocado, processo que terd procurado

compensar a queda, em '1886, de grande parte dos azulejos que o revestiam e

que Haupt ainda tinha observado3sa. Ndo se pode considerar, contudo, que

ambas as operag6es tenham sido verdadeiros restauros, mesmo dentro dos

parAmetros da 6poca, pois acabaram por encobrir os esgrafitos que existiam

nos rebordos superiores das paredes do alpendre. Foram simples obras de

reparagSo. Um restauro foi o que ocorreu mais tarde, entre 1904 e 1906, a

expensas de Francisco Eduardo Barahona Fragoso e, ap6s a sua morte, de sua

vifiva, lgnacia Fernandes Ramalho Barahona3ss. As fontes sdo pouco

eloquentes relativamente a esta campanha, reduzindo as informag6es

prestadas a sua direcgSo t6cnica, da responsabilidade do Conselho dos

Mon umentos Nacionais356.

A ligagSo de Francisco e ln6cia Barahona a S. Br6s parece residir na

originalidade da sua arquitectura tardo-gotica, talvez enquanto configuragdo

estilistica da identidade da cidade, reconhecida no desenho do Asilo Ramalho

Barahona, que o casal de benem6ritos havia mandado erguer fora da cerca,

junto d Horta do Bispo, e que estava em construgSo d altura do restauro da

ermida de S. Br6s. Riscado pelo aguarelista Enrique Casanova e inaugurado

Portugat). Era um roteiro da arquitectura portuguesa do s6culo XVl, acompanhada por um
levantamento gr6fico dos exemplares inventariados. O trabalho foi elaborado entre os anos de
1886 e 1888, tendo o primeiro volume sido publicado em 1890 e o segundo em 1895, ambos
em Frankfurt. A primeira tradug5o portuguesa apareceu na folha Ser6es, de 1903 a 1909. P. A.
B. S. RODRIGUES - Patrim1nio..., 1998, 171 9.A17).
3u2 M. C. M. ATANAZIO - "lntrodugSo Critica". A nrquitectura do Renascimento em Poftugat. A.
UAUPT. Lisboa: Editorial Presenga, 1986, lV.tf'n. HRueT - A Arquitecura.,., s.0., zgs.
350 Segundo Gabriel i'ereira, quando a Ermida de S. Bris foi caiada, ter-se-6 misturado "p6s de
sapatos" na cal, o que conferiu um aspecto "pardo" ao edificio, que terS desagradado a D. Luis.
Tamb6m de acordo com o mesmo autor, aquando do desprendimento dos azulejos do interior
do ediffcio, ter6o caido fragmentos do reboco das paredes que desvendaram vestlgios de
pintura (folhagens e folhas). lnforma que a queda dos azulejos ter6 sucedido em 1885 ou 1886.
Pelo testemunho de Albrecht Haupt, que teri estado em Evora em Agosto de 1886, cremos que
os pain6is azulejares mantiveram uma relativa integridade at6 essa altura. G. PEREIRA -
lE_vora". A Afte e a Natureza em Portugal,1902 (volume l), 10.

lli n r BARATA - Evora Antiga..., tg:og, za e zt .

'uu L. M. C. ROSAS - Monumentos Pdtrios..., 1gg5, vol. ll, 265.
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em 1908, a inspiragio colhida na arquitectura da ermida e evidente no

revivalismo das ameias do frontio da entrada e dos contrafortes circulares

rematados por coruch6us que, aos pares, pontuam, conferindo-lhes ritmo e

dinamismo, as quatro faces do corpo do edificio.

A ermida de S. Brds representou a 0ltima grande empreita restauradora

dentro das balizas temporais que definem a cronologia da nossa investigagSo.

lsto poderia querer dizer que numa cidade cuja identidade se estava a

consolidar sobre a auto-consciOncia do seu alto valor hist6rico, as edificag6es

restauradas e conservadas no contexto da consagragSo do monumento

historico eram, surpreendentemente, poucas, limitadas que ficaram a uma

parcela das classificadas como monumentos nacionais em 1910. A realidade

foi, contudo, bem mais complexa. No proximo capftulo, iremos verificar como,

na Evora do s6culo XlX, preservar os testemunhos da arquitectura do passado

nem sempre passou pelos m6todos convencionais de conservagio e restauro,

mas pela sua incorporagdo numa ideia de progresso, a que serviu

controversamente de emblema e legitimagio.
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Capftulo lV

O Presente ldeal' o Pass ado como factor de Modernizagdo.

Contrariamente a leitura para que a historiografia portuguesa tem

tendido, influenciada possivelmente pela perspectiva daqueles que no s6culo

XIX tentaram defender os monumentos nacionais das demolidoras pol[ticas

municipais de obras priblicas - como Alexandre Herculano, Almeida Garrett, os

proprios Augusto Filipe Sim6es e Gabriel Pereira, ou Ramalho Ortigdotu' -, a

ideia de progresso e de modernizagio das cidades n5o se op6s

necessariamente d da conservagdo dos testemunhos materiais da memoria

historica local. E um facto incontorn6vel que, nas principais cidades e vilas

portuguesas, a implementagSo de melhoramentos urbanos e de novas

construg6es, sobretudo com a RegeneragSo (1851-1868), beneficiou da

oportunidade criada pela extingSo das ordens religiosas e pela sequente

alienagSo dos seus bens im6veis - acontecimento sempre evocado porque foi,

de facto, estruturante de todo o s6culo XIX -358, quer por interm6dio da

'u'Sobre as interveng6es priblicas destes e de outros autores em defesa a conservagio dos
monumentos nacionais durante o periodo liberal (1834-1910), ver P. A. R. S. RODRIGUES -
l_qtrimonio..., 1 998, 52-60 e 216-233,tut Embora a maioria da literatura apenas refira o decreto de 30 de Maio de 1834, que incidiu
quase exclusivamente sobre as ordens regulares masculinas - das 448 casas religiosas entSo
suprimidas, 356 eram conventos de frades -, sucederam-se, no decorrer do s6culo, at6 d lei
republicana da Separag5o do Estado da lgreja, de 20 de Abril de 1911, outras vagas
desamortizadoras dos bens das corporag6es eclesidsticas, nomeadamente em 1841,1861,
1865, 1869, 1901 e 1909. A. CASTRO - "Bens Nacionais". Diciondrio de Historia de Portugal.
Porto: lniciativas Editoriais, s.d. (volume l), 332-334; A. M. da SILVA - "ExtingSo das Ordens
Religiosas". Diciondrio de Hist6ria Relgrbsa de PoftugaL Casais de Mem Martins. Rio de Mouro:
Cfrculo de Leitores, 2000 (C-l), 232-236; L. N. E. Da SILVEIRA - "Desamortizagso. ll. Seculo
XlX". Diciondrio de Hist6ria Religiosa de PoftugaL Casais de Mem Martins. Rio de Mouro:
Clrculo de Leitores, 2000 (C-l), 60-62.
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adaptagdo de antigas edificag6es religiosas a novas e modernizadoras fungoes

seculares, quer pela disponibilidade de espago que criaram no centro dos

n[cleos urbanos para, desmanteladas as preexist6ncias, construir edificios e

equipamentos de raiz. Em povoag6es de media e pequena dimensdo, cujo

perlmetro urbano pouco ou nada se havia expandido, essa oportunidade

revelou-se fulcral para se renovarem e criarem novas centralidades. Apurdmos

je, em diferentes momentos da nossa reflexSo, como esse processo se

desenrolou em Evora.

Fechada dentro das suas muralhas at6 ao s6culo XX, Evora teve todas

as grandes alterag6es urbanas a processarem-se na malha construfda, o que

significa que implicaram, sempre, o desaparecimento de im6veis ou de

estruturas mais antigos, maioritariamente de cariz religioso, mas n6o s6, como

podemos conferir pelo que sucedeu com a torre do aqueduto do largo de S.

Francisco. Essa realidade teve tanto de inevitdvel, provocada pelas

necessidades infraestruturais que as pr6ticas da vida moderna punham ds

cidades, como de opgSo est6tica, pela vontade das elites eborenses. Estas, a

partir de finais da d6cada de cinquenta do s6culo XlX, com a pacificagio

politica trazida pela RegeneragSo e o consequente aumento do investimento

capitalista, comegou a cultivar um certo cosmopolitismo, exercido em hdbitos e

circuitos de sociabilidade, recreagSo e cultura conducentes com os padr6es de

vida da burguesia europeia, os quais implicavam novas tipologias

arquitect6nicas e infra-estruturas urbanas3se. Nao nos vamos demorar muito

mais com a caracterizagdo da natureza e da forma que as alterag6es

provocadas por essas novas viv6ncias assumiram na estrutura edificada da

cidade de Evora, pois fizemo-lo no capituto 1.7. Devemos apenas salientar que

conhecendo as suas p6ssimas condigoes de salubridade, sem redes de

esgotos e Sgua - de lembrar as descrig6es da cidade, por n6s atrds citadas,

feitas por Jtilio C6sar Machado (1862) e Martinho Antonio da Cruz (1803) -, ou

o estado adulterado, empobrecido e degradado a que tinha chegado a maioria

'ut Sabemos, gragas ir investigagdo desenvolvida por H6lder Adegar Fonseca, que a elite
econ6mica eborense da segunda metade do s6culo XlX, <independentemente da diversidade
de origens e percursos individuais>, pautou o seu estilo de vida por uma <maior abertura a
modos de viver identificados com outras elites europeias>>. H. A. FONSECA - O Alentejo no
Sdculo XlX. Economia e Atitudes Econ6micas. S. l.: lmprensa Nacional - Casa da Moeda,
1996,206-220.
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dos conventos e casas religiosas360, ainda verificdvel pelas imagens

fotogr6ficas dos dec6nios de 1870 e 1880, a que se somava a estreitezae a

irregularidade dos perfis das ruas e da arquitectura corrente, percebe-se que

Evora pudesse ser vista, sob a influOncia dos ideais oitocentistas de

saneamento, circulagSo e monumentalidade, como uma urbe at6vica, arruinada

e abandonada:

<Contem Evora grande numero de ruas estreitas, a sua maioria. E ainda
a cidade arabe, judaica, e goda nos bairros extremos, como nas freguezias
de S. Mamede e em parte das de Santo AntSo e de S. Pedro.

lnsalubres, doentias, mal cheirosas s6o essas ruas, j6 por sua estreteza,
j6 por ndo serem canalisadas em sua maior parte e talvez mesmo pelo ndo
poderem ser, por pouco declisovas e por n6o abundarem na cidade aguas
para lavagens de canosrrtu'.

Ao contrdrio do que parecerA a uma anSlise menos atenta, esta atitude

n6o comportava qualquer incompatibilidade com a afirmagSo da historia como

identidade da cidade de Evora. Pelo contrdrio, entre aqueles que defendiam a

introdugSo de melhoramentos materiais em Evora era frequente usar o passado

para os justificar, estabelecendo analogias entre o que a cidade tinha sido e o
que se desejava que viesse a ser no futuro pr6ximo. A comparagSo entre a

cidade que se pensava que Evora deveria e poderia ser, tendo em conta o seu

passado e a regiSo onde estava integrada, e a cidade real 6 um argumento

constante nos discursos favordveis ds obras de modernizagio. Em 1863,

perante a perspectiva da c6mara de Evora vir a receber o que restava do

convento e antigo pago de D. Manuel, para ali instalar alguns servigos de que a

360 Condigao que n6o se devia apenas ao seu encerramento aquando do fim das ordens
eclesidsticas. Vinha de tr6s, causada pela crise financeira que as afligia desde o s6culo XVlll e
pelos conflitos militares que haviam marcado o inlcio da cent0ria: as invas6es francesas (1807-
1811) e a guerra civil entre absolutistas e liberais. P. S. RODRIGUES - "Em Busca da Cidade
Perdida. CondigSo e destino dos monumentos hist6ricos eborenses (1834-1920)'. Evora
Desaparecida. Fotografia e Patrim6nio - 1839 ... 1919. Evora: Cimara Municipal de Evora,
Centro lnterdisciplinar de Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de
Hist6ria da Arte da Universidade de Evora, 2007, 56.tu'"Melhoramentos em Evora ll". Noticias de Evora, no. 1075, 27 de Abril, 1904, s/p. Tamb6m
se lamentava a quase inexist6ncia de arquitectura nova - <<Do Tejo para cfr domina ainda a
rotina dos antigos: a architectura de hoje 6 como a de h6 trezentos annos, tirando uma ou outra
excepg5o. / Homens ricos que podiam mandar construir formosos predios para as suas
habitag6es, deixam-se viver nas em que viveram os seus antepassados. Ndo hA estimulo, ndo
h6, talvez, demasiado bom gosto, nio hd emulagdo> - e se avangava com a ideia de demolir as
muralhas, excepto onde servisse de muro a casas e. quintais, para facilitar o crescimento da
cidade. "Melhoramentos em Evora 1". Noticias de Evora, no. 1074,26 de Abril, 1904, s/p;
"Melhoramentos em Evora lll". Notfciasde Evora, no. 1076, 28 de Abril, 1904, s/p.
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cidade precisava, nomeadamente duas salas para expor produtos e

instrumentos agrfcolas, destacava-se o simbolismo que derivava da situagdo do

pal6cio voltar a acolher, como no s6culo XVl, uma actividade geradora de

riqueza material e espiritual:

<(...): notavel coincidencial A escada e sallas por onde entraram os
portuguezes, acompanhando a Vasco da Gama com as primicias do Oriente, para
as depOr aos p6s do affortunado monarcha, que assoberbava os mares com o
poderio das suas esquadras, que era o senhor de grande imp6rio do Oriente, que
nos constituiu um povo rico, feliz e respeitado; ser6 a escada e sallas por onde
entrardo os expositores com os modestos productos da nossa agricultura, que nos
h6o de tambem constituir no futuro povo rico rico e feliz; mas esta felicidade serd
duradoura, porque se basea na liberdade, no progresso lento, mas constante da
humanidade, que della deriva, porque um povo que ndo 6 livre, nunca poderd ser
feliz>362.

A citagdo permite compreender que a perspectiva progressista nao

renegava a idealizagdo do passado. Pelo contrdrio, consumava-a no optimismo

militante do presente face ds potencialidades de desenvolvimento t6cnico,

econ6mico e social do futuro363. Salvaguardando, no entanto, que esse passado

neo se repetiria, apenas serviria de modelo a uma actualidade que o

reivindicava sedimentada em novas mundividdncias364, as do Liberalismo

portugues e europeu. Significa isto que a "destruigdo criadora", aquela que era

necesseria para a introdugdo dos melhoramentos365, nao foi aleat6ria.

Obedeceu a deliberados e elaborados principios, fazendo desaparecer as

estruturas e im6veis antigos considerados de valor secund6rio, em

conformidade com o modelo de sociedade e de comportamento que se

'u'J. GOMES, O Jornal d'Evora, no. 6, 6 de Dezembro, 1863, 1. Segundo este artigo, a
ced6ncia do Pago de D. Manuel ao municipio havia sido uma promessa de um Ministro da
Guerra progressista, o visconde de SA da Bandeira. A realizagSo de exposig6es agricolas
visava fazer com que a agricultura portuguesa salsse do seu estado de torpor. Por isso se
considerava que as exposig6es eram "as verdadeiras batalhas da moderna civilisagSo, em que
ndo ha vencidos nem vencedores, uns e outros colhem os despojos, em honra do progresso e
da humanidade".
tut ,,O grau de civilizagio de huma Nag6o reconhece-se nos seus monumentos publicos; [...]. /
Via-se que, o espirito do tempo he de progresso, e que o verdadeiro progresso fixa suas presas
no futuro, mas o seu fundamento e suas ralzes estSo no passado, e sua acgSo no presente
[...]>. "Acta da Junta Geral do Distrito de Evora de 2 de Julho". Folha do Su/: 26 (Jun), 1864, no.
42, 1.

"o M. AUGE, op. cit..81.
tuu Sobre o conceito de "destruigdo criadora" ver - -A. SANCHEZ DE JUAN - " La 'destruccion
creadora': el lenguage de la reforma urbana en tres ciudades de la Europa Mediterr6nea a
finales del siglo XIX (Marsella, Ndpoles y Barcelona)". Scrpfa /Voya. Rew'sta Electr1nica de
Geografia y Ciencias Socra/es. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 (Mai.), 2000, no. 63
(www. ub. es/geocriUsn-63. htm).
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reivindicava do passado, ao mesmo tempo que se conservava, restaurava e

destacava uma selecgdo de monumentos nacionais, tornando-os mais visiveis,

mais acesslveis para o estudo ou mais aptos a dominarem a paisagem

urbana366. O capitulo anterior focou, precisamente, os monumentos hist6ricos

que em Evora foram privilegiados com essa valorizagdo e os crit6rios que a

regeram, que pela sua coerOncia estillstica e qualidade arquitect6nica: S6,

Templo Romano, lgreja de S. Francisco, Aqueduto e Ermida de S. Brds. A

margem dessas ac96es ficaram os im6veis cujo car6cter construtivo e estillstico

nio se integrava na definigdo de monumento hist6rico ou n6o correspondiam d

idealizaglo que se fazia de Evora, a dos anos de 1400 e 1500, quando fora

sede de corte e resid6ncia de reis. Entre essas estavam todas as que haviam

sido objecto de adulterag6es profundas nas suas estruturas e que se

apresentavam esteticamente hibridas, sem um estilo artlstico reconhecivel, o

que impedia a cultura nacionalista dominante de as usar como instrumento de

evocagSo de um tempo historico particular - a ldade M6dia, por exemplo367.

Regressemos aos eleitos para nos determos naqueles que, em Evora,

receberam as mais extensas e apuradas campanhas de conservagdo e restauro

durante o s6culo xlx, o templo romano e a igreja de s. Francisco. o
entendimento do arranjo do espago urbano em volta do denominado Templo de

Diana como um factor de valorizagdo daquele monumento 6 evidente num

balango das obras realizadas na cidade desde 1860 feito pelo jornal O

Manuelinho d'Evora em 1894: "Abriram-se as ruas e construiu-se o terraplano

do passeio de Diana, aprazivel alameda e optimo ponto-de-vista, abrilhantado

pela reliquia archeologica do templo romano, e circundado por algumas das

melhores edificag6es priblicas e particulares d'Evora'368. A dignidade urbana

que as obras de restauro e as novas funcionalidades confeririam ao templo

completavam-se na proximidade, estava-lhe fronteiro "um dos mais bellos

tuu D. J. OLSEN, op. cit.,'1986, 296, 306 e 307. O autor toma como referencia a acgdo de
Haussmann em Paris, em que se procedeu, simultaneamente, a uma demoligSo e preservagSo
s-qlectiva de monumentos e conjuntos hist6ricos.
'u'P. S. RODRIGUES - "Em Busca da...". Evora Desaparecida. Fotografia e Patrimlnio - 1B3g
... 1919. Evora: Cdmara Municipal de Evora, Centro lnterdisciplinir de Hist6ria, Culturas e
Sociedades da Universidade de Evora, Centro de Hist6ria da Arte da Universidade de Evora,
2007. 55.
368 "os servigos municipaes da cidade d'Evora". o Manuelinho d'Evora, no.7o4, 1g de
Novembro, 1894 (Ano XIV), 2.
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passeios ptiblicos d'Evora"'un, o denominado Passeio de Diana, iniciado depois

da separagSo do templo do Paldcio da lnquisigio. Do mesmo modo era

entendida a renovagio da 6rea da cerca do convento de S. Francisco em

relagdo d igreja, que inclufra a construgSo do Jardim Priblico e do mercado de

D. Manuel37o, apesar da sua concretizagSo ter implicado a demoligio de grande

parte do edificio conventual. Em Novembro de 1864, noticiando as demolig6es

verificadas na cerca do Convento de S. Francisco, a Folha do Sulconsiderava-

as necess6rias d valorizagdo da igreja atrav6s da reordenagdo da drea urbana

em que estava integrada, entendida como melhoramento (inclusive em relagdo

ao enquadramento original do templo) na medida em que ao desafrontd-la dava

o devido destaque dr qualidade da sua arquitectura e d relevdncia do seu

passado:

"As obras que a ex.ma camara traz na cerca, que por ora consistem
em demolig6es necessarias, j6 mostram como poder6 ficar gracioso templo
no meio da bella praqa, que ha de fazer-se. J6 se vO que ficarl com o seu
adro independente, e mais ainda do que primitivamente o foi, porque do
lado esquerdo do templo bem se v6 que nio houve acanhamento na
edificagSo, e que foi sacrificada a construg6es com que ficou confinada,
quando valia de certo bem a pena o demolil-as para o desafrontar. Hoje
vdo a terra essas construc96es, ou as que teem reformado, e o adro do
templo ficard de muito interesse e bom effeito, e s6 elle por si dando
solemne e grandiosa magestade d futura praga"371.

De recordar ainda o sucedido em 1894 e 1895, aquando da compra do

remanescente do convento de S. Francisco por Francisco Barahona Fragoso.

Ao mesmo tempo que adquiria o corpo conventual para o demolir e levantar

tut " (...) isto e limpo, concertadas com maior perfeigdo posslvel algumas das suas partes de
construcgio que a hajam soffrido algum estrago, e em bellesada (...)". i T6o celebrado
monumento talvez o mais antigo da Lusitania, conserva-se hoje em soffrivel estado, mas com
um exterior immundo e d'alguma f6rma repellente (...). / Ora interiormente para nada serve o
templo, conforme nos consta, e 6 n'esse ponto que vamos observar o que nos n5o parece ser
de todo ocioso". M. "Variedades. Monumentos de Evora. Sua Conservagdo - seu
aproveitamento*oTemplodeDiana-oAlvitre".oAlemtejano,no. 1eno.2,12e1EdeJunho,
1866,3.t'o Esta percepgdo aparece expressa num artigo de protesto contra o abandono a que tinham
sido votadas as obras do mercado de D. Manuel nos anos finais do s6culo XIX: "Este
phenomeno de aberragdo polltica, que offendia as leis elementares do bom gosto, do decoro, e
at6 da educagSo da classe dirigente d'Evora, era agravado com o desprezo por uma lei
especial, que concedeu a c6rca do extincto convento de S. Francisco, para excutar o grande
plano de melhoramentos, em volta do grandioso templo, um dos actuaes monumentos
nacionaes, em que a arte portugueza se revela pela creagSo d'um estylo architectonico, se nos
e licito exprimirmo-nos assim em tensa linguagem technica". "Os Servigos municipaes da
cjdade d'Evora". O Manuelinho d'Evora, no. 705, 25 de Novembro, 1894 (Ano XIV), 1.

"' Folha do Sul, no. 64, 27 (Nov.) 1864 (1" ano), 3.
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uma fiada de novos pr6dios no seu lugar, patrocinava o restauro da igreja,

dirigido por Caetano da Cdmara Manuel.

Fomentando a renovagio das respectivas molduras urbanas e a abertura

de novas espacialidades, como o Passeio de Diana, a conservagSo selectiva do

templo romano e da igreja de S. Francisco demonstrava que ao passado era

possivel estar integrado no progresso e at6 ser um dos seus factores. Mas

tamb6m revelou os limites dessa inclus6o, j6 que a conservagSo selectiva

estava condicionada d logica do monumento isolado. Somente dentro deste

quadro conceptual e pelas prSticas dele decorrentes se pode afirmar, sem

ambiguidade ou contradigio, que o restauro e a conservagSo monumental

participaram das politicas de renovagSo urbana, em virtude de tamb6m

concorrerem para a melhoria do ambiente e da imagem da cidade:

<De duas ordens, sob o ponto de vista mais geral, podem ser os
melhoramentos ptiblicos: 1o - A restauragSo e conservagSo do que nos
legaram as gerag6es extintas, pelo menos de aquilo que ainda tem valor
de qualquer ordem; 20 - CriagSo de novas coisas necess6rias d vida,
ordenadas pelo crescente movimento de comodidade, resultante da luta
constante dos homens para melhorar de sorte 1...)rr"'.

A conservagSo selectiva teve ainda uma outra dimensSo fundamental para

a apropriag5o que o progresso fez do passado, caracterizada por um elevado

grau de precisSo e que consistiu na deslocagSo dos elementos e trechos

arquitectonicos de maior valor historico e est6ticot" das edificag6es antigas a

372 
<<Os servigos municipaes da Cidade d'Evora>>. O Manuelinho de Evora. Evora, 5 (Mar.) 1893,

no.619, fl. 1. Houve tamb6m quem defendesse que o contributo dos monumentos nacionais
para os melhoramentos priblicos podia passar alnda por uma reutilizagSo compativel com o
valor hist6rico dos edificios: <<Ora, n6s nio queremos somente a conservagSo ou restauragSo
dos monumentos que atestam as nossas antigas e hom6ricas gl6rias sacras ou profanas;
vamos um pouco mais longe: em analogia com o espirito do s6culo, passando d prStica, ao
positivismo, it utilidade, fisica, palpdvel, de qualquer tentamen, desejamos ardentemente e com
muita especialidade, o aproveitamento de muitos dos monumentos em questSo [...]>. Dava-se o
exemplo do templo romano que, depois de devidamente restaurado, poderia vir a receber
saraus literdrios, de teatro e m0sica nas noites de lnverno, ou uma escola popular nocturna de
desenho e lfnguas estrangeiras, com o apoio da Cdmara Municipal. M. - "Variedades.
Monumentos de Evora, sua conservagdo, seu aproveitamento. O Templo de Diana, um alvitre".
O,Alentejano. Evora: Tipografia do Alentejano, 12 (Jut.) 1866, no. 1, ft1.
"'" Veja-se como se considerava a casa da cimara da Praga Maior <pobre e acanhada para t5o
importante municipio>, d excepgdo de <tres janellas dignas de attengSo, que formam varanda
sobre a praga, e que, segundo o dizer do padre Fonseca, devem ser obra do tempo de D. JoSo
ll>; ou como a profunda transformagSo da antiga lgreja de S. Pedro em Escola Normal de
Segunda Classe, acontecida em 1884, poupou o portal g6tico, do s6culo XlV, formado por tr6s
arquivoltas e colunas de m6rmore Filipe ll. J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora".
Jornal do Commercio, no. 3935, 1 de Dezembro de 1866, 1; ADE - Governo Civil de Evora,
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demolir ou a refuncionalizar, no dmbito das politicas de melhoramentos, para os

depositar, como objectos museol6gicos, na colecgio arqueol6gica da Biblioteca

Prlblica ou para os reintegrar noutras construg6es. A reintegragSo era feita, por

norma, numa edificagio recente3Ta, provavelmente com a finalidade de a

enobrecer e garantir-lhe a legitimidade, como novidade que era, vinculando-a

ao pret6rito construldo da cidade. Funcionavam como entidades intermedi5rias

que, preservando a mem6ria da 6poca que os originara, declaravam a obra

nova como produto de um presente que ambicionava resgatar a cidade da

decad€ncia que a atingia e recuperar algum do prestigio que tivera enquanto

centro politico e cultural do reino375. De um progresso que pretendia dar a ver

as espacialidades, os equipamentos e as infra-estruturas implementadas como

o retomar de um processo historico de maior gl6ria cuja origem recuava ao

periodo que ia do s6culo XIV ao s6culo XVl, Na prdtica, acreditava-se que

apenas se estava a cumprir a fungSo operativa que os monumentos historicos

sempre tiveram enquanto redutos do passado e que foi exercido com particular

acutilAncia no s6culo XlX, em reacgSo ds r6pidas e grandes mudangas politicas

sucedidas nessa cent0ria e ds profundas alterag6es que a industrializagdo tinha

implementado nos modos de vida, principalmente nos meios urbanos376.

SecASo da Junta Geral, Livro de Actas da Comissdo Executiva da Repaftigdo Distrital de Obras
P1bticas do Distrito de Evora, Livro 1, no. 49, doc. no. 28, sessdo de 15 de Abril, 1884" , 2 f e 2
des.
374 Tamb6m houveram reintegrag6es realizadas em monumentos hist6ricos relativamente
coetdneos da 6poca do im6vel de onde as parcelas e os elementos arquitect6nicos a remontar
tinham sido retirados, talvez com o objectivo de os preservar num contexto estillstico mais
proximo do original, como se tratasse de uma esp6cie de reconstituigSo. Esta opgSo foi,
contudo, residual. Verificou-se, por exemplo, com um dos portais renascentistas do demolido
convento de S. Domingos, recolocado no edificio da antiga Universidade de Evora. P. S.
RODRIGUES - "Em Busca da...". Evora Desaparecida. Fotografia e Patrim6nio - 1839 ... 1919.
Evora: C€rmara Municipal de Evora, Centro lnterdisciplinar de Historia, Culturas e Sociedades
da Universidade de Evora, Centro de Hist6ria da Arte da Universidade de Evora, 2007, 59.
37s Ao escrever sobre a abertura da estrada que ligava a cidade de Evora 2r estagSo de caminho
de ferro, em fase de conclusSo no m6s de Dezembro de 1863, um articulista de O Jornal
d'Evora afirmava que a cAmara n6o tinha desistido de fazer com que a cidade voltasse a ser a
terceira do reino. Defendia, por isso, o apagamento de todos os elementos que lembrassem as
dificuldades que se haviam imposto ao progresso, como, por exemplo, a chamada "casa do
peso", localizada no Rossio de S. Brds, logo ir direita da porta do Rossio. Era uma "especie de
alverque" que atestava "o fossilismo e antigas inconveniencias", n6o devendo ficar ali, concluida
a estrada, "aquella recordagSo miseravel de indolencia e ignorancia". "Estrada da cidade 5 gare
do caminho de ferro". O Jornal d'Evora,6 (Dez.) 1863, no.6,2. Previa-se que a estrada fosse
patrulhada d noite e que tivesse candeeiros que a iluminassem. "Fomos ouvidos". O Jornal
d'Evora,27 (Dez.) 1863, no.9,3.
3'6 D" facto, no Portugal oitocentista, apesar esta de ser uma atitude cultural frequentemente
identificada com os primeiros ide6logos do liberalismo e com a GeragSo de 70, a apropriagSo da
hist6ria como principal meio de superagSo das crises politicas, sociais e morais foi
culturalmente estruturante. A hist6ria tanto serviu para preparar os cidadSos no sentido de uma
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ldentificamos a intencionalidade que acabdmos de expor na reintegraglo

de um portal renascentista salvo da demoligio do convento de S. Domingos,

ocorrida faseadamente entre 1835 e 1842, na entrada do cemit6rio priblico de

Evora, acolhido na antiga cerca do convento extra-muros de Nossa Senhora

dos Rem6dios em 1840, a enobrecer a sua principal entrada377. Um portal

rococo e uma gdrgula ou quimera do convento do Espinheiro, vendido a
particulares logo a seguir d extingSo das ordens religiosas3Ts, foram adaptados

ao chamado Pal6cio Barahona, projectado por Giuseppe Cinatti. O portalficou a

emoldurar a porta exterior que dava acesso ao jardim da resid6ncia e a gSrgula

foi colocada a ornamentar o tanque desse mesmo jardim.

O italiano Giuseppe Cinatti ainda dirigiu uma outra reintegragSo em

Evora, esta mais inventiva e po6tica, a das janelas e portais tardo-g6ticos

retirados do Paldcio do Vimioso3Te aquando de uma remodelagSo do edificio

nos anos quarenta do s6culo XlX, nas ruinas fingidas do Jardim Pfblico, por

volta de 1866380. Recriada junto ao que restava de um trogo da cerca nova, a

acgSo em prol de mudangas politico-sociais como para legitimd-las se concretizadas. O
processo implicou sempre a idealizagSo de certos periodos hist6ricos e a evocag5o dos seus
m6ritos, a ldade Media e o da expansSo ultramarina, de maneira a constitui-las como exemplos
dirigidos aos portugueses do presente, para que estes pudessem recuperar e actualizar os
valores que outrora tinham transformado o reino num imp6rio. Deste modo, desenvolveu-se um
verdadeiro culto da pdtria e da identidade nacional, esp6cie de religiosidade civica que visava a
recuperagio da ventura perdida. Os monumentos hist6ricos, porque participam do presente e
do passado em simultAneo, tiveram a fungSo pedagogica de representar e veicular pedaqos
concretos do que essas 6pocas idealizadas tinham sido, encaradas como verdadeiros paraisos
perdidos, modelos de comportamento e de indole a recuperar. P. A. R. S. RODRIGUES,
Patrimonio..., 1998,400 e 401.

"' J. M. A. NOGUEIRA - "Algumas horas em Evora". Jornal do Commercio, no.3g38, 5 de
Dezembro de 1866, 1;A. S. d'A. B. de Pinho LEAL, op. cit.,94; T. ESPANCA-"Convento de
Nossa Senhora dos Rem6dios". A Cidade de Evora, no. 5, Dezembro, 1943, 87; L. M. N.
CAROLINO - "A cidade dos mortos - um espelho da sociedade dos vivos. Estrat6gias de
afirmagSo social no cemit6rio de Na Sr.a dos Rem6dios de Evora. 1840-1910".20 Encontro de
Hist1ria Regional e Local do Distrito de Poftalegre. Actas. Lisboa: Associag5o de Professores
de Hist6ria, 1996,271.
"t Com excepgdo da igreja do convento. Grande parte das telhas, das madeiras e dos
mirmores desapareceram ent6o. P. S. RODRIGUES - "Em Busca da...". Ilvora Desaparecida.
Fotografia e Patrimonio - 1839 1919. Evora: C6mara Municipal de tlvora, Centro
Interdisciplinar de Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de Hist6ria
d-a Arte da Universidade de Evora, 2007,57 e 59.t7'A data precisa da remodelagAo do Pal6cio do Vimioso durante o s6culo XIX 6 incerta. A
probabilidade de ter ocorrido nos anos quarenta adv6m de terem sido trasladados uns arcos
daquele pal6cio paa a casa da Cimara por essa altura, talvez por Cunha Rivara. "Ruinas

ftpSiOas no passeio publico d'Evora". O Manuelinho d'Evora, no. 46, '1.

""" "Ao pOr do sol sdo de um magico e delicioso agradar as ruinas fingidas com lindissimas
janellas, portados e columnas manuelinas, que pertenceram aos pagos do bispo d'Evora D.
Affonso de Portugal, e que, transformados em moderna habitagSo, ainda existem defronte da
56". Rofetro da Cidade de Evora...,7. 1866 6 o ano da concessSo da autorizagdo do presidente
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ruina de Cinatti aproveitou ainda uma torre da muralha, transformando-a num

mirante381.

Apelidadas de "pittoresco espectaculo", as Rulnas Fingidas do Jardim

P0blico de Evora acentuavam o car6cter romdntico daquele espago, quer pelo

ambiente dramdtico que criavam382, dai o adjectivo cenogrdficas ser recorrente

nos autores que as abordaramtE3, quer pela sua capacidade de fazer despertar

a imaginagSo de um passado idealizado em quem as contemplava - e aqui 6 de

imaginagdo que se trata, mais que evocagdo, j6 que a natureza incompleta do

proprio conceito de ruina tem precisamente esse proposito, de deixar-se

completar pela divagagSo de quem a observasse. O reconhecimento ou

conhecimento implicito de que se tratava de uma recreag5o com elementos

deslocados do Pal6cio do Vimioso, mandado construir fronteiro d 56 pelo bispo

D. Afonso de Portugal e a proximidade com a Galeria das Damas, que ficara

dentro da 6rea do jardim, acentuavam a sua fungio de intermediSrio temporal:

"Em vista das janellas e portaes, feitos de arcos de granito bem
lavrado, assente em columnas de marmore, julgard que que tem diante de
si os restos de uma das muitas casas apalagadas que em tempo de D.
Manuel se edificaram em Portugal, e particularmente em Evora. E se o
viajante souber que a proxima galeria, sob cuja arcada passou, pertenceu
aos pagos reaes, convencer-se-ha, sem dfvida, de que de uma parte
d'elles ficaram as ruinas que observa. Reconstituir-lhe-h6o entSo a
phantasia as antigas salas ricas, de tectos esculpidos, de marmores
cinzelados, de alizares de azulejos, de pinturas a fresco ou de pannos de

da C6mara, Antonio Potes de Campos, para a composigio das ruinas. A. F. SIMOES -
"Ruinas...". Archivo Pittoresco, no. 36, 1868, 281 e282.
'u' c. BASTo (3o Volume), op. cit.,f .7s.
382 'Ao forasteiro que entra ao descair da tarde no passeio publico de Evora, e, deixando a rua
central, s6be d direita, pela que, por meio de multiformes canteiros floridos e verdejantes,
conduz 6 arcada da galeria, deparam-se-lhe de subito, em deleitosa perspectiva, as ruinas
fielmente representadas na gravura hoje publicada. As sombras do crepusculo avangam jd dos
recantos mais profundos pelas paredes interiores, esvaecendo as f6rmas e as cores dos
objectos; por6m as ameias da torre, curvas caprichosas dos muros desmantellados, as
columnas e as voltas recortadas das janellas destacam ao vivo no horisonte, que tinge de
prirpura e rosas o sol recem-escoudido por detraz dos monticulos de S. Bento". A. F. SIMOES -
"Ruinas Fingidas no passeio publico d'Evora". O Manuelinho d'Evora, no.46 (Ano ll), 1. Texto
parcialmente publicado e gravura (de Jose Sebastiio Limpo Esquivel) reproduzida no Archivo
P^ittoresco (no. 36, 1868, tomo Xl, 281 e282) e no Passafempo (1901). J. ROSA, op. cit.,478.
'o'uAs ruinas foram artificiosamente fabricadas. Fingiu-as um engenhoso artista, n5o em a t6la
do painel ou nos bastidores do theatro, mas alli, no campo, em vulto e t5o reaes como as
arvores que as cercam, as trepadeiras que as vestem, ou o ceo em que se desenham elegantes
e graciosas. Excepto a torre e algum pedago de muro, tudo o mais alli foi posto sob a
phantasiosa direcgSo do sr. Jose Cinatti. Parece que pertendeu e logrou tornar palpavel e ndo
ficticia, para lhe redobrar o encanto, a mais esplendida e maravilhosa scena que para o theatro
poderia com o seu pincel de magico e de poeta'. A. F. SIMOES - "Ruinas Fingidas...". O
Manuelinho d'Evora, no. 46 (Ano ll), 1.
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raz. Figurar-se-lhe-hao nas janellas, debaixo dos refolhos dos capiteis, as
damas da corte del-rei D. Manuel, e da parte de fora, em pequena
distancia, algum gentil cavalleiro enamorado a ladear galhardamente no
fogoso ginete, que n6o o deixa demorar tanto quanto deseja.

A ligio da historia e da archeologia portugueza nio serviu ao nosso
forasteiro sendo para imaginar novella, em quanto pensava restituir
algumas paginas do passado sobre documentos de inconstestavel
authenticidade. Quantas se n5o escreverSo assim!"384.

A sua incompletude, a sua aparente fragilidade, a sensagao de finito que

transmitem contrastam com os elementos naturais da paisagem, com a

organicidade da vegetagSo, sinais da espontaneidade e da fertilidade da vida

que acentuam a artificialidade civilizacional e a transitoriedade da rulna,

simbolo maior da passagem do tempo385:

"Logo ao p6 da torre, as ruinas fingidas, com os muros meio derruidos
e os arcos troncados, e mais adiante as ruinas verdadeiras dos pagos
reaes destacam mui graciosamente por meio das mantas de verdura. As
ruas tortuosas, deseguaes, irregulares, correm como que abertas ao
natural 5 roda dos lagos, feitos de pedra brutesca; dividem os canteiros,
povoados de arbustos e plantas herbaceas; contorneiam os esteveaes e
luzernaes, orlados de ailandos, cycomoros, amoreiras e platanos; e
cercam as boscagens de cedros e pinheiros esbeltos e vigosos.

No meio d' esta vegetagSo alegre e animada erguem-se, tristes e
melancolicas, as ruinas, como reliquias venerandas do passado que m6os
piedosas engrinaldassem de verdura e de flores"386.

As rulnas recriadas pelo arquitecto italiano foram, no entanto, alvo das

crfticas de Ramalho Ortigdo e Fialho de Almeida, n6o tanto pelo objecto

inventado, mas pela ironia que perpassava da invengSo de umas ruinas fingidas

numa cidade que abandonava d degradagio fisica e demolia muitos dos seus

monumentos. Para Ramalho Ortigio:

"A CAmara de Evora, vangloriosa no pelintrismo das suas inovagOes,
bota abaixo os mais venerandos monumentos da cidade; por outro lado
improvisa ruinas cenograficas no seu jardim priblico, armando com
trepadeiras e malvaiscos grupos sentimentais de velhas colunas postas de
perrl?S para o ar nesse efeito de bordado a cortiga ou a miolo de figueira;
[...]"tt'.

1li n f SIMOES-"Ruinas Fingidas...". O Manuelinho d'Evora,no. 46 (Ano il), 1.
385 "No meio d'esta vegetagio ilegre e animada erguem-se, tristes e melancolicas, as ru[nas,
como rellquias venerandas do passado que mSos piedosas engrinaldassem de verdura e de
!l^qres" A. F. SIM0ES - "Ruinas Fingidas...". O Manuetinho d'Evora, no. 46 (Ano ll), 1.

lll "nuinas Fingidas no passeio pubtico d' Evora". o Manuetinho d' Evora, nb. +o lAno il;, t.
'u'R. oRTtcA6, op cit., gs.
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Fialho de Almeida reiterava Ramalho OrtigSo dizendo que as rufnas de

paldcio gotico fingidas por Cinatti, por terem sido levantadas numa cidade onde

as verdadeiras eram "duma impondncia a ancher de assombro o mais

romanesco peito de touriste", ridiculizavam a mem6ria do arquitecto italiano388.

Vimos como ao perorar-se sobre as Rulnas Fingidas, se aludia tamb6m

ao paldcio de D. Manuel como outro dos factores que tornavam o Jardim

Priblico "lind[ssimo" e "muito mais curioso que o da Estrella" em Lisboa3se. No

infcio do s6culo XlX, este pal6cio de D. Manuel ou Galeria das Damas (ou

Trem) consistia num pavilhSo de planta rectangular, com dois pisos, telhado de

duas Sguas e, a marcar a entrada, ao centro da fachada nascente, torreio

quadrangulado com escadaria lateral de acesso, loggia, tr6s janelas de peito

rectangulares (apilastradas e com front6es de vieiras) e cobertura em forma de

coruch6u gomado. A face sul, voltada para a muralha, era rematada por uma

galil6, composta por cincos arcos em ferradura, que seria utilizada como

terrago. Todos os restantes vios do edificio, com excepgdo dos arcos da loggia

e das pequenas aberturas que pontuavam as paredes, estavam entaipados,

subsistindo apenas, embebidas na alvenaria, as molduras de antigas janelas

manuelinas, os mastros ou os toros circulares que as ladeavam e o relevo de

algumas pilastras das arcarias originais. Era esta galeria que fechava, como jd

temos considerado, um dos extremos do convento e pago de S. Francisco de

Evora, o oposto ao da igreja e que com esta ser6o os 0nicos corpos a serem

poupados ds vagas de demolig6es que atingiram, ao longo do s6culo XlX, o

complexo de que eram parte integrante. Tal como sucedera com a igreja, a sua

valorizagdo e posterior classificagdo como monumento nacional garantiram-lhe

a sobreviv6ncia. Em 1849, um pequeno artigo publicado na Revisfa Popular

identificava, em redacAio ing6nua, o principal crit6rio dessa valorizagdo, o da

sua traga tardo-gotica, ent6o entendida apenas como gotica, e das

semelhangas que tinha com os principais monumentos da nag6o: os mosteiros

da Batalha e de Santa Maria de Bel6m3no. Quinze anos mais tarde, apesar dos

'uu F. de ALMETDA (2002), op. cit.,21.
"' C. BASTO (2o Volume), op cll, fls. 48 e 49; C. BASTO (3o Volume) , op. cit., f:.74.
3e0 "O mais leigo observador reconhece e admira no mimoso do trabalho, no airoso das f6rmas,
no primoroso dos lavores, as mesmas m6os que ergueram a Batalha, Santa Maria do Olival e
Belem, esses grandiosos monumentos da arte christ6, no nosso paiz". A gravura que o texto
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"accrescentamentos, mutilagOes e emplastamentos" que o desfeavam", era

considerado um monumento arquitectonico de "grande prego" porque as suas

"velhas paredes", "janellas e escadas de marmore" recordavam "uma das

epocas mais brilhantes da historia portugueza", em que a cidade de Evora foi

"poderosa e florescente, c6rte de reis, residencia de sabios illustres"3el. Razao

pela qual foi deixado que fosse assimilado pelo Jardim P0blico3e'. Ao s6-lo

tornou-se, tamb6m, num exemplo como o progresso podia apropriar-se, sem os

destruir, os documentos materiais da hist6ria. A sua biografia posterior

demonstrar6 que os monumentos podiam ser um factor de modernizagdo,

tornando-se a Galeria das Damas no prot6tipo mais completo, elaborado e

explicito desta atitude para com a arquitectura do passado.

Sabe-se que a Galeria das Damas esteve concessionada ao ex6rcito

desde antes de 1834, existindo ali um dep6sito militardo Conselho de Guerra.

Esse usufruto detido pelos militares manteve-se at6 1864, como comprovam

uns orgamentos para obras no denominado "Trem" da cidade de Evora

elaborados pelo Real Corpo de Engenharia em 18503s3 - a Fotha do Sut

asseverava que serviria de "palheiro e hospital de cavallos" 3e4 - e o parecer

que a ComissSo de Guerra do parlamento teve de dar sobre a ceddncia da

posse do pago de D. Manuel ao municipio eborense, a 2 de Maio de 18643e5.

Havia sido a pr6pria Cdmara de Evora a requerO-la em Abril desse ano,

fundamentado a sua pretensao em sessSo parlamentar com a necessidade de

"acommodagio para servigo da municipalidade" e o empenhamento que tinha

no "aformoseamento da cidade", salientando as vantagens que decorriam de

uma medida que se acreditava capaz de conservar e melhorar o edificio

enquanto monumento e rentabilizit-lo com fung6es entendidas como adequadas

legendava havia sido realizada por Barreto a partir de um esbogo, copiado do natural, de
Mendes-Leal. "Evora - Galeria dos pagos reaes". Reylsfa Popular, no.48, 27 de Janeiro, 1849,
377.

lnt Folha do Su/, no. 62, 13 de Novembro, 1864, 2.tt' Para Joana Esteves da Cunha Leal, a presenga da Galeria das Damas permitiu que Cinatti
prescindisse da construgSo de quaisquer pavilh6es no jardim. J. E. da C. LEAL - Giuseppe
Cinatti..., 1996, 274.tt'Datados de 7 de Outubro e 6 de Novembro de 1850. AHM - Propriedades e lnstalag6es
Militares. Obras em Geral, Cx. n.o 22, Dlvl3l2ol22l43 (4 fls.) e DlVl3l20l22l44 (6 fls.).

ll^lfuna do Sul, no. 62, 13 de Novembro, 1864 (2o ano),2.'
"t Dierio das Corfes Geraes e Extraordinarias'da Nagao Portugueza, Acta no. 99,22 de Maio,
1864,1675 e 1676.
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ds especificidades da sua arquitectura e antiguidade3eG. O motivo do empenho

da CAmara em conseguir a posse da Galeria das Damas e de lhe atribuir uma

mais condigna utilizagSo decorria certamente de este ter sido abarcado pelo

Jardim P(blico, depois de separado do corpo conventual por volta de 1859.

Com o requerimento aprovado pelo parlamento e deferido pelo governo,

a propriedade da Galeria das Damas, com os terrenos anexos, 6 concedida d

Cdmara Municipal de Evora pela carta de lei de 25 de Junho de 1864 - que em

concreto, como referimos no cap[tulo anterior, entregava a posse total do que

restava do complexo arquitect6nico do convento e do pago de S. Francisco d

edilidade. O decreto, no entanto, cedendo no solicitado pelo municipio, mas

tamb6m prevenindo e tentando refrear qualquer interpretag6o mais livre da

refuncionalizagdo criteriosa que era autorizada, impunha que o restauro dos

restos do palScio lhes desse um destino que n6o prejudicasse a sua

conservagao3sT.

A CAmara cumpre o disposto na carta de lei realizando obras no edificio,

dirigidas pelo mesmo arquitecto do Jardim Priblico, Giuseppe Cinatti3es. Estas

decorriam jd antes de 1867, como atesta um testemunho da 6poca3es. Nesta

fase, incidiu-se sobretudo na ala Sul do piso superior, na reabertura de dez

janelas geminadas de arco em ferradura, suportado por colun6los de m6rmore,

e no r6s-do-ch6o do flanco Norte, onde foram desobstru[dos os arcos primitivos

3e6 "Aquelle edificio denominado Trem que foi palacio de El-Rei D. Manuel, assim como o
convento e cerca de S. Francisco, estSo de tal maneira dispostos que ndo servem nem podem
servir para nada vantajosamente, a nio ser em beneflcio da camara municipal; para construir
uma praga, abrir uma rua, ampliar o passeio publico, respeitando, melhorando e conservando o
que 6 monumento, e aproveitando, o que 6 aproveitdvel seja, para casa de audiencias judiciaes
e escolas. Nenhum outro destino pode ter, ao menos de igual vantagem". TranscrigSo de uma
citagSo do parlamentar Calga e Pina. Di1rio das Corfes Geraes e Extraordindrias da Nagdo
Portugueza, Acta no. 99,22 de Maio, 1864, 1676.
'"' Folha do Su/, no.62,13 de Novembro, 1864 (2o ano), 2; J. M. de C. N. L. e VASCONCELOS
- CollecAdo Official de legislagdo portugueza, ano de 1864. Lisboa: lmprensa Nacional, 1865,
324.

"u c. BASTo (2o Volume), op. cit.,f .4g.
3ee " [...]o palicio de ElRei D. Manoel de architectura manoelina, estavam-o a arranjarpois se
achava em bastante ruina, tinha as janellas tapadas de pedra e cal, era uma verdadeira miseria
este pal6cio, hoje n5o, pois lhe appareceu o seu salvador que foi o grande pintor Cinati a quem
Evora deve muito".

"Direi eu agora; 6 verdade que at6 aqui tem estado em estado de abandono este
monumento, mas hoje n5o visto ter o Cinatti tomado a sua conta; os trez arcos por baixo do
paldcio est6o rotos e serve de passagem d'um a outro lado do passeio, v5o vasar as janellas e
acabalas e arranjar o p6rtico que 6 na realidade uma verdadeira belleza, a roda d'esta galeria
estdr tudo arborisado, e para futuro deverd ser lindo e at6 respeitavel este passeio conservando
no seu seio uma belleza como 6 a galeria dos Pagos Reaes." C. BASTO (3o Volume), op. cit.,
f|s.,74,75, 86 e 87.
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que, abertos, configuraram uma alpendradaaoo. As janelas do piso nobre

aparecem je completamente desentulhadas numa fotografia, sem autoria

identificada ou datagdo concreta, mas certificadamente da segunda metade do

s6culo xlx401, de um recanto do Jardim Priblico, do lago que ali existiu,

enquadrado pela fachada da Galeria das Damas. A alpendrada completamente

desobstruida pode ser vista numa gravura publicada no Archivo Pittoresco em

1 g69402.

No ano seguinte, Cinatti desentulhou os vSos em arco de volta inteira da

ala Norte da Galeria, a suportada pela alpendrada, e avangou para o arranjo do

seu interior. Uma outra imagem fotogrSfica da fachada do pavilhSo, da autoria

de J. Laurent, datada precisamente de 1869, em que 6 possfvel ver, no piso

superior ou nobre, a ladear o torreio axial, desobstrufdos, uma das janelas

manuelinas e um dos arcos de volta inteira, junto do qual ainda estava um

andaime erguido, certifica a ocorroncia desta campanha de obrasao3. os
trabalhos na Galeria das Damas prolongaram-se at6 depois de 1870, por motivo

de ter sido nesse data que foi apresentado, em sessdo camardria, um projecto

de Cinatti para instalar o tribunaljudicial da cidade no segmento Norte daquele

pavilhdo, enquanto o Sul ficava para sala de exposigOes industriais e reuni6es

priblicas, as funcionalidades condignas a que o decreto de 1864 obrigavaaoa. o

oo0 "Obras municipaes". Folha do Sul, no. 90, 22deMargo, 1865 (2o ano), 3.*' AFE - CME0294. Propriedade do Arquivo Fotogrdfico da Cdmara Municipal de Evora,
considera-se que 6 uma fotografia anterior a 1863. Pelos factos expostos no corpo do texto e
considerando que Cinatti iniciou a sua intervengio na Galeria das Damas depois da carta de lei
de 25 de Julho de 1864, estamos convictos que serd mais correcto situ6-la cronologicamente
entre os anos de 1865 e 1868.
'o'A gravura foi feita por Alberto, a partir de um desenho de Leipolde. Archivo Pittoresco, no.6,
1868, tomo Xl, 41.
oot lmagem fotogrdfica propriedade do Instituto del Patrimonio Historico Espafiol, Archivo
Fotogrifico Ruiz Vemacci. Ver C. ALMEIDA (cord. Edit.) - Evora Desaparecida. Fotografia e
Patrim1nio - 1839 ... 1919. Evora: Cimara Municipal de Evora, Centro lnterdiscipiinar de
Hist6ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Evora, Centro de Hist6ria da Arte da
Universidade de Evora, 2OO7 , 118 e 1 1g.too O plano de Cinatti visaria, possivelmente, substituir o tribunal estabelecido no antigo
refeit6rio e anexos do convento de S. Francisco desde cerca de 1845. O grau de degradag-o
atingido por este convento em meados da d6cada de 1860 ter-lhe-5 retirado a dignidade
necess6ria para continuar a receber uma sala de audiBncias judiciais, situagdo que levou um
juiz local a recusar-se a constituir o tribunal numa casa que n6o passava de uma "espelunca
indecente" para "taes actos, e at6 insalubre". A adaptagio da Galeria das Damas para o instalar
tinha a finalidade de suprir esta falta, "indesculpavel nos tempos que correm tio propensos de
id6as de commodidade, conforto e luxo". A 20 de Novembro de 1871, as actas das reuni6es
camar6rias registaram a entrega pr6xima de um conjunto de colunas e mais pegas nio
especificadas, realizadas em Lisboa pela firma de canteiros de Ant6nio Moreira Rato, para o
restauro dos pagos de D. Manuel e construgdo do TribunalJudicial. Di1rio das Cortes Geraes e
Extraordindrias da Naglo PorTugueza. Acta no. gg, 22 de Maio, 1864, 1676: ADE - Livro de
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projecto de Cinatti devia ser realizado em articulagio com o restauro do templo

romano, efectivado nesse ano, de fei96o a poder aproveitar alguns dos

materiais dali retirados na adaptagio do espago ds novas instalag6es

forensesaos.

Das duas novas funcionalidades previstas para a Galeria das Damas em

1870, apenas a do museu arqueol6gico Se ter6 concretizado'ou, sendo

imprecisa a utilidade do piso nobre at6 ao lnverno de 1881, quando parte da

cobertura abobadada do pavilh6o abateu. No rescaldo do incidente,

aproveitando os danos verificados na estrutura da antiga galeria, a Junta

Distrital conseguiu autorizagdo camardria para criar ali um Museu de Produtos

Naturais e lndustriais (Exposigdo Distrital Permanente), tentativa malograda de

criar um Gabinete Etnogrdfico, mas que cumpria uma das utilizagOes atribuidas

ao segmento Sul em 1870. Por considerar que era um corpo estranho d

estrutura original do edificio, "brutalmente collocada sobre as paredes d'aquella

elegante edificag6o", o plano da Junta Distrital previa a extracaio do que

restava da ab6bada danificada e a sua substituigSo por uma cobertura mais

Iigeira e em harmonia "com o estylo architectonico do edificio" a07.6 engenheiro

Adriano Augusto Monteiro ficou encarregado de elaborar o projecto de

remodelagdo do im6vel, apresentado logo no ano seguinteaos'

Actas da Cilmara Municipat de Evora, no. 73, 1869-1872, sess6o de 20 de Novembro de 1871,

fl. 157; A. F. SIMOES - "Restaurag6es arquitectonicas em Evora". O Commercio do Porto, 7

(set.) 1870, no.214,1; L. ROSAS -MonumentosPdtrios..., 1995(vol. ll),',l10; J. E. daC. LEAL

- Giuseppe Cinafti..., 1996, 279.
oou " [...1'esta obra que tem um fim duplicado e urgente fosse feita debaixo da direcaSo do

esclaiecido autor do plano e que se comegasse logo que fosse posslvel e em seguida a obra do

templo de Diana para desta se aproveitarem os materiais convenientes [...]".ADE - Livro de

Actas da Cdmara Municipat de Evora, no. 73, 1869-1872, sessdo de 20 de Junho de 1870, fls.

79v-80. Tambem em consondncia com as obras do templo romano, como referimos antes, os

esp6cimes epigrdficos da colecgdo da Biblioteca Pfblica foram transferidos para o piso terreo

da Galeria das Damas, por sugestio de Augusto Filipe Sim6es, constituindo-se ali o Museu

Aroueol6oico do Cen6culo.
oou'ConclJsao a que chegamos pela existOncia do projecto para um novo tribunal, a construir de

raiz na extremidade do que restava do convento de S. Francisco, da autoria de Caetano da

Cimara Manuel e datado de 1874 (ver capitulo 1 .7).
oo' O Manuelinho de Evora, no. 21,7 de Junho, 1881, 1.
oou J. pEREIRA - A lnteruenq1o dos Engenheiros e Condutores de Obras Plblicas na

Modernizagdo da. Cidade de Evora'. Evora, 2005. Dissertag5o de Mestrado apresentada d

Universidade de Evora, texto policopado.

366



A campanha de remodelagSo decorreu de 1883 a 188740e , tendo sido

objecto de nova orgamentagio em 1884 e 1886410. A sua execugdo resultou na

elevag6o do edificado, que passava a tr6s niveis exteriores, aos quais

correspondiam dois pisos interiores. Os algados mantinham-se divididos por

oito tramos, separados por contrafortes e colunas ou colunelos. No nivel

interm6dio, no segmento a Norte do torreio, cada tramo era agora rasgado por

tr6s janelas em arco (duas nas fachadas extremas), geminadas e corn caixilhos

em ferro. No segmento oposto, foram conservadas as janelas duplas de

arcatura e moldura manuelinas, mas com os v6os fechados com caixilhos de

metal e vidro. O riltimo nlvel, o superior, correspondia a uma infra-estrutura

quase totalmente em ferro fundido, com excepgSo das colunas e dos cunhais

de alvenaria, destacando-se os tramos rasgados por amplos janel6es formados

por um arco abatido, preenchidos nos vSos com grelhas de metal recoftado e

vidro. Foram ainda acrescentados platibandas, front6es triangulares -
assinalados, nos timpanos, por pequenos oculos trilobados -, quadrif6lios com

cruzes de Cristo inscritas, uma torre semi-circular paralela, no algado oposto, ao

torreio original e, a rematar a cobertura, um lanternim tamb6m ern ferro forjado,

oot Com as obras do paldcio, a colecgso epigriifica que viera do templo foi transferida pa,;a a
Biblioteca PUblica. J. A. CORREn, op cit.,174 e 178. A 17 de Janeiro e a 6 de Margo de 1883,
o concurso parua construgSo completa da nova cobertura do pal6cio de D. Manuel (vigamento
de madeira, assentamento das ferragens, montagem de todo o sistema e a colocag6o da telha)
foi anunciado na imprensa pela CAmara Municipal de Evora. A 22 de Janeiro, a imprensa
tamb6m anunciou a contratagSo de mio-de-obra para a mesma finalidade. De Agosto a
Novembro, sdo realizados os trabalhos de carpintaria pelo mestre eborense Jos6 Maria da
Silva. Jd em 1884, no dia 21 de Fevereiro, a empreitada da estrutura met6lica envidragada para
as arcadas superiores, para a escada e para a clarab6ia do vestibulo nobre 6 contratada d
portuense F6brica FundigSo do Douro - Luis Ferreira de Sousa Cruz & Filhos. ADE - Governo
Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, Livro 1, no.56, docs. 17 (1f1.),99 (7 fls.),326 (2 fls.);
ADE - Governo Civil de livora, Secgdo da Junta Geral, Livro 1, no. 113, doc. s.n (1f|.).
o'o Em relat6rio dirigido ao presidente da Junta Geral de Obras P[blica no dia 1 de Maio de
1884, Adriano Augusto Monteiro solicita que se ordenasse a realizagSo de dois orgamentos
suplementares, um de 2 000.000 r6is para a cobertura e outro ainda indefinido para a
concretizagSo da obra. A razlo desta reorgamentagdo estava na diferenga entre os 1 596.836
r6is atribuidos anualmente para a obra e o custo real dos desenhos e da estrutura met6lica
envidragada encomendada ii F6brica Fundigdo do Douro, no valor total de 3 172.800 r6is. ADE
-Governo Civil de Evora, Secgdo da Junta Geral, Livro 1, no. 505, doc. 80 (3 fls.). O segundo
orgamento foi apresentado porAdriano Monteiro a7 de Agosto de 1886. ADE - Governo Civil
de Evora, Secgdo da Junta Geral, Livro 2, A. A. da S. MONTEIRO, Mem6ria justificativa do 20
Orgamento suplmentar para as obras do pal1cio de D. Manuel. Destinado a exposigdo distrital
permanente, 1886, no.424, doc.65 (5 fls.).
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como se de um mirante se tratasse. No torreSo, a escada lateral primitiva foi

substituida por uma escadaria de duas faces e um balcao frontaisall.

Ainda a obra n6o estava totalmente terminada, em Margo de 1885, e jd o

Progresso do Alentejo a dava como fruto de uma "imaginagdo desvairada em

manifesta desarmonia com todas as regras da arte e perspectiv^"412. O

cen6grafo e arquitecto italiano Luigi Manini (1848-1936)413 referiu-se-lhe como a

"estufa que est6o pondo em cima dos pagos de D. Manuel"al4 . Para o escritor

Fialho de Almeida, o ediflcio "reposto no <<conforto moderno>)" era fruto de uma

"arquitectura burocrdtica", em que d estrutura primitiva havia sido sobreposta

"uma esp6cie de gaiola ou estufa, com colunas d6ricas, pequenas pilastras de

ferro" e a cobertura de telha escarlate decorada com "rendinhas de ferro

forjado, pintadas a 6leo". A escada antiga fora substituida por uma de "f6brica

de conservas, reservada por sua gradezinha da fundigSo Colares". As janelas,

com os vidros presos por "grelhas de ferro forjado", tamb6m estavam sujeitas

ao "regfmen das rendinhas e arabescos que j6 tinhamos visto no telhado"a15.

Por sua vez, Adriano Monteiro n6o compreendia as reacgOes dos que o

acusavam de "tio grande heresia artist[ca [...], de [...] tamanho erro". Pois, para

ele, a reconstruqio da Galeria das Damas tinha o m6rito de "transformar em

coisa 0til as ruinas de pouco que existia dos antigos pagos reais de Evora", o

que acabava por ser uma aproximagSo modesta do que se costumava "fazer

nos centros de grande civilizagio por motivos de efeito transitorio, como

acontece nas grandiosas exposigOes universais" ou "nas festas nacionais".

Entendia Adriano Monteiro, enquanto engenheiro, que o aproveitamento das

vantagens construtivas de um material moderno como o ferro era a melhor

homenagem que podia ser prestada d destreza t6cnica dos construtores tardo-

medievais da igreja de 56o Francisco, capazes de levantar uma arrojada nave

o" P. S. RoDRIGUES, A. C. de MATOS - "Restaurar para renovar na Evora do s6culo XlX".
Monumentos. Lisboa: Direcgdo Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 26, 2007 (Abril),
140 e 141.
o,t,' Progresso do Alentejo, no. 155, 25 de Margo, 1885, 1.
''" Manini fez parte da equipa de artistas decoradores encarregados da ornamentagSo do
Teatro Garcia de Resende entre 1888 e 1890. A pintura que fez para o pano de boca do palco
inclui a representagSo de uma reconstituigio idealizada da secgSo Sul, a das janelas
manuelinas, da Galeria das Damas. F. BANDEIRA - "O Teatro Garcia de Resende. A
pertindncia de um invent6rio para avaliagdo de uma heranga". Monumenfos. Lisboa: DirecgSo
Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais,26,2007 (Abril), 85-87.
o'o IANIT, Correspond€ncia Artistica e Scientifica Nacionale Estrangeira com J. Possidonio da

$i!va, t. XIV (8o), doc. 3359, carta de Gabriel Pereira, 3 de Maio de 1885.*'' F. de ALMEIDA (2002), op. cit.,22 e 23.
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finica, em que o peso da ab6bada era todo suportado lateralmentealo. No

templo de S. Francisco, o engenheiro eborense encontrava uma beleza

orgdnica, estrutural, sem ornamentagSo superficial, muito proxima da

identificada por Eugdne Viollet-le-Duc (1814-1879) para a arquitectura gotica

francesaalT. O que essa beleza o inspirou a fazer no pavilhio do pago de D.

Manuel aproximava Adriano Monteiro de uma outra vertente do pensamento

daquele arquitecto francds, que se constituiu como a principal refer6ncia te6rica

da arquitectura portuguesa da segunda metade da cent0ria de XIX, a de

reencontrar o espfrito que havia edificado os monumentos medievais e fazer

com que voltasse a frutificar numa arquitectura moderna, no sentido do seu

proprio tempoal8. Na situagio especifica da Galeria das Damas, era a

recuperagdo do espirito empreendedor da Evora do s6culo XVI que se

procurava.

Adriano Monteiro ndo s6 recuperava o edif[cio refuncionalizando-o, como

ofazia atrav6s de um compromisso que aplicava o metal, um material moderno,

na recriagdo dos elementos e motivos formais das gram6ticas g6tica e

manuelina, os estilos originais. Os grandes janel6es do piso superior, que

configuravam um amplo e iluminado espago expositivo, lembravam os pavilh6es

das grandes exposig6es nacionais e internacionais, integrando o pavilhdo nos

circuitos e nos espagos de sociabilidade, recreagdo e culto do espirito tio ao

gosto do modo de vida burgu6s, ao mesmo tempo que evocavam a

transpar€ncia dos vitrais das catedrais e igrejas g6ticas, assinalando a g6nese

otu ADE - Governo Civil de Evora, SecASo da Junta Geral, Livro 2, A. A. da S. MONTEIRO,
Memoria justificativa..., 1886, no. 424, doc.65, fls. 2v e 3.ot'Pata Eugene Viollet-le-Duc, nas construg6es g6ticas, tal como nos organismos humano e
animal, todos os elementos e partes, por mais insignificantes que possam parecer, sio
fundamentais para a existOncia do todo, do corpo. Demonstrou-o no seu Dictionnaire raisonnd
d'architecture frangaise du Xle au XVfsrdc/e, editado de 1854 a 1868, apresentado como se
tratasse de um laborat6rio de experimentagSo grifica da arquitectura medieval, em que a
especificidade funcional de cada elemento e a unidade do conjunto da construgio 6 analisada,
quase poderiamos dizer dissecada. A. ISAC - Ecletismo Y Pesamiento Arquitectonico en
Espafia. Dr'scursos, Revtsfas, Congresos (1846-1919). Granada; Deputacion Provincial de
Granada, 1987, 60; M. BRESSANI - "Opposition et 6quilibre: le rationalisme organique de
Viollet-le-Duc". Revue de I'Art, no. 112, 1996,28-37.o" E. VIOLLET-LE-DUC - "Preface". Dictionnaire Raisonn6 de l'architecture Frangaise du Xf au
XVte si6cle. Paris: Morel y Lie Editeurs, 1867 (vol. l), lX; P. FRANCASTEL - Afte e T6cnica nos
S6cu/os XIX e XX. Lisboa: Livros do Brasil, s.d., 107; P. A. R. S. RODRIGUES - Patrimonio...,
1998,327 e 328.

369



historica da galeriaols. Ou seja, acreditava que a conservara modernizando-a na

forma e na fungdo, levando ao limite o exemplo dos construtores de finais da

ldade M6dia, o que ampliava o seu cariz monumentala2o'

Ocorreu, no entanto, que a renovada Galeria das Damas pouco serviu ds

exposig6es da Junta Distrital, ali organizadas apenas pontualmentea2l. O

pavilh6o acabou por ser usado para salOes dangantes, bailes de m6scaras,

festas infantis, cerim6nias solenes e outros eventos sociais e politicos, como a

recepgSo dos reis D. carlos e D. Am6lia aquando da sua visita a Evora em

1ggg. A partir de 18 de Fevereiro de 1901, passou a receber exibig6es de

dramaturgia popular, o Teatro Eborense, vocacionado para aS muitas

companhias amadoras que existiam na cidade. Em 1908, iniciam-se as

concorridas sess6es do animatografo. Assim entrou no quotidiano dos

eborenses, que conviveram com a arquitectura met6lica da Galeria das Damas

ate A sua destruigdo por um violento incGndio, deflagrado na madrugada do dia

10 de Margo de 1916, quando estavam em exibigdo as revistas Ou vai ou racha

e, ironicamente, Polvora sem fumoa22.

A semelhanQa do que acontecia noutras localidades do pals e dando

continuidade a uma pr6tica que, na Europa, remontava d |dade M6dia, o

aproveitamento e a adaptagdo da arquitectura antiga a novas funcionalidades

deveu-se, em grande parte, a razOes pr6ticas e eConomicaS: sem orgamento

para construir de raiz, todos os equipamentos e servigos necess6rios ao Estado

liberal e aos novos modos de vida e, por outro lado, com um extenso rol de

im6veis das extintas ordens religiosas na sua posse, a sua reconversSo ds

funcionalidades em falta apresentou-se como a solugio pragmaticamente

o,e p. S. RODRIGUES, A. C. de MATOS - "Restaurar para renovar na Evora do s6culo XlX".

Monumentos. Lisboa: Direcgao Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 26, 2007 (Abril)'

141 e 142.
&d O pri*ipio do respeito pela integridade das mem6rias historicas que a Galeria das Damas

convocava'estd patente, por exemplo, no cuidado que 6 posto, a 5 de Julho de 1884' em

adluirir pedra igual ds das colunas do pal6cio para a aplicar nos trabalhos em curso. ADE -
GovernoCivilde Evora, SecASo da Junta Geral, Livro 1, no. 56, doc. 137 (1fl')'
olicoroir exposig6es deiloriculturaem homenagem aos reis D. Luis e D. Carlos. H. da F.

CHAVES -,,As obras no pal6cio de D. Manuef'. A Ciaaae de Evora, no. 17-18, (Mar. -Jun.)

1949,317 e 318.e S.'COOI NHO - "Temas Oitocentistas Eborenses - lV Serie". A Cidade de Evora, no 67 - 68,

1984 - 1985,71-74. A Galeria das DamaS reCeber6 uma profunda operagao de..restauro em

1943, dirigida pelos arquitectos Baltazar de Castro e Humberto Reis da Direcado Geral dos

Edificios e Monumentos Nacionais, que procederSo d reconstrugao qq monumelto tal como

hoje se nos apresenta. T. ESPANCA - "Pal6cios Reais de Evora". A Cidade de Evora, n.o 11,

(Dez.) 1946, 55-57.
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l6gica. Adv6m, no entanto, que cruzada esta pr5tica com a conservagao e a
valorizaglo, total ou selectiva, de muitos desses edificios ou de elementos

deles retirados e com a renovagdo qualitativa dos enquadramentos urbanos dos

mais importantes monumentos da cidade, podemos interpretar a globalidade do

processo como a concretizagdo posslvel do desejo de conciliar a nobreza e o
prestigio do passado de Evora com a necessidade de "em mais de um sitio

transformar a cidade", de "fazer-lhe ainda muitos maiores beneficios", "a

exemplo de tantos outros [municipios] do reino, e que por certo se nio acham

tio desonerados, tdo isemptos d'encargos d'esta ordem e em t6o vantajosas

condig6es, como aquellas em que est6 a camara d'esta cidade"a23.

Neste desejo encontramos claramente expresso um dos temas centrais

da cultura portuguesa Oitocentista, talvez a sua grande e 0nica utopia,

conseguir alcangar um estado de coexistdncia ideal da tradigSo com o
progresso, em que este ndo precisa de ser a negagdo daquela. Pelo contrdrio, o

progresso incorpora a tradig6o na sua formalizagSo material, o que o legitima

enquanto instrumento civilizador conferindo-lhe um sentido hist6rico - a historia

6 mudanga pela inovagdo. As manifestag6es da exequibilidade deste ideal em

Evora revelam um conceito de cidade que se constitui alternativo ao

antagonismo dos modelos progressista e culturalista, tal como foram definidos

por Frangoise Choaya2a, "como slntese possivel das concepgOes pre-

o.2'. Folha do su/, no. 4s, 17 de Julho, 1g64 (1" ano), 1.
"'" Consequ6ncia directa das profundas alterag6es provocadas pela revolugdo industrial nos
modos de vida e de organizaglo social, o modelo da cidade progressista 6 concebido para
indivfduos independentes de todas as conting6ncias e diferenqas do lugar e do tempo, e
susceptlveis de serem definidos em tipologias de necessidades cientificamente dedutiveis.
Deste modo, l6gica e beleza sio coincidentes, numa conflu6ncia que recusa qualquer heranga
artistica do passado, submetendo-se exclusivamente drs leis de uma geometria "natural".
Embora muitos dos que contribuiram para a elaboragdo do modelo progressista, entre os quais
estavam os fundadores do socialismo, condenassem o poder alienador da sociedade industrial,
tamb6m a encararam como um instrumento de libertagSo, desde que a m5quina pudesse ser
utilizada para transformar o Homem e o seu mundo. Protagonizaram o modelo progressista
Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), Etienne Cabet (1788-1856), Victor
Consid6rant (1808-1893) e Jean Baptiste Godin (1817-1888). O modelo culturalista nasceu de
uma acirrada crltica aos efeitos desintegradores e desumanizadores da industrializagSo e
caracteriza-se pela nogSo de que a cidade 6 uma comunidade humana, uma unidade orgAnica
onde cada individuo, com as suas particularidades e a sua originalidade, 6 um elemento
insubstitulvel. Defende que essa unidade org6nica existiu, no seu estado ideal, no passado pr6-
industrial, predominantemente na ldade M6dia, e pretende fazd)a reviver pelo regresso a esse
mesmo passado. As marcas dessa ordem org6nica sdo a variabilidade, a irregularidade e a
assimetria, integradoras das herangas sucessivas da hist6ria e exteriorizadoras da potCncia
criadora da vida, que tem a sua mais elevada expressSo na intelig6ncia humana. A cidade
culturalista estd patente sobretudo nos escritos dos ingleses John Ruskin (1818-1900) e William
Morris (1834-1896) e no urbanismo, na sua teoria e na sua prdtica, do arquitecto vienense
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urbanisticas de Oitocentos"42,. Representaram, de certa maneira, possibilidades

de resolugSo do dilema da modernidade, relativo dr atitude a tomar para com as

edificag6es e as estruturas antigas da cidade, dividida entre a preocupagao pelo

prestigio da tradigfio hist6rica e a recusa de uma tirania do passado que

impedisse o desenvolvimento de novas e mais racionais formas arquitect6nicas

e urbanaso26. Assim o entendemos porque o que estava em causa n6o era a

sobreviv$ncia dos vestigios construidos do passado por m6rito de uma

modernidade cuja acaSo sobre a aparencia da cidade havia sido mais lenta que

o fOlego que a impulsionou, mas a nitida intengdo de combinar pret6rito'

presente e futuro, tradigao e inovagao, de forma a levar a cabo uma

modernizagSo que em vez de romper com a identidade de Evora, consolidada

na Sua historia, como vimos, dela comungasse ou at6 fosse gerada'

o passado como factor de progresso dependeu, por6m, da l6gica do

monumento isolado, pela qual o valor heuristico do im6vel ou do elemento

arquitect6nico estava confinado ds caracterlsticas formais internas do objecto e

era indiferente ao exterior onde estava inserido. Por isso se permite que hajam

elementos deslocados e reintegrados noutras construgOes ou que os seus

enquadramentos urbanos sejam totalmente reordenados.

A situagio comegou a sofrer alterag6es no t6rmino da centfria, com o

advento da conscie ncializagdo da singularidade da morfologia do tecido urbano

de Evora, sedimentado intramuros pelos s6culos da sua hist6ria, onde os

monumentos nacionais passam a estar incluidos' A partir de aqui' o

reconhecimento das particularidades da fei96o da cidade sdo tamb6m

outorgantes de identidade. O popular epiteto de cidade museu sintetiza'

precisamente, essa identidade cuja consubstanciagdo se comeqa agora a

alargar d fisionomia urbana de Evora, t6o marcada pela arquitectura corrente

como pelos principais monumentos hist6ricos. Assiste-Se, ent6o, d passagem

de uma identidade atomista, suportada pelo conjunto de unidades dos

monumentos nacionais, para uma identidade holistica, reflexo da cidade

Camillo Sitte (1843-1903). F. CHOAY - The Modern City: PlanninO in tl9. 19th Century' New

york: George Braziler, ig6g, gr , 32 e 97-106; F. CHOAY - O tJrbanismo. tJtopias e Realidades'

tJma AntologLa. 56o Paulo: Editora Perspectiva, 1998' 7'14'
rraL i."iril -;A-inoiuiduatidade de Lisboa e o tipo de casa portuguesa e1--tu-li9ie castilho"'

vinte e um por vinte e t-lm. Revista da Escola superior Artistigllo Porto, no' 2,2006' 74'
4:16'50;;;Gfiniqio do ditema da modernidade ver M. c. BOYER - rhe city of collective'.',

1994,270e271.
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enquanto unidade orgAnica e prefiguragio do

Canonizou-a o nascimento de movimentos de

em veemente oposigSo a qualquer intuito

Passaremos a analisar de que modos o fizeram.

conceito de patrim6nio urbano.

cidadios em defesa de Evora,

de alterar essa organicidade.
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Capitulo V

A Cidade Museu

A verbalizagSo da ideia de cidade museu, devida a Ramalho ortigSo,

como verificaremos d frente, correspondeu a 0[ima fase da formaqdo da

identidade de Evora, a da sua assimilagSo completa, patente na extrapolagSo

dos valores hist6ricos at6 aqui atribuidos aos monumentos isolados para a

morfologia do tecido urbano, dominado pela arquitectura corrente e pela

habitaqSo. Sob o ascendente da cidade museu, a organicidade e a

irregularidade da estrutura urbana de Evora v6o deixar de ser avaliadas como

defeitos e comegam a s6-lo como fundamentos da sua antiguidade e da sua

singularidade, uma vez que se passou a entender que foi o tempo a modular a

variabilidade da fisionomia dos edificios e da configurag6o das art6rias'

Apreendidos neste ambiente consonante, os monumentos hist6ricos ganham

Uma nova relevAncia, tornam-se mais legiveis, crediveis e verdadeiros' dai a

denominagSo de cidade museu.

Embora nflo sejam sin6nimas, a ideia de cidade museu antecipou o

conceito de patrim6nio urbanoa2T pela partilha do mesmo processo de

conceptualizagao da cidade antiga como objecto do saber hist6rico' lniciou-se

,r, O conceito de patrim'nio urbano aparece enunciado pela primeira vez na obra Vecchie ciftit

ed editizia nuova Oo engenneiro, arquitecto e historiador da arte italiano Gustavo Giovannoni

lialZ-t947), publicaOa 
"em 

1931, com base num artigo com o mesmo nome que ele havia

escritoem 1913: "Si nous nevoulons pas que l'ltalie peide son merveilleux patrimoine urbain et

architectural t l' G OfOVnNf..fONl -'L'urianisme face aux villes anciennes' S'l' [Paris]: Seuil'

1g95, 5g; p. s. RoDRIGUES - "O passado 6...". Revista de Hist6ria da Arte. Lisboa: lnstituto de

Historia da Arte, Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas' Universidade Nova de Lisboa' no'

+, 
'oot 

,283 e 284; F. cHoAY - A Alegoria do...,2000, 147 e 148 (n' 43)'
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esse processo na Europa com os textos do britAnico John Ruskin acerca das

urbes medievaisa2s, em que a cidade hist6rica (Veneza, Florenga, Ru6o e

Oxford) n5o 6 somente uma evocagdo proporcionada pela presenga fisica dos

monumentos isolados, mas uma estrutura e um ambiOncia reais que as ruas e a

arquitectura dom6stica concretizam, convertendo a cidade em paisagem

mnem6nicaazs. Para Ruskin, a beleza e o reconhecimento da antiguidade de

uma cidade como Veneza devia-se mais ds habitag6es de menor notoriedade e

dimensSo que d riqueza artistica dos grandes pal6cios. Reequacionados por

estas novas coordenadas de leitura, aspectos da cidade que at6 aqui n6o eram

particularmente significativos por si, adquirem valor hist6rico e est5tico

enquanto componentes de um conjunto que deve ser compreendido como

unitdrioa3o. lntuiu o escritor britAnico, sem o formular explicitamente, nota

Frangoise Choay, algo que ainda hoje nem sempre 6 evidente, que ao longo

dos s6culos, sem que aqueles que a edificaram ou habitaram tivessem essa

intengdo ou disso estivessem conscientes, a cidade representou o papel

memorial do monumento tanto pelas grandes edificagOes como pela mais

modesta das construg6esa3l .

Se a John Ruskin devemos o encetar de uma interpretagSo mais

globalizante da cidade hist6rica, a sua formalizagSo teorica foi-nos legada pelo

urbanista vienense Camillo Sitte (1843-1903), no seu ensaio O Urbanismo

Segundo os seus Fundamentos Artisticos (Der St€idteBau nach seinen

Klnstlerischen Grundsiitzen) de 1889. Neste seu texto, Camillo Sitte afere que

nas cidades pre-industriais, principalmente nas da Europa do Sul, os ediflcios

monumentais, mais elaborados e de maior qualidade est6tica, particularmente

as igrejas, n6o estavam localizados no centro de pragas ou isolados, solugio

recorrente no urbanismo oitocentista, mas embebidos na continuidade do tecido

construldoa32. Verifica ainda que, devido a se terem desenvolvido

"t Ver sobretudo The seven lamps of Architecture (1849),Ihe sfones of Venice (1851) e The
o.pening of the Crystal Palace (artigo de 1854).*" Um ambiente porque n6o 6 uma realidade project6vel, mas formada pela passagem do
tempo, pelas especificidades circunstanciais dos diferentes periodos historicos naquele espago
especifico, e porque os elementos individuais que o comp6em s6 ganham sentido associados e
em retrospectiva. F. de GRACIA, op. cit.,33, 57 e 58; F. CHOAY - A Alegoria..., 2000, 158-160;
J- RUSKIN - Las Siefe Ldmparas de la Arquitectura. Barcelona: Alta Fulla, 1997, 210-212.
4'0 A. BOURDIN - Le Patrimoine Rlinvente. Paris: Presses Universitaires de France, 1984,28.ol] r. cuonY - A Ategoria...,2oOo, 1s9.ot' C. SITTE - L'art de bdtir tes vittes. L'urbanisme se/on ses fondements artistiques. S.l. [Paris]:
Seuil, 1996, 22-34.
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progressivamente atrav6s dos s6culos, as pragas antigas s6o, por norma,

irregulares e que essa irregularidade nao e desagrad6vel acentua a

impressio de que 6 natural, estimula o nosso interesse e, sobretudo, reforga o

pitoresco do conjunto -, caracteristica que o autoriza a asseverar que a

preocupagdo em impor uma regularidade imaculada ds cidades era um

neologismoa33. Advoga, por isso, a conservagdo como "heranga do passado"

desse ambiente singular composto pelo monumento hist6rico contextualizado

nas construg6es que o ladeavama3a.

Em Portugal, a origem da conversSo da cidade material em testemunha

da sua propria memoria tem sido encontrada nos autores fundadores da

olisipografia, na atengSo que deram aos chamados bairros antigos de Lisboa.

Sobretudo em J0lio de Castilho (1840-1919) e nos seus sucessores literdrios

imediatos, Jos6 Joaquim Gomes de Brito (1843-1923), Eduardo Freire de

Oliveira (1841-1916) e Jo6o Pinto de Carvalho (conhecido pelo anagrama

Tinop, 1858-1936). Na obra Lisboa Antiga: o Bairro A/fo, publicada em 1879 e

reeditada de 1902 a 1904, a que se seguiu uma segunda parte dedicada aos

Bairros Orientais da capital, composta por oito volumes, editados a partir de

1884, Julio de Castilho d6 a conhecer e sublinha a historicidade desses bairros

enquanto agregados de edificios antigoso3s. Todavia, n6o obstante a indole

fundadora da abordagem que Castilho fez da historia da capital, pouca

influ6ncia teve na situagSo eborense, talvez porque a categorizaglo de bairro

antigo nao tinha lugar numa cidade que encontrava na antiguidade a sua

natureza. Para Evora ser6 mais relevante uma no95o que, acerca dela, se

comega a esbogar na d6cada de 1860, a de cidade monumental-

Em Evora, porque a consagragSo do monumento hist6rico esteve

directamente relacionada com a preservagio e o culto da mem6ria colectiva da

cidade, o dom[nio do paradigma do monumento isolado nunca foi, na dimensdo

conceptual, totalizante. Raz6o pela qual a desvalorizagdo da arquitectura

a33 A importincia que o tema da irregularidade das pragas antigas teve para o pensamento de
Sitte fez com que este lhe dedicasse o capitulo V de O Urbanismo Segundo os seus
Fundamentos Arfisficos. C. SITTE - L'aft de bdtir...,1996, 55-61.
o'o c. slrrE - L'aft de bdtir...,1996, 16, 29 e 30; M. c. BoYER, op. cif., 381-
otu p. S. RODRIGUES - Llsboa. A Construglo da Mem6ria da Cidade. Evora: Casa do Sul,

Centro de Historia da Arte da Universidade de Evora, 2005, 56 e 57; J. C. LEAL - 'A
individualidade de Lisboa..;'. Vinte e IJm por Vinte e lJm. Revista da Escola Superior Artistica do

Pofto, no. 2, 2006,73-85; F. C. BRANCO - "Olisipografia". Diciondrio da Historia de Lisboa.
Lisboa: 1994, 662-665.
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corrente e da conformagSo dos arruamentos a favor das construg6es eruditas

ou de prestigio, como a efectuada pelo folhetinista Jrilio C6sar Machado na sua

cronica "Tres dias em Evora" em 1862a36, ndo menospreza as espacialidades e

os conjuntos edificados por completo. Pelo menos, a praga Maior ou do Geraldo

6 um tema t6o recorrente na imprensa ilustrada oitocentista como os mais

conhecidos monumentos da cidade - A llustragdo Luso-Brazileira, por exemplo,

representa-a em gravura, com a fonte henriquina e os pagos do Concelho ao

fundo, no ano de 1856437.

Area cardinal da cartografia da cidade, espago de sociabilidade e centro

administrativo e econ6mico, a praga do Geraldo 6, por6m, apreendida e

apresentada como um monumento hist6rico, Nio pelo perfil urbano que a praga

configura, mas pelas memorias de personalidades, factos politicos e vivdncias

de que foi palco e que eram associadas d perman6ncia do pr6prio vazio que a

define enquanto realidade espacial e aos monumentos que a cingiam (Estaus),

a delimitavam nos extremos (igreja de Santo AntSo e pagos do Concelho) ou a

sinalizavam d superticie (fonte quinhentista). Ou seja, no essencial, a praga do

Geraldo era interpretada como monumento hist6rico pela quantidade de

436 "A entrada d'Evora e festiva e elegante; os suburbios da cidade em duas legoas de redor n6o
se compoem sen5o de quintas de uma frescura, de uma graga, de um bom tom extremo. Os
olhos hesitam um instante, quando depois se fixam no interior da cidade, em aceitar o estylo
desgracioso da maior parte dos predios, baixos, corcovados, com as suas informes sacadas
vermelhas, ou a maneira exotica de algumas ruas em que se passa por baixo de arcos
acanhados e desiguaes, que teem o ar de um tunnelde camara optica! / A par d'isto, e maior 6 o
contraste, sobresaem alguns predios magnificos e sumptuosos, em que apenas se faz sentir,
que as casas tenham de brilhar por si sos, porque 6s janellas ndo se vO ninguem, e janellas sem
senhoras, sio como rostos sem olhos! / [...]Todas as impress6es desagradaveis desapparecem
desde que principiam a visitar-se os monumentos". J. C. MACHADO (1862), op. cit.,78 e 79. Em
1880, o autor publicou uma outra vers6o do mesmo texto: "Entramos festivamente em Evora, 5s
oito horas da manhd. A entrada da cidade 6 alegre; quintas e mais quintas de uma frescura
extrema. O olhar hesita, quando depois de fixa no interior da cidade, em acceitar o estylo
desgracioso da casaria, predios brancos, corcovados, de informes sacadas vermelhas, ruas em
que se passa por baixo de arcos acanhados e desiguaes... A par d'isto, alguns palacetes
magnificos, destinados a brilharem por si s6s, porque nunca se veja ninguem 6 janella..." J. C.
MACHADO (1880), op. cit.,170.
at7 De referir que a piaga do Geraldo surge captada do lado da igreja de Santo Ant6o, devido ao
posicionamento da fonte no primeiro plano e dos pagos do Concelho em fltimo, o que faz com
que o corpo da antiga prisSo adjacente d Cdmara Municipal, os edificios da arcada d direita e o
que aparenta ser uma parcela do predio dos antigos Estaus, d esquerda, estejam na orientagio
errada. Vistos da igreja de Santo Ant5o, a prisio e os Estaus deveriam estar d direita, ao fundo,
proximos dos pagos, e a arcada do lado oposto. A lllustragdo Luso-Brazileira, no.28 (volume l),
12 de Julho, 1856, 235, 236 e 260. O mesmo peri6dico tamb6m publica gravuras do claustro da
Universidade de Evora (fachada da Sala dos Actos)e da Se. Em 18g5, gravuras tanto da praga
como apenas do edificio municipal aparecem nas p6ginas de O Ocidenfe. "Evora, a praga do
Geraldo". O Ocidente, no. 580, 5 de Fevereiro, 1895, 26-28; G. PEREIRA - "Antigos Pagos do
Concelho de Evora". O Ocidente, no. 589, 5 de Maio, 1895, 99 e 100.
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monumentos hist6ricos que congregava. Corrobora-o a comparagio com a

descrigio que Gabriel Pereira fez do cume topogr6fico da cidade na colectdnea

A Arte e a Natureza em Portugatem 1902, em que conjunto dos edificios ali

sedimentados pelo tempo - templo romano, catedral, pago dos Arcebispos,

convento dos L6ios, pal6cio Cadaval, casa do Santo Oficio e pal6cio de S'

Miguel- 6 tomado peremptoriamente como um monumento no seu todo:

,,E um monumento, esse conjuncto todo. Ha ahi coisas romanas,
janellas arabes deliciosas (Cadaval), n^a cathedral ha ogival de todas as

6pocas e maravilhas do renascimento" a38.

Serd a partir da monumentalizagSo hist6rica de 6reas circunscritas de

Evora - a praga do Geraldo e o topo do alto de S. Bento - que se avangard at6

d nog6o da cidade como monumento. Carlos Basto 5 o primeiro a fazer a

extrapolagSo, ao avaliar, em 1867, a cidade de Evora como "inteiramente

monumental - alli cada pedra 6 uma recordagSo dos tempos que foram"43e. 4

adjectivagAo aluizava a quantidade e a qualidade dos monumentos hist6ricos

existentes em Evora, incluindo os elementos arquitect6nicos singulares

dispersos pela cidade, como a janela manuelina da denominada Casa de

Garcia de Resendeaao.

A condigSo de "cidade monumental" implicava a extensSo a toda a urbe

da competencia pedagogica que o s6culo XIX atribuiu aos monumentos

nacionais, a de prover os portugueses de um conhecimento do passado p6trio

que restabelecesse a confianga e a regeneragSo do pa[s. Acreditava-se que a

historia era um instrumento de coesio social e moral da na95o e que o seu

culto tinha um efeito redentor, pois abria caminho para que Portugal se

libertasse de todos os problemas que o oprimiamaal. g aplicagSo desta fun96o

social dos monumentos hist6ricos a Evora conduziu d formulagEo, pela primeira

vez, por parte do jornal O Ocidenfe, em 1896, da ideia de que a "cidade

o'u G. PEREIRA (1902, volume l), op. cd., 8.
otn c. BASTo (3o Volume), op. cit., f . 122.
ooo' 

[...], a maior parte das janellas em Evora sdo immensamente antigas, no gosto das que ha

no pbticio de Cintra, notarei por principaes as que estio n'uma caza p$ baixo da 56, ahonde

mora um conego". N6o falta a refer6ncia dr praga Maior, ilustrada por desenhos do chafariz

henriquino e dJfachada com arcada de um dos pr6dios laterais que a limitam: "A prapa e toda

guarnecida de bellas casas e a um lado tem acaza da Camara e cadeia, hdr aqui uma varanda

iruito antiga mas de gosto". C. BASTO - Viagem a 1eia...,1867, fl. 71 e 108'
oot P. A. R. s. RoDRIGUES - Patrim'nio, ldentidade..., 1998, 134-136.
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monumental" devia ser convertida numa reserva da memoria da nagio, aberta,

quando necessdrio, d fruigdo de todos os portugueses, o que antecipava a
"cidade museu":

"Evora, a cidade monumental, que em cada pedra tem um monumento
da nossa historia, monumentos que remontam a 6pocas anteriores 5
fundagSo da nacionalidade portugueza e que, em 6pocas successivas v6m
marcando na pedra ou no bronze as phases porque passou este paiz,
desde a sua fundagSo at6 aos tempos mais 6ureos, que de tudo ali se
encontram indel6veis padr6es a affirmar nossas grandezas passadas,
devia ser para os portuguezes, como que uma cidade sagrada, onde
fossem retemperar a alma nas recordag6es do passado, quando se
sentissem abatidos pela decadencia do presente"aa2.

Colateralmente, Gabriel Pereira ia imprimindo uma alteragio deveras

substantiva no monopolio do monumento isolado sobre a representagSo da

cidade hist6rica. De 1885 a 1891, inventariou, transcreveu e publicou mais de

milhar e meio de documentos dos arquivos eborenses relativos d hist6ria da

cidade. Os Documentos Historicos da Cidade de Evora, titulo concedido d

colectAnea em que os publicou, aludem maioritariamente a aspectos da

administragdo municipal e da legislagdo urbana, d construgdo e d apropriagio

de imoveis ou estruturas, ao com6rcio, a salubridade das ruas e das

habitag6es, d circulagSo de pessoas e bens, ao estabelecimento de impostos.

Em suma, d cidade como polisaa3, aos pormenores da gestdo da vida em

comunidade que se projectaram, ao longo do tempo, na organizagEo do espago

e do construldo. Este novo ponto de vista da hist6ria da cidade, mais ligado ao

quotidiano que aos grandes acontecimentos, contribuiu decisivamente para que

Gabriel Pereira compreendesse a cidade e a arquitectura que a constituia fora

dos pardmetros de andlise dos grandes monumentos, como reflexo dos modos

de vida e das pr6ticas quotidianas. Permitiu-lhe, por exemplo, reconhecer e

valorizar as especificidades das casas nobres ou apalagadas, as do s6culo XVI

em particular, enquanto factor caracterizador do ambiente historico do nricleo

urbano de Evora.

442 A. F. SttUOgS - "Templo de...". O Ocidente, no.631, 5 de Julho, 1g96, 147. O excerto
transcrito pertence d introdugSo que apresenta a publicagSo postuma deste artigo sobre a igreja
d.e S. Francisco de Evora de Augusto Filipe Sim6es.o" 

F. de GRACIA, op. cit.,2T.
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A pretexto da varanda da Casa Cordovil, sita nas proximidades da porta

de Moura, um artigo de Gabriel Pereira intenta essa nova abordagem

associando as actividades e os estatutos sociais das "grandes fam[lias"

residentes nas "Casas apalagadas do s6culo XVl" de Evora com o "estylo

especial" da sua arquitectura, evidente tanto na disposigSo da planta dos

edificios como na formulagio plastica dos elementos que os compunham. A

l6gica do raciocinio era simples: sendo o proprietdrio simultaneamente fidalgo,

morgado e "capit6o de cavallos", quando levantou a Sua casa na cidade,

transplantou o plano do Seu solar campreste paru o contexto urbano e

combinou solug6es baseadas na arquitectura militar com outras inspiradas na

arquitectura rural:

,,Um largo portal dava entrada n' um pateo, vasto e descoberto; a um

lado a morada com Seu andar nobre; nos outros lados as casas dos

dependentes, aS cavallarigas, os palheiros, aS officinas, a casa da lenha;

no pavimento terreo do palacio os celleiros, as dispensas; todas estas

casas tinham Portas Para o Pateo.
Para entrar no andar nobre subia-se uma escada descoberta, bem

construfda, que ia terminar n' uma varanda coberta; uma porta comunicava

com uma vasta sala de entrada. Era um systema de defeza"aaa '

Na feig6o especial da arquitectura dom6stica eborense quinhentista,

Gabriel Pereira descortinou um estilo manuelino de influ6ncia muqulmana e do

Norte de Africa, perceptivel nos arcos em ferradura da farnosa galeria da Casa

Cordovilaas. Explicava-se este "manuelino mourisco" de Evora, como Gabriel

Pereira o designa, pela perman6ncia dos mouros na cidade e nos campos que

a circundavam at6 ao reinado de D. Manuel, onde viviam e exerciam aS

profiss6es de curtidores, sapateiros, oleiros, taipadores, etc. Mas tamb6m pela

presenga de muitos eborenses no Norte de Africa, como D. Rodrigo de Melo,

ooo G. pEREIRA - "A Varanda da Casa Cordovrl em Evora. Largo da Porta da Moura". O

Manuetinho de Evora, no. 625, 16 de Abril, 1893 (Ano Xlll), 1. O artigo era ilustrado por uma

gravura executada a partir de um desenho de Luciano Freire e foi publicado pela primeira vez

nesse mesmo ano em O Ocidente, no. 510, 21 de Fevereiro, 1893, 43-45 e 48.
oou Em 1868, a arquitectura manuelina eborense era definida como uma "allianga dos estilos

gothico e arabe, a modificagSo das f6rmas graves e severas do primeiro pelas galas e

[hantasias do segundo". Chegava-se a interpretar o emparelhamento de dois arcos como a

configuragdo da iriicial do nome do rei, o M de Manuel. Os arcos de ferradura mud6jares eram

tidos como sendo do mais "puro estilo arabe". Archivo Pittoresco, no. 6, 1868, tomo X|,41. No

fim do s6culo XlX, Fialho de Almeida descrevia a galeria da Casa Cordovil como uma "esp6cie

de quiosque com ferraduras amouriscadas, e colunelos gricis nos dngulos". F. de ALMEIDA

(2002), op. cit.,26.
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conde de Olivenga, companheiro de Afonso V nas campanhas africanas e

primeiro capitSo de TAnger - "Quem sabe se as lindas janellas geminadas da

casa Cadaval, que foi casa de D. Rodrigo de Mello, ser6o uma lembranga de

Tanger"446.

Os fundamentos da tese de Gabriel Pereira n6o eram, contudo,

propriamente novos. Remonta d cent0ria de XVll a identificag6o de uma

influ6ncia oriental na arquitectura ib6rica, especificamente em determinadas

singularidades da ornamentagSo dos edificios tardo-g6ticos, como o gosto pela

proliferagio de elementos decorativos e pelos motivos vegetalistasaT. Numa

primeira fase, at6 d d6cada de 1840, a causa dessa influ6ncia foi atribuida a

presenga dos mugulmanos na Peninsula desde o s6culo Vlll. Depois de 1842,

da publicagSo da Noticia Historica e Descritiva do Mosteiro de Bel6m no jornal

O Panorama por Francisco Adolfo Varnhagen (1810-1878), em que pela

primeira vez 6 utilizada a expressdo arquitectura manuelina para nomear essa

variante nacional do tardo-g6tico, concebendo-o como um estilo exclusivamente

portugu6s, passou-se a explicar essa originalidade pelos contactos com as

arquitecturas bizantina e indiana, proporcionados pela expansSo e pelos

descobrimentos ultramarinos dos s6culos XV e XVl448. A novidade trazida por

Gabriel Pereira estava na regionalizagdo da teoria da origem do estilo

446 "Em Evora ao ultimo gothico applicaram o granadino. Se em alguns pontos o artista mouro
isolado fez o mudejar, por exemplo o claustro de S. Bento (n' este extincto convento encontram-
se ainda exemplares de ameias arabes, ornamentaes, em arestas e zigue-zagues, e tambem
azulejos em relevo, provavelmente de Sevilha), em outros o desenho, o motivo mourisco casa-
se com o gothico. Por exemplo no claustro da 56, a arcada 6 ogival do s6culo XlV, e os
espelhos, os oculos s6o graciosos e engenhosos entrelagados arabes, abertos em granito". G.
PEREIRA (1893), op. cit.,1.
oo' Em 1699, o pintor e escultor Florent le Comte descrevia o estilo da Basilica de S. Marcos em
Veneza como uma mistura do "gosto antigo" com o "gosto arabesco", e o estilo dos edificios
espanh6is como sendo a maneira de construir dos sarracenos ou dos irabes. A opiniio de
Florent le Comte era devedora de uma teoria entSo muito em voga que atribuia a introdugio do
g6tico na Europa aos 6rabes espanhois ou ds cruzadas no M6dio Oriente. O arquitecto irland6s
James Murphy, referindo-se ds Capelas lmperfeitas no P/ans, elevations, secfions and views of
the Church of Batalha (1795), escreve que a sua arquitectura era em parte g6tica e em parte
5rabe, enquanto o mosteiro dos Jeronimos cruzava os estilos normando, gotico e 6rabe. Em
1810, no Catdlogo do Museu dos Monumentos Franceses, conclusSo da Hist6ria das Artes em
Franga, Alexandre Lenoir defendeu que a arquitectura g6tica fora trazida da Peninsula lb6rica e
do Oriente para a Franga precisamente por artistas que haviam participado nas cruzadas, o que
era demonstrado pela utilizagSo do arco quebrado e pelo excesso de motivos ornamentais,
como sucedia nas mesquitas. Lenoir era da opiniSo que a arquitectura g6tica devia ser
denominada "sarracena". G. GERMANN - Gofhic Revival in Europe and Britain: Sources,
lnfluences and ldeas. Cambridge. Massachusetts: The MIT Press, 1972, 40; P. S. RODRIGUES
- "A Arte como Metdfora da Historia". Garrett e as Arfes. Actas do Ciclo de Confer€ncias. Evora:
Centro de Hist6ria da Arte da Universidade de Evora, 2OO2,25 e 26.
oou P. A. R. S. RoDRIGUES - patrim6nio, tdentidade..., 1998, 77-79.
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manuelino e na sua vinculagdo dr identidade artistica de Evora, separando-o da

ascend6ncia indiana, a que estava na g6nese do estilo e era reconhecivel no

portal da lgreja de S. Francisco de Evora, nas Capelas lmperfeitas do Mosteiro

da Batalha e em alguns "elementos decorativos indiaticos" da Torre de Bel6m -
"antes d'elles, ou ao lado d'elles, em outra phase, os eborenses adoptaram o

capitel e o arco mourisco, familiar mesmo a muitos artistas da cidade"aae.

Tal como sucedia com a Casa Cordovil, era nas janelas, varandas e

galerias das casas nobres que este "manuelino mourisco", actualmente

categorizado de mudejar, se manifestava com maior forga. lntegradas na densa

malha de construg6es que forma a cidade, as casas nobres tinham nesses

elementos de maior riqueza pl6stica o simbolo que fazia sobressair o seu

estatuto, remetendo quem os visse para um passado de maior prosperidadeaso.

Disseminados pela cidade, esses elementos criavam um ambiente urbano que

valorizava historicamente o agrupamento constru[do em que as antigas

edificagOes aristocr6ticas se tinham, com o tempo, dividido e dilufdo, enquanto

elementos constituintes da art6ria onde estavam localizadas. Antonio Francisco

Barata demostrou-o num levantamento das janelas antigas de Evora que levou

a cabo em 1907451.

O ambiente de Evora resultava entSo das peculiaridades da articulagio

dos elementos arquitect6nicos com os corpos dos edificios, da justaposigSo

destes ultimos na composigdo das vias de circulagSo e da sua implantagSo na

oot Merece alguma atengSo a defesa que Gabriel Pereira faz, no seguimento da sua tese da
influ6ncia moura no manuelino eborense, de uma arquitectura contemporAnea revivalista 6rabe
ou moura (nio parece distinguir os dois conceitos) para o Sul de Portugal: "Na verdade 6 luz
intensa, ao forte sol alentejano, no ar muito azul,fica bem a arcada mourisca. / Os hespanhoes
modernos teem tido bom gosto em adoptar a casa arabe no sul do seu luminoso paiz: a
varanda, o pateo interior, animado pela pequenina fonte, as plantas nos seus vasos de barro
vermelho, a engenhosa decoragSo composta de elementos simples em diversas combinag6es. /
Dizem muito melhor com o sol, a paisagem e o povo peninsular, do que estes chalets suissos,
suecos, russos hoje tanto em moda. / Os francezes nos seus departamentos do sul gostam so
estylo arabe, e est6o a applical-o em construcg6es modernas de luxo; em Portugal, em Cintra,
lazem chalets de escuros e agudos tellhados, eternamente condemnados a esperar pelas
g_rossas camadas de neve". G. PEREIRA (1893), op. cit.,2.
450 sNa diaria transformagSo por que vae passando a cidade de Evora, 6 conveniente e dever
patriotico salvar por meio da estampa esses restos de uma passada grandesa artistica, que
nobilitou esta nag6o a par das estrangeiras, e construiu Belem, a Batalha e Thomar". A. F.

BARATA - "Evora Antiga. Janellas dos Seculos XVI e XVll". Serdes, no. 20, Fevereiro, 1907, 91.
4s1 "Na antiga, estreita e tortuosa rua do Tinhoso, em Evora, hoje chamada da Moeda, uma das
que da Praga de Geraldo descem para poente, para o bairro que foi dos Judeus, ha uma casa
humilde de apparencia, actualmente, mas que pode ser o que resta de rica construcgSo, onde
se vO a janella representada na estampa, na verdade, elegante". A. F. BARATA - "Evora Antiga.
Janellas...". Ser6es, no.20, Fevereiro, 1907, 92 e 93.
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topografia, adaptando-se ou adaptando-a. As ruas que para um viajante francds

do dec6nio de 1830 eram estreitas e mal construidasas2, sao vistas a partir de
'1880 como pitorescas. O arquitecto alemio Albrecht Haupt 6 especialmente

assertivo na caracterizagio desse ambienteas3. Salienta as muralhas

"mouriscas e medievais", "escalonadas e em zigue-zagues", as "ruas

irregulares, ostentando arcarlas nos pisos t6rreos dos pr6dios", as "Arcarfas

mais ou m6nos 6mplas", os "torre6es com telhados c6nicos", os "arcos de

ferradura e angreados" e o "insistente revestimento de cal tanto nas parGdes

lisas como nos membros da arquitetura" 54. Por seu lado, o escritor Fialho de

Almeida descreve poeticamente "os bairros preguigosos", o "silOncio solene dos

casar6es de granito brasonados", o "frescor dos p6tios e quintais abertos", o

"deserto das ruas tortuosas e mal calgadas", a "meia penumbra parda das

arcarias dos predios", as ruas que parecem "tortuosissimos novelos que levam

constantemente ao mesmo sitio" e as "coisas de 6lbum" que estao por toda a

pafte: "fachadas de estranhos estilos, baldaquinos de granito por cima de

porticos, ruinas com ar de opera, janelas manuelinas embutidas em paredes de

casas modernas, claustros de ogiva, palScios renascenga, fortalezas romanas,

muralhas fernandinas, inscrig6es, arcos, passagens medievais", "um nEo

acabar de su rpresas hist6ricas"455.

Todos os aspectos das imagens sugestivas de paisagem urbana criadas

por Haupt e Fialho de Almeida, os elementos decorativos, as estruturas

arquitectonicas dos edificios - estilisticamente coerentes ou estratificando os

sinais materiais dos diferentes per[odos hist6ricos -, as massas expressivas

dos conjuntos construidos, formadas por apropriagOes, adaptag6es e

sobreposig6es vdrias, a simbiose ou a conviv6ncia entre o erudito e o

vern6culo, os espagos e os percursos, o inusitado das localizagOes e a surpresa

de as descobrir, constituem "as iluminadas pdginas do imenso elucid6rio que

Evora" era da "hist6ria portuguesa". Por seu interm6dio, a categoria do

monumento, da edificagdo que era um "livro de pedra", 6 aplicada d cidade. Em

relagSo d cidade, contudo, distintamente do que sucedia com os monumentos

individuais, mais relevantes quanto mais estilisticamente coerentes fossem, o

il1 n c de LAVTGNE , op. cit., zs7 .

il] f , Evora foi guiado por Gabriel Pereira. A. HAUpT, op. cit.,2B1 (n. 1).-ll A. HAUPT, op. cit., 281 e 282.o" 
F. de ALMEIDA (zoo2), op. cit.,1g e .19.
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seu valor historico aumentava com a variedade de 6pocas artisticas

representadas no tecido da cidade. Foi a aferigdo positiva desta pluralidadeas6

somada com a dimensSo vivencial que a historia adquiria numa cidade como

Evora (estar em "plena cidade" era estar em "plena arqueologia")ou', a que

aludimos anteriormente, que conduziu d transig6o da cidade monumenfo d ideia

de cidade museu'.

"lnscrig6es, t0mulos, azulejos, ruinarias escoradas no ar por um
prodigio de cenografia tr6gica - torres e fachadas de carrancuda sanha,
higubres pal6cios de 6trios silenciosos, cubelos e muralhas de guerra sobre
que se debrugam arbustos de jardim - de tal maneira estas camadas de
civilizagSo se ensandufcham, comprimem, sobrep6em, que a cidade se me
afigura, neste meu vaguear d luz morrente, uma necr6pole-museu de
grande povo, [...]"458.

O que distinguia a cidade museu era exactamente a viv6ncia desse

ambiente hist6rico, que nada retirava d singularidade individual dos principais

monumentos4se, mas que a completava com a singularidade da feigdo das ruas

e pragas da cidade, de cuja valorizagdo historica e est6tica ascenderd o

conceito de patrim6nio urbano. Em consonAncia com este novo olhar sobre a

cidade hist6rica, a idealizagdo do passado de Evora, que nos anos de 1860 e

ouu Que tamb6m ter6 beneficiado, e muito, da posigdo teorica de John Ruskin para com o
restauro dos monumentos hist6ricos, defensora de uma autenticidade edificios antigos que
estava na conservagio de todas as alterag6es impostas pelo tempo ao estilo original das
construgOes, em 6pocas diversas e por motivo de actualizag6es est6ticas, adaptag6es
funcionais ou outros. Era na acumulagio dos sinais de cada periodo historico por que o
monumento tinha passado que residia o seu cardcter singular. A partir de 1883, o arquitecto
italiano Camillo Boito empreenderS uma actualizagSo do conceito de restauro arquitect6nico em
que tentard conciliar as ideias de Ruskin com a teorizag6o do restauro estilistico, tal como foi
praticada e formalizada por Eugdnne Viollet-le-Duc. Assim o fez, nesse ano, no lll Congresso
dos Arquitectos e Engenheiros Civis ltalianos, realizado em Roma, e no texto "Conservare e
restaurare", que integra a sua obra Quesfloni pratiche di belliarfl, publicada em 1893. Boito
defende que cada demoligSo, transformagSo, refuncionalizagio e ampliagSo de um edificio
reflecte uma alterag5o da hist6ria e da hist6ria da arte, devendo ser salvaguarda como
monumento artistico e hist6rico, caso nio ponha em causa a integridade material do im6vel.
Gabriel Pereira foi dos primeiros t6oricos, sen6o o primeiro, a fazer eco da teoria de restauro de
Boito em Portugal e a questionar as premissas do restauro estilistico, num artigo intitulado, tal
como o do arquitecto italiano, "Conservar e Restaurar'. G. PEREIRA - "Conservar e Restaurar".
Monumentos Nacionaes //. Lisboa: Typ. do Dia, 1902, 17 e 18; P. A. R. S. RODRIGUES,
Patrim6nio, ldentidade..., 1998, 331-333 e 383-388.
ou'F. de ALMETDA (2002), op. cit.,18.
']l r. oe ALMETDA (zoo2), op. cit.,26.
'ut Fialho de Almeida, na narrativa da sua visita a Evora, depois de transmitir as suas
impress6es gerais do conjunto da cidade, debruga-se sobre as suas mais importantes
construg6es, as respectivas hist6rias e patrim6nios, dentro e fora da cerca: conventos de Nossa
Senhora do Espinheiro, dos L6ios, de S. Bento de Castris, do Paralso, de Santa Clara, da
Cartuxa, de S. Francisco, a muralha romana e o Templo de Diana. F. de ALMEIDA (2002), op.

cit.,28-38, 41-44,59, 60, 63-75 e 81-84.
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1870 se contrapunha d necessidade urgente de modernizagdo do sistema de

edificag6es e infra-estruturas em que os grandes monumentos estavam

integrados, passa a lraduzir-se de modo explfcito, na transigdo para o s5culo

XX, numa patrimonizagSo do conjunto urbano considerado at6 a[ decadente,

muitas vezes em oposigio d hodiernidade que a Regeneragio tinha desejado e

tentado implementar. Repare-se como em 1896, Ramalho OrtigSo, no seu

quase manifesto O Culto da Afte em Portugal, texto chave para compreender as

tenddncias estruturantes da arte em Portugal na segunda metade do s6culo

XlX, a pretexto da demoligdo da varanda dos pagos do Concelho e do convento

do Paraiso, Iamentava que a "Pobre cidade de Evora, um dos nossos mais

vastos e preciosos museus de arqueologia e arte", preferisse ser "uma est0pida

colecgio de pragas largas e de ruas novas!". Para ele, os "velhos bairros

historicos" eram "o tesouro das cidades que os possuem". O que atraia e

retinha Ramalho OrtigSo em Evora, aquilo que tornava a cidade bela aos seus

olhos e o que nela o encantava nio era "as suas novas avenidas, nem as suas

pragas, nem o seu lindo teatro, nem o seu belo Passeio Priblico", mas as ruas

"estreitas e sinuosas", os "velhos mosteiros", as "antigas igrejas", a "arquitectura

ogival" e a "arquitectura da Renascenga, tio especialmente amouriscada nesta

parte do Alentejo". Tal como acontecia com outras cidades do pais - Viana do

Castelo, Braga, Guimardes, Tomar, Santar6m ou Beja -, Evora interessava pela

"sua antiga arte", ndo pelo que dava "de novo"460.

Apesar do cepticismo em relagio ao "novo", do aparente

conservadorismo ideologico, o pensamento de Ramalho OrtigSo nio recusa por

principio o progresso. O que ele pretende com a sua dissertagdo d volta de O

Culto da Arte em Pofiugal, a semelhanga de outros autores seus

contempordneos, embora sem conseguir atingir o nlvel reflexivo de uma teoria

do patrim6nio, como Alois Riegl em O Culto Moderno dos Monumentos ('1903),

ou de uma teoria do urbanismo, como Camillo Sitte em O Urbanismo Segundo

os seus Fundamentos Artisticos (1889), 6 cogitar sobre a incapacidade do seu

s6culo criar uma arquitectura que reflectisse esteticamente o seu tempo como a

produzida nas centririas anteriores as espelhava. Conservar a cidade do

ouo R. oRTlGAo, op cit.,92-9s.
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passado era, portanto, mais que proteger uma heranga material deixada pela

historia, preservar um modelo de futuro:

"O S6culo XlX, se com a impot6ncia de continuar a obra monumental
dos s6culos que a precederam, acumulasse a incapacidade de
compreender e de venerar essa obra, representaria um pavoroso
retrocesso na hist6ria"a61.

Com a entrada no s6culo XX, a identidade de Evora assimilard por

completo a historicidade da arquitectura corrente, das pequenas construgOes e

dos trechos arquitect6nicos, das ruas, pragas e vielas, enfim a perman6ncia da

paisagem citadina. Falamos de paisagem citadina e ndo de paisagem urbana

ou de urbanismo porque n6o 6 exactamente a morfologia da cidade que a

condigSo historica de Evora passa a abranger, mas o ambiente ou os ambientes

que decorriam da relagSo estabelecida entre o construldo e as circunstdncias

naturais em que a cidade estava implantada. A valorizagSo desses ambientes 6,

em primeiro lugar, est6tica, como evidencia o uso recorrente do termo pitoresco

para os categorizar, feita a partir de uma percepgSo que muito deve ao

naturalismo literdrio e pict6rico, em que natureza e arquitectura, as dimens6es

natural e civilizacional da realidade, parecem confluir espontAnea e idealmente

gragas d passagem do tempo. A temporalidade dessa simbiose imputa-lhes um

cardcter heur[stico. Ambas as qualidades, a est6tica e a heurfstica, estSo

implicitas na opini6o, emitida pelos participantes numa excursdo a Evora,

realizada pela AssociagSo dos Arque6logos Portugueses em Junho de 1916,

por iniciativa do engenheiro Henrique da Fonseca Chaves, de que um dos

aspectos mais belos da cidade era, "pelo seu pitoresco!", o beco do Chantre,

"encantador pelos resaltos dos seus muros brancos e pelos effeitos de luz e

sombra das suas obras de tijolo, de tradig6o mosarab."462.

A visita dos arque6logos portugueses a Evora leva-os a constituir, no

seio da sua associagdo, uma comiss5o de defesa da capital do Alentejo463, com

oul R. oRttcAo, op cit.,14 e ts.
062 Associagao O'os Arque6logos Portugueses - Defesa de Evora. Lisboa: lmprensa Libanio da
Silva, 1916, 4.
463 Proposta por Jos6 Queioz em sessSo de 23 de Outubro de 1916 e criada oficialmente a 21
de Novembro, era composta por membros da associagdo e individualidades residentes ou
naturais de Evora. Esta grande comissio dividiria-se em duas comiss6es executivas mais
pequenas, em que uma seria formada por arque6logos associados e a outra eleita pelo nricleo
dos filiados eborenses. De entre os arque6logos, foram eleitos D. Jose Pesanha, Jos6 Queiroz,
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o proposito, nas palavras do seu proponente, o pintor e arqueologo Jos6

Queiroz (1856-1920), de contribuir, por todos os meios, para que "a historica

cidade do Sul" fosse respeitada "n6o s6 nos seus grandes monumentos, como

nas suas construg6es civis, artisticas e pittorescas". Realgava que a cidade

ainda possula um "accentuado caracter" (leia-se identidade), devido, segundo o

mesmo JoSo Queiroz, tanto a "nobreza das suas edificag6es" como d "exhibigdo

da sua arte tradicional"464.

Davam corpo ao "accentuado caracter" de Evora, de acordo com os

objectivos do movimento de arque6logos em defesa da cidade, os "grandes

monumentos" e as construg6es de "aspecto tipico", com "detalhes

arquitect6nicos ou decorativos" ou associadas a mem6rias hist6ricas de relevo,

as especificidades locais "no que respeita aos materiaes, processos de

construir, aspecto geral externo e interno, decoragSo, etc." e a paisagem -
factores a conservar e, se necessdrio, a inventariaraas. Embora em nenhum

passo do texto se chegue a categorizar explicitamente Evora de cidade mLtseu,

a forma plural, viva e palpitante como a omnipresenga da historia, a sua e a do

pals, 6 descrita, a analogia que e feita com o livro, todo o programa da

comissSo aponta para essa nogSo:

"Desde os templos mais vastos, em que a arte arquitectural se
estadeia, cheia de pujanga e virilidade, at6 aos esgrafitos graciosamente
trabalhados, onde se dilue uma concepgSo artistica delicadissima, em tudo,
nas suas ruas tortuosas, nas suas arcarias severas, canta, vibra, palpita a

Rosendo Carvalheira, Henrique Chaves, Alberto Sousa, D. SebastiSo Pessanha e Nogueira de
Brito. Este 0ltimo foi eleito secret6rio e relator e D. Jos6 Pessanha foi escolhido para presidente.
Os dois, presidente e secret6rio, foram os autores do programa de objectivos do grupo. Da
comissSo local faziam parte o Visconde da Esperanga, o dr. M6ximo Homem, Jos6 Soares,
Jos6 Cimara Manuel, Antonio Sim6es Paquete, Miguel de Matos Fernandes, Schiappa
Monteiro, Ezequiel de Campos, Manuel Tomds de Sousa, Antonio Coelho Villas-Boas e Lopes
da Silva. A comissio central dever-se-ia reunir uma vez pot ano em Evora e as duas comiss6es
executivas individualmente uma vez por m6s e conjuntamente a cada trimestre. AssociagSo dos
Arque6logos Portugueses - Defesa..., 1916, 3, 6 e 11; C. ALMEIDA- Evora - Objectos..., 2005,
92 e 117 h. 255\.
ol] nssocibgSo dbs Arque6logos Portugueses - Defesa..., 1910, 3 e 4.
"o" Propunham-se ainda a perpetuar os usos e costumes tradicionais; a fazer ressurgir as artes
e ind(strias locais; a ampliar e instalar convenientemente o museu, de cuja colecgso se
tencionava fazer um catdlogo ilustrado; a organizar exposig6es retrospectivas de arte
ornamental; a publicar um guia ilustrado da cidade; a conservar a toponimia original ou, quando
os nomes das ruas estivessem j6 alterados, indicii-la a par da nova; a implementar comboios
directos para Evora e a abrir hot6is que obedecessem ds exig6ncias do conforto moderno; e a
criar n0cleos semelhantes d presente comissdo em outras localidades do Alentejo que tamb6m
possuissem monumentos a defender. AssociagSo dos Arqueologos Portugueses - Defesa...,
1916,7-9.
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recordagao de outras epooas, de outros costumes, de outras gerag6es.
Pelas pdginas da historia de Evora perpassam fremitos de evocagio da
historia do proprio pais. t ] E que raras terras de portugal teem,
certamente, esse condio maravilhoso de se nos mostrarem, quasi, taes
quaes foram nos seculos distantes"a66.

Esse programa sere publicado em folheto, com o titulo Defesa de Evora, e

oferecido dt cidade em cerimonia priblica realizada no teatro Garcia de Resende

em Dezembro do mesmo ano de 1916, com a presenga dos elementos da

comiss5oa67. Assistiram ao evento o arcebispo de Evora, D. Augusto Eduardo

Nunes, e Leonor Fernandes de Barahona caldeira (1874-1943), que nos

interessa para aqui por vir a presidir, tr6s anos mais tarde, ao Grupo Pro-Evora.

Apesar do entusiasmo e do esforgo posto na execugio da ideia, na

elaboragdo do programa e na sua divulgagdo, a comissdo para a defesa de

Evora da Associagio dos Arque6logos Portugueses foi inefica2468. t o vazio

deixado pelo gorar das expectativas criadas pela comissio da Associagio dos

Arque6logos Portugueses que o Grupo Pro-Evora vem ocupar - at6 como

redengSo das responsabilidades da comissSo executiva eborense na frustragio

da Defesa de Evora. Fundado a 16 de Novembro de 191g, o Grupo pro-Evora

revela o ascendente do programa da Defesa de Evora para a cidade na

amplitude das Sreas do patrimonio em que exerceu a sua acgao protectora:

monumentos historicos, frontarias e pormenores de pr6dios, instituig6es

hist6ricas de cultura, obras literdrias e artisticas, objectos de culto, est6tica

citadina, toponimia tradicional e ind0strias artisticas popularesa6e. O seu

cardcter local fez com que n6o se ficasse pelas inteng6es generalistas de

preservar a mem6ria historica da cidade, concentrando-se em problemas

concretos, como os postos logo na primeira reuniaoaTo: a instalagdo da

Biblioteca P[blica em edificio mais apropriado e a organizagilo do Museu

466 Associagdo dos Arqueologos Portugueses - Defesa..., 1916, 10.
""' O arquitecto Rosendo Carvalheira foi o orador da cerimonia. Chamou a atengao para a
necessidade de intervir na igreja de S. Francisco, na 56 e em outros monumentos da cidade,
que compara a Florenga. AssociagSo dos Arque6logos Portugueses - Defesa..., 1916,92.*"" O motivo dessa inoperincia ter-se-d prendido com a incapacidade organizativa da comissio
e:ecutiva eborense. AssociagSo dos Arque6logos Portugueses - Defesa..., 1916,92.ou' M. A. E. RODRIGUES - "Acerca- do Grupo Fro-rvora"e da defesa do patrim6nio eborense ao
longo do s6culo XX'. A Cidade de Evora, no. 5, 2001 , 419.a/u Realizada em casa de D. Leonor Caldeira, senhora culta e possuidora de uma avultada
fortuna, com relag6es nos meios artisticos, liter6rios e politicos eborenses. Foi nessa primeira
reuniSo que a convidaram para presidente do grupo. C. ALMEIDA - Evora - objectos..., 200s,
87,93 e 116 (n.229).
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Regional, pretendendo que o governo adquirisse o pal6cio Amaral para o efeito.

No mds seguinte, tomaram-se provid6ncias junto da Comiss6o dos

Monumentos Nacionais e da par6quia de S. Pedro por motivo do estado de

degradagdo dos telhados da igreja de S. Francisco, da Cdmara Municipal para

que cedesse a igreja de S. Vicente, a fim de instalar ali um museu dos objectos

de culto pertencentes ao municfpio, do comandante do Regimento Artilharia no.

1 para que o mirante da torre sineira do convento do Salvador fosse reparada e

do propriet6rio do antigo paldcio dos Sepflvedas para que desentaipasse duas

janelas da fachada daquele edificioaTl.

Completavam-se estas medidas com um esforgo para mostrar o valor

economico de uma cidade de antiguidade evidente, tendo em conta a crescente

importdncia do turismo como fonte de rendimento dos paises europeus,

principalmente dos mediterrdneos ou de influ6ncia mediterrdnea, como

Portugal. Foi por certo com essa intengSo que o Grupo Pro-Evora ofereceu os

seus pr6stimos ao c6nsul da Suiga, a 8 de Fevereiro de 1920, para receber um

grupo de estudantes da Universidade de Zurique que se deslocaria a Evora na

Primavera. A 20 de Abril, solicita d Sociedade dos Grandes Hot6is de Portugal

que construfsse, em Evora, um hotel digno da cidade, onde os forasteiros se

pudessem instalar comodam enteaT2 .

Nio nos deteremos mais nas actividades do Grupo Pro-Evora, que

perduram at6 dr actualidade. Salientamos apenas, a rematar a nossa reflexdo,

como a criagdo do grupo representa o culminar da assimilagSo da identidade de

Evora, da cidade antiga e historica, de aglomeragSo excepcional de objectos

arquitectonicos singulares, integrados no seu contexto urbano original, pelos

pr6prios eborenses. A consciOncia plena e a vivOncia quotidiana dessa

identidade, o peso da tradigSo historiogrdfica que a construiu, o modo como se

manifesta por toda a 6rea intra-muros despertou este movimento colectivo de

cidadSos eborenses com o objectivo concreto de defender e preservar n6o

apenas um monumento especifico numa situagdo particular, como tinha

sucedido no s6culo XlX, mas toda a cidade. Por isso, ser pro-Evora eta, no

essencial, defender a cidade antiga, n6o por atavismo, mas pelo

i11 U n E. RODRIGUES - "Acerca do Grupo..." . A Cidade de Evora, no. 5, 2001 ,417 e 418.
472 A. C. de MAToS, M. L. F. N. SANToS - "os Guias de Turismo...". A Cidade de Evora.
Evora: Cimara Municipal, no. 5, 2001 (lll Serie), 382 e 383; M. A. E. RODRIGUES - "Acerca do
Grupo...". A Cidade de Evora, no. 5, 2001, 4'18.
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reconhecimento de que a sua historicidade era a sua essdncia e principal

valOncia, o que a distinguia da maioria das restantes cidades do pafs, atraindo

forasteiros nacionais e estrangeiros, dindmica que a mantinha viva e vivida.
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Considerag6es finais

Com Evora, o tempo da longa duragSo, que 6 o que d6 sentido e

possibilita a formagSo das identidades, foi efectivamente marcado por uma

perman€ncia: a da apologia da sua antiguidade, transmitida pelo simbolismo

das suas imagens ou pela narrativa da sua hist6ria, fonte de todo o seu

prestigio. Desde logo, essa apologia estd presente na panorAmica da cidade

que ilumina o foral manuelino de 1501, momento fundacional do tema em

questSo. Este, por sua vez, corresponderd a uma construg6o cultural de ralzes

ainda mais profundas no passado. Mas s6 com Andr6 de Resende e a sua

Histoia da Antiguidade da Cidade de Evora, publicada em 1553, se formalizar5

como d iscurso historiogrdfico.

Na iluminura de 1501, reconhecemos o que parece ser a matriz de um

modelo de registo visual panor6mico de Evora, que se prolongard ate ao s6culo

XlX, at6 d imagem fotogrSfica. Nele, a 56 medieval domina o horizonte da

cidade, no seu ponto mais alto, como que a marcar a sua origem. A partir

desse ponto original, a cidade vai descendo em sucessivos niveis, at6 ao sop6

do alto de S. Bento, a beira do Rossio de S. Br6s. Esse movimento

descendente, simultaneamente espacial e temporal, porque resulta da

evolugSo da cidade ao longo das 6pocas, 6 assinalado por relevantes

monumentos hist6ricos, representativos de diferentes momentos da hist6ria de

Evora. A perman6ncia da paisagem urbana de Evora, cuja imagem geral pouco

se alterar6 desde finais do s6culo XVl, impor5 o modelo.
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Quanto i obra de Andr6 de Resende, podemos afirmar que ser6 o

alicerce de uma tradigSo historiogr5fica A escala nacional que ter6 Evora como

objecto de estudo. As suas repercuss6es sdo ineditas entre n6s, prolongando-

se muito para al6m do seu proprio tempo e do seu territ6rio, incluindo

refer$ncias entre os escritores viajantes que passaram por Evora (atenda-se ao

exemplo do arquitecto irland6s James Murphy), numa longevidade que n6o a

esgotar{. Pelo contr6rio, enriquece-a e actualiza-a. Tal perman6ncia ser6

protagonizada por uma verdadeira genealogia de antiqu5rios, cronistas,

arque6logos e historiadores, de que se destacam os nomes de Frei Bernardo

de Brito, Manuel Severim de Faria, Diogo Mendes de Vasconcelos, Gaspar

Estago, Manuel Fialho, Antonio Franco, Francisco da Fonseca, Augusto Filipe

Simoes e Gabriel Pereira. Condicionados por conjunturas hist6ricas distintas,

suportados por contextos te6ricos diversos e munidos de instrumentos

metodol6gicos diferentes, une-os a refer6ncia basilar de Andr6 de Resende e a

afirmagio de Evora pelo prestigio do seu passado. Esse passado serviu como

instrumento de afirma96o da urbe alentejana perante as outras cidades do pais

e de uma identidade de contornos variSveis ao longo do tempo.

As diferentes abordagens que todos eles fizeram da cidade divergem, de

facto, em muitos aspectos. Desde logo, a separar os autores do s6culo XIX dos

precedentes estd a atengdo privilegiada concedida d antiguidade romana, no

s6culo XVI e ii historia religiosa at6 ao s6culo Xvlll. Esta serd substituida, com

o liberalismo, pela participagio de Evora na hist6ria politica e militar da na96o,

com especial relevo para as fases da formagio (s6c. Xll), da consolidagSo

(s6c. XIV) e da expansio (s6cs. XV e XVI). O periodo romano, no entanto,

dada a presenga do templo na cidade, o mais importante monumento da

antiguidade cl6ssica no pais, e o desenvolvimento da arqueologia a partir do

dec6nio de 1840, nunca chegou a ser relegado para o segundo plano dos

interesses dos historiadores da cidade: verific6mo-lo por mais do que uma vez.

De acordo com as condicionantes e os interesses atr6s enunciados,

assim como da evolugio sucedAnea dos conceitos de antiguidade, monumento

antigo, monumento hist6rico, cidade-monumento e cidade-museu, tamb6m se

assistiu a diferentes valorizag6es de diferentes testemunhos materiais do

passado e d distensdo do limite cronol6gico desse passado. Nos sticulos XVI e

XVll dominam os vestigios epigr6ficos romanos e as refer€ncias ao templo, d
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muralha, aos banhos, a origem romana do aqueduto e ao portico que
supostamente havia existido na praga do Geraldo at6 ao reinado de D. JoEo lll,
aqueles que demonstravam a extrema antiguidade de Evora. Do finaldo s6culo
XVll ao dealbar do s6culo XlX, as atengoes concentram-se predominantemente
na arquitectura, mas nos conventos e igrejas, na sua fundagio e crescimento,
expressSo da relevdncia da cidade alentejana para a hist6ria eclesi6stica. Entre
os dec6nios de 1g40 e 1g90, s6o os monumentos nacionais, aqueres que
evocam os acontecimentos fulcrais da hist6ria do reino, sobretudo os goticos e
tardo-g6ticos, ou manuelinos, os primeiros a serem classificados, preservados
e at6 restaurados. De 1890 drs primeiras duas d6cadas da centrjria de XX, a
arquitectura corrente da cidade, os ambientes das ruas e das pragas, o
pitoresco dos recantos, dos becos, das arcarias e da simbiose das habitag6es
populares com as casas aristocr6ticas, os monumentos no seu contexto urbano
comegam a beneficiar do interesse de arque6logos, historiadores e outros
estudiosos.

Comum a todos os que escreveram acerca de Evora, todavia, serd
sempre o templo romano, verdadeiro icone da antiguidade da cidade, que no
seculo XIX serd escavado por cunha Rivara, estudado por Augusto Filipe
simoes e Gabriel Pereira, e receber6 as intervengoes reconstitutivas mais
profundas' Veja-se ainda como a figura do general romano euinto Sert6rio, que
Andr6 de Resende pretendeu por a residir em Evora, 6 ostensivamente mais
vezes citada e referenciada que a do cristSo Geraldo Geraldes, o conquistador
da cidade aos mouros.

Mas a apologia da cidade antiga comporta tamb6m uma dimensio
ideol6gica, quer enquanto imag6tica, quer enquanto identidade. Esta dimensSo
foi porventura a mais importante e esti evidente na sua instrumen talizagdo,
para afirmar Evora perante as outras cidades do reino ou para superar crises
identit6rias de contornos vari6veis ao tongo do tempo, beneficiando da
ess6ncia da propria no95o de "Cidade Antiga" aplicada a Evora, iman6ncia de
ldentidade por si pr6pria. Vimo-la, com Andr6 de Resende, a justificar a
vontade de fixar a corte e a administragSo do reino em Evora. Frei Bernardo de
Brito fa-la convergir para a afirmagSo da autonomia portuguesa no contexto da
rnonarquia dual, sob a dinastia firipina. Manuer severim de Faria p6-ra ao
servigo da RestauragS0 e da entrontzagdo da nova dinastia, a de Braganga.
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Manuel Fialho, Ant6nio Franco e Francisco da Fonseca procuraram atenuar o

sentimento de decaddncia que se abateu sobre a cidade, depois que a corte

deixou de ld se acolher, centralizada que ficou em Lisboa a partir do s6culo

XVll. Evora, que havia ascendido ao lugar da terceira mais importante cidade

do reino, por ser um dos seus centros politicos e culturais do reino desde o

s6culo XlV, devido ao facto de ali terem estacionado reis e cortes por v6rias

temporadas, era agora afectada, com a centralizagSo da administragSo do

reino numa capital, pela diminuigSo da sua populagSo e pela ameaga da sua

degradagdo material. Convocar, por interm6dio da Hist6ria, o prestlgio de uma

passado antigo, tanto ao servigo do lmp6rio Romano como sob as duas

primeiras dinastias da hist6ria portuguesa, era uma forma de compensar esse

declinio, sugerindo, pelo exemplo do passado, um modelo de comportamento

para o presente e perspectivando o futuro.

Totalmente convertida em identidade no s6culo XlX, a apologia da

cidade antiga, na sua dimensSo ideol6gica, que entendia urbe como agregagdo

hist6rica da sociedade, estd explicita tanto no discurso daqueles que

defendiam a conservagdo estrita dos monumentos hist6ricos eborenses e at6

da pr6pria cidade, de que 6 exemplo Ramalho OrtigSo, como entre aqueles que

pugnavam pela implementagSo de politicas de melhoramentos materiais, de

higienizagdo e embelezamento, em Evora. Estes 0ltimos procuravam um

equilibrio entre o progresso e a mem6ria, uma modernizagdo que apagasse a

imagem degradada da urbe e adequasse a realidade contempordnea da cidade

A identidade historica que dela se tinha construido e fixado desde o s6culo XVl.

O modo como a mesma identidade 6 partilhada pelas duas fac96es oponentes

6 demonstrativa da sua forga, alimentada pela sua longevidade. A dualidade

serS ultrapassada com a monumentalizagSo de todo o espago intra-muros, de

que decorrerb a ideia de cidade-museu. A formagSo dos movimentos Defesa

de Evora e Pro-Evora, em 1916 e 1919, respectivamente, na forma englobante

com que vir6o a entender a urbe alentejana representam a assimilagSo e a

sedimentagSo plena da identidade da cidade antiga. Estes terSo formatado os

comportamentos dos Eborenses nos anos seguintes, no cultivar dessa

identidade, que tem um dos seus expoentes na classificagSo de Evora como

cidade Patrim6nio Mundial pela UNESCO em 1986.
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Deste modo, a apologia da cidade antiga nunca foi entendida como um

meio de escapar ao presente, mas uma forma de pensar o mundo, ern que se

articulam passado, presente e futuro, arte e ci6ncia, humanidade e natureza,

lgreja e Estado, o bem, a verdade e o belo, um meio racional de lidar com a
profusSo de factos, imagens e ideias em que os tempos do Homem foram e
continuaram a ser f6rteis.
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