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RECORDAR - PRF§ENTE, PASSADO.

A fotograÍia como Documento Histórico, e objeto de Valorização do Patrimônio.

Toda fotografia constitui-se em um documento histórico que reúne uma enorme

quantidade de informações, o que natuÍalmente despertâ curiosidade e provoca a busca

poÍ Íespostas. Foi acreditando nisso que, sessenta anos depois, a prcsente tese pretende

recriar o ÍoteiÍo proposto por Tulio Espanca no seu Guia Évora de 1949. Propóe anda

imagens para serem utilizadas num novo guia, bem como um CD com imagens da

cidade e fundo musical para ser visto antes ou depois de umâ suposta visita à Évora. Na

primeira parte da dissertâção visei basicamente comparaÍ as imagens do Gúa Évora de

1949 com o material recente recolhido por mim, procurando mostÍar as semelhanças, as

altêÍações, e poÍ vezes até o desaparecimento de algum elemento ant€s Íegistâdo.

Procurei seguir o roteiÍo pÍoposto, regisEando sem neúuma outÍa intenção que não a

documental. Afinal, o interesse era a fotografiâ como meio de informação e

conhecimento. Sempre que foi possível procurou:so reproduzir exatâmente as mesmas

imagens do Guia. O estudo não pretende indicar as razões que justiÍicam a leihrra atual

dos volumes e espaços, ou seja, o motivo do entaipamerto de uma janela, da demolição

do trecho de algum edifício ou de uma adição na volumetria de outro. O rabalho no

senúdo de uma investigação de cunho histórico levaria muitos anos para ser concluído,

por isso segue a leitura de hoje (2009) com a imagem de sessenta anos atrás, e mais sua

função e uso atuais, bem como a localização dos elementos abordados. A segunda parte

da dissertação, que diz respeito à proposta de atualização e valorização do patrimônio

através de imagens fotogrríÍicas, surgiu em função da minha percepgão nafirÍal como

arquiteto e fotógrafo, nas andanças diárias pelas ruas da cidade, e pela pesquisa

rcaTizadacom pessoÍrs, em imagens de arquivos, e em antigos e novos guias de Évora.

Observei fundamentalmente que as imagens poderiam ser desdobradas em muitas outra§

perspectivas, apesar do desaÍio natural de uma boa estética, do fator do equipamento

urbano e dos veículos estarem pÍesentes por todo lado. A terceira e última parte refere-

se a imagens transpostas em um CD com fundo musical, que além de oferecer vários

ângulos e perspectivas extras, permite que o interessado visite edifícios da cidade onde

por qualquer motivo não pôde estar presente. O CD torna-se assim um equipamento de

divulgação, com conteúdo trabalhado estetic.rment€, frácil de fiansportaÍ e de ser

reproduzido.



TO REMEMBER. PRESENT - PAST

The photography as a Historic Document, and as an object of Enrichment of the

Patrimony.

The photo in its entirety is a historical document abundant in information that naturally

gives rise to curiosity and the need for answers. It is due to this that sixty years on, the

present thesis intends to recreate a guidebook originated by Tulio Espanca '1949 Evora

Guide'. It intends to use images in a new guidebook, including a CD with images of the

city with background music, to be viewed before or after visiting Evora. In the first part

of the dissertation, I began basically by purchasing the images of the '1949 Évora

guide', with recent material which I had already collected, trying to show similarities,

changes and at times, even the loss of some elcments that once were present. I started to

follow the guide's direction, recording what was documented; after all, the entire

objective was the photo as way of infbrmation and knowledge' When ever possible I

tded to reproduce exactly the samc images as in the guide. The study is by no mcans

trying to point out the reasons that justify the present readings of the period and their

volumes, or should I say the motive for boarded-up windows, the demolition of time of

a building or the addition of another. The work in a historical and investigative context,

would take many years to conclude thereÍbre, it follows the reading of today (2009)

with imagery that date as far back as sixty years, with today's functionalities and habits,

as well as location of the underlined elements.

The second part of the dissertation that cleals with factuality and evaluation of heritage,

through photographic imagery, was brought about by my natural perception as an

architect and photographer, by my daily walks through the city streets and, by 'people

search' in archives of imagery, and in old and new guidebooks of Évora. Fundamentally

I observed that the images could be unfolded into various other perspectives, although a

natural and aesthetic challenge due to an urban and material Íactor continuously being

present. The third and last point refers to images transferred onto CD set with

background music, although offering various angles and extra perspectives, allows the

viewer to visit city buildings where they otherwise would not be able to. The CD is its

self a tool of aesthetic information easily transported and reproduced'
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As particularidades das relações estabelecidas por mim (como esEangeiro) com a

cidade de Évora e os eborenses me permitiram viver a cidade de Évora de fonna ativa

e confnua, percebendo seus espaços, intemos e ext€rnos, sua história, co§hrmes,

detalhes, singularidades, tradições e hábitos. Afavés da miúa estadia de pouco mais

de 2 anos, pude partilhar da vida cotidiana dos naturais e residente§, e adquirir

conhecimentos por verdadeira imersão, ou seja, uma verdadeira observação

participante, para que com isso atingisse meu objetivo, que eÍa o de pÍoduziÍ

fotograÍias com qualidade, sendo essas documentais, investigativas, publicitárias e

porque não, produzir fotografias históricas para que sejam vistas no futuro.

Tendo como certo que toda fotograÍia constitui-se numa fonte histórica que

reúne uma $atrde e ilimitada quanúdade de informações que natuÍalmente despertam

curiosidades e variadas percepções sobre a mesma imagem e conseqüentemente

suscitam a busca de respostrs lógicas para tantas indagações. Baseado nisso é que fiz

da base da dissertação o roteiro proposto por T\Ílio Espanca no seu Guia Évora de

1949, sessenta anos depois. A fotogÍaÍia é, na miúa dissertação, discurso visual e não

mera ilustração dos conteúdos. Por isso, tÍato em um capítulo de assuntos relativos à

história da fotografia, desde sua descoberta aos temas historicamente mais Íelevantê§,

destacando aqú os Postais que foi um poderoso aliado na difusão da imagem

fotogÍáfica em seu momento de massiÍicação. Sua difusão é imediata, coloca ao

alcance do publico em geral um verdadeiro inventario do mundo. Destacando

monumentos, paisagens, usos, costumes, profissões, celebridades, imagens sugestivas,

paisagens urbanas, multiplicando a possibilidade de posse simbólica de todos os

aspectos do universo para urn publico desejoso por novidades. Parece até que tudo

existe para transformâr-se em imagem fotogÍáfica, o cartão postal [ás paÍa peÍto de

todas as maravilhas da natureza e da arte, é um insüumento democrático do

coúecimento, pois o cartão postal leva à missão civilizadora conferida a fotografia

por sua capacidade de popularizar o que aparentemente é propriedade de poucos. Essa

viagem imaginaria âtravés dos postais ÍepÍesenta a posse simbólica de uma nova

concepção do espaço e do tempo, que suprime as fronteiras geográÍicas entre todo§ os

seres vivos.

Em seguida tÍato da fotograÍia na historia, sua relevância, sua participação

fundamental em muiúos casos, a sua participação como documento histórico, e não só
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como coadjuvânte em um texto.

Uma imagem fotogúfica que não ÍepÍesenta apenas o congelamento de um

instante ou uma simples representação de uma Íealidade, mas um objeto a ser

peÍcebido de forma investigativa, para respostas historicamente elucidativas.

Segue-se a história dos guias de viagens, com êdase em Portugal e mais

especialmente na cidade de Évora. Também trata da evolução do trismo e do início

de tal atiúdade (a qual hoje se tornou uma das maiores indústrias do mundo) e

Íessalta que esta não é um bem de consumo material, nem duúvel.

Dedica-se ainda um capítulo especifico a Túlio Espanca, Historiador da cidade

e Dr. Honoris Causa pela Universidade de Évora- DuÍante toda a sua úda Tiílio

Espanca, tratou do recolhimento sistemático de informações documentais, com caráÍer

de inventário sobne a historia da cidade de Évora. A sua podução, neste campo

continua a ser, atualmente, uma obra de referência.

A base desta tese como já foi ressaltado é o Guia Évora & 1949 de Túlio

Espanca Visei basicamente mostrar repetindo sêmpre as imagens do referido guia,

com o material recente colhido por mim, mostrar as semelhanças, as

altêrações, e atÊ o desapaÍecimento de algum elemento antes Íegistrado. Seguindo o

ÍoteiÍo proposto, registrando sem neúuma ouEa pretensiío que não fosse a

documental, afina1 o interesse era a fotografia como meio de informaçiÍo e

conhecimento. Tentando sempÍe que possível reproduzir o mais Íieknente possível a

imagem pÍoposta no gua, o esürdo não pretende indicar as razões que justificam a

leiura aural dos volumes e espaços, ou seja o porquê do fechamento de uma janela o

porqú da demoüção de trecho de um edificio, o porquê da adição ou subtraçÍio da

volumetria de um outro, se fosse trabalhar os elementos abordados no sentido de uma

investigação de cunho histórico, levaria mútos anos para sua conclusão, sendo assim

segue a leitra de hoje (409) com a imagem de sessenta aros afiás, E ontândo, mas

não discutindo as modificações quando elas existiram, assim como sua função e uso

atual, bem como a localização dos elementos úordados. Pela quantidade de imagens

do guia a parte que cúe no volume da dissertação é uma espécie de índice para o

anexo l, onde, de fato, estÍÍo todas as observações citadas.

Em um outro capitulo proponho fotografias objetivando a valorização do

patrimônio através de imagens fotográficas, e para utilização dessas em novos guias

da cidade. Tais imagens são frutos, de uma exaustiva observação e percepção nanral

como aÍquiteto e fotógrafo, nas andanças diárias pelas ruas da cidade, e do nômade
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que me tornei, pois morei em oito lugares diferentes, que de certa forma foi bom e

ajúou a conhecer e viver mais os espaços. Minha pesquisa tâÍnbém se estendeu a

imagens de antigos e novos gulas de Évora- Observando fundamentalmente que as

imagens poderiam ser desdobradas em muitas outras perspectivas, o fato de ter carros

estacionados por todo lado, foi um grande desafio a uma boa estética Esse capihlo

em função da quantidade de imagens vem tro coÍpo da tese como um fudice para o

anexo dois que o completa.

Também faz parte da disseÍação, um CD com características bem pecúiares,

ou seja, com imagens da cidade exibidas como nm show de slidas e agrcgando outra

arte, a da musica fazendo o fundo sonoro das imagens. O CD é paÍa ser üsto em

qualquer lugar do mundo, anÍes ou após, uma visitação a Évora ou F)r quem trrurca a

üsitou.
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1 - Síntese de Fatos Relevantes da Hisííria da Fotogralia

Nicéphore Niepce (1765-1883) pode ser considerado o pai da fotografia, com maior

propriedade que Daguene (1787-1851). Porém, é importante dizer que a invenção da

fotograÍia é fruto de múlüplas tentativas de vários pesquisadores na mesma époc4 nos

campos da Física e da Química. No séc. XV, o pintor e matemáüco italiano Piero

della Francesca recomenda o emprego de visores e quaúos para traçados de

perspectivas. l.eonardo da Vinci, em 1515, descreveu minuciosamente, nos seus

apontamentos, uma câmara escura. Em 1550, o milanês Girolamo Cardamo junta um

disco de cristal possivelmente a primeira lente fotográfica a essa câmara para

melhorar o seu alcance. Em 1535, Albrecht Durer divúga, em Inrtrufionunt

Geometricarum, várias máquinas para deseúar e rerataÍ, antecipando-se assim às

câmaras lúcidas ou claras que só vão aparecer em 1568. O paúe Jean Dubreuil, em

Perspective Pratique (1642), menciona vários instrumentos para praticar o deseúo

sem conhecê-lo. OuEo religioso, o padre Chérubin, em Ia Vision Parfait (166'1),

descreve um aparclho de sua invenção que perÍnite deseúar de longe por meio de

uma ocular dióprica. Variantes do mesmo princípio multiplicaram-se ao longo dos

séculos XVII e XVI[. Em 1786, Gilles-louis Chrétien inventa o physionotrace,

espécie de pantógrafo que permitia transferir píua uma folha de cobre o perfil do

modelo, que imediatamente se retocava com água-tinta. Em 1806 o britânico William

Hyde Wollaston, conseguiu remediar as distorções provocadas pelas lentes esféricas

até então usadas, com uma lente periscópica, que são lentes que tem uma das faces

plana ou côncava e â outra lente sempre convexa, conseguiu remediar as distorções

provocadas pelas lenês esféricas até entÍÍo usadas. Em 1860, o alemão Christopher

Scheiner inventa um sistema de paralelo$amo que é um quadrilátero, plano cujos

lados opostos são paralelos articulado para ampliar ou reduzir desenhos. O resumo

final de todas estas máquinas de desenhar são as câmaras claras, que aparecem no

princípio do século XIX. Os seus aperfeiçoamentos são principalmente de ordem

ópúcal. Um pouco mais tarde, os franceses Vicent e Charles Chevalier, pai e filho,

trazem novos aperfeiçoamentos à câmara clara.

I LoUP, Marie - Historia de la Fotografia, Ediciones cát€dÍa s.A., MadÍid, 1996, p 18.
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1.2 . Agregando os valores necessários - Física e Química.

O elemento químico complementa a dimensão óptic4 comprovada ao longo dos

séculos. Muitos ensaios e muitas experiências precisaram ser trabalhados para que

levassem a uma descoberta final. Desde a Antiguidade que se conhece a ação da luz

sobre alguns planos. A ameüsta e a opala vêem modiÍicadas as suÍ§ lonalidades pela

luz. Vitrúvio, já no século I a. C. virava a Norte as galerias a decorar com pinturas,

paxa que a luz do sol não as deteriorasse. Todos sabem que as cores perdem sua

tonalidade com uma grande e constant€ exposição ao sol. No século passado, as

mulheres coloriam Íitas e galões destinados a decoração de roupas, a Íim de obterem

tênues tonalidades.

Uma das substáncias cujas propriedades se alteraram com a exposição à luz é

o cloreto de pÍata, a lurw cornata, como eÍa chamada pelos alquimistas medievais.

Também desde a antiguidade que se sabia que os sais de prata escureciam pela ação

da luz. O nitrato de prata utilizava-se para tingir o marfim, a madeira, as pernas, as

peles e até os cabelos. Em 1727, o medico alemão Schulze descobriu a propriedade de

enegrecimento da mistura de giz, água-forte e nitrato de prata. Os seus fabalhos

foram conúnuados por vários pesquisadores, entre eles destaca-se o genebriano

Sénebier, que criou uma escala sensitométrica que é a medida de sensibilidade de

emusões fotográÍicas com as variações no tempo de escurecimento do cloÍeto de

prata. Em 1819, o astrônomo Joú Herschel indicaria a ação do hipossulfito de sódio

como fixador de sais de prata. Faltava agora apenas uma pessoa que reunisse lodas

estas experiências, tanto na parte óptica como na química.

1.3 - As Cartas "documentos" dos Irmãos Niepce.

Em 1816, Claude Niepce innão de Nicéphore partiu para Paris. A distância física

entre os irmãos obrigou a que se comunicassem através de cartas, as quais constituem

a prova das suas experiências. Graças a estas correspondências, podemos hoje seguir

todo o roteiro do progresso dos processos. Boa parte dessas cartas encontra-se no

Museu Niepce em Chalon-sur-Saôme2

2 O resto da correspondência foi disseminado e algumas cartas chegaram a ir parar na Rússia e na

Argentina- Ruão, Pavillon de La Photographie, vol I, 1973; vol .ll, 1974.
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Efetivamente, em 1816, Nicéphore Niepce havia conseguido fixar as imagens

da câmara escura sobre papel [atado com cloreto de prata, mediante o ácido nínico.

1.4 . A himeira FotograÍia Conhecida

Durante muitos anos considerou-se como a primeira fotograÍia coúecida uma

natuÍeza morta do ano de 1822. Foi doada em 1890 à Sociedade Francesa de

FotograÍia pelo neto de Nicéphore Niepce. Esta peça única foi emprestada para uma

exposição e desapareceu, É conhecida apenas por uma reprodução feita antes do

empréstimo, em 1891 (conservada na Sociedade).

1.5 - A Associação Niepce.Daguerre.

Em Janeiro de 1826, Niepce recebe uma carta vinda de Paris, assinada por um seúor

chamado Daguerre, Íigura bem coúecida em Paris, Daguerre, francês de Corneilles-

em-Paris, pintor e decorador de teatro, muilo apreciado pelo seu Diaporama, em que

aplicava toda sua técnica de perspectiva e jogos de luz. Tratava-se apenas de uma

grande cena, com vários planos recortados e sobrepostos, que com luzes adequadas,

dava um belo efeiio de perspectiva. Niepce Íicou na defensiva: respondeu sem

qualquer elucidação e negou-se a mandar a prova que Daguerre solicitava. Tempos

depois, passando por Paris, Nicéphore fez uma visita a Daguene e ficou

entusiasmadíssimo com o Diaporama. Niepce, já envelhecido e com problemas

financeiros, abandona todas as suas investigações e decide tirar o máximo de proveito

material delas. Pensou em publicar um liwo, mas desistiu e resolveu então formar

uma sociedade com Daguerre. Em 14 de dezembro de 1829, ficava recoúecida a

invenção de Niepce. Daguerre Íicou como um suposto aperfeiçoador da câmara

escura. Daguerre foi à cidade de Chalon para a assinatura do confrato, familiarizou-se

com todo o processo, Íegrcssou a Paris e os dois nunca mais se enconhaÍam.

Em 3 de julho de 1833, Nicephore Niepce more no seu estúdio de Saint-

loup-Varennes. Depois da morte de Niepce, Daguene atua Iivremente na exploração

do invento. Segundo as cláusúas do contrato da associação Niepce-Daguerre, Isidore

Íilho de Niepce herdaria a parte do seu pai. A morte de Nicéphore deixou Isidore
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financeiramente mal, e este, pouco a pouco, foi-se desfazendo do patrimônio da

família. Assim, em 1835, Daguerre propõe mudar o contÍato, no sentido de que seu

nome Íiguraria em primeiro lugar, mas sem alteraÍ as va[tagens materiais que o

invento pudesse trazer. Isidore aceitou prontamente3.

Desse dia em diante, o nome de Niepce desapareceu e não figurou mais. Daí

por diante, só o nome de Daguerre. Consequentemente, a patemidade do invento

ftocou de pessoa. Daguerre aperfeiçoou-o, nos dois anos seguintes. Chegavam

propostas de todo lado para comprar a patente do invento. Em 1839, na sessão da

Academia de Ciências de Paris, Daguerre foi consagtado como o inventor da imagem

fotográÍicaa.

O inventor do telégrafo, Samuel F. B. Morse, veio dos EUA assistir à

apresentação, assim como estiveram presentes várias outras personalidades. Daguerre

já aparecia como um inventor genial. Foi nomeado membro de academias estrangeiras

(Viena, Edimburgo, Munique, Nova York) e recebeu condecorações francesas e

estrangeiras. Em Portugal, O Panoramaa publicou, em Agosto de 1839, a descrição

dos pormenores da descoberta e todo o seu processo. Ao que se sabe, esse foi o

primeiro Íexto técnico sobÍe fotograÍia publicado em língua portuguesa.

Pouco a pouco, a verdade foi aparecendo. Em Fevereiro de 1839, na altura da

primeira comunicação de Arago à Academia, Francis Beuer, pintor, botânico e

membro da Sociedade Real de Londrcs, testemuúa que, em setembro de 1827,

Nicéphore Niepce quando de visita ao seu irmão Claude, informara que descobúa

uma forma de fixar de modo permanente a imagem de qualquer objeto por ação

espontânea da luz5. Perante as notícias, Daguerre publicou um livro minimizando o

papel de Niepce. Em 1841, o editor Astier publicou uma obra de Isidore Niepce, que

tardiamente se dava conta das manobras de Daguerre. Além desúes, apaÍeceram outros

historiadores na busca de restabelecer a verdade sobre a descoberta da fotograÍia.

3 t OUp, t"tarie - ttistoria de 1a FotogBfi4 Ediciones Cátedra, S.A, Madrid, 1996, p f 8.
a PANORAMA - Jornal Litterario ã Instructivo da Sociedade Propaganda dos Conhecimenos Úteis.

_ 19 de agosto de 1839. Lisboa.

' SOUGEZ" Marie - Historia de la Fotografia, Bliciones Cátedra, S.A., Madrid, 1»6, p 57.

t4



1.6 - Fatos Históricos Relevantes.

1.6.1 - O Retrato

No princípio da imagem fotogr.áfica era impossível fotografar pessoas devido à

lentidão na captação da imagem. Porém, assim que se conseguiu diminuir esse tempo,

o retrato fotogÍáfico tornou-se um grande sucesso. Este gênero de fotogafia despertou

uma expressiva demanda, desde o seu surgimento e durante toda a segunda metade do

sec. XD(.

O retÍato é uma ferramenta de comunicação visual simples, básica e complexa

frente à ausência do contexto sócio-escrito no qual estava inserido. Percebe-se um

leque de informações em um simples retrato fotográfico. As expressões faciais são

uma forma de mensagem que o homem vem explorando para os mais variados fins.

Antes da fotografia mandar pintar um ÍetÍato era privilégio da aristocracia,

sigrificava poder e dinheiro. Ser retratado era uma forma de manifestar a mobiüdade

social, o retrato transformou-se num objeto para auto-afirmação.

A produção fotográÍica de ÍetÍatos era feita em esuídios e apresentava fortes

influências da pintura. O modismo dos estúdios fotográficos obteve grande sucesso,

primeiro em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e depois em l,ondres, o primeiro da

EuÍopa entre 18210 e 18416. Esta democratização do reftato está na origem da sua

grande difusão e é um dos faúores que maÍcaram uma reviravoltâ decisiva nas artes

figurativas na segunda metade do século XD(. A pintuÍa e o desenho, por exemplo,

deixam de serem os meios destinados a cobrir a necessidade dos retratos. Outro fator

dessa reviravolta é a verossimilhança: realmente nenhuma outra arte poderia competir

com a fotografia, enquanto meio mecânico, na reprodução Íiel do rosto e do aspecto

do homem modemo.

Para muitos, o retrato continuava a ser a finalidade da fotografia. A fotografia

alcança todas as camadas da sociedade e começa a apaÍecer o fotógrafo de rua7. Desta

época ficaram grandes Íetratistâs que nos legaram a fisionomia quer de célebres

personalidades, quer de testemuúas anônimas da época, entre eles estava Gaspar

6 SoUGEZ, Marie - Historia de la fotografia, Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1996,p 69.

? SERPA, Í-eoni - A mascaÍâ da modemidade. Reüsta Pj: Br, ? Edição, Universidade de São Paúo,
2006,.
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Félix Tournachons, conhecido por Nadar. Em 1853, Nadar abre, com seu irmão

Adrien, um esúdio fotográfico. Mas nem tudo correu bem, depois de um conflito com

seu irrnão, por conta do uso do nome em outro empreendimento, Nadar mudou de

estúdio. O novo estúdio tornou-se um local de reunião e terhúlia de intelectuais. Nadar

morreu aos 90 anos, em 1910.

1.6.2 - Primeiras Exposições FotográIicas

A primeira exposição fotográÍica do mundo foi seguramente a das imagens sobre

papel de Hippolyte Bayard, sucedida em junho de 1839, ante§ mesmo da divulgação

oÍicial do daguerreótipo.

A partir do ano de sua fundação, a Sociedade Briânica de Fotografia organizou

um salão anual. A primeira exposição dessa nova aÍe com participação feminina

deu-se no Brasil, quando a Sra. Hippolyte Lavenuee exibiu daguerreótipos na

exposição geral de Belas Aries da Academia Imperial em 1842. A partir desta data, a

fotografia sempre encontÍou um lugar privilegiado paÍa sua difusão nas exposições

anuais da academia e nas importantes exposições nacionais do período imperial,

promovidas em 1861, 1866, 1873 e 1875. Naquela época ainda não era costume a

reatizaçáo independente de mostras de fotografias. A Exposição Universal de l,ondres

de 1851, no Cristal Palace, contou com uma important€ seção foüogÍáfica em que

participaram numerosos fotógrafos vindos de vários países, principalmente noÍte-

americanos, que receberam três das cinco medalhas disponíveis para a premiação.

Em 1855, a exposição Universal de Paris reservou à fotograÍia um local na 26n

secçãolo. Em 1859, o Palais dês Champs Elysées reservava uma seção à fotografia

que reunia 148 expositores. Na Itrália, a primeira exposição nacional de fotograÍia teve

lugar em Florença, em Juúo de 1887.

8 GASPAR, Felix Toumachon; SILVA, Ferreira -. Revista Escola Politecnica da Universidade Federal

de Campina Grande - Paraiba - BR, 20@, pag 35.
e Activa no Brasil durante a década de 18,10, pouco se sabe a respeito da Sra. Hippolyte tavenue, nem

Ínesmo a sua nacionalidade. Teve um papel fundamental na história da foografu pois, além de

ser uma das primeiras mulheres fotógrafas do mundo, foi a primeira a expor pubücarnente imagens

de sua autoria, ao participar da Exposição Geral de Belas Artes da Academia Imperial, no Rio de

Janeiro, em 1842, isto muitos anos antes que a fotografia fosse admitida em pé de igualdade em

salões de aÍte no hemisfério troÍte.
Fonte - Enciclopédia Itaú Culhrral.
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1.63 - Os Postais

Paralela aos movimentos artísticos e a democratização da fotograÍia, cada vês mais ao

alcance dos amadores, foi a criação dos cartões postais no século XD( os caÍtabs

postais.

Existem três versões sobre sua invenção. A primeira é de o cidadão norte-

americano H. L. Lipman, que juntamente com I. P. Charlton, patenteou em 17 de

dezembro de 1861, o chamado "Lipman's Postal Card". EntÍetmto não se conhece

neúum exemplar deste cartiío circulado antes do início da década de setenta dos anos

1800. A segunda versão atribuí a autoria dos cartões postais ao diretor dos C-orreios da

Confederação da Alemanha do Norte, Heinrich Von Stephan, por ter lançado a idéia e

a sugestão na Conferência Postal Germano-austríaca, em 1865. A terceira versÍío,

refere a Emmanuel Hemrann, professor de Economia PoÍtica, da Academia Militr
Wiener Neustadt, no knpério Austro-Hrúngaro que, em carta pubücada no Die Neue

Freie Presse, de 29 de janeiro de 1869, propôs seu uso sob o título "Uma nova forma

de corrcspondência pelo Correio". Salientou a conveniência do uso de um sisÍema

para as cartas de menor responsabilidade que aliasse o baixo custo à simplicidade,

obúdos com o não uso de envelopes, e com cuslo de mais da metade da tarifa posal

aplicável na época. De Marly, Dketor dâ Adminisftação dos Correios da Áustria,

mostrou-se sensível à pÍopostâ e, oito meses dqnis, em I de outubro de 1869, foi

posto à venda o primeiro e famoso cartão-postal do mundo: Imagem 01.

A idéia do cartlÍo-postal é bem simples. Um pequeno retângulo de papelão

fino, destinado a circular pelo Coneio sem envelope, tendo uma das faces dastinada

ao endereço do destinatário, na qual se encontrava impresso o selo postal, reservando-

se a outra para mensagem. O sucesso dos postais foi imediato. Os primeiros cartÍix-

postais emitidos ftoje conhecidos como inteiro-postais) constihríam monopóto

oficial. Passados alguns anos, em fins do século XD( começaram a autoÍizar as

indústrias particulaÍes a imprimirem alternativamente cartões-postais para circularem

pelos correios depois de colocados selos no valor do porte fixado. Esta modificação,

na aparência pouco relevante para o postal considerado como fonna de

corrcspondência, rcprcsentou esúnúo significativo ao seu uso, pois na partÊ antes

destinada à mensagEm, começaram a ser impressas gravuras dos mais diferentes tipos.

Para que a mensagem pudesse ser escrita, a gtavuÍa em güal nÍio cobria toda a

face que lhe era destinada, ocupando âp€nas parte, por vezes menos da metade. O
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apelo visual e a diveÍsidade de gtavuras em preto e branco ou a core§, despertou o

interesse em guaÍdar os cartões-postais que recordavam viagens, ou eram recebidos de

amigos, além daqueles obtidos por compÍa ou troca. Com isto nasceu o colecionismo

de cartões-postais.

Conquistado o espaço para a imagem, a produção e o uso dos cârtões-postais

ganharam impulso com os novos processos que permitiram imprimir a imagem

colhida pela fotograÍia, e não mais pelo desenho, atribuindo-se a Dominique Piazza,

de Marselha, os primeiros cartões desse úpo, lançados em 1891.

Grandes foógrafos produziram cartões-postais. Muitos outro§, ilustradores,

tipógrafos, famosos ou obscuros, célebres ou anônimos, revelaram a arqútetuÍ4, a

moda, os transportes, os estilos arísticos, o folclore, a rcligjtío e loda a§ culturas nos

postais.

O passo seguinte pma popularizar o uso dos postais resultou da autorização

legal quando os Correios de todos os países, aos poucos e a partir dos últimos anos do

oitocentos, até por volta de 1907 , consentiram em que a gravuÍa ou a foto ocupasse

todo o campo de uma das faces, enquanto que a reservada antes paÍa o endereço seria

dividida em duas partes: uma, a ele dedicada, outra, à mensagem. Com isto as

imagens ganhararn mais espaço para impressão.

O Brasil instituiu o cartão-postal pelo Decreto f 7695, de 28 de abril de 1880,

pÍoposto pelo Ministro da Agriculhra, Comércio e Obras Públicas, conselheiro

Manuel Buarque de Macedo, integrante do gabinete que subiu ao poder em 28 de

março de 1880. Disse o proponente em sua exposição de motivos a D. Pedro II:

"segundo Vossa Majestade Irnperial se dignará ver, a primeira de tais alteÍa@es é a

que estabelece o uso dos bilhetes-postais geralmente admitidos nos oufros Estados e

ainda em França, onde, úás, houve durante algum tempo certa repugnância ou

hesitação em recebê-los; os bilhetes-postais são de intuitiva utilidade para a

correspondência particular, e, longe de restringir o número de cartas, como podeú

parecer, verifica-se, ao contriário que um dos seus efeitos é aumentá-Io." Na ocasião,

Luís Plínio de Oliveira ocupava a Direção da Repartição dos Correios, nomeado para

o cargo em 1865, depois de ter publicado três anos antes, o "Relatório sobre a

Organização dos Correios da Inglaterra e França'.

Imagem 02 - Abaixo, emitido em 0611894, um bjlbcte+gstal (BP) ou carta-

bilhete: Alegoria da República - "Cabeça da Liberdade". RHM: BP-38. Valor facial:

40 réis (cartolina amarela parda).
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Cartões postais sempre expressaÍam muito mais que apenas um "pensei em

você". Eles refletem a situação social e o espírito dos tempos. Isso é o que desperta o

interesse de colecionadores. Na Alemanha, cartões postais são um dos objetos mais

procurados em mercados de velharias, livrarias, feiras e leilões virtuais.

Os cartões postais na cidade de Évora não tem uma historia em textos, mas existem

alguns exemplares no arquivo fotográfico da Câmara Muniçipal. Imagens 03, 04, 05 e

06.
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Imagem 01 - Cartão Postal
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Primeiro e famoso cartão-postal do mundo: "Correspondenz-Karte" , com dizeres em

cor negra sobre cartão creme, levando impresso um selo deZ Neukreuzer. Autor -
Desconhecido



02 - Cartão

Emitido em 06/1894, um bilhete-postal (BP) ou carta-bilhete: Alegoria da República -
"Cabeça da Liberdade". RHM: BP-38. Valor facial: 40 réis (cartolina amarela parda).
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Propriedade: Arquivo Fotográfico de CME
Coleção de Postais Ilustrados
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2 - Dos fatos da Historia do Turismo às digressões por Évora'

O Turismo coÍresponde ao conjunto dos fenômenos resultantes da viagem e da estadia

temporária de pessoas fora de seus domicílios, na medida em que este deslocamento

satisfaz, no lazer, uma necessidade cultural da civilização industÍial. Segundo Marc

Boyer, o turismo foi inventado pelos ingleses no século XVI com alguns viajantes

humanistas que mostravam certa disposição em conhecer a ltália, e uma boa

curiosidade pela antiguidade. Destaca-se também a Grand Tour, prática que levava

jovens ricos ingleses começaram a realizar viagens através da França e da ltália, em

busca de arte, cultura, e das ruzes da civilizaçáo ocidental. Com recursot quase

ilimitados, ligações aristocráticas e meses, ou anos disponíveis, eles comissionavam

pinturas, aperfeiçoavam seus dotes lingüísticos e se misturavam com a nobreza local,

com o acompanhamento de seus instrutores, ou munidos de guias, eles viajavam pela

Europa ocidental, retornavam à Inglaterra como verdadeiros "gentlemen"; eles tinham

o espírito de pessoas do mundo; e normalmente estavam desprovidos de preconceitos.

O costume floresceu desde cerca de 1600 até o surgimento do tráfego

ferroviário em grande escala, na década de 1840, e costumava estar sempre associado
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a um ititreÍário pÍé estabelecido. A tradição ainda continuou depois que as viagens por

trem e navio a vapor facilitaram os deslocamentos, e jovens americanos e de outros

locais do mundo também começaxam a praticá-la. De acordo com o Dicionário

Larousse de 1875, "o primeiro turista'' do mundo foi Rousseaulo.

Apesar da quase ausência de meios de comunicação, o século XVI viu Iean-

Jacques Rousseau dar o exemplo aos futuros turistas, com suas longas viagens pela

Suíça e pela Itália, a pé, com uma mochila às costas, e um cajado na mão, se

alimentando de pão, laticínios e cerejas, totalmente integrado na natureza.

Do século XVItr ao início do século XD(, os turistas eram uma minoria privilegiada.

Os enciclopedistas falam da superioridade das nações cuja elite viajava, em relação

àquelas cuja nobreza era sedentária. A revolução termal impulsionou o iúcio do

turismo em maior volume de pessoas, o valor das águas era atestado pelos médicos e

pelas análises; banho, duchas e bebidas forarn regulamentadas; o tratamento duÍava

em média 21 dias. AIém da busca das águas, os diveÍimentos eram garantidos; os

jogos de azar eram legítimos nas instalações (nascimento dos cassinos)ll, a decoração

era romana e teatral.

Os jornais editados nas estâções termais forneciam estaísticas desses turistas

no século XD(: 807o das pessoas viúam de retdasi l57o tiúarn condições de vida

que faziam deles homens ricos, e os restantes apresentavam ouüas condições

financeiras.

No que diz respeito a turismo de Inverno, destacou-se a cidade de Nice, no sul

da França, que antes do ano de 1789 possuía 150 famflias inglesas de turistas de

lnverno. Em 1914, Nice recebia, durante 6 meses, 20 mil invemistas, e para

temporadas menorcs, geralmente de um mês no período de inverno, chegava perto de

100 mil pessoas.

Clubes da Inglaterra e depois da Franç4 a partir de 1891, desenvolveram o

turismo usando a bicicleta como meio de transporte, sendo este um transporte elitista.

Com a evolução natural dos transportes veio em seguida o turismo automobilístico3.

r0 
Jean-Jacques Rousseau (Genebra, 28 de Junho de 1712 - Ermenonville, 2 de Julho de l?78) foi um
filósofo suíço, escÍitoÍ, teórico político e um conpositor musical autodidata. Uma das Íiguras
marcaÍrt€s do Iluminismo fÍancês, Rousseau é tâmbém um precursor do romanüsmo. Ao defender
que todos os homens nascem livres, e a liberdade faz parte da nafirÍeza do homem, Rousseau inspirou
todos os movimentos que visavam uma busca pela liberdade. Inclui-se aí as Revoluções Liberais, o
Marxismo, o Anarqúsmo etc. Consultâ em 17 dejaneiro 2010,
Fonte: lÍto://www.culturabÍasil.pro.br/rousseau.htÍn

11 Casa de diversões, com salões para jogos de azar e salões de festâs com espaço paÍa danças,

repÍesentâções teatÍais, ÍrEsas, êtc,
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A hierarquia das reputações, ao menos na Europa, eskbeleceu-se,

essencialmenúe, na época romântica, quando nâsceram as grandes coleções de Guias

de Viagem: o Murray inglês, o Baedeker alemão, e o Joanne Francêsl2.

2.1 . Dinâmicas Turísticas surgidas nos século XVIII e XX.

Os "Ingleses Turistas" inventâÍam muitas coisas para dinamizar o turismo, como

eventos ligados a modas, novos lugares, novas formas de alojamentos. Criaram novos

roteiros, como difuios de viagens e guias turísticos diversos, mantendo tâmbém a

repetição de alguns lugares: como a cidade de Roma, ponto final e obrigatório, de

Paris e de alguns ouros locais que estavam à superioridade das antiguidades grego-

romanas. A partir da época romântica, os viajantes, acÍescentaÍam no roteiro a Suíça,

a Grécia, a Espanha, Portugal e o Egito ao roteiro. O século XIX também estâbleceu

as viagens aos Alpes, teritório que sugeria avenhrÍas intensas e foÍtes emoções.

No fim do século XD( os ingleses (sempre os ingleses) acrescentaÍam outra

imagem elitista, a dos desportos de Inverno.

A recuperação dos jogos olírnpicos por Pierre de Coubertien, no final do sec.

XIX, deu um grande impulso ao turismo. O princípio dos jogos era o de saltar o mais

alto possível, ser o mais forúe e o mais rápido, próprio para os amadores ricos que

dispuúam de tempo para essas praticâs esportivas. Hoje, os jogos Olímpicos, os

campeonatos do mundo, tornaram-se espetáculos vocacionâdos para as grandes

massas humanas e com atletas profissionais, desportistâs de altíssimo nível, é um

evento desportivo/turístico da maior importâncial3.

Nos séculos XVIII e XIX, no que diz respeito a alojamentos,

as quintas, as casas de lazer e as ilhas como meios de hospedagens; no Íinal do século

XD( proliferaram os chalés, as residências, as pequenas fazendas, as cabanas e as

casas de campo.

22 - O processo de crescimento no século tril.

Em 1,929 é inaugurado o primeiro albergue da juventude, em Bierville, perto de Paris,

t'BOYER, Marc - História do T\:rismo de Massa/Tradução Viviane Ribeiro - Baunr, SP, 1999' Pag.

t9.
t3 BOYER, Marc - História do Thrisnro de Massa/Tradução Viviane Ribeim - Bauru, SP, 1999. Pag.
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poÍ Marc Sangnier.

A partir do sec. XDÇ os roteiÍos ürísticos eÍam sempre criações britânicas,

com cada vez mais tendências cada vez mais para os desportos. Isto ocorreu com o

tênis, o golfe, as regatas, as corridas de cavalos, a caça às raposas e o arco e flechas,

invenções britânicas que os turistas ingleses trouxeram para o continente. A cidade de

Pau teve o primeiro carnpo de golfe francês (1841), o primeiro ciÍcuito de obstáculos

para cavalos (1856), e a caça à raposa. Em Cannes foi criada a primeira quadra de

tênis da França; nas luxuosas estações cümáticas de altitude suíças foram inventados

o esqui alpino, e a maior parte dos desportos de Invemo.

O turismo causou mutações profundas, ele mudou a ordem dos que üajavam,

e dos que eram visitados, na maneira de olhar, e de perceber o seu entorno.

2.3 - Os Guias.

Há duzentos anos os guias se Íepetem, se copiam em função de um modelo d" g*a
que está relacionado com o paradigma da viagem. O turistâ não está exatamente em

busca de coisas ou de lugares, mas sim em busca de sua imagem, do conteúdo do

lugar, mais propriamente de sua viagem. Ele fiaz melhores lembranças que queÍ

compartilhar com os outÍos do que novos coúecimentos ou grandes impressões. Os

guias vão sendo cada vez mais e mais numerosos ao longo do século XD(. Para

incentivar a vinda dos turistas e responder às suas necessidades, promoviam, sob o

título de guias "temáticos", uma finalidade terapêutica; denominavam-se Gzra

Médico, Guia do Banhista ern "tal lugar", etc, etc, tinhâ guia sobre o bom uso do

Invemo no sul da França, que proporcionava principalmente a pratica de desportos, e

a mudança de ares. Desde o século XIX, porque se mulúplicaram os inválidos (eram

assim identificadas às pessoas de alta renda que tiúam determinados tipos de

doenças; de defiúamento, de pulmão ou pessoas de constituição doentia), que os

médicos explicavam tudo pela fisiologia, acreditavam poder usar e prevenir a

invalidez. Tudo estava na higiene, na qualidade do ar. Seus discursos transformavam-

se em verdadeiras orações. Paralelamente e para todos os males, recomendavam aos

ricos a mudança de ares, a irem para locais privilegiados onde o prazer da estadia, poÍ

si só, levaria à cura. Para fazer o tempo das férias o momento de voltar à forma

e mental. Assim, no final do séc. XX, as práticas e os gostos do turismo
o

I slÍ
antêriormente pelos guias culturais foram tÍansmitidos não só a indivíduos,
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grupos sociais, às comunidades, que se idenúÍicaram com eles em função de seu nível

cultural ou de seus desejos, logo, Íizeram com que eles percam a sua distinção16.

Quanto mais forte é a imitação ou repetição, maior também é a necessidade de inovar,

de valorizar.

2.4 - Grand Tour

Misturar saúde e educação não valia somente para os jovens e para os ricos. Basta

pensar em Thomas Cook, missionário evangélico da igreja Batistâ, que em 1841

realizava excursões de um dia na Inglaterra, as quais não possuíam apenas valor

sanitário e social, mas também pedagógrco. A perspectiva pedagógrca estava pÍesente

na criação e no desenvolvimento das colônias de férias, unida totalmente a uma

preocupação social: permitir que crianças pobres, que viviam nas grandes cidades

muito poluídas (fumaças de fábricas, aquecimento com carvão), pudessem partir para

o ar livre durante as férias. O tom pedagógico tiÍo pouco está ausenÚe do discurso dos

guias de viagem. Porem, para alcançar horizonúes bem mais üstântÊs era necessário

possuir muitos recuÍsos, pâÍa tanto os filhos da aristocracia británica saiam em

viagens a fim de concluir os seus aprendizados escolares.

Mestres colocaram em práüca os novos princípios: Rodolphe Topffer é o mais

coúecido, de quem se publicaram as Viagens em Ziguezagrc (18'14) e as Novas

Viagens em Zigtezagte (1853). Ele era diretor de um colégio intemo paÍa ricos e, no

Verão, passeava com seus jovens alunos pelos Alpes. Estâs excursões escolares

misturavam pÍazeÍ e formação. Sainte-Beuve, que prefaciou as nov?l§ viagens,

saudava nele um grande paisagista.

2.5 - Meios de Viagem e Hospedagem

A maioria das obras dedicadas ao turismo de massa considera os meios de transporte'

e de hospedagem como essenciais, e isto é evidente. Eles mostram o progre§so que

inventa modos de locomoção. No início a maioria das viagens era fe\ta apé, a cavalo,

ou de bicicleta, noÍmalmente em pequenos grupos.

Em 1775, foram dadas às diligências uma regularidade, uma segurança, um

conforto que encantavam os viajanies estrangeiros. Na época de Napoleão I, estes

veículos de quatÍo lugares faziam rotineiramente o tÍajeto Paris-Lyon em quatro dias.
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Nascia aí o transporte coletivo, que viria proporcionar que um número bem maior de

pessoas viajasse confortavelmente.

Esta história, cujo Íim foi traçado desta maneira, só poderia ter um começo: o

surgimento da estrada de ferro. O camiúo de ferro surgiu a partir de 1830 para o

transpoÍte de mercadorias pesadas, passando logo em seguida a tÍansportar também

passageiros. Em 1841, um editor britânico publicou o primeiro guia ferroviário,

organizando traçados, horários, preços fixados, etc. Nesse período a elite britânica

nesse período exaltava os meios de turismo individual como a bicicleta e o automóvel.

Esse último, chamado então de automóvel de turismo, era usado na época apenas para

a ostentação de uma elite entusiasta.

Em 1890, uma bicicleta custava o equivalente a um ano de salário do operário

que a fúricava, o que significava não ser esse operário o seu compradorla. O avião

tomou-se um meio do turismo somente após 1950-1960.

Com o ecletismo em meios de transportes e o fato de que os ffabalhadores

conquistaram em 1936, o direito a férias remuneradas em 1936 e as gozavam pela

primeira vez, deu-se um grande aumento do número de turistas por 0odo lado. Já não

era mais apenas a nobreza que detinha esse direito, esse privilegio. O turismo de

massa estava definitivamente consolidado.

Entretanto havia também toda uma antologia anti-modernista de alguns

viajantes do século XIX, que abominavam a velocidade que tirava a alegria da

viagem, e que lamentava os imprevistos perdidos como uma paisagem, um por de sol,

as aves, os animais terÍestres, tudo enfim que se destacava nas suas percepções e

interesses. DuÍante muito tempo, paÍa o viajante espectador, o único meio de

transporte relativamente cômodo, confortável e seguro foi o barco de passageiros.

Porem o mais decisivo para expansão do turismo foram as construções das estradas

reais, sobretudo na França e na InglatÊÍÍa.

No Íim do século XX, ao se tornarem turistas de massas, e§tes andarilhos,

mochileiros, sentiram-se os herdeiros de Rousseau. No que diz respeito a alojamentos,

a grande inovação foi à invenção do hotel, no fim do século XVItr. Até então,

tradicionalmente os mais pobres dormiam nos albergues que inicialmente abrigavam

cavalos. Os novos hotéis estâvam mais bem localizados, deixavam de estar nas

entradas de acesso às cidades, e passaÍam para dentro das cidades.

t' BOYER, Marc. - Historia do Thrismo de Massa.[radução Viviane Ribeiro - Bauru, SP, 199. Pag.

66.
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2.6 - Turirmo em

O urismo contemporâneo foi para Portugal uma importante fonte de rcnda' Basta

dizer que em 1934, a atividade econômica ligada ao hrÍi§mo porhrguês foi registrada

como a principal nova fonte de rendas para o equilíbrio da balança econômica

poÍtuguesa.

A partir da metade do século XD(, houve um incremento muito grande no

flrismo devido à facilidade na mobilidade das pessoas, ou seja, avanço e melhmias

nos meios de Eansportes, comunicação e de alojamentos. Em função dessa maior

pÍocura poÍ determinados destinos ürísticos, fez com que houvesse nas cidades uma

melhoria urbana, e nas suas infta-esüutuÍas pam que melhor recebesse os úsitantcs.

Em 1906, surgiu em Portugal a Sociedade Propaganda de Pottugal' também

coúecida cono Touring Chtb ilz Porugal, com objetivos p,ré definidos, que eram o

de desenvolvimento htelectual, moral e material do pars, e esforçando-se paÍa que

Portugal fosse mais úsitado por nacionais e estrangeiros. A criação dessa sociedade

se deve principalmente a sensibiüdade do Sr. t*onildo de Mendonça e Costa, que em

função de suas mútas viagens ao esEangeiro percebeu a forma de faz*r cÍe§oer o

turismo com qualidade. Tal iniciativa tÊve uma boa receptiúdade junto à sociedade

poÍt[guesâ, agregando muitas pessoas, mútos políticos e religiosos de vlírias

corÍetrtes, em função da Sociedade ser totalmente independente dos poderes públicos'

e de outro qualquer poder. Para efeitos de promoção üuística essa sociedade

desenvolveu varias ações, que fonam desde um inventario dos monumentos e riquezas

ardsticas, até a publicação de guias, e melhorias no setor hoteleiro, e também fez uma

foÍte pÍEssão nos poderes públicos para melhorias das infta estruturas dos principais

destinos [uísticos de Portrgal. A sociedade publicava um boletim mensal, desde a sua

fundação alÊ 1921, seu contÊúdo consistia em propostâs de viagens pelo pais' bem

como os principais atrativos das varias cidades, mútos deles ilushados por

fotografias.

Um dos maioÍes convit€s a estrangeiÍos para visitarem Porhlgal, era o clima

ameno do pais. A Sociedade buscou a sua divulgação em 1907, em vários jornais da

Tnglaterra e da França, em 1918, pubücaram a obra Ás nossas praias: ittd'icações

gerais para o uso ile banhistas e turistasts.

rs A obm As rwssas pmiar hdtcações gemis pam o uso tlc buthistas e turistas, Lisboq 7b Univ.rtal"
1918, teve trdtqões, em Frattces, Espanlnl e lnglês.
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A comissão de execução da Sociedade, organizava periodicamente excursões a

diferenües pontos do pais. Nos dias 17 e 18 de Abril de 1916 foi organizada a primeira

excursão a cidade de Évora, com 50 participantres, que tiveram a oportunidade de

üsitar monumentos da cidade, algumas propriedades da região, e o Convento do

Espiúeiro16. Foram recebidos na Câmara de Évora pelo Sr. Presidente Gama Freixo,

que pronunciou um discurso destacando a pessoa que os guiavam, o AÍquit€to Sr.

Rozendo Carvalheira, e que esse há-de enlevar-vos corn sua brilhante exposição,

sábia, profunda, e que atruvés de ruas in'egulares vos indicará o§ ve§tígios de

passadas civiliztções extintas, e vos apontará páginas de historia nos granitos

mutilad.osl7.

A preocupação da Sociedade Propaganda de Portugal em de§envolver a

atividade hoteleira, bem como outros ramos das indúsüias ligadas ao turismo se

justificava em função de sua üsão para esse fim, de que O nrismo não era

passa.tenpo de rtcos e sim um Sport; é dcsenvolvinunto d.e um pais tur§ §eus

interesses econômicos, o encomjaruento da sua vidn regiotul, consemada nas saart

trad.ições, engrandecidas na sua hospitalidad.e; duplicada numa pal'avra, em todas as

suas riquezas materiais, morais, intelectuais e artísticast8.

Percebendo a importância do turismo no contexto do desenvolvimento

econômico de Portugal, a Sociedade Propaganda de Portugal, ituíttamente com outras

entidades pressionaram o governo para que criasse no Ministério do Fomento uma

estrutura ligada ao ürismo, coisa que veio acontêcer em um Decreto de 16 de maio de

I9I I, que instituía um Conselho de Tirismo.

2.7 - As novas maneiras de Viqiar e se Deslocar

A partir do invento do automóvel e da sua postêrior massificação, o hrrista não estâva

mais limitado aos camiúos ofertados pelas eshadas de ferro ou das diligencia§, agora

estavam mais livres para conheceÍem novos horizontes, novos destinos.

O Automóvel só chegou a Portugal em 1895, através do Conde Jorge de

Aülez, que o houxe da França. Porém só em l9l2 através da Revista llustraçã.o

16 MATos, Ana cardoso de i SANToS - Maria Lúza F. N. dos - os Güas te Tl[ismo da cidade de

Évom no contexlo do turismo contemporâneo. A Cidade de Évora, Boletim de Cultura da Câmara

Municipal - Évora, PT, 2m1. Pág. 387.
17 Idem
1t Boletim da Sociedade propaganda de PoÍtuga, Ano 7, no 9 , 1913, p,79.
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Portuguesa, é que se tiúa noúcia do uso do automóvel para fins turísücos, pelo Sr.

Eduardo Tavares de Melo, que saiu de Coimbra com destino a Guarda. Também em

l9l2 a Revista llustração Portuguesa , divulgava que - O automobilismo desenvolve-

se. Já hó entre nos quem faça excursão de meses, o largo percurso atravez dos países

como, por exemplo, o sopofinan Sr. Joaquim lory, que regressou hd dias dwna

viagem pela Cote d'Azuy'e. O uso do automóvel para fins turísticos erâ já tiÍo

freqüente, tão normal, que a indústria de componentes para automóveis, mais

exatamente pneus, dos Irmãos Michelin elúorava guias de viagens com promoções

de seus produtos.

A Sociedade Propaganda de Portugal, continuou ativa na§ suas propostâs, e

lançou vários guias, em vários idiomas, sobre as termas portuguesas, buscando com

isso convidar estrangehos a visitarem as temras que se espalhavam pelo território

português, atrativo esse, que dava um grande retorno financeiro aos seus proprietários,

ao comeÍcio local, e aos cofres públicos, atÍavés dos impostos pagos por todo e§se

circúto comercial.

No âmbito dos alojamentos destacam-se os hotéis que vieram acompanhando

as expansões das linhas ferroviárias, ou seja, vários hotéis foram construídos junto à§

principais estações com objetivo de darem suporte à demanda de turistas que se

dirigram para aquele lugar, ou simplesmente para viajantes que por lá passassem. Na

área de hotelaria, mesmo com esses novos hotéis Portugal vivia num gratrde afaso, §e

comparado aos ouros países europeus. Camiúando ao lado do serviço de hotelaria,

surgiram indústrias de materiais para dar supoÍte à demanda das necessidades dos

viajantes, como o fabrico de malas, de fatos, de equipamentos paÍa tts mais variadas

aventuras turísúcas, como as escaladas, camiúadas, banhos de maÍ, etc. Ainda sobre

incentivo comercial, foi incenúvada a criação de artesanatos para suprir um de§ejo

que turistâs tiúam em levar lembranças do lugar visitado para as suas terras. Todo

esse comercio viúa indicado nos guias turísücos ou guias de viagens.

Em nossos dias, Portugal, com excelente malha viária, com um bom sistema

de transporte coletivo, bons hotéis, com riquíssimo Pahimônio Cultural e Arústico,

belas praias, temperaturas amenas, além da boa oferta gastronômica, é um bom

destino turístico mundial, tudo isso somado, Eás ao pais números valorosos para a sua

balança comercial.

re "Acidentadas excursões d'Automóveis", 2' série, vol I n" 319,1912, ptg. 420.

30



2.8 - Guias de Viagem

Os guias existem desde as primeiras décadas do século XDÇ de forma pedagógica'

vêm descrevendo cidades, ou outÍas zonas de intere§se, sugerindo úsita§, criando

ÍoteiÍos, contando historias ao longo dos trempos. Os guias históricos revelam nos §eu§

conteúdos os momentros vividos de uma det€rÍninada região, em todos os seus mai§

variados aspectos. Roteiros adaptados aos meios de transportes e aos alojamentos de

cada momento histórico. Em função de sua época, se apresentam só em formato de

texto, posteriormente ilustrado com desenhos, e em seguida ilustÍados com imagens

fotográficas.

Os guias se propõem a descrever tudo que pode ser de interesse para um

visitante, intencional ou casual, de uma determinada cidade ou zona de interesse. Os

guias tem que ser muito bem elaborados, pois são também um conüte ao público e

quem ele se dirige. Ao longo dos tempos, a cada nova tecnologia de edição os guias

foram ficando mais completos no sentido informativo. Além de sua diagramação' e

pagrnação de tamanho funcional, agÍegam imagens fotográÍicas ilustrando longas ou

curtas descrições, agregarn mapas que sugeÍem roteiros. Além do conteúdo

pedagógico, agregam também tudo que se refere a serviços, como hotéis, em §uas

varias categorias, restaurantcs, etc. Também, todos os serviços de utilidade pública'

como corÍeios, hospitais, ca§as de câmbios, bancos, policia, etc, Agegam também o§

anúncios comerciais, normalmente ligados às necessidades do§ úsitântes'

Pela quantidade de informação que compoÍtam, os guias trornaram-§e numa

impoÍtante fonte pâÍa estudos da evolução dos temas que abordam, fornecendo dados

para as mais diversas pesquisas, sejam no âmbito geográÍico, físico, sociais

econômicos, culturais, etc. No caso de guias de uma cidade, as informações recolhidas

nos informam sobre a evolução urbana, os meios de tÍansporte, as zonâs comerciais,

os sewiços públicos ou privados, da evolução da preservação do patrimônio' das

zonas publicas de convívio, etc. Os guias nos oferecem uma enorme gama de

informações, nos mais variados temas, e graus de intÊre§se. Estudá-Ios é tâmbém

observar em que medida eles são reflexos da evolução do patrimônio e de que forma

influenciam os seus principais desünatários, o§ turistas casuais, ou intencionais; Á

percepção que os arquitetos e engenheiros ligados a associações profissionais ou ao

estado tinhant de que o turismo era uma forma de valoriaar o paffimônb cultural da

pais, e promover a própria imagem de Porugal no esttangeiro, erylica que vdrios
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deles se tenham integrado nas organizações prornatords do turismo e se tenh0m

associado as suas iniciativa§o.

Com a chegada do século XX, com toda carga tecnológica, e disponibilidade

de todo tipo de tÍanspoÍtes e de hospedagens, multiplicam-se nos guias, as indicações

dos atrativos turísücos de uma cidade, de uma região e de um pais'

2.9 - trustrações de Évora, em Guias da Cidade

Abordamos agora, os conteúdos de alguns guias da cidade de Évora, guias esses que

tiúam como objeúvo indicar a seus usufuios, os rajetos' principais atrativos da

cidade, atxativos de seu entomo, e também de vários serviços. Guias que relatam a

historia da cidade atrâvés dos seus conteúdos. No entanto destaco com mais interesse,

o que foi usado como ilustração nos referidos guias, a imagem, com o objetivo de não

só contar a historia, mais também, e principalmente de observar, apontâr o uso, e

quais imagens fotográficas e outras imagens em cada um deles. Não cabe aqui fazer

qualquer tipo de analise critica no que se refere à qualidade técnica das imagens e sim

ao nosso ideal que é o de inventariálas, bem como analisar o formato de cada um dos

guias, teses, artigos e folhetos sobre a cidade. Situando os guias, teses, artigos e

folhetos no tempo e espaço: são do ano de 1871 ao ano de 2005, portanto um período

de 139 anos.

As obras a observar são as seguintes:

2.9.1 - Roteiro da cida.de de Évora e breve notbia dos seus principais monamenta§.

Imprensa do Governo Civil' (1871).

Não contêm nenhum tipo de imagem, apenas textos.

Relata um roteiro a partir da estação do caminho de ferro, tendo como primeiro

destaque a Ermida de São Brás, e finaliza a 5 kn do centro da cidade, no Convento

do Espinheiro.

4 MATOS, Ana Cardoso de ; SANTOS - Maria Luiza F N. dos - Os Gúas te Turismo da cidade de

Évora no contexto do turismo contêÍnpoÍâneo. A Cidade de Évora, Boletim de Cultura da Câmara

Municipal - Évora, Yl , 2C0l . Pág. 394.
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2.92 - Atrwés tb ciitúc ib Évora oa almrrÍt rr?.nirris sobrc a CiMe dc Évora c seas

MonwnenÍos. CaeÍano da Câmara ltdanoeL Évora. Editora Minerva

Commercial, (1900).

Descreve minuciosamente os monumentos destacados, nas suas l(X paginas. Conhrdo

como ilustração, faz uso apenas de 15 imagens, assim disnibuídas: 2 do Templo

Diana, I da Sé, I do Relicário do Santo Irúo da Sé, I de Custodia Gótica da Sé, I

do Portal da Sala do Capitulo e Refeitório no entortro do Clarstro do Convento dos

Lóios, 1 de trecho da fachada da Casa de Garcia de Resende, I do Palácio Barúona

1 do Teatm Garcia de Resende, I do aqueduto, I da Porta de Talha do Coro da Sé de

Évora, I do Mosteiro de São Bento de Crásris, I da Ermida de São Brás, I de Vista da

Cidade do Lado Sul.

2.g3 - Afravés a CiMe D'Évora oa apontmenbs sobre a CiMe D'Évom e seus

monamentos, Caetsno da Câmara l\{anoel f Edição' Minerva

Anos20dosésloX)L

Gúa produzido pelo Engenheiro Sr. Caetano da Câmara Manoel, autor de outro guia

20 anos antes, com o mesmo nome do guia anterior, sendo esse um pouco mais longo

em números de páginas, do que o anterioÍ são 117 paginas de longos e minuciosos

textos sobÍe os monumentos destacados. Faz uso das mesmas imagens do outro guia

de sua autoria, e affescentâ mais 7 novas imagens fotogúficas, e duas gravuras. As

imaçns rcpetidas são: 2 do Templo Diana, I da Sé, 1 do Relicário do Santo I:úo da

Sé, 1 de Custodia Gótica da Sé, I do Portal da Sala do Capiüío e Refeitório no

entorno do claustÍo do Convento dos lóios, I de trecho da fachada da casa de Garcia

de Resende, 1 do Palácio Barúona, 1 do Teaúo Garcia de Resende, I do Aqueduto, I

da Porta de Talha do Coro da Sé, I do Mosteiro de São Bento de Cástris, I da Ermida

de São Brás, I da Vista da Cidade do Lado Sul. As novas imagens fotogúficas siio: I
imagem da Porta D'Aú2, e Ermida de Nossa Senhora do Ó, t de trecho do Passeio

húblico, e Rocio de São Brás (lado ocidental), I da Entrada Central do Linceu (Atual

Universidade de Évora), 1 de üecho do Clausho do Linceu, I da Escola Distrital, I
imagem da Quinta Manissola, I do Monumento ao Dr. Barúona, e de fotos do rosto

do Dr. Barúona. Os 2 deseúos que completam as imagens impressas deste guia são,
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I deseúo, de techo da Rua do Paço, da Rua da Republica, destacando o edificio do

Banco de Porhrgal, o outro deseúo, é do Asilo Mendicidade Ramalho Barahona no§

deseúos não constam o nome do autoÍ, ou autores, bem como drs fotografias que

também não identificaÍn os seus autoÍes, ou autor.

2.9.4 - Évom Encattú, Impresúcs - Arte - flistaria. C-etestino Daüd. EdiÉo ds

Papelaria e Livraria Nazareth, (19Zii).

Gúa com 195 pfuinas. Diz o autor, que o s€u contêúdo é uma coleÉnea de texto§

escÍitos diaÍiamentê por ele, para o então Jornal Regionalista O ÁIezre7o, entrc os dias

31 de julho de l92l e 2 de Outubro & 1921. Faz uso de 58 imagens fotogrtíficas, e

uma gravura a ilustraÍ a capa. Pela primeira vez vem com os crÚditos do autor nas

imagens fotográficas que pertencem a I. Caldeira e Barbosa. Aborda temas, atê então

não destacados, o que vercmos na darcriçâio de cada uma das imagens. Na capo vern o

único desenho do guia, que aborda artisticamente uma üsta das Tones da Sé de

Évorq tendo como autor o Sr. Feliciano, identificado apenas por esse nome.

As ilustrações com imagens fotográÍicas começam logo na página I, e com uma

inovação, ou seja, a imagem é apresentada no formato ovalar, mostrando uma vista

parcial da cidade, destacando o lado sul da Sé de Évora. Em seguida vem uma ouúa

imagem de üsta da cidade, destacando o casario, e a Sé de Évora. Na pígine 5, outa

de formato ovalar, destacando As Ruínas do Palácio de D. Afonso de Pormgal ou do

Vimioso no Passeio PÍiblico, em seguida outa destacando as Rufuas do Passeio

Público. Na página ll também em fonnato ovalar, vem uma imagem da PÍaça do

Girando, centrada na Igreja de Santo Antão. I do Arco de D. Izúel. Inovando

também nos t€mas das imagens, onde tratâ de uma Paisagem Alentejana, mostrando

carneiros pastando em algum sítio. I outa de paisagem dos arredores de Évora I da

e,ntrada do Solar dos Condes de Basto, I da Torre de Menagem, I da Torrp do

Convento dos IÍios, I da Travessa da Caraça, 1 da Rua da Repubüca (antiga Rua do

Paço), I do Pátio do Salema, I ate então não epúesentâda, do Largo do Chão das

Covas, até então não apÍese adâ, I da enrada do Convento dos [íios, I do Pórtico

do Convento do Espiúeiro (na Casa Barúona), I do üecho de Muralhas, junto ao

convento do Calvário, 2 do Aqueduto, I dâ Porta de Avis, I da Fonte de D. Henrique

(Praça do Giraldo), I da Fonte Qtriúentista das Portas do Moura, I vista geral da
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Praça do Giraldo, I da Tone das Cinco Quinas @alácio Cadaval), I imagem do

Convento do Salvador, I Vista da cidâde destacando o Convento do Carmo @aço

arqui-episcopal), I do Pórtico da Igreja do Convento do Carmo, I do Clausúo do

Convento de São Bento, I do Palácio de Dom Manuel, I do Templo Romano (ou de

Diana), I da fachada da Igreja da Cartuxa, 1 de trecho da Sé de Évora (Zimbório e

Tones), que muito se assemelha ao deseúo da capa desse guia, I de um arco do

ClaustÍo da Sé, com alguns operários trabalhando,2 de trechos interiores da Sé de

Évora, I da Porta do Baptisterio, I da Nave Central, observando-se a ausência de

bancos de sentar, I da fachada da lgreja da Graça, 1 da fachada do lado da Sala dos

Atos da Universidade, I da entrada da Universidade, que vai dar diretamente no

Claustro, 1 da entrada da Casa Pia, hoje uma das enkadas da Universidade de Évora,

I da Porta Nova (entrada da Rua de Avis), 1 de Eecho do Palácio dos Condes de

Basüo, bem diferente de como hoje se apÍesenta, 1 da Casa Soure, I imagem dajanela

da Casa de Garcia de Resende, I do Mirante da Rua do Colégio, I da casa de D, Jo![o

de Aguiar, I da Ermida de São Braz, I de um painel de Azulejos, com a temática da

Anunciação, I do Pátio do Convento do Calvário, I do Mirante do Convento do

Calvário, I da entrada do Palácio dos Condes de Soure (Museu Regional), I do

retábulo de Nossa Seúora da Gloria, (antes de rcstauÍado por L. Freire), I do

Triptico em Esmalte de Limoges, e finalmente na página 170, uma imagem da janela

da Antiga Casa do Morgado de Pegas.

2.9,5 - Guio ile Évom e Anedares. OÍicinas GúÍlcas da Bibllotcra Nacional,

(1923\.

Uma publicação da Biblioteca Nacional, do ano de 1923, dirigida pelo Sr. Raul

Proença, entiio chefe dos serviços Técnicos da Biblioteca Nacional, tendo Reinaldo

dos Sanúos como principal colaborador do volume dedicado aÉvoru. Este guia vem

com a nota de que era recomendado pela Repartição de Turismo, e pela Sociedade de

Propaganda de Portugal. Inovam na inserção de anúncios comerciais que vem

agrupados nas 3 ultimas páginas do guia. O guia é composto por 86 páginas, por onde

estão distribuídas 19 imagens fotográÍicas sem créditos dos autores, em função da

posição que a maioria das imagens estão impressas, torna o guia pouco funcional,

pois para se observar as fotos, e ler as referencias das imagens têm que ficar girando o

35



guia a todo instanto. Na capa do Guia vem uma gravura da Fonte Henriquina da Praça

do Giraldo. Pela primeira vez um mapa para orientação do turista ou de quem

acessasse o referido guia faz parte da composição de um guia de Évora. Também pela

primeira vez, alargaram os espâços abordados, indo até Arraiolos. As imagens estão

assim distribuídas: 1 da fachada sul da Ermida de São Brás, I dos Arcos em Ferradura

do Alpendre @stilo Mourisco) do Palácio de Dom Manuel, 1 dos arcos de volta

inteira, ogivais, Ianceolados e em ferradura, exemplo típico da arte gótico-morisca do

Alentejo, na Igreja de São Francisco, I da Igreja da Graça, 1 da Sé de Évora, com

úerraço completâmente diferente do que é hoje, I em perspectiva do Zmbório Central

da Sé de Évora, 1 de Casario e lateral sul da Sé de Évora, a partir da Fonte das Portas

do Moura. I da parte superior da Sé de Évora, onde se yer o Zimbôio, Terraços, e

Torres, I do Templo Romano, destacando que é a mais noüável ruína romana em toda,

península, 1 do Tumulo de Dom Francisco de Melo, por Nicolau de Chanterene. 1 do

Pórtico da Sala do Capitulo no Convento dos Lóios, 1 do Túmúo de Dom Afonso de

Pormgal, por Nicolau de Chanterene, I do Esmalte de Limoges (século XVD no

Museu Regional, 1 da fachada da Sala dos Atos e trecho do Claustro, da Universidade

de Évora, 1 do Chafariz das Portas de Moura, com a casa Cordovil ao fundo, I da

Casa Soure, I da fachada da igreja da Cartuxa (século XVID, I da Sempre Noiva

(transição do sécúo XV para o XVI), entre Évora e Anaiolcis, e finalmente uma vista

geral de Arraiolos, tendo no alto o Castelo, constrúdo por Dom Dinis em 1310,

classificado como Monumento Nacional.

As 3 ultimas páginas deste guia referem a anúncios comerciais, ligados as

necessidades de quem visita a cidade.

2.9.6 - Évora, Excursões na Cidade e Arredores. Impressão: Bertrand (irmãos),

LtÃ.(1929\.

Este guia é composto por 32 páginas, com 53 pequenas imagens fotográÍicas, sem

créditos de seus autores. As capas seguem quase uma regra, as anteriores estÍÍo

iluskadas, com gÍavuÍas e não imagens fotográficas, ou qualquer outÍo tipo de

imagem, nesse caso, são dois deseúos, um na capa, com a figura de uma mulher

enchendo potes d'água na Fonte das PoÍâs do Moura, e o outro na contÍa capa com

duas figuras, uma do sexo masculino, e outra do sexo feminino, com trajes ípicos da
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região alentejana. Este é o primeiro guia a que tive acesso, que estendeu seus

horizontes, destacando outas localidades alentejanas além de Évora, ou seja, aborda

também, Arraiolos, BorbÀ Estremoz, Portel, Redondo, Reguengos, Montemor-o-

Novo, Mourão, Viana do Alentejo e Vila Viçosa. Segue anexo ao guia um mapa dos

arredores de Évora. É também o primeiro guia dos que consultei escrito em tÍês

línguas: português, inglês, e espanhol.

As imagens estão distribuídas da seguinte forma, as da cidade de Évora, e as dos

arredores da cidade. São as seguintes: 1 da fachada da Igreja da Graça, I do Templo

de Diana, I de Vista da Cidade, I de trecho do Claustro da Universidade, 1 do Arco

de D. Izabel, I da Casa Soure, I da Ennida de São Brás, 1 do Claustro do Convento

do Calvário, I do Convento dos lóios, 1 da Fonte das Portas de Moura, I do Arco da

Biblioteca Priblica I da Casa de D. João de Aguiar. I do Mirante da Casa Cordovil, I

do Convento de São Bento de Cástris, I do Páúo de Salema, I da Anta, I do

Aqueduto, 1 de uma Janela Manuelina, I da Sé de Évora, 1 da Nave da igreja de São

Francisco, sem bancos de sentar, I da Fonte da Praça do Giraldo, 1 da Janela da Casa

de Garcia de Resende, I do Portal da Sala do Capitulo no Convento dos Lóios, 1 do

Portal da Igreja do Carmo, I do Claustro da Sé, 1 da Porta de Avis, I da Travessa das

Caraças, I de Vista da Cidade, I da Igreja da Misericórdia em Viana, I da Igreja de

Nossa Senhora d'Ayres em Viana, 1 do Castelo de Viana, 2 de Vistas de Arraiolos, I

do Guadiana, 1 de Mourão, I de Redondo, I da Matriz de Redondo, I do Pórtico da

Misericórdia de Montemor-o-Novo, 1 de Vista de Montemor-o-Novo, I do Tlrmulo

de l.os Gatos em Estremoz, I da entrada do Castillo em Estremoz, I da Torre de

Menagem em Estremoz, I da Serra d'Ossa, I do Convento da Serra d'Ossa, I de

Viana, I de Sempre Noivas, I da Tone de Menagem em Monsaraz, I de Vista de

Monsaraz, 2 de Portel, 2 de Requengos, I do Convento de Borb4 I do Pelouriúo de

Vila Viçosa, I do Castelo de Évora Monte.

2.9.7 - A Afie em Pofiugal - Serie de Volumes de Divulgação Artística e

Arqueoltígica. Dr. Celestino David. Olicina de FotograÍias de Marques

Abreu, Porto. (1930).

O Guia tem 81 páginas, destaca em textos apenas o Templo Romano, a Sé de Évora, e

a Igreja de São Francisco. É escrito em Português e Francês, contem 48 imagens
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fotográficas em 50 páginas sucessivas, ou seja, inicia com textos sem imagens, e só a

partir da página 32 é qte apaÍecem as imagens fotográficas, que seguem até a ultima

página do guia. A abordagem através de imagens é diferente da dos textos, pois

contempla toda a cidade de Évora. Os autores das fotografias são: Augusto Soucasaux

e Marques de Abreu. As imagens fotográficas são as seguintes: I de trecho do

Templo Romano, mostrando também os Capitéis de Mármores, Fustes, lquiüar. .
Friso de Granito, 1 da fachada da Sé de Évora @em diferente do que vemos hoje em

dia), 2 do Apostolado do Pórtico Principal (ado esquerdo e lado direito

separadamente), 13 imagens da Sé de Évora, assim distibuídas, I do Batistério, I da

Nave Central - Cruzaria da Abobada em que assenta o coro, I da Nave Central, I da

Capela Mor, I da Capela das Relíqúas, I da Nave lateral direita, I do Côro Alto, I do

Corredor do Claustro Gótico, 2 do Pátio do Clausro (antes e depois do restauro), I

da Capela do Fundador, 1 do Tumulo do Fundador, Bispo Dom Pedro (Século XIV),

I da vista geral exterior, pegando a Capela Mor (exterior), Zimbório, Rosácea do

Transcepio, Comrchéus, Tônes, Ameias, e Terraço de Tijolo, 3 da Igreja de São

Francisco, sendo uma dos Arcos, Contrafortes e Gárgulas do Átio, I do Pórtico

Principal, Manuelino, I da Nave da Igreja, sem bancos de sentar, 1 da Capela dos

ossos, 4 do Convento dos [óios, assim distribuídas, I do Pórtico da IgÍeja e entada

do Convenüo, 2 do Pórtico da Sala do Capitulo (de dentro para fora, e vise e versa), I
da Tribuna da Famflia Cadaval, em talha, I da Nave Cenfal da Igreja de Santro Antão,

1 de trecho da fachada da Igreja da Graça, I em perspectiva da Ermida de São Brás, I

de trecho do Palácio de Dom Manuel, 1 da Fonte Qúúentista das Portas de Moura

(repleta de pessoas) com fachada da Casa Cordovil ao fundo, 1 da fachada da Sata

dos Atos no Claustro da Universidade, I de techo da fachada da Igreja da Cartuxa I

do Clausho do Convento do Salvador, 3 do Convento do Espiúeiro, sendo uma da

fachada lateral direita do Convento do Espinheiro, I da Capela Tumular de Garcia de

Resende, e 1 do Clâus[o do Convento, I do Convento de S. Bento de Castris, 2 do

Convento de Santa Helena do Monte Calvário, sendo 1 do C1austro, e outÍa do

corredor e porta da Sala do Capitulo, 1 da Casa do Bispo D. João de Aguiar, I de

Janelas da Casa de Garcia de Resende, I de trecho da Casa Soure, 1 de trecho da Casa

dos Condes de Basto, 1 da Porta Nova, I de trecho da Casa Matos (Palácio dos

Estaos), I do Aqueduto, I da Torre da Muralha Femandina, 1 de trecho do Convento

do Salvador e Arco de D. Isabel, e finatnente a ultima pagina do Guia onde publicam

anuncio de oufos Guias, como um do Porto, I de Braga, 1 de Villa do Conde, I de

38



Acobaça, I de Coimbra, I de Tomar, e Íinalmente o guia de Vianna e Camiúa.

2.9.8 - Monamentos d'Évom, Joaquim Augusto P. C. Camara l\fianoel. GúÍtca

Eborense. (1930).

Não é exatamente um Guia da cidade, foi sim uma conferencia realizada no Grêmio

Alentejano, em Lisboa, no dia I de novembro de 1930, que foi impressa e distribuída

para divulgação da cidade. Não contem imagens fotogúficas. O texto aboÍda tánto a

historia da cidade de Évora como vários de seus monumentos, o Palácio de Dom

Manuel, a Igreja de São Francisco, a Igreja dos lóios, a Igreja da Graça, o Liceu

Cenral André Gouveia (anüga Universidade), a Casa Pia, a Igreja de Santo Antão, o

Pátio de São Miguel, e vários Conventos, tudo distribúdos pelas suas 21 páginas.

2,9,9 - O Districto D'Évora - ?,ona de Tarismo. Joaquim Augusto P. C. Camsra

Manoel. (1933).

É do mesmo autor de Monumentos d'Évora. Também não se tÍata de um Guia da

cidade, e sim de uma tese apÍesentada pelo autor, no segundo Congresso da Irnprensa

Alentejana, no dia 21 de maio de 1931, foi impressa como folheto com o objetivo de

divulgar a cidade, com os lucros da venda revertidos a favor da Creche e Lactario de

Évora. São 1l páginas, destacando Évora, Montemor-o-Novo, Serra d'Ossa, Vila

Viçosa, Eshemoz e Arraiolos, Não contem nenhuma imagem fotográfica.

2,9,10 - Évora Hhtórica e Artística. Arquitecto Cocmelli de Sant'Ànna.

Libânio da Silva, Lisboa. (1936).

Esse impresso paÍa divulgação da cidade, não é exatamente um guia da cidade de

Évora. O arquiteto Cosmelli de Sant'Anna, professor efetivo na Escola lndustrial de

Machado de Castro em Lisboa, descreve a cidade e seus vários monumêntos em uma

conferencia realizada em 31 de maio de 1932, na escola onde lecionava, fazendo

coúecer aos seus alunos, as belezas da capital do Alentejo como meio de preparação

para a sua excursão de estudo que depois realizaram a essa cidade portuguesa, no

entando não diz a respeito da data de quando foi feita a referida visita. O arquiteto
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situa geograflcamentre, Íisicamente e historicamente a cidade de Évora, e tâmbém

destaca nas suas 49 paginas os seguintes monumentos: Templo Romano, Sé de

Évora, os Paços Régios, Colégio do Espírito Santo, Ermida de São Brás, Igreja de São

Francisco, Capela dos Ossos, Igreja da Graça, Igreja dos [óios, Museu Regional,

Convento de Santâ Helena do Calvário, Igreja de Santo Antão, Igreja de São Vicente,

Igreja da Misericórdia, Igreja de Santa Clara, o Palácios dos Condes de Basto, Palácio

dos Cogominhos, Palácio dos Condes de Vimioso, Palácio das Cinco Quinas, Palácio

Barúona, Igreja da Cartuxa, Convento do Espinheiro, Convento de São Bento de

Castris, Casa Soure, Casa Monfalim, Casa Calhau, Casa Cordovil, e Íinalizando, a

casa de Garcia de Resende. Não faz uso de nenhuma imagem fotográÍica ou de

desenho.

2.9.11 - Évora, a Mais Linda e Monwnental Cidade Portaguesa Terra Onde se

Evoca Toda a Historia de Portugal, João Rosa" Década de 20 do s6culo

xx.

Trata-se de uma coletânea de artigos sobre Évora que foram impressos em Z
págtnas, e usados para divulgação da cidade. O autor faz uso de algumas gravuras que

são: na capa; desenho de fachada de uma casa sem definir onde, trecho do Aqueduto,

e perfil de duas janelas (também sem deÍinir de onde), na primeira página faz uso de

um deseúo de trecho da fachada da Casa Soure, na pagina 14, um deseúo do Jazigo

de Garcia de Resende na cerca do Convento do Espinheiro, na pagina 17 um deseúo

das fachadas do Convento dos Lóios, na pagina 20 um deseúo da Ermida de São

Giraldo em Alcáçovas, e finalmente na pagina 22 um deseúo de mulheÍes junto ao

velho Poço de Alcáçovas, todas sem os créditos dos autoÍes.

AÍigos que compõem este volume:

- A porta Romana, publicado no Diário de Noticias do dia 09 de setembro de 1921.

- A mulher de Alcáçovas, publicado no Diiírio de Noticias de 9 de Julho de 1921

- Érora - O maior Foro Aúístico de Portugal, publicado no Dário de Noticias de

12 de Outubro de 1923, por ocasião da feira de São Cipriano, em Évora.

- Aceleração nas vias férreas, reparação de estradas e ügação teleÍônica com

Lisboa, são elementos essenciais de fomento que não podem ser descuidados,

pubücado no Diário de Noúcias de 14 de fevereiro de 19'24.
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- O característico mobiliário de Évora está em risco de perder a sua feição

regional pela derivagâo da indústria para Lisboa, publicado no Diário de Noticias,

também no dia 14 de fevereiro de L924.

- O tumulo de Garcia de Resende, publicado no Jornal O Mundo de 21 de juúo de

t924.

2.9.12 - Évora - Cidade Museu - Resimido Inventario de seus Monumentos, TÍllio

Espanca. 1946.

A única imagem que compõe o guia é uma gravura do Ford de Évora de 1501na capa.

São 19 paginas, descrevendo monumentos da cidade. Penso ser um breve ensaio

pÍepaÍatório do Invmtario Artístico de Évora, feito pelo próprio Trúlio Espanca 20

anos depois.

Diüde os monumentos da seguinte forma:

Monumentos religiosos:

Igrejas Paroquiais, Sé de Évora, Igreja de São Mamede.

Freguesias extintas:

Igreja de Santiago, Igreja de Santa Marta, Capela de São Joãozinho.

Conventos e Mosteiros extintos:

Convento de São Francisco, Convento e Igreja de Santa Clara, Mosteiro de Santa

Mônica, Convento de Nossa Senhora da Graça,

Igreja e Convento de São João Evangelista (íios), Igreja e Convento do Calvário,

Convento das Maltezas, Igreja Conventual de São Salvador, Igreja e Convento de

Nossa Seúora do Carmo (hoje Paço Arquiepiscopal), Igreja e Convento de Nossa

Senhora das Mercês, Igreja e Mosteiro de São José (Convento Novo), Convento e

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios.

Extra muros:

Convento de São Bento de Cástris, Convento e Igreja de Nossa Seúora do

Espiúeiro, Convento e Igreja da Cartuxa, Convento do Bom Jesus de Valverde e

Santo Antônio, Universidade.

Colégios e Recolhimentos

Colégio de São Manços, ou das Donzelas, Colégio de São Paulo, Colégio da

Purificação, Colégio da Maúe de Deus, Colégio dos Meninos do Côro, Colégio dos

Meninos Órfãos, Recolhimento de Nossa Senhora da Piedade, Recolhimento de Santa
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Maria Madalena.

Outras Igrejas, Ermidas e Capelas:

Igreja da Misericórdia, Hospital de Santa Casa da Misericórdi4 Igreja de São

Vicente, Igreja do Senhor Jesus da Pobreza, Ermida de São Miguel, Ermida de São

Brás, Ermida de São Sebastião, Capela de São Manços, Ermida de Nossa Senhora da

Cabeça.

Museus, Bibliotecas e Arquivos:

Museu Regional, Museu de Arte Sacra da Sé, Biblioteca ftública, Cartório da Sé,

Arquivo da Confraria das Almas de Santa Marta.

Monumentos Profanos:

Templo Romano, Aqueduto da Água da Prata, Celeiro Comum, Obras Militares.

Palácios:

Paço Real de São Frâncisco, Palácio dos Duques de Cardaval, Palácio dos Condes de

Basto.

Outros Palácios e Casas Nobres:

Condes de Vidigueira, Melos e Condes de Murça, Condes de Sabugal, Mendanhas,

Cogominhos e Maequeses de Monfalim, Condes de Soure, Condes de Portalegre,

Bispo do Maranhão, da Inquisição, dos Bispos-lnquisitores, Garcia de Resende,

Provedores da Misericórdia (Casa Sôr), Morgados de Brito (Cordovil), Condes de

Santa Cruz (Farrobo), Morgados da Mesquita (Quartel General), Lobos da Silveira

(Átvito), Condessa da Costa Sepúlvedas (Colégio das Donzelas), Morgados de

Manêdos, Borjas de Meneses, Morgados Pegas, Salemas Correias, Condes de

Uúão, Condes de Lottzá, Melos de Carvalho (Vilas Boas), Tnzutes e Silveiras

(Condes da Serra da Tourcga), Condes de Sortelha, Condes de Vimioso, Mascarenhas

@ua do Cordovil), Calça e Pina da Câmara Manuel, Cônego Pedro Conforte Correia

(Rua Fria), Casa dos Soutos (Creche e lactário), Janela Manuelina da Rua da Moeda,

Casa Nobre da Rua dos Mercadores Mesre Andre de Resende, etc, etc.

2.9.13 - Évom Guüa. TÍIio Espanca. Bertrand Irmãos, t da, Lisboa. (1949).

Esse guia estrá detalhado no arexo I onde trato da fotograÍia como documento

histórico e faço a inventariação de cada uma das imagens que compõem o guia,

atÍâvés de com imagens do ano de 2009.
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São 117 imagens fotográÍicas que ocupam as suas 119 páginas. Créditos das capas e

plantas da cidade: Arte de Daniel Santos. Desenho do Brazão de Évora, nâ conEa

capa, sem credito do autor. Fotografias com créditos a: Mário Novaes, David Ferreira,

Eduardo Nogueira, Mário Gama Freixo, Mário Tavares Chicó, A. Abreu Nunes,

Henrique Chaves, M. Percira Carneiro, e dos Arquivos do Museu Nacional de Arte

Antiga de Lisboa

2.9.14 - Folhetos, Comissão Municipal de Turismo de Évora. fip. Diana-Évora.

Túlio Espanca. (1964).

Não é exatamente um guia da cidade, mas sim uma coletânea de 25 folhetos ilustrados

sobre os diversos monumentos da cidade com fins turísticos. A imagem da contÍa

capa de todos os folhetos é sempre um desenho da personagem histórica de Geraldo

sem Pavor. Os folhetos são apresentados de acordo com a lista que segue abaixo e

com a relação das imagens fotográficas que se juntam ao texto, imagens essas sem

identificação dos autores.

Folheto 1 - ÉvoraRomano - Visigótica:

1 imagem do Templo Romano, e I imagem do Palácio dos Condes de Basto.

Folheto 2 - Catedral de Évora:

2 imagens fôtográficas.

Folheto 3 - Igreja Real de São Francisco:

2 imagens fotográÍicas, Nave da Igreja, e fachada norte da Igreja.

Folheto 4 - Igreja e Convento de São João Evangelista:

2 imagens fotográÍicas, Nave da Igreja e Fachada do Convento.

Folheto 5 - Palácios dos Duques de Cadaval, Condes de Basto, e Condes de

Portalegre:

3 vistas de fachadas de cada um dos monumentos citados.

Folheto 6 - Universidade do Espírito Santo:

3 imagens fotográÍicas, fachada da Sala dos Atos, Clausfio, e fachada da Igreja do

Espírito Santo.

Folheto 7 - Igeja de Santo Antão, e Igreja de São Tiago:

3 imagens fotográÍicas, Fachada, Nave da Igreja de Santo Antão, e Altar-Mor da
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Igreja de São Tiago.

Folheto 8 - Convento de Nossa Seúora da Graça, e Igreja da Misericórdia:

2 imagens do Convento (fachada e clausEo), e I da Nave da Igreja da Misericórdia.

Folheto 9 - Convento de Santa Clara, e Igreja do Salvador do Mundo.

2 imagens do Convento (claustro e fachada), e I imagem da fachada da Igreja do

Salvador.

Folheto 10 - Convento de Santa Maria Helena do Monte Calvário, e Colégio das

Donzelas:

2 imagens do Convento (claustro e fachada), e 1 de trecho da fachada do Colégio das

Donzelas.

Folheto 11 - Convento de São Domingos, e Colégio de São Paulo:

2 imagens do Convento (claustÍo e fachada), e I de trecho do interior da Igreja de

Santa Marta.

Folheto 12 - Convento de São Bento de Cástris:

3 imagens,l do Claustro, I de techo da fachada, e I da abobada da Igreja.

Fotheto 13 - Museu Regional de Évora:

3 imagens, sendo uma das fachadas, I do Reúbulo de Nossa Seúora da Gloria, e I

da Vestal Romana.

Folheto 14 - Convento de Nossa seúora do Carmo, e Igreja do Seúor da Pobreza:

2 imagens do Convento (ftecho da fachada e Altar-Mor), e I das fachadas da Igreja

do Sr. Da Pobreza.

Folheto 15 - Cercas Militares de Évora - Castelo Manuelino (Quarte1 dos Dragões), e

Palácio dos Mesquitas (Quartel General)

1 imagem das Muralhas, e I do Quartel dos Dragões.

Convento do Espiúeiro: 3 imagens, sendo I do Claustro, I do Interior da lgreja, e 1

da Capela Tumular de Garcia de Resende.

Folheto 16 - Mosteiro de Nossa Senhora dos Remédios, e MosÍeiro de São José:

3 imagens, 1 das fachadas da Igreja dos Remédios, 1 do Altar-Mor da Igreja, e I de

trecho da fachada do Convento de São José.

Folheto 17 - Pousadas Reais de Évora, e Palácio de D. Manuel:

3 imagens, sendo I de fachada do Palácio Dom Manuel, 1 da Torre do Sertório, e I

do Paço dos Estáus @eco do ChantÍe).

Folheúo 18 - Convento da Cartuxa:

3 imagens, 1 da fachada da Igreja, I do Altar-Mór, e I de trecho do ClaustÍo.
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Folheto 19 - Igreja de São Mamede, e Convento de Santa Mônica:

1 imagem de trecho do Claustro do Convento, e 2 da Igreja de São Mamede (fachada

principal, e üecho do corpo da nave).

Folheto 20 - lgreja Conventual de Nossa Seúora das Mercês (Museu de Artes

Decorativas):

I imagem de trecho da fachada, e 2 do interior da lgreja.

Folheto 2l - lgreja de São Vicente, Capela de São Mancos, e Ermida de Nossa

Senhora da Cabeça:

1 imagem em perspectiva da Ermida de Nossa Seúora da Cabeça, 1 da Porta

Primiüva de São Vicente, e I da Capela de São Manços.

Folheta 22 - Convento dos Capuchiúos de Bom Jesus de Valverde, e Santo Antonio

da Piedade.

2 imagens do Convento de Valverde, e I da Nave da Igreja de Santo Antonio.

Folheto 23 - Aqueduto e Fontes da Água da Prata.

I imagem da Fonte das Portas do Moura, 1 de hecho do Aqueduto, e I da Fonte da

Praça do Giraldo.

Folheto 24 - Ermida de São Brás, e de São Sebastião.

2 imagens, I da Ermida de São Brás, e outra da Ermida de S. Sebastião.

Folheto 25 - Convento de Santa Margarida Solares Rústicos da Camoeira Giesteira,

Sempre Noiva e Torre dos Coelheiros:

I imagem de cada um dos monumentos citados.

2.9.15 - Évom - Patrimônio Murdlal Trúlio Espanca. (1967).

O guia tem 133 páginas, divididas em duas partes. Da página inicial até à 105 textos

com apenas 1 imagem fotográÍica na pagina 40 (talha de São Paulo do Coro da Sé), 1

desenho da planta baixa da Sé na página 41, I deseúo da planta baixa da Igreja de

São Francisco na página 45, na página 49 está um desenho de Luiz Pereira da Silva,

representando as campas armorejadas de Dona Filipa de Melo e Dom Álvaro de

Portugal e Bragança, Genearcas dos Duques de Cadaval, na página 83 vem um

deseúo de grade de ferro, da Rua Mendes Estevens, e na página 96, um deseúo dos

Frescos Quiúentistas do ClausEo da Casa de Vasco da Gama, todas as outÍas

imagens, são 52 fotograÍias, que vêem agrupadas da pagina 107 e a 133.
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As imagens fotográficas são as seguintes: 1 do Clausüo Goticonde São Domingos' I

de trecho do interior da Igreja de Santa Marta, 1 da Ermida de Nossa Sra. Da Cabeça'

I do Altar Mor da Igreja da Graça I de trecho da fachada da Igeja do Espírito Sanlo,

I do antigo Refeitório da Universidade, I da nave da Igreja de São Mamede, I do

Altar Mor da Igreja de São Tiago, I do Portal Manuelino da Sala do Capitulo do

Convento dos Lóios, I do primitivo Dormitório Fradesco dos [óios, I da Campa de

Bronze da Galeria de Artes dos Duques de Cardaval, I da Capela dos Ossos, I da

Ermida de São Brás, I da fachada da Igreja dos Lóios, 1 da nave da Igreja dos líios,

1 da Virgem de Marfim, I da Porta do Coro da Sé, 1 do Cálice de Ouro Esmaltado da

Sé, 1 de um Báculo da Sé, I da Custodia do Museu da Sé, 1 da Cruz de Santo lrúo
da Sé, I do quadro Presépio, da Oficina de Frei Carlos do Museu de Évora, I do

quadro Rekato de Personagem Desconhecido do Museu de Évora, I do Tumulo do

Bispo D. Afonso de Portugal, 1 da Capela Mor da igreja das Mercês, 2 de fachadas da

Sé de Évora, I do quaúo do Antigo Retabulo Gótico Flamengo da primitiva Capela

Mor da Sé de Évora, 1 da Caixa D'água da Rua Nova, I do T[mulo de Fernão

Gonçalves Cogominho, I do Claustro Gótico da Sé, 2 de fachadas do Palácio de Dom

Manuel, 2 de fachadas da Igreja de São Francisco, I da Nave da Igreja de São

Francisco, 2 do Convento dos Remédios, 1 de trecho da Nave da Igreja de São Jose, I

da lgreja do Seúor Jesus da Pobreza, I da Capela Mor da Sé, 7 imagens de quadros

do Museu de Évora, 2 do Convento de São Bento de Cástris, e finalmente 2 do

Convento de Bom Jesus de Valverde (fachada, e corpo da nave).

2.9.16 - Évoru. Editado por Publicaç es Alfa, §. À., Lisboa. (1987).

Guia com 36 imagens nas suas 26 páginas com a autoria das fotografias creditadas a

Mauricio de Abreu. Esse guia se diferencia dos outros anteriores pelo tflnanho da§

páginas (tamanho oficio), e pelo grande tamanho da maioria das imagens fotográÍicas.

Alem das fotografias acompanham o Guia, I gravura do Palácio de Dom

Manuel, sem credito do autor, I gravura dos Paços do Conselho, de Estilo Manuelino

(1513-1516), cÍeditada a A. Ribeiro Cristiano, I gravura da Praça do Giraldo, sem

credito do autor, I vista e planta das FortiÍicações Modernas da Cidade, idealizadas

pelo engeúeiro Frances Allain Manesson Mallet (1671 - 1672), 1 aquarela de Vista

da Cidade de Píer Maria Baldi (1669), publicada na descrição da viagem de Cosme de
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Médicis a Pornrgal.

No que se referem às imagens fotográficas a seqüência é a seguinte: I de ústa da

cidade que vem em formato redondo, na capa do gura, I do apostolado do lado

esquerdo do Pórtico da Sé, I grande imagem de Vista Monumental da Cidade, I da

Praça do Giraldo, com agenciamento bem diferente do que existe atualmente, I vista

panorâmica da Fonte das Portas de Moura. I vista de trecho do Recinto Amuralhado

Mediévico e da Cerca Nova, mostrando também trecho do Convento dos Lóios, e do

Palácio das Cinco Quinas, 1 do Mirante de Arcos de Ferradura e Cúpula Cônica da

Casa Cordovil, I vista geral da fachada principal da Sé de Évora, I imagem da

Virgem do Paraíso, Trípúco de MarÍim, I do Cálice de Ouro do Museu de Arte Sacra,

1 de perspecüva do Cadeiral do Coro da Sé, 1 de vista da Nave Central da Sé, I vista

do Templo Romano, I vista geral da Nave e Altar-Mor da Igreja de São João (Iíios),

1 de vista da cidade tendo como monumento central a Igreja de São Francisco, I da

nave da Igreja de São Francisco, 1 imagem da Capela dos ossos, 1 de Peça do Museu,

Cenotáfio do Bispo D. Afonso de Portugal, I imagem do Vestal Romano do Museu

de Évora, 1 da Pintura do Calvário, Triptico de Limoges, 1 quadro de Nossa Senhora

da Gloria do Museu, 1 de duas pinturas do celebre Retábulo gótico-flamengo da

escola de Bruges, são eles, Nossa Seúora da Gloria, e Morte da Virgem, I da Ermida

de São Brás. 1 de trecho da fachada do Palácio de Dom Manuel, 1 de trecho do

Aqueduto, I de trecho do Clausfo da Igreja do Bom Iesus de Valverde, I da Nave da

igreja do Bom Jesus de Valverde, 1 de trecho de uma Torre Sineira da Sé de Évora, I

do Brazão de Évora na Sé, e I imagem da fachada da Sala dos Atos na Universidade.

2.9.17 - Évora. Trúlio Espanca. Livraria Nazareth de Évora. (1967).

Guia com 169 páginas, sendo as primeiras 109 de textos e umas poucas imagens, que

são: o Pórtico da Sé na página 6, Praça do Giraldo na página 7, Planta da Sé na página

20, Planta da igreja de São Francisco na pagina 25, Planta da Universidade na pagina

32, Chave de abóbada gótica do Claustro da Catedral da Sé (século XVI) na página

37, Brazáo da Cidade de Évora, escultura gótica, do século XIV, localizada no

claustro da Sé na pagina 66. Da página 110 ate a 167, são 95 imagens fotográficas

com a legenda de cada uma delas. As fotograÍias que ilustram este Guia são de autoria

de David Afélio de FÍeitas, com exceção das seguintes: de Mário Novais: Castelo,

Igreja Matriz de Viana do Alentejo, e Vista Geral de Mosaraz. De Mário Chico: Igreja
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Matriz de Alcáçovas, Convento de Vera Cruz de Marmelar, Igreja Matriz de Pavia,

Torre das Águias, e Pelourinho de Monsaraz. De Marcolino Souza: Piscinas de Évora.

De Túlio Espanca: Castelo de Portel, ClaustÍo do Convento das Chagas de Vila

Viçosa, e Pelouriúo de Veiros. O Pelourinho de Arraiolos na página 154, é uma

reprodução de um deseúo do pintoÍ alentejano Simão Dárdio Gomes. A planta da

cidade nas páginas 120 e 121 foram executadas pelo artista Daniel Ribeiro Sanches.

As imagens fotográÍicas estão assim distribuídas: 1 das Piscinas de Évora, I do

Templo Romano, 1 do Vestal Romano, I de Vista Aérea de Évora, 1 de Vista

Panorâmica do lado norúe de Évora, I do Palácio dos Condes de Basto, 1 da Porta do

Moinho de Vento, I das Muralhas, I de Pormenor da Cerca Nova, I das Torres da

Porta do Moura e Casa Soure, I do Arco de Dona Isabel, 1 da Travessa da Caraça, I

do Solar de Conde de Portalegre, I das Arcadas da Porta Nova, I de Casario da

Travessa do Sertório, I do Aqueduto da Água da Prata, na Rua do Salvador, 2 de

fachadas da Sé de Évor4 4 do InterioÍ da Sé de Évora, 6 de peças do Museu de Arte

Sacra da Sé de Évora, 1 da Igreja de São Francisco, I da Capela dos Ossos, 1 da nave

da igreja de São Francisco, I do Convento dos [óios, I da Capela Mor da Igreja dos

Iíios, 1 do Portal da Sala do Capitulo do Convento dos lóios, I da fachada da Igreja

da Graça, 1 do Claustro do Convento da Graça, I do Retábulo do Altar Mor da Igreja

da Misericórdia, I do Claustro da Universidade, 1 do Antigo Refeitório, I de fachada

da Ermida de São Brás, I de fachada do Palácio dos Duques de Cardaval, 1 de Janela

Manuelina da Casa de Garcia de Resende, 1 do Largo das Portas do Moura, 1 de

fachada do Palácio de Dom Manuel, I do Claustro do Convento de Santa Clara, I de

trecho do Aqueduto, I do Claustro do Convento do Calvário, I da Nave da Igreja de

São Mamede, 9 de obras do Museu de Évora, I do Claustro do Convento de Cásüis, 1

da Igreja de Bom Jesus de Valverde (Mitra), 2 da Cartuxa, 2 do Convento do

Espinheiro. Compõem esse Guia, imagens fotográficas de aldeias e cidades próximas

a Évora, segue a lista: I da Estâtua eqüeshe de D. João IV em Vila Viçosa, I da Porta

do Castelo e Pelourinho em Redondo, I da Torre de Menagem em Vila Viçosa, I do

Convento das Chagas, 1 do Paço-Museu da Casa de Bragança em Vila Viçosa, I do

Paço Ducal de Bragança em Vila Viçosa, 1 do Chafariz Monumental do Tempo de D.

Maria I em Borba, 1 da Torre de Menagem em Estremoz, I da Nave da Ig§a Gótica

de São Francisco em Estremoz, I Claustro do Mosteiro das Maltezas em Estremoz, I

do Castelo, Casario e BâluaÍtes em Estremoz, 1 do Castelo e Muralhas em

Évoramonte, 1 do Pelouriúo em Veiros, I da Igreja Matriz de São Paulo em Pavia, I
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da Torre das Águias, Solar Rural dos Condes de Atalaia, 1 de panorâmica geral do

Oriente em Monsaraz, 1 do Castelo e Praça das Armas em Mourão, 1 do Pelourinho e

Paços da Audiência em Monsaraz, 1 da Igreja da Misericórdia em Trena, I do

Santuário da Boa Nova em Terena, 1 do Castelo de Alandroal, 1 do Castelo Medieval

em Juromenha, 1 de Vista Geral de Arraiolos, I do Convento dos lóios em Arraiolos,

I do Claustro do Convento da Saudação em Montemor-o-Novo, 1 de Vista Geral de

MontemoÍ-o-Novo, 1 do Santuário da Visitação em MontemoÍ-o-Novo, 1 do Castelo

de Viana do Alentejo, 1 da Igreja Matriz de Viana do Alentejo, I da Igreja Mahiz de

Alcáçovas, 1 de Vista de Portel, e finalmente I do templo das Freiras de São João de

Jesuralém em Portel.

2.9.18 - Cifudes e Vitas ite Portugat - Évora. IÚlio Espanca. Fditora Presençg

Lisboa. (1993).

Mais um guia do Túlio Espanca, seguindo a sua maÍca, de abordar vários

monumentos com longas descrições destes.

O Guia é composto por 122 páginas com t€xtos, uma gravura do Foral de Évora

na página 7, uma gravura do Foral Manuelino de Évora na página 37 , e 63 imagens

fotográÍicas creditadas a José Manuel Alves.

Segue a relação das imagens fotográficas na seqüência que compõe o Guia: 1 da

Fonte das Portas de Moura na capa do Guia, I de Trecho das Muralhas deÉvora,2

dos Cromeleques dos Almendres, I do Templo Romano, 2 de trecho da fachada da Sé

de Évora, 2 imagens do Apostolâdo do Portal da Sé de Évora, 1 de vista do Exterior

da Capela-Mór da Sé de Évora, 3 imagens distintas do Claustro da Sé, I de trecho da

Nave Central e Eecho do Altar-Mor da Sé de Évora, 1 de Tumulo Medieval na Sé de

Évora, I de uma Custodia do Museu de Arte Sacra, I do Báculo de Dom Henrique no

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora, 1 do Portal da Igreja dos tíios, 1 do Palácio

dos Condes de Basto, I de um Reftato Eqüestre do 1o Duque de Cardaval, por Pierre

Antoine Quillard (Palácio Duque de Cardaval), 2 de Trecho de Fresco das casas

Pintadas, 1 de Azulejos das Casas Pintadas, I das Torres das Portas do Moura e Casa

Soure, I da Janela Manuelina da Casa de Garcia de Resende, 1 de perspectiva do

Mirante da Casa Cordovil, 5 de obras do Museu de Évora, que são: A Virgem com o

Menino e Anjos, Painel Flamengo da Escola de Buges, CáIice de São Brás, CenotáÍio
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de Dom Afonso de Portugal, Oratório luso-indiano, Anunciação, e Painel Cerâmico

de Francesco Nicoloso, 1 da Arcaria do Aqueduto da Água da Prata na porta Nova, 1

de Eecho da fachada do Palácio de Dom Manuel, I da Praça do Giraldo, I da Fonte

da Praça do Giraldo, 2 do amramentos de Évora, 2 de trechos de fachadas da Igreja de

São Francisco, I do Cadeiral da Capela-Mór da Igreja de São Francisco, I de uma

coluna da Capela dos Ossos, 2 de Trechos da fachada da Sala dos Atos na

Universidade, I da fachada da Igreja do Espírito Santo, I da circulação do alpendre

da Igreja de São Francisco, 2 de trecho do Aqueduto da Água da Prata, I da Caixa

D'água da Rua Nova, 1 da Fonte das Portâs do Moura, I da fachada da Igreja de

Santo AntiÍo, I de trecho da fachada da Igreja da Graça, I vista geral da fachada do

Convento de Nossa Senhora da Graça, I do Claustro da Igreja da Graça, I do Portal

da Igreja do Carmo, I do interior da Igreja das Mercês, 1 da fachada da Igreja do Sr.

da Pobreza, I de fecho da fachada do Convento de Santa Clara, I da fachada da

Igreja do Mosteiro do Salvador, I da fachada da igreja do Mosteiro dos Remédios' 2

de rechos de fachadas da Ermida de São Brás, 1 de trecho da fachada do Convento

de São Bento de Cásúis, I de trecho do Clausfo do Convento de São Bento de

Cástris, I da fachada do Convento da Car[rxa, 1 de trecho da Porta Nova, e

finalmente 1 dos Arcos Botantes e portais góticos da Travessa da Caraça.

2.9.L9 - Évom - Encontro com a cidade, Cârnara Municipal de Évora. 2' edtgão.

Printipo - Indústrias GráÍlcgs, lda. - Damaiana. (l99t7),

Este guia tem 140 páginas, descrevendo minuciosamente vários dos monumentos da

cidade. São 70 gravuras que o compõe, sendo 19 imagens fotográficas creditadas a

Artur Pastor, e aos arquivos da Câmara Municipat de Évora, e mais 5l deseúos

creditâdos a Antonio Couviúa. Incluí um mapa colorido do cento histórico.

As imagens fotográficas são as seguintes: I na capa de techo da fachada da Igreja da

Graça, 1 vista do Ternplo Romano, Museu da Cidade, Bibliotoca, Convento dos

lóios, e Torre da Sé. 1 de trecho do CIausEo da Sé de Évora, 1 da Travessa da

Caraça, I da Casa Soure, I de tÍecho de fachada de um edifício da Praça do Giraldo, 1

da Fonte da Praça do Giraldo, 1 de trecho das Muralhas, 1 de tÍecho do Claustro do

Mosteiro de São Bento de Cásris, I de trecho da fachada do Palácio de Dom Manuel'

1 vista das Tones da Porta do Moura, I de tÍecho do Aqueduto, 1 do Mirante da casa
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Cordovil, I da pintura Virgem da Gloria. Retabulo de Pintura gótica-flamenga do

Museu de Évon,2 do Teatro Garcia de Resende, sendo uma do Palco e outra da Sala

de Espetáculos, 1 do Claustro da Universidade, I de trecho da circulação do Clau§Eo

da Sé, I de trecho de fachada da Ermida de São Brás, I de hecho da fachada da Igreja

da Cartuxa, e linalmente uma pequena imagem fotogtáÍica na contra capa do guia.

2.9,20 - Guia Turísti.ca Évora - Mérido" Ayuntamiento de Mérifu (Espanha) e

Cônara Manbipat de Évora (Portugal). Elaborado por Culturex, S. L.

Turismo e Cultura de Extremadura, 1'Fdição. (2fi)5).

Estre guia tem 56 paginas dedicadas a cidade de Évora, e 68 paginas de.dicadas a

cidade de Mérida. Veremos a paÍt€ do guia que se refere à cidade de Évora' São 79

imagens fotográficas dos monumentos da cidade e de seu entorno, creditadas a

Carlitos e Fulgencio Lrón, destaca também o panimônio imaterial' e artê§aneto.

lnteÍessantÉ o seu formato, pois diferencia de todos os outÍos vistos aqui, destaca os

monumentos não pela sua teórica importância, mais, e sim pela hierarquização do

têmpo, começando nos tempos romanos, e finalizando no século )O(. Alem do que'

oferece guia gastronômico, alojamentos, ÍestauÍantes, e informações gerais de

serviços.

As imagens fotográÍicas estão assim disnibuídas: 10 pequenas imagens na capa, I de

Eecho da fachada da Igreja da Graça, 1 do Templo Romano, I do Presidente da

Câmara de Évora, 1 de diversos Objetos Artesanais, 1 de banca de vendas de

castanha.

- Monumentos Romanos: I do Templo Romano, I das Tennas Romanas.

- Século XII e XIII: 3 imagens da Sé de Évora, 1 do Palácio dos Condes de Ba§to, I

da Igreja de São Tiago.

- Século )fiV: 2 das Muralhas de Évora.

- §éculo XV: 1 da Torre das Cinco Quinas do Patácio de Cardaval, I da lgreja de

Santa Clara, I do Altar-Mor da Igreja dos lóios, 1 da fachada da Igreja dos Ióios' I

de trecho da fachada da Igreja de São Francisco, 2 da Ermida de São Brás, 2 do

Palácio de Dom Manuel, I da Praça do Giraldo, I da Igreja de São Vicente, 3 das

Casas Pintadas,

- §éculo XVI: I da Fonte Henriquina das Portas de Moura, 1 das Tones das Porta§ do
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Moura, I do Mirante da Casa Cordovil, I do Claustro da Universidade, 1 do Mosteiro

do Calvário, I da lgreja da Misericórdia, 1 da Igeja do Convent'o da Graça' 3 de

rechos do Aqueduio, I da Caixa D'Água da Rua Nova, I do Palácio da Inquisição' I

da fachada da Igreja do Espírito Santo.

- Sécuto XYII: I da Portâ dos Nós da Igreja do Carmo, I da fachada da Igreja do

Carmo, I da fachada do Convento Novo, 1 da Igreja das Mercês, I do Convento dos

Remédios.

- §éculo XVIII: I da Igreja do Senhor Jesus da Pobreza'

- Século XD(: I do Palácio Barahona, I da Câmara Municipat, 1 do Teaho Garcia de

Resende, 2 do Jardim Público, 2 do Museu de Évora, I da Biblioteca Pública.

- Século XX: Núcleo Museológico de Metrologia.

- Megalíticos: 2 imagens, dos Cromeleques dos Almendres, 1 do Menir do Monte dos

Almendres, I da Anta Grande do Zambujeiro.

- Gastronomia: 4 imagens de diversos prato§ da ga§tronomia local.

- AÍtesanato: 2 de diversos artesanatos.

- Festas e Feiras: 2 de Festas e grupos Regionais

3 - A FotograÍia como Documento llistórico

Toda fotografia carÍega em si uma história. Perceber uma fotognÍia do passado e

refletir sobre sua trajetória é situá-la em alguns estágios que maÍcaram sua existência.

Em primeiro lugar, houve uma intenção para que ela existisse; no no§so ca§o' paÍa

ilustÍâção do Guia Évora de Túüo Espanca, com produção do mesmo, presumo eu

que, não delegou a neúum fotógrafo que fizesse o regisfo e a produção, pois existia

uma intenção pópria. Em deconência dessa intenção teve lugar o ato do registro que

deu origem à materialização da fotograÍia. Finalmente os caminhos percorridos por

essa fotografia, os aczsos por que passaram as mãos que a dedicaram, os olhos que a

viram, as emoções que despertou.

Toda fotografia é um resíduo do passado' Uma peça que contém em si um

fragÍnento determinado da realidade registrada. Se, por um lado, esta peça nos oferece

pistas quanto aos elementos constitutivos (assunto, fotógrafo) que lhe deram origem'

por ouEo o registro visual nele contido reúne um inventário de informações acerca
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daquele preciso ftagmento de espaço/tempo registrado2r.

A partir do conteúdo documental que guardam as fotogafias que Í€tatam

diferentes aspectos da vida passada de uma cidade, são importantes para os estudos

históricos relativos às mais difeÍentes áreas do coúecimento. Essas fontes

fotográficas, submeúdas a um prévio exame técnico-iconográfico e interpretativo,

prestam-se definiüvamente para a recupeÍação das informações. Assim, as imagens

que contém um reconhecido valor documental, §ão importantes para os estudos

específicos em diversas áreas como, a aÍqútetuÍa, a antropologia, a arqueologia, a

história social e demais ramos, pois ÍepÍesentam um meio de coúecimento da cena

que passou e, poÍtanto, uma possibilidade de Í€sgate da memória visual do homem e

do seu entorno sociocultural. Tratâ-se da fotograÍia enquanto instrumento de pesquisa,

prestando-se à descoberta; análise e interpretação da vida histórica22'

Também são importântes paÍa esta história as próprias circunstâncias ligadas

ao processo que deu origem a estas imagens, bem como o uso que delas se fez

enquanto tÊstemuúo visual de certa situaç!Ío, ambiente ou fato. Uma única imagem

contém em si um inventário fantástico de informação acerca de um momento

passado; ela sintetiza no documento um fÍagÍnento do real percepível, destacando'o

do prosseguir da vida23.

O espaço urbano, os monumentos arquitetônicos, o imaterial' a pose e as

superficialidades, as aparências elaboradas de personagens estão ali congeladas na

escala usual do original folográÍico: informações multidisciplinares nele gravadas' já

resgatadas pela descoberta da verdade e devidamente situadas pelo estudo técnico-

iconográfico, apenas guardam sua compet€nte ÍepÍesentâção. A informação visual do

fato Íegistrado na imagem fotogúÍica nunca é posta em dúvida. Sua Íidedignidade é

em geral aceitâ de imediato, e isto decorre do privilegiado gau de credibilidade de

que a fotografia sempÍe foi merecedora desde a sua chegada' Esta objetiüdade

positivista creditada à fotogaÍia tornou-se uma instituição fundamentada na

aparência, no iconográÍico enquanto verdadez.

A fotograÍia pode constituir perfeitament€ a prova evidente de que cerüo

acontecimento ocorreu.

2r KOSSOY, Boris - Fotografia & Historia. Sao Paulo: Edilora AtÊlier' 2003.2' Ed'ição, Pá9, n ,

2 SnraSON, olga Rodrigues de Morais - Imagem E Memoria. O Foográfico. Edilora SBNAC, São

Paulo, 2005, Pág 21.
* fOSSOy, soÍiJ - Foografia & Historia. São Paulo, Editora Atelier, 2003, ? E<lição' Pá9. 35.
u urltnscÀ Sylvain - olhares Cnrzados. O Fotográfico, Editora SENAC' São Paúo' 2005' Pág.

133.
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A fotograÍia é indiscutivelmente um meio de coúecimento do passado, mas

não reúne em seu conteúdo o coúecimento definitivo dele. A imagem fotográfics

pode e deve ser utilizada como documento histórico. Deve-se ter a consciência de que

o âssunto registrado mostÍa apetra§ um (e somente um), fecho da realidade' Não é

demais destacar que este conteúdo é o resultado final de uma seleção de

possibiüdades do perceber, do observar, do espiar. No momento em que se observa

uma fotogaÍia, está-se diante da oufa realidade: a do documento. E o sentido deste

documento não reside no fato da Íepresentação única de um "objeto estéüco da

época", mas sim uma peça que contém um registro visual, formando um conjunto

canegado de informações multidisciplinares, inclusive estéticas' A§ fotografia§

sempÍe mostram em seus conteúdos, o próprio passado. Pelo menos aquela fração do

real visível do antes.

Ocorre, porém, que essas imagens pouco ou nada informam àqueles que nada

sabem do contexto histórico particular em que tâis documentros se originam.

Efetivametrte, não há como avaliar a importância de tais imagens se não existir

esforço em coúeceÍ e compÍreender o momento histórico de cada uma. Essas imagens

seÍão apenas mais imagens se delas não se extraiÍ o potencial informativo que as

cüact frza. As imagens não são meras ilustÍações de textos. Uma imagem informa

sobre o mundo e a vida, em sua expÍessão e estética próprias2s. Toda e qualquer

fotografia, além de ser um resíduo do passado, é tamMm um testemuúo visual no

qual se pode detÊctar, tal como ocorÍe nos documentos escritos, não apenas o§

elementos constitutivos que lhe deram origem do ponto de vista material26. No que

toca a imagem folográÍica, uma série de dados poderão ser reveladores, posto que

jamais mencionados pela linguagem escrita da História, PoÍ outÍo lado, apesar de sua

apaÍente credibilidade, no que consiste o intere§se do registo, nelas também ocorrem

omissões intencionais, acréscimos e manipulações de toda natureza. O valor e o

alcance dos documentos, bem como sua viável interpretação, estão diretamente

ligados às perguntas adequadas, inteligentes e sensíveis.

O ftagrnento da realidade gravado na fotograÍia representa o congelamento do

gesto e da paisagem, e, portantro, a hesitação de um momento, de um instante, A cena

registrada na imagem não voltáÍá a se repetir. Aquele momento regisrado, congelado'

ã KOSSOY, Boris - Fotografia & Historia. São Paulo, E<titora Ateliea 2003' ? Ediç6o' Pág. tt4.
6 KOSSOy, Boris - Reõonstituiçõo por Meio da FotogÍafis. O Fotogúfrco' Editora SENAC' São

Paulo, 2005, Pág 41.
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é irreversível, e único.

Os personagens retratados envelhecem e morem, os cenários se modificam se

transfiguram e tâmbém desaparecem. O mesmo ocoÍre com os autores fotógrafos e

seus equipamentos. A vida, no entanto continua, e a fotografia segue preservando

trechos da realidade em todos os seus aspectos2T.

FotograÍia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação

e emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social.

Registro que se materializa, enquanto dura a imagem selecionada, de uma

pequena porção de espaço do mundo interior e exterioÍ. É também a paÍalisação

repentina do incontestável avanço dos minutos marcados em um relógio28. Ela dá a

noção precisa do micro espaço e trempo representado, estimulando na mente a

lembrança,areconstituição,acomparaçãoeaimaginação.Éparaohistoriador,uma

possibilidade indiscudvel de descoberta do momento histórico, enquantro documento

visual, que ao introduziÍ urna nova dimensão ao coúecimento histórico,

tradicionalmente marcado por textos, leva forçosament€ a uma releitura do passado.

Esse passado que ficam no aguardo de novas abordagens, novas interpÍetações.

4 - Análise iconográÍica das imagens do Guia Histórico, Aústico e Cultural '
Guia Évora (1949) - de Túlio Espanca, e sua restituição fotogúfrca, (2I[9).

O objetivo é fazer uma descrição comparativa entre as imagens fotográficas do Évora

Guia,TílioBspaaca,1949, Composição e impressão: Bertrand (irmãos), LTD' uma a

uma e lado a lado com imagens fotográficas do ano de 2009. Sempre que possível

será registrado em 2009 a Íiel descrição das imagens de 60 anos atrás, com leitura

atual (ou não) das intervenções (ou não) apresentadas em cada uma delas. Importante

observar que neúuma das imagens de 2009 sofreu qualquer tipo de manipulação

(adição ou subtração de qualquer elemento, volume ou alegorias). Todas estão

representadas no formato original e as que porventura não estiverem fielmente

registradas será devido à existência atual de algum tipo de bareira, como poÍ

exemplo: um volume qualquer no camiúo, existência de vegetação, eqúpamen8os

urbanos, veículos, ou qualquer outro motivo que tenha impedido ou obrigado o

fotógrafo e autror da dissertação a um Íecuo ou um avanço, pÍocurando o melhor

2? LEITE Olga Rodrigues de Morais - Imagem e Memória, Editora SENAC, São Paulo, 2005' Pág. 35.
28 DARBoN, sébastien. O Etnólogo e suas knagens. EditoÍa SBNAC, Sâo Paúo,20[.5,PáE n.
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ângulo, na busca de seu objetivo final.

Há que se considerar também a diferença de tecnologia enhe os

usados no ano de 1949 e agora. Em 2009 os equipamentos usados foram: câmera

Cannon D 9015 kus, câmeras Nikon D200 e D300, lentes Nikon AF-S 17-55mm

l:2.8G, Nikon AF-S VR 70-200 l:2.8G, Nikon 50mm 1:14D, Flash

SB-8ü), Teleconverter Nikon TC-17E tr 1.7x, e filuos UV.

Nas 118 páginas do Gúa Évora 1949, encontramos 117 imagens imprcssa§, e tÊxtos

relaüvos.

As figuras de n" 9.3, 9.4,9.5 e 9'6 são mostsadas na dissertação, mas fica de

fora da análiso iconográfica proposta, pelo fato de tatarem da cult]ra imaterial' mais

exatâmente imagens de pessoas com vestimentas tradicionais, e meios de tÍallspoÍte

da época, portânto, humanamente impossível fazer tal registo fotogúfico nos dias de

hoje (quem slio essas pessoas? Que espaço fisico é esse que observamos nas imagens

fotográficas? etc.). A imagem n" 9.7 também fica de fora da análise por se tratar de

um desenho único do .Foral de Évora''. Também não será analisada aimagw9.2il,

por se tsatar de um deseúo da planta baixa da Sé de Évora e as imagens 9.6ó e 9.102'

por não tÊrem permitido meu aoe§so. A imagem 9.109 tamHm fica de fore da análisê

porque a edificação niÍo eíste mais.

No Guúa Évom & l9{9, não existe uma identificação dos autores dos

registros fotogÍáficos (imagem por imagem), poÍém eí§te uma lista de pessoas que

colaboraram com os registros, e será nos mesmos termos e seqüência que seguiú a

identificação do gupo de imagens que faz parte do corpo do guia e não de cada uma

delas. Seria uma leviandade tentar identificar cada registro fotogrtíÍico ligando ao seu

âutor, pelo simples fato de não haver registro, nem pessoas competente§ para faza

essa identiÍicação e ligação. PoÍtânto todas as imagens de 1949 que farão paÍte da

disseÍtâção são as do Guia Évora de 1949, com os cÍédito§ paÍa os fotógrafos

colaboradores: Mario Novais, David Freitas, Eduardo Nogueira, Mario Gama Freixo,

Mario Tavares Chico, A. Abreu Nunes, Henrique Chaves' M' Pereira Crneiro e

imagens dos arquivos do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa'

As seguintes imagens do ano de ?Ã09 (que foram finaliudas no dia 0i fu

abfl dc 2M| lmagem 9.1 - Templo Romano, imagem 9.113 - Convento de São

Bento de Cástris (claustro) e imagem 9.114 - Convento de São Bento de Cástris

(portada da sala do capínrlo) possuem as seguintes observâções e céditos: o Diretor

Regional da Cultura do Alentejo, não me permitiu aces§o a esses espaços, porém
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mandou que outro fotógfafo fizesse as referidas imagens e me cedeu toda§ as Eês'

porém sem que o nome do fotógrafo fosse citado. sendo assim, os ctéditos serão

dados para os arqúvos da instituição. Quanto às imagens 9.41 e 9.42, eu não tive

acesso em função da localização dos quadros (cerca de 3 metÍo§ acima do piso)' Mas

as imagens foram cedidas pela diretoria do museu de Arte Sacra da Sé, justiÍicando

que foram feitas pela equipe que esú inventariando a igreja e o museu, sem citar o

nome do autor. Da imagem de número 9.45 até a imagem 9.57, que ÍetrataÍn poças do

Museu Regional, também não me foi permiüdo zrce§saÍ, no entantro a§ fotogÍaÍias

foram cedidas pela diretoria do museu, sendo assim e§sas imagens são da divisão de

documentâção fotográfica do IMC, com os créditos para o fotógrafo José Pessoa'

Todas as ouEas 9l imagens fotográficas de 2009, que serão analisadas com as

do guia Évora 1949, são do autor da dissertâção, Junancy Wanderley.

A Íicha criada para inserir as imagens analisadas, seguirá o §eguinte padrão:

- no campo superior, espaço para identificação das imagens;

- no quadro "A" entrará sempre a imagem de 60 anos atrás;

- no quadro "8" entrará sempre a imagem de 2009 relativa à de 1949 '

- no quadro "C" será repetida a imagem do quadro "A" com as maÍcações

numéricas das alteÍações sobre a imagem;

- no quadro "D" será repeüda a imagem do quadro "B" com as marcações

numéricas das alterações sobre as imagens.

O motivo desúe formato é para que as imagens e suas intervenções fiquem

limpas e claras para quem as visualizar. No quaúo inferior serão inseridas em forma

de texto as alterações encontradas na análise visual, bem como os usos atuais e Outras

observaçõe§ pertinentes.
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Espaço pa.ra identificação da imagem

A

Entrará sempre a imagem
de 60 anos atrás

B

Entrará sempÍe a imagem
de 2009, relativa à imagem de 7949 do quadro "A"

Imagens do ano dç L949 Imagens do ano de 2009

C

Repeürá a imagem do

Quadro "4", destacando as observações feitas

D

Repetirá a imagem do

Quadro "8", destacando as observações feitas

Diagnóstico

Espaço para observações em forma de texto,

sobre as alterações encontradas na análise visual,

bem como os usos atuais dos espaços,

e outras observações cabíveis.
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4,1- Templo Romano.

4.2 -Vista geral de Évora a partir do Rossio.

Figura n" 002 da página n" 009, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.3 - Churrião Aletejano.

4.4 - Feira de São Cipriano.

Figura n" 004 da página no 010, , do guia Éuora de Túlio Espanca,

t949.

4.5 - Rancho de Mondadeiras.

Figura n" 005 da página n" 011, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

4.6 -Jovens Pastores do Termo de Évora.

4.7 -Foral de Évora Panorama da Cidade no Reinado de Dom Manuel.

Figura n" 00? da página no 012, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

Figura n" 001 da página n" 007, do guia Énora de Túlio Espanca,

1949.

ffi

Figura n" 003 da página n" 010, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n" 006 da página n" 011, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.
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4.8 - Yista Geral norte de Évora. Aquarela de Píer Baldi (1669).

T Figura n" 008 da página n" 013, do guia Évora de Túüo Espanca,

t949.

4.9 -Portas de Moura, (Século xII). Rua de são Mancos.

# Figura n" 009 da página n" 012, do guia Évora de Tú1io Espanca,

1949

4.L0 - Muralhas Medievais - (Séculos XIY - XV).

M Figura n'010 da página no 014, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.lL- Torres e panos ameados da Muralha Medieval - (Séculos XIV'XV).

Figura n" 011 da página n" 015, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.12 - Travessa da Caraça.

H
Figura n" 012 da página n" 015, do guia Évora de Tú1io Espanca,

t949.

4.13 - Paço dos Condes de Portalegre ' (Século XVI).

fl Figura n" 013 da página n" 016, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4,14- Torre do Palácio de Dom Manuel e fachada da Igreja de São Francisco.

tuil Figura n" 014 da página n" 016, do guia Évora de Trilio Espanca,

1949
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frrTffiE=I Figura n" 016 da página n" 017, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.15 - Casa Salema Correia' (Séculos. XVI-XVID.

4.16 - Casa Soure - (Século XVI).

4,11- Praça de Giraldo.

Figura n" 0l? da página n" 018, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.18 - Fonte Henriquina - (1571).

ffi Figura n'018 da página n" 019, do guia Érora de Túlio Espanca,

1949.

4.19 - Interior da Igreja de Santo Antão' (1557'63).

ffi
I .rl

ffi
Figura n'019 da página n" 019, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.2fr- Claustro do chamado Pálacio Vasco da Gama - (1'terço do Século XYI).
(Sabe-se hoje que era dos Lobo da Silveira)

Figura n'020 da página no 020, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.2L - Solar Nobre (Século XYII).

Figura n" 015 da página n" 017, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n'021 da página n" 020, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.
il
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4.22- Catedral de Évo"*'

Figura n" 1ZZda página n" 021, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4,23- Catedral de É*ora. Pórtico ' (Século XIV)'

# Figura n" 023 da página n" 022, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949

4.24- Catedral de Évora. Apostolado do lado norte.

Figura n" 024 da página n" 022, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.25 - Catedral de Évora. Nave central - (Séculos XIII-XIV).

4.?6- Catedral de Éro"u. Trifório.

4.27 - Planta baixa do Lo piso da Catedral de Évora.

ffi Figura n" yTi da página n" 024, do guia Évora de Trilio Espanca,

fi49

4,28- Catedral de Évora. Torre Lanterna.

il
Figura n" 025 da página n" 023, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.

Figura n" 026 da página n" 024, do gúa Évo.a de Túlio Espanca,

1949.
I
I

Figura n'028 da página n" 025, do guia Évora de Tútio Espanca,

t949
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4.29 - Catedral de Évora - Arco da Capela do Esporão - (1529-30).

4.30 - Catedral de Évo"a. Arco do Cruzeiro visto da Capela-Mor.

ry
Figura n" 030 da página n" 026, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949.

4.31 - Catedral de Évora. Capela-Mor - (1718-46).

4.32- Catedral de Éoora. Porta de Talha do Côro - (1562),

t Figura n'032 da página n" 028, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.33 - Catedral de Évora. Claustro Gótico - (1328-40).

M Figura n' 033 da página n" 029, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

4.34- Catedral de Évo.a. Casula de influencia mudejares de D. Teotônio de
Bragança.

ffim
Figura n" 034 da página n" 030, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.35 - Catedral de Évora. Yirgem de Marfim, gótica, do Paraíso -(Sécuto XIII).

Figura n" 035 da página n" 031, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

I
ur;,,I

| '1- i

[d ffi
Figura n" 029 da página n" 025, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

I E
Figura n'031 da página n" 027, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949
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4,36- Catedral de Évora. Custódia gótica, de prata dourada - (Século XVI).

t

$tt-&

rE-t Figura n" 036 da página n" 032, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

Figura n" 037 da página n" 037, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949

4,38 - Catedral de Évo.a. Cruz de Altar, de prata dourada - (1546).

4.39 - Catedral de Évo.a. Cális e Patena.

Figura n'039 da página no 034, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.

4.40- Catedral de Évoru. Reticário do Santo Lenho,

4.41- Catedral de Érora. Descobrimento da Cruz. Escola portuguesa.

ffiffi
Figura n" 041 da página n" 036, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4,42- Catedral de Évora. Adoração dos Reis Magos - (Sécuto XVI).

ffi Figura n" 042da página no 037, do guia Évora de Túlio Espanca,
t949

Figura n" 038 da página n" 033, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949fl F.--É

Figura n" 040 da página n" 035, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

64

4.37 - Catedral de É"ora. Museu Báculo Góticoo de prata dourada.

-í.

*=..
E
r

"I

[ffiq



4.43 - Templo Romano - (Século III).

4.44 - Antigo Paço Arquiepiscopal. Museu Regional ' (Século XYII)'

Figura n" 044 dapáginan" 039, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949.

4.45 - Museu Regional - Menáde é Romana

ffi
Figura n" 045 da página n" 039, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.46- Museu Regional - Túmulo do Cogominho - (+É64)

Figura n" 046 da página n" 040, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.47 - Museu Regional - Imagem Gótica da Santíssima Trindade '(Século XIY)-

4,48 - Museu Regional - Cenotráfio de Dom Afonso de Portugal.

ure
Figura n" 048 da página n" 042,do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.4g- Museu Regional - Tumulo de Dom Álvato da Costa.

Figura n" 049 da página n" 043, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura no 043 da página n" 038, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n" 047 da página n" 041, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949
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4.50 - Museu Regional - A Yirgem da Gloria - (cerca de 1500).

4.51 - Museu Regionat - O Nascimento da Yirgem - (cerca de 1500).

4.52- Museu Regional - Anunciação - (Cerca de 1500).

4,53 - Museu Regional - Natividade - escola portuguesa Frei Carlos.

Figura n" 053 da página n" 048, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.54 - Museu Regional - Adoração dos Pastores - Escola Portuguesa.

@T
Figura n" 054 da página n" 049, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4,55 - Museu Regional - Cabeça de Personagem Desconhecido.

Figura no 055 da página n" 050, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.56 - Museu Regional - Tríptico de Limoges - (Século XVI).

Figura n" 056 da página n" 051, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949

Figura n" 050 da página n" 044, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.

Figura no 051 da página no 046, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n" 052 da página n" 047, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.
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4.57 - Museu Regional - Painel Azulejos-Anunciação.

4.58 - Torre Pentagonal do Palácio dos Duques de Cardaval.

Figura n" 058 da página no 053, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.59 - Igreja dos Lóios. Pórtico - (Século XV).

Figura n" 59 da página n" 54, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.

4.60 - Convento dos Lóios Portal da Sala do Capitulo - (Século XVI).

Figura n" 60 da página n" 55, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.61- Convento dos Lóios - Claustro Quinhentista.

4.62 - Convento dos Lóios. Sala Nobre - (Século XVf).

T

Figura n" 62 da página n" 57, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.63 - Palácio Medieval dos Condes de Basto,

Figura n" 63 da página n" 58, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.
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Figura n" 057 da página n" 051, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949.

&m
Figura n" 61 da página n" 56, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.
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4.64 - Teto Pintado do Palácio dos Condes de Basto ' (1578).

..,.ft*"ru n" 64 da página 
" 

,ri#flia Évora de Túlio Espanca,

4.65 - Aspecto parcial do solar dos Condes de Basto, e da Ermida de São Miguel.

ffi Figura no 65 da página n" 60, do guia Évo.a de Túlio Espanca,

1949

4.66 - Pátio do solar dos Condes de Portalegre.

Figura n" 66 da página n" 61, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.67 - Igreja do Espírito Santo - (1567-74).

Figura no 67 da página n" 62,do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.68 - Colégio doEspirito Santo. Refeitório - (1589).

4.69 - Universidade. Portal exterior - (Século XYI).

4,70 - Universidade - Claustro dos estudos e Sala dos Atos - (Séculos XVI e
XYII).

Figura n" 70 da página n" 66, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

rWffi Figura n" 69 da página n" 64, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

Figura n" 68 da página n" 63, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.
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4.7L - Universidade. Silhar de Azulejos. Sala 120 - (Século XVIII).

Figura n" 7l da página n" 65, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

4.72 - Ermida de Nossa Senhora da Caheça - (Século XVI[.

..Mffi
Figura n" 72 da página n" 66, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949.

4,73 - Largo das Portas de Moura e Fonte Renascentista - (L556).

Figura n" 73 da página n" 67, do guia Évora de Trílio Espanca,
1949.

4.74 - Mirante da Casa Cordovil - (1" vintena do século XVI).

4.75 - Convento do Carmo-Paço Arquiepiscopal - (Século XVID.

Figura n" 75 da página n" 69, do gúa Évora de Trílio Espanca,

t949

4.76 - Cológio da Madre de Deus - Claustro - (Século XVID.

W@
Figura n" 76 da página n" 70, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4.77 - Igreja do Senhor Jesus da Pobreza - (Século XVIID.

ffi Figura n"'l] da página n" 71, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949"

t
r

Figura n" 74 da página n" 68, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.
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4,78 - Quartel dos Dragões - (Séculos XYI ao XVI[).

Figura n" 78 da página n" 72,do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

4.79 - Paço Barroco - (1720).

ffiffi
Figura n" 79 da página n" 73,do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.80 - Janela Manuelina da Casa de Garcia de Resende.

ffi Figura n" 80 da página n" 74,do guia Évora de Túlio Espanca,
1949

4.81 - Igreja da Misericórdia. Interior - (Século XVI-XV[).

H
Figura n" 81 da página n" 74,do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4,82 - Igreja de Nossa Senhora da Graça - (Século XVI).

E= Figura n" 82 da página n" 75,do guia Évora de Tútio Espanca,

4.83 - Paço do Bispo do Maranhão - (Sécuto XVI[).

\
h\

íá or -\..

Tti;
Figura n" 83 da página n" 77, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.84 - Convento da Graça - Claustro - (Século XVI).

Figura n" 84 da página n" 78, do guia Évora de Trflio Espanca,

1949

[i:]

1949.

t

70



4.85 - Celeiro Comum - (1777-78).

Figura n" 85 da página n" 79,do guia Évora de Túlio Espanca,
t949.

4.86 - Igreja de São Francisco. Pórtico ' (Século XVI).

Figura n" 86 da página n" 80, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.87 - Igreja de São Francisco - Aspecto geral - (Séculos XIV-XVI).

4.88 - Igreja de São Francisco. Capela dos Ossos - (Século XYID.

4.89 - Igreja de São Francisco. São Bruno - (Século XYID.

4.90 - Igreja de São Franciscoo interior - (Séculos XV-XYI).

4.91 - Galeria Manuelina do Palácio Real (restos).

Figura n" 91 da página n" 86, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.

Figura n" 87 da página n" 81, do guia Évora de Túlio Espanca,
t949.

il
Figura no 88 da página no 83, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n" 89 da página no 83, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

Figura n" 90 da página n" 84, do guia Évora de Túlio Espanca,

t949.
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4,92 - Brmida gótica de São Brás - (Século XV).

Figura rf gZda página n" 87, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.93 - Palácio dos Melos e Condes de Murça. Claustro - (Século XVI).

MM
Figura n" 93 da página n" 88, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.94 - Igreja de Santa Clara - (Século XYI).

4,95 - Convento de Santa Clara. Claustro - (Século XVI).

II
Figura n" 95 da página n" 90, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.96 - Torre de managem da Porta de Alconchel - (Século XIV).

Figura n" 96 da página rf 92,do guia Évora de Túlio Espanca,

4.97 - Igreja do Convento dos Remédios - (1601-1614).

4.98 - Portada do Cemitério dos Remédios - (1536-37\.

ffimffi Figura n" 97 da página n" 93, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949,

ffi Figura n" 98 da página n" 94,do guia Évora de TúIio Espanca,
1949.

Figura n" 94 da página n" 89, do gúa Évora de Trflio Espanca,

1949.
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4.99 - Caixa de Água da rua Nova - (1537).

4.100 - Torre-mirante do Convento do Salvador'

Figura n" 100 da página n" 96, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949.

4.101 - Igreja de Santa Marta. Interior - (Séculos XVI-XYII).

ffiq Figura n" 101 da página n" 97,do gúa Évora de TúIio Espanca,

t949.

4.1fi2 - Convento do Calvário. Claustro - (1570-74).

4.L03 - Aqueduto - (1531-42).

Figura n" 103 da página n" 990 do guia Évota de Túlio Espanca,
1949.

4.104 - Aspecto monumental do Aqueduto Quinhentista.

Figura n" 104 da página n" 100, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.105 - Portas de Àvis e Capela de Nossa Senhora do Ó.

Figura n" 105 da página n" 102, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Eil
Figura n" 99 da página n" 95, do guia Évora de Túlio Espanca,

ffi
Figura n" 102 da página n" 98, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.
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4.106 - Convento Novo (São José) - (Séculos XVII'XV[I).

4.107 - Igreja de São Mamede - (2' metade do século XVI).

ffiffi
Figura n" 107 da página n" 104, do guia Évo.a de Túlio Espanca,

1949.

4.108 - Igreja de São Mamede - Forro pintado - (1691).

Figura n' 108 da página n" 105, do gúa Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.L09 - Convento de Santa Monica, claustro - (Século XVI).

Figura n" 109 da página n" 106, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.1-10 - Arco Romano de Dona Isabel.

Figura n" 110 da página n" 107, do guia Évora de Trúüo Espanca,

1949.

4.lll - Igreja do Convento da Cartuxa. Fachada clássica - (Séculos XYI'XV[).

4"lLZ - Igreja da Cartuxa, Àltar-mór - (Séculos XVII-XV[I).

Figura n" 112 da página n" 111, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

Figura n" 106 da página n" 103, do guia Évora de Tútio Espanca,

1949
IffiTTI

Figura no 1 11 da página no 110, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.
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4.113 - Convento de São Bento de Cástris. Claustro - (Século XY-XVD'

Figura n' 113 da página n" 112, do guia Évora de Túlio Espanca,
1949.

4.114- Convento de São Bento de Cástris. Portada da sala do Capitulo.

Figura n" 114 da página n" 113, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.115 - Convento de Nossa Senhora do Bspinheiro. Claustro - (1519-22).

h
Figura n" 115 da página n" 114, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

4.!16 - Convento do Espinheiro - Capela e Tumulo de Garcia de Resende.

EN
Figura n' 116 da página n" 115, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949.

ffr.nFffi
Figura n" 117 da página n" 116, do guia Évora de Túlio Espanca,

1949

4,1L7 - Convento de Valverde. Aspecto exterior.

5 - Do Guia Evora (1949) ao protagonismo de Tulio Espanca.

Em função do uso do Guia Érora de 1949 de Túlio Espanca nessa tese, onde trato em

um capitulo, e na totalidade do guia no anexo 1, coube fazw um esboço biográfico do

autor do guia descrevendo a importância desse homem no contexto cultural de Évora,

do Alentejo, e de Portugal , c à sua perspectiva intervenção. O Túlio Espanca foi um

dos grandes historiadores e inventariante da arte eborense de sempre, o melhor do

acervo patrimonial, e grande homem de valores do espírito e da cultura viva. Teve seu

trabalho centrado em Évora e Alentejo.

Túlio Alberto da Rocha Espanca, nâsceu no dia 08 de maio de 1913, na antiga
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Rua do Angerino, freguesia de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, onde

viveu ate os 7 anos de idade, altura em que veio para Évora acompanhado de seus pais

e irmãos2e.

Teve como primeira residência o 2o andar do edifício numero 2 da Praça do

Sertório, onde já estava instalada a Câmara Municipal de Évora. Em 1925, Túlio

Espanca concluiu a 4u serie primaria na escola de São Mamede, no bairro de mesmo

nome. Nessa época, Túlio Espanca, seu irmão Otelo, e alguns amigos, fundaram um

pequeno teatrinho que funcionava na casa do Sr. Percheiroo na Rua de São Mamede,

atual Rua Tenente d'Andrade, na época Comissário de Policia de Évora. AIém dos

fantoches, organizavam sessões de cantares e bailaricos. Túlio espanca aprendeu

musica, mais exatamente a tocar clarinete com o professor José Dionísio na Escola de

Amadores de Musica Eborense, fundada a 11 de novembro de 1896.

Túlio Espanca começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos teve o seu

primeiro trabalho braçal, onde foi empregado de uma fabrica de transformação de

cortiça existente no bairro de São Mamede. Foi em seguida aprendiz de chapeleiro,

em uma loja situada na Praça Luis de Camões. Ate ir para o serviço militar, foi ainda

aprendiz de barbeiro em uma barbearia que ficava no cimo da Rua Aviz. Assentou

praça no Regimento de Artilharia Ligeira n" 1, em Évora, como voluntario, em 25 de

Fevereiro de lg3l tendo saído da vida militar em 193330.

A partir de 1 de Juúo de 1934, licenciado da vida militar, exerceu, ate 1940, a

profissão de barbeiro, na barbearia A. Marques e Irmãos situado na Praça do Giraldo

n" 60, em Érora. (Fig. 7). Casou com Dona Engrácia Maria de Oliveira Espanca a 6

de Setembro de L936, que viria a ser sua companheira durante sessenüa anos.

Túlio Espanca foi desde sempre muito chegado à leitura, sendo durante muitos

anos o mais assíduo leitor da Biblioteca Pública de Évora. Lia muito, escrevia muito,

e conversava muito, tinha o dom da conversação, era um comunicador nato. Túlio

Espanca era de formação autodidata em Historja, Arte e Cultura. Túlio considerava-se

um Caminheiro. Ele percoÍreu Roma a pé, tinha uma predileção muito particular por

percorrer as cidades que visitava, calmamente, a pé, observando, percebendo os

monumentos. Durante sua juventude chegou a ir ao Algarve e a Espanha, a partir de

/
Evora, sempre apé e na companhia de amigos. '

" SERRÃç, Vitor. - A Historia da Arte Portuguesa e a Obra de Túlio Espanca, A Cidade de Évora,

Boletim de Cultura da Câmara Municipal, Évora, PT, 1994-1995, pag. 39.
30 ARIMATEIA, Rui - Túlio Espanca, Contributos para uma Biograiiu, A Cidade de Évora, Boletim de

Cultura da Câmara Municipal, Évora, PT, 1994-1995, pag. 11'
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Como profissional de barbearia não se considerava um bom barbeiro, contudo foi

adquirindo uma clientela própria, que adoravam ouvir historias sobre os monumentos

da cidade, dois desses clientes, o Dr. Celestino David e o Dr. Antônio Bartolomeu

Gromicho, convidaram-no, Ê Túlio aceitou associar-se ao Grupo Pro - Évora. Em

maÍço de 1943, foram abertas as inscrições para o cursos de Cicerones do Grupo Pró-

Évora, Túlio se inscreveu junto com outros 19 çandidatos paÍa freqüentar o referido

curso. Ele possuía só ate a 4^ serie do Çurso primário, tinha participantes com

formação superior à sua, somo estudantes do Liceu e ate da Universidade. No final

selecionaÍam 11 participantes e coube a Túlio Espanca ficar no primeiro lugar, tendo

recebido seu primeiro premio no valor de 150$00. Esse prêmio foi a confirmação de

um valor que foi crescendo com o passaÍ dos tempos, transformando-se em uma

estrela de primeira grandeza da Cultura Eborense e Alentejana. (Fig. 8)

A conseqüência imediata por ter passado no curso foi de um convite para

colaborar com um trabalho no Jornal Arraiolense. Aceitou e publicou I artigos no

referido jornal. Em 1939 publicou um longo artigo denominado: Breve Descrição

Histórica de Vila Viçosa.

7

Túlio Espanca na barbearia Marques na Praça do Giraldo,
ern 13 de Julho de 1940.

Fonte: A Cidade de Évora II Serie N" 1994-1995.
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Em 30 de outubro de 1942 foi designado como Guia-Interprete da Câmara

Municipal de Évora, pelo então Presidente da Câmara, Dr. Miguel Rodrigues Bastos.

A partir desse momento Túlio Espanca abandona a profissão de barbeiro. Já em 1942,

ele aparece como editor do Boletim da Comissão de Turismo, Á Cidade de Évora,

coisa que fez durante toda sua existência. De 1944 a1987, publica de sua autoria, 37

Cadernos de Historia e Arte Eborense de sua autoria Em L947 através do Decreto

Lei n" 36.698 de29 de dezembro de 1947, de iniciativa do Presidente da Câmara Dr.

Henrique da Fonseca Chaves, nomeia Túlio Espanca como Conservador dos

Monumentos Nacionais do Distrito de Évora". A partir de 1949 TúIio Espanca

publica diversos guias sobre a cidade de Évora e região, colaborâ em dezenas de

jornais e revisüas regionais, e promove visitas guiadas a cidade. (Fig. 9).

Em 21 de Abril de 1950, recebe um Voto de Louvor do presidente da Câmara

pelo modelar e valioso serviço prestado ao setor de turismo da cidade. Em 1953, foi

concedida a ele uma bolsa de estudo, pelo Instituto de Alta Cultura (Ministério de

Educação Nacional). A bolsa com duração de 6 meses foi-lhe atribuída a fim de ir à

França e Itália pa,ra proceder à identificação de documentos e obras de arte

portuguesa, ou que interessavam a historia de Portugal, mais exatamente à cidade de

I

I
lrt

I

I

GRUPO PRO.ÉVONA

r'J 5EEICICERONE EBÜRE

Diploma de Cicerone Eborense, concedido a Túlio Espanca, em 1943.

Fonte: A Cidade de Évora tr Serie N" 1994-1995.
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Évora. Em lgST publicou um livro que constituiu um importante marco da §ua

carreira, que foi O Patimônio Artístico do Conselho de E ora - Arrolamento das

Freguesias Rurais.

Em 1959, Túlio Espanca foi nomeado membro da Academia Nacional de

Belas-Artes, em LgTg é eleito vogal efetivo, e em t982 foi eleito Acadêmico

Honorário, tendo sido agraciado com a medalha do mérito na seção de 10 de

dezembro de 1982.

Em 1966 aconteceu a edição do Tomo VII do Inventario Artístico de Porrugal

com respeito ao Conselho de Evora. Em 1975 publicou o Tomo VIII do Inventario

Artístico de Portugal, respeitante ao Distrito de E ora-ZonaNorte. Em 1976 entrou

como sócio-correspondente na Academia Portuguesa de Historia. Em L978 Túlio

Espanca edita o Tomo N do Inventarto Artístico de Evora - Zona §ul. Em 1982 Túlio

Espanca foi contemplado com o Prêmio Europeu da Conservação dos Monumentos

Históricos, da Fundação F.V.S. de Hamburgo, pela atividade desenvolvida durante 40

anos em favor da preservação dos monumentos e das cidades do Alentejo. O prêmio

foi entregue em seção solene no Palácio de Dom Manuel, em 29 de maio de 1982,

pelo então presidente do júri Internacional, Sr. Harald Laugbey.
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Túlio Espanca, em visita guiada ao Convento do Calvário'
Fonte: A Cidade de Évora II Serie N" 1994-1995.



Em 27 de novembro de 1982, foi atribuída a Túlio Espanca a Medalha da

Cidade, pela Câmara Municipal de Évora, solenidade presidida pelo Dr. Abflio

Femandes. Em 29 de novembro de 1982, o General Ramalho Eanes então presidente

da Republica Portuguesa conferiu a Túlio Espanca o grau de Oflcial da Ordem

Militar de sant'Iago da Espadq condecoração que distingue personúdades das áreas

das Ciências, ktras e Artes. Em I de novembro de 1990' foi atribuído a Túlio

Espanca o grau acadêmico de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Évora' Em

1992 edita-se finalmente o Totno XII do Inventario Artístico de Portugal, relativo ao

Distrito de Beja (conselho de Alvito, Beia, Cuba, Ferreira ilo Alentejo e VidiSueira).

Foi a ultima grande obra pubücada em vida por Túlio Espanca. Em 2 de Maio de

1993 morre Túlio Espanca na Cidade de Évora'

Pela sua dedicação foi mestre daqueles que tiveram a oportunidade de

compartilhar com a sua pessoa. Uma Íigura ímpar paÍa muitos dos que se dedicam aos

estudos de História da Arte em Pothrgal3l.

6 - A fotograÍla como recurso de Valorizaçâo do Patrimônio

O pafimônio bem como a aÍquitÊtuÍa de uma forma geral foram bem regisrado no

período inicial da fotograÍia, isso, em função do não movimento, não de§locamento

dos seus volumes arqútetônicos, pois a técnica foto$áÍica ainda exigia longos

tempos de exposição. Também o fato de o patrimônio constrúdo ser uma das formas

pelas quais se podiam registrar o mundo, em sua enorme diversidade cultural em toda

sua plenitude, fomentou a sua presença na fotografia. Assim, o patrimônio consftuído

foi considerado por si só como uma manifestação, promotora a rcalizaçáo de

fotograÍias. O patrimônio e a arquiúetura é o que a sua adição no mundo lhe confere; é

a evolução de processos sociais, e um enoflne suporte de conteúdos simbólicos. No

entanto, o tema das relações entÍe fotrografia e patrimônio é relativamente recentE e

está dominado poÍ preconceitos que apena§ aos poucos vão sendo superados. Ate

pouco tempo, não eram reconhecidos como relevantes para estudos trntio do

patrimônio do século XIX para cá como da própria fotografia.

Num comentário sobre o primoroso acompanhamento fotográÍico do projeto e

constução da Opera de Paris, realizado por Durandelle em 1862, Ulrich Ketler,

31 ARIMATEIA, Rui - Túlio Espanca Contribuúos paÍa uÍna Biografia, A Cidade de Évora Boletim de

Culhrs da Câmarâ Municipal Évora, PT, 1994-1995, pag. 28.
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ironiza a relevância concedida, ate então nos estudos sobre fotogrúa aos temas cujas

conexões arísticas fossem mais que evidentes: ...,"Nus reclirwfus e camallws

retorcidos tem siào por tradição considzraàas mais " artísticos" e tenws mais

relevantes"3z.

Que não haja quase nenhuma grande matéria sobre sua Íepresentâção

fotográfica nos estudos especíÍicos do patrimônio, é ainda mais signiÍicativo, já que a

imagem fotográfica nesse tema tornou-se fundamental paÍa que obtivesse a percepção

geral de todo espaço arquitetônico. Destaca-se através de imagens fotográÍicas, assim

como sua volumetria é, em grande partÊ, condicionada por uma peÍcepção também

fotográfica. E este, é sem duvida um fenômeno que remonta aos pÍimórdio§ da

fotograJia e às formas de sua divulgação no século XIX.

Esse estudo consiste numa abordagem preliminar sobre as toca§ entÍe a

fotogfaÍia, com toda §ua carga de novidade com que §e caÍacterizou sua aparição no

século XIX, e o patrimônio que, nesse período, passava por redeÍinições substanciais.

As colocações nele contidas são apoiadas na limitadíssima bibliografia sobÍe o têma,

procurando exploúJo nas suas várias vert€ntÊ§. PÍetendo, assim, dar uma

contribuição para maior compreensão destas duas manifestações e abrir veredas para

posteriores desenvolviment,os que visem o aprofundamento, ampliação ou subfração

das interpÍetações aqui destacadas.

6.1 - Patrimônio construído e Arquitetura do Século XD(.

As profundas mudanças em todos os a§pectos da vida do homem ocorridas no século

XD( propiciam nas art€s um clima de grande int€resse que, na arquitetura, não

encontra precedentes anteriores.

A arquitetura do século XD( é um campo privilegiado para percepção e

comprcensão de uma sociedade que, dividida ente a tradição e a velocidade da§

transfonnações Íumo ao futuro, buscava sua própria identidade e imagem' Esta

arquitetura não ficou alheia aos acontecimento§, nem à margem do processo através

do qual a burguesia buscou afirmar-se; proces§o, em que o passado aparece como

referencia permanente investigada. Pelo contrário, pode-se ate dizer que a arquitetura

desempeúou um important€ papel na definição dos valores e dos códigos formais

32 ULPJCH, Keller, "Dunndelle, Úre Paris Opera, and the Aesthetic of CÍeatiüty", Gazett€ des Beaux

AÍs, Vm: Ja-Fê, 1988, p.109'
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que moldariam o sentimento estético desta §ociedade. O produto final da arquitetuÍa

apaÍece, é visÍvel, é evidente; é espaço provido de volumetria, de vetores funcionais e

estéticos, que abrigam as necessidades básicas ou não, dos seres humanos. As novas

hierarquias sociais que apaÍecem durantê os tempo§ gpÍaram novas necessidades e

formas de moÍar: os palácios não se ÍestÍitrgiam mais só a aristocracia, sendo agora,

em volumetrias mais reduzidas, ocupados também pela burguesia. Novos hábitos de

lazer, como o turismo, o jogo e as diversões, geÍavam novos espaços, como hotéis,

balneários, teatros, cassinos e jardins públicos, dentre outros. EdiÍicações adequadas

foram feitas para acolherem escolas, fóruns, hospitais, e outros. Para cada um des§es

edifícios foi necessário criar uma base de referencia, e o passado funcionou como um

desses mananciais. Mais que isso, propiciou a busca de expressões arquitetônicas que,

integrassem as necessidades do presente com o passado; que possibilitassem, aEavés

de formas já coúecidas, a aceitação de uma nova estética e funcionamento' O grande

impasse artístico deste momento se da em função da integração enhe passado e

pÍesente, enEe a arte e a técnica, e artesanato e produção indu§tÍial.

Este espanto diante de um mundo em inteflsa Eansformação, com crises de

valores vindo a refletidas nas questões aÍquiÚetônicas, esú bem expresso num hecho

de correspondência ente o escritor Prosper Merimée e o arquiteto ViolletJeDuc'

ambos ligados à preservação do patrimônio histórico Frances. Escreve Merimée: ...'.'

não poilenws forrutlar hoje um principio absoluto sobre nada, nem por corueqürria

tudo reunir num sistema único. Nosso papel nas artes é di!ícil: no§ tefias ufi14

infiniitaile de velhos preconceitos, velhos hábitos que se ligatn a uma civilização que

não é mais nassa e, ao rnesmo tempo, nós ter os na§sa.s rucessidad'es, hábitos,

conveniências modenws, Conciliar tud.o isso me parece ter que beber todo o mafs.

A Idade Média, através de sua manifestação arquitetônica gótica, serviu, com

particulares leituras nos diferentes países euÍopeu§, como fotrte de esgrdos e modelo

para as arquiteturas que se pretendia fazer, diferenciava em maior ou menor

intensidade, de acordo com a identidade das nações, seu sentimento de religiosidade'

a verdade construtiva e a adequação técnica.

O inventario e recoúecimento destê patrimônio foi feito affavés de grandes e

minuciosos estudos, embasados em varias teorias, representadas, enüe ou[os' poÍ

Augustos W. Pugin e John Ruskin, na Inglatena e Eugêne Viollet-leDuc, na França.

33 prosper Merimée citrdo em Françoise Choay, "Pensées suÍ la úlle, aÍts de La ville", in: Georges

Duby, Histoire de L,a France UÍôâine, Tome 4, Paris, 1983' p. 162.
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Alem do g6tico, outros períodos fomeceram trsmas e plásücas para arquitetura do

século XD(. A tadição clássica, por exemplo, estava na base da formulaçÍÍo teórica e

da prática da arquitehra da fuob dês Beaux-Arts de Paris, O conceito de 'tlássico"

na perspectiva desta teoria era bastante amplo, englobando tanto a Antiguidade grega

e nomana, quanto à arqútetura produzida a partir do Renascimento' A arquitetura do

século XD( ahavés de suas sutilezas, lógicas e irracionalidades, tentavam superar a

difícil transição de um tempo de transformações aceleradas, buscando referencias e

modelos no seu entorno. Nessa pesquisa contou com uma jovem e poderosa aliada' a

fotogÍalia.

6.2 - A tradição do desenho e a foúograÍia

O interesse da arquitetura em relação ao passado, em sua§ variadas vertentes, aliado

às vastas possibilidades criadas pela técnica e indústria emergentes' propiciaram um

vastro campo de trabalho para exploração por paÍte dos fotógrafos. O que restou da

arquitetura medieval e da antiguidade no continente europeu, os projetos urbanísticos

que resultaram em demolições, restâurações e construções em áreas urbanas' as

arquitetuÍas de povos e de culturas exóticas do Oriente, e das colônias foram têmas

que, abordados pela fotrogÍafia, marcam o seu período pioneiro'

Os registros do patrimônio construído, tradicionalmente representados em

deseúo, passaram a contâr com a fotografia quando se tÍatava de representaÍ o que

existia. Por ouEo lado, a expressão do projeto de aÍqútetuÍa, da idéia até tornar'se

rcalizaçáo, continuaria tendo no desenho seu meio nonnal de repÍ€§entâção. O

deseúo de arquitetura, já a partir de meados do século XV[I, softeu transformações

e adequações na sua já longa trajetória, principalmente em propostas mais

compreensíveis e afaentes ao olhar de um público bem mais amplo e bem mais leigo

do que era costume até ai. Na busca de maior coerência na apresentação de edifícios

existentes ou em projeto, os desenhos de plantas, cortes, fachadas, perspectivas e

detalhes iriam afastar-se das características de linearidade e severidade que lhes eram

caÍacüeÍísticos. As pesquisas apontavam na direção de um deseúo que criasse a

ilusão de üidimensionalidade, adotando de forma intensiva a exploração de recursos

como o uso de luz e sombras.

Um bom representante da busca de um deseúo mais atÍaente de se perceber

aconteceu na FÍaíça, o deseúo da École dês Beaux-Arts, que permite numa mesma
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prancha ÍEpresentaÍ as fachadas, cortes e plantas baixas de um projeüo' Um deseúo

que enfatizava tanto a plástica nos detalhes, que buscavam ate espaço em exposições

nos salões de arte.

Quando os fotógrafos pa§saÍam a int€Íessar-se pelas imagens de patrimônios

constsuídos, não faltavam pÍetextos, po4lue a aÍquitÊtura estava num de seus

momentos mais intensos. Os pÚprios fotógrafos tiúam normalmente formação em

deseúo e, dividiam o mesmo publico com os deseúistas, fÍeqüent€mente também

dividiam a mesma maneira de perceber o tema. A área em que os fotógÍafos

superariam os artistas gráficos era na exatidão das proporções e delineamento dos

detalhes, ou no que o período definia como verdade3a. O desenho naquele momento

êntava expÍessar a aÍquitetuÍa com o maximo de realismo, mas eÍa a foüograÍia que

possuía a capacidade de duplicar um assun0o com total exatidão, coúecido como o

duplo do real. A fotografia poÍ teÍ um vocabulário próprio e por estaÍ no inicio de sua

longa trajetória, irar-se-á estrúturar incorporando elementos de linguagem do deseúo.

Nas imagens fotográficas, se faz em composi@es cujo enquadramento, distancia do

objeto, ponto focal, e ponto de vista do observador, pratica que remonta aos deseúos

de fachadas, aos detalhes, e às perspectivas. Os desenhos de arquiüetura, por sua vez,

tJentram como auxilio do olhar fotográfico, aprimorar a expressividade e Íidelidade de

seus detalhes. As relações enhe o deseúo de arquitetura e a fotograÍia não foram tão

conflituosos, como forma de representação do patrimônio construído, no entanto não

deixou de suscitar manifestações criticas e ressalvas.

63 - A receptiúdade da fotograÍia na arquitetura

A possível aliança entre fotogÍafias e deseúos, para a representação da arquitetura,

foi recoúecida pelo aÍquit€to Frances Eugêne ViolletJe-Duc e inicialmente por Ioú
Ruskin, Este último tornou-se mais tarde um critico incondicional desta técnica. Os

dois manifestaram-se positivamente quanto às potencialidades da fotograÍia para o

registro fiel de monumentos existentes.

Viollet-le-Duc enaltece as possibilidades da fotografia de revelar detalhes das

estrutuÍas e de fomecer documenios de etapas sucessivas de obras em andamento: Á

fotografia cottduziu naturalmente os arquitetos a serertt mais escrupulosos ainda em

s CERvtrl, Robimon & HERSHMAN, Joel, AÍchitêctuÍe Trasfonrrd, Iondres, 1987,p.4,
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seu respeito pelos menores Íragnuntos dz um coniunto antiSo, a prc§tarem rna.i§

atenção à estrutura, e lhes forneceu urn meio pe ru.ncnte para justificar suas

operações. Nas restaurações nunca será demais, pois freqüentemente dcscobre'se rw

qame de una prova fotográfica aquilo que não se havia natado §obre o própio

monumento3í.

Para ele, na atividade de estudo e documentação, o deseúo foi superado pelo

realismo e total confiança na imagem fotográfica. Com efeito, enquanto os aÍquiteto§

não dispunham mais do que meios comuns de deseúos, mesmo os mais exatos, como

a câmara clara, por exemplo, thes era bem diffcil não cometer alguns esquecimentos,

não negligenciar alguns traços pouco evidentes36.

Joú Ruskin, dentre outras atividades, importantre teórico da arquitetura do

século XD(, fica fascinado com dagueneótipos de Veneza no principio de sua

carreira: ......em Veneza eu achei um arti.sta Frarues produzindo pequenas prarclns

impressbrnwenunte boas, que continham, sob unu lente, o canal Grandc ou a Praça

de São Marcos, como se wn núgico tivesse reduzido a reali.dade para transportá'la

para uran tena encantada. Os pequenos qudros custaram utn Napoledo cada, mas,

com duzentos francos eu cotnprei o Cannl Grande dc Salute a Rialdo e carreguei-os

em triunfo3T. Mais tarde, em sua irreduúvel oposição a indústria, observando ser

prejudicial à aÍte, é que se situam suas oiticas a fotogtaÍia. Para Ruskin, apenas §ob

circunstancias e condições conetas de criação e trúatho, seria possível conceber

edifícios espiritualmente satisfatórios. Edifícios nos quais ele buscava isolar as

qualidades morais e estéticas que, a seu ver, teriam ocorrido em ceÍtos períodos da

Idade Media. Essas idéias são desenvolvidas especialmente no livro The Seven Lamps

oÍ Architecture (As Sete lÂmpadas da Arquiterura), que contêm quinze ilustrações'

deseúadas e gravadas pelo autor. Os deseúos de Ruskin neste livro não são

meramente técnicos: são frutos de minucioso rabalho de elaboração; buscam

expressar os detalhes, as tÊxturas, a§ sombras e os jogos de volumes; são deseúos

que já incorporaram a conhibuição da fotograÍia, na verdade ele tiomou partido das

observações de imagens fotográficas para melhorar ainda mais a Íepresentação ao seu

deseúo. Dois deles efetivamente basearam-se em daguerreótipos, pois a idéia inicial

fora a de ilustÍar o liwo com fotogÍafias - perspectiva abandonada diante da perda de

s VIOLLET-LE-DUC, Eugene, "RestauÍation", in: Dictionnaire Raisinné de l'ArchitecEüe Française

du Xf au XVf siêcle, Paris, s. d., p. 14.
36 Idenr" ibidern
3? RUSKIN, John citado em: Aaron Scharf, Art and Photography, londoru lyl4,PP e99.
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precisão informativa em zonas sombreadas de algumas imagens'

O que Ruskin pretendia mostÍar da aÍquit€tura antiga não era o rigor técnico'

como Viollet-leDuc. Era o detalhe feito manualmente, era a riqueza das texturas. Sua

critica deve ser entendida denfro de uma compÍPensão de mundo que visava à

recuperação e dimensão humarística da criação arísüca. Nessa medida é que Ruskin

passou a condenar a fotografia. O que ele rejeitava era o fato de seu produlo seÍ fruto

da intermediação da maquina e, portânto, afastar o gesto, a mão do processo criativo.

Passou assim a lamentar a sua utilização: ... que todo sistema e esperança da vida

modcrru, fundamzntam-se tw noção de que se pode substituir corn mecanismos e

destreza, a fongrafia a ptntura e ferro funliilo a escultura Esta é a cretça prhrcipal

do século XIX, ou sua inÍidelid.ade38. Através do tabalho humano, das tcxhra§

cuidadosamente exploradas pelo olhaÍ e üaduzidas pelo trabalho manual, é que se

coúeciam as estruturas feitas pelo homem ou pela natuÍeza.

O meio de representâção de uma obra deveria ser por si só ardstico, e ter

vinculo direto com a autoria humana. A partir do momento em que colocou esta idéia

Ruskin passou a ter uma relação utilitária com a fotografia e definitivamente limitou-a

a instÍumento mecânico, sem possibilidade de estatuto de arte. Para ele quando muito

a fotogafia poderia ser um caderno de registros, de esboços para postorioÍ realização

de deseúos. Estes, sim, segundo ele, capazes de comunicar toda a grandeza e carga

de rabalho criativo das obras e da natureza que repÍesentam. "...eu lhes asseguro, de

umo, vez por todas, que lotografias não superam nenhuma qualiàadc ou uso dns

artes...", Elas não supeÍam nenhuma art€, pois a deÍinição de aÍte é Eabalho humano

regulado por desígrrio humano *3e, afirmou Ruskin em sua aula inaugural em OxfoÍd

em 1870, quase trinta anos depois de extasiar-se com os daguerreótipos de Veneza.

6.4-Oquadrcfotogúffco

As imagens fotográficas a partir do século XD( onde o patrimônio construído é

retralado como elemento principal, complementar ou como figurante da imagem final,

foram obtidas a partir de diversos interesses e finalidades, dirigidas a um público

bastante eclético. AnalisáJas exige o conhecimento dos detalhes que a geÍaram: como

os autoÍes, as motivações, os ÍecuÍsos técnicos usados, as circunstancias que

38 Idenu ibidern
39 trdenr" ibidenr.
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envolveÍam sua obtenção e assim poÍ diante' Por outro lado, a analise das imagens

enquanto Íesultâdo formal, estético, e plástico é uma tarefa árdua. É necessário buscar

o que thes é atraente, particular e muitas vezes o valor arústico'

Fotografia e patrimônio construído iriam interagir e estabelecer relações' a

principio ditadas pela recepção ao invento, como um recurso inédito, e trão como

forma de expressão artística, mas, que tomava possível a reprodução do edifício sem a

intermediação do artista. A târefa primeira do fotógrafo, que condiciona e marcaria

sua aproximação do objeto arquitetônico seria, poÍtanto, a de reproduzi-lo. Tarefa que

fazia necessário um comprometimento singular, do fotógrafo com o volume

constrúdo a ser retratado. Para alcançar o seu intento, o fotógrafo precisou escolher

$itÊriosamente o ponto focal, a iluminação e os detalhes decorrentss de luz e

sombÍas. Num universo ilimitado de patrimônio construído a serem fotografados, o

fotógrafo tlabalhou de acordo com sua percepção pessoal: das vista§ amplas da

paisagem, onde o edifício estava inserido, ao pequeno detalhe ornamental, é

recorrente sua determinação em produzir e informar. Também no caráter de§§as

abordagens reside aquilo que disüngue as fotogaÍias do patrimônio construído do

século XD(, ate os dias de hoje. Nessas imagens mais recentes, uma mudança de

sensibilidade e intenções, novas pesquisas e explorações visuais, farão das formas

arquit€tônicas pretextos paÍa apÍoximações que não visem exatamente só o edifício.

Na perspectiva do público do século XD(, olhar o edifício ahavés da fotograJia

era entendàlo em seu principio construtivo' Também podia ser, visitáJo' Essas

possibilidades criadas pela observação atenta dos fotógrafos iriam apresentâÍ o

edificio das mais diversas formas e perspectivas. Assim nas chamadas vistas frontais,

a exemplo da representação de fachadas em deseúos de aquitetura, o edifício é

exibido com objetividade e extremo rigor formal, supoúo um enquadramento em que

qualquer distoÍção de proporções é evitada, e para que isso fosse feito exigiria certas

necessidades, como espaço para focagem retirando toda e qualquer per§pectiva' e

outÍas. Essas vistas pretendiam proporcionar a leitura exata e cuidadosa do que era

rEtatâdo, induzindo ao reconhecimento do caráter frdedigno e ate cientifico da

reprodução.

Potencialmente a dramaticidade e o movimento dos volumes arquitetônicos' os

pontos em perspectiva, numa ouúa fonna de apreensão do objeto arquitetônico, iriaÍn

expor no edifício ressaltando sua condição de seÍ um corpo definido no espaço.

"A arquitetura é um jogo sdbio, correto e magnífico dos volutncs, reunidns sob a
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,uzao, disse lr Corbusier, numa frase que resume em grande medida aquilo que os

primeiros fotógrafos do patrimônio construído tentavam transmitir com fotografia em

perspectiva. Se a arquitetura é, antes de tudo, esse jogo de volumes, a maneira mais

apropriada de reproduziJa, através de um meio de representação bidimensional, seria

justamente de§tacando sua condição tridimensional.

Aperspectiva,porsuapróprianatureza,portântoiriaadequar.seàrecriaçãoda

espacialidade arquitetônica na imagem fotogáfica, privilegiando sempre aquelas que

permiüssem a compreensão mais global do volume ediÍicado fotografado'

Explorar'também a potencialidade própria das imagens em perspectiva§ era expre§sar

a experiência real convencional de como o ediÍício é visto. Nesse sentido, o

posicionamento da câmera no nível entre 1.6ocm e 1.70cm, permitiria recriaÍ na

fotografia, o ponto de vista do visitante, induzindo o observador da imagem à

sensação de estar naquele espaço registrado. Também nesse mesmo camiúo as

fotograflas que enfocavam a paisagem urbana, aqui compreendida como construção

em inteÍação com meio físico. ora a partir do espaço das ruas, oÍa enfocado a cena

urbana de maneira abrangente ou mesmo fragnentada.

A cena urbana é muitas vezes fotografada de locais que permitissem visualizá-

la de um ponto extÊrno, afastado. Fotografias panorâmicas são as ideais para

expücitar as relações que os edifícios e os espaços públicos estabelecem entre si e

com seus entomos. Nessas vistas também se vê, muitas vezes, surgirem volumes

constuídos em toda sua monumentalidade.

A escolha precisa dos elementos a serem incluídos ou omiüdos das fotografias

do patrimônio constrúdo, fossem elas do edifício isolado, do detalhe arquitetônico ou

de conjuntos, definiam as intenções do fotógrafo que pretendia guiar a percepçÍlo de

quem visse a imagem. Junto com a aÍquitetuÍa, a presença de pessoas, objetos, carros,

animais, equipamento§ urbanos e, principalmente, o Íecorte da cena enfocada na

fotografia, escondem e fiaz m consigo, simultaneamente, a postura do fotógrafo

diante do quadro, sua idéia do que comunicar. o recorte que a imagem fotográflca

pÍe§§upõe é, portanto, uma opção do fotógrafo, demonstrativa de sua capacidade de

síntese e de criação. sua fotografia é um juízo, um documento a respeito do

paffimônio construído.

o COnsuSmR, k, Por umâ AÍqútê$r8, Edt. Persp€ctiva, São Paulo, 193, p 43
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6.5 - O arquiteto e o Mundo Fotogr6Ílco

A formação que os arquitetos do século XD( recebiam girava em torno de

informações que viúam de vários meios de divulgação e veiculação. Reüstas e

manuais especializados dedicavam-se a publicar os deseúos de projeios considerados

modelos. Nessas publicações não se utilizavam, ainda, fotograÍia§, já que a impressão

de imagens em gtande escala limitava-se nesse período a litogravuras de deseúos'

vezes coloridas. No entânto, não foi apenas através dos deseúos, divulgados nessas

publicações, que os arquitetos tiveram acesso a imagens relativas a seu oficio. Na

Revue Ghtérale d.'Architecrure, revista de destaque na França do século XDÇ pelo

longo período em que foi publicada e de sua participação intensa dos debaúes teóricos

daquele momento, seu diretor, o arquiteto César Daly, manifesta-se sobre a recente

fundação de uma sociedade internacional de fotógrafos, em 1864' pagando uma taxa

anual, o associado poderia selecionar dez imagens arquitetônica§ dente as expo§tas

na sede da própria revista, quando da publicação do anuncio. Refere-se também, no

me§mo aÍtigo, a uma sociedade, nos mesmos moldes, já existenúe antêriormentÊ na

Inglatenaal.

Mesmo assim não se pode dizer que se restringiram aos limites dos deseúos e

fotografias especiÍicamente de arquitetura, os referenciais de imagens dos arquiteÚos

do século XD(. Ouhos também faziam essa curiosidade: as viagens, os e§tudos de

monumentos antigos e de culturas distantes, os urbanismos de cidades pertenciam,

com destaque, ao campo da fotogrúa e também ao domínio da arquitetura. Temas

que eram vinculados através de caÍtões postais, pranchas maiores com dimensões de

telas ou esteÍeoscópiâs. Eram colecionados por muitâ§ pessoa§, não apenas pelos

arquitetos e urbanistas, mas estes, sem neúuma duvida, incorporavam no seu "museu

imaginário" esse coúecimento üsual de uma arquitehrra, muitas vezes jamais

visitadas. A arquitetura exist€nte, se desenhada, era apresentada da mesma maneiÍa e'

quando fotografada, vendia em clichês glandes, ou ate popularizada em cartões

postais. Os cartões postais lem sido recoúecidos como fonte fundamental de

divulgação e gosto pela foúogrúa (Cf. Atrás, 1.6.3). As estrutuÍas arquitetônicas e

urbanísticas compaÍecem com bastante freqüência nas fotogrúas do século XD(.

Através das imagens reais de lugares ate entÍÍo inatingíveis, viajava-se, coúecia-se o

a1 DALY, César, "Une société intemationale de photographic d1aÍchite.ctuÍ€", in: Revue Générale

d'AÍchit€ctuÍê, vol. 22,Paris, 1864, p.254.
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mundo todo. Mais que isso, tinha esse recém de§coberto trecho do mundo bem

próximo, ali, ao alcance das mãos. No caso dos arquitetos somava-se, a essa

aspiração, o interesse particular por coúecimento de um universo de referencia,

importante paÍa o desenvolvimento de técnicas e estéticas da profissão. A idéia de que

arquitetos alem de serem consumidores de imagens fotográficas, eram também pârt€

de uma sociedade que apreendia e incorporava a fotografia a sua rotina' Os arquitÊto§

de uma forma geral taÍnbém usavam a fotografia pztra se retratarem em ambientes e

cenários feitos poÍ eles mesmos. Não é apenas pela sua possibilidade como

instrumental útil de trabalho que a fotografia penetrou no dia a dia dos arquitetos; eles

também desejavam perpetuax seus trabalhos e suas próprias imagens.

6.6 - Documentação FotográÍica

O que chamamos de fotograÍia do patrimônio constnrído desde o inicio do uso de

imagens fotográficas até Íinais do século XD( não se limitou só ao registro de

monumentos de arquitetura já construídas. A fotografia era usada também outros fins

também, como paÍa o ÍegistÍo das fases de execução de novas obras, como documento

de obras existentes antes de serem restauradas e, também, duÍante este processo

(como aponta Violettle-Duc), e, ainda, ao levantaÍnento de detalhes construtivos,

tanto estruturais como alegóricos.

Foi praüca comum pelas administrações públicas a encomenda de imagens

fotográficas para obterem ÍegistÍos, do andamento de obras conúatadas por eles. O

caráter explicito e didático das fases de construção do que viria a ser a obra completa,

e a intervenção estrutural, são aspectos facilitados pela documentação fotográÍica.

As fotografias também erarn utilizadas como comprovação mais concreta do

que relatórios escritos, ou no complemento de documentos escritos, tâmbém muito

utilizadas nas fases de edificação de obras, de outra maneira objeto de longas e

minuciosas descrições. Esses registros alem de seu uso técnico, também permitiram a

uma comprovação justâ do empÍego do dinheiro público. Um grande exemplo desse

üpo de documentação são as imagens fotográficas do paEimônio construído, os

registros de Philippe Delamontte da construção do palácio de Cristal em Sydenham,

em 1854, e os de Edouard Baldus da constÍução da nova ala do l,ouvre, no mesmo

período. O acompanhamento de Louis-Emille Durantelle e de Hyacinthe-César

Delmaet, por cerca de dez anos, das fases de construção da Ópera de paris, a partir de
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1861, também são desse tipo. São documentos e§§encialmente técnicos, de

acompanhamento de obras nas suas diversas etapas. Essas imagens hoje não têm

apenas seu valor documental, mas tâ:mbém um valor arístico, recoúecidos. Verifica-

se o quanto seu processo construtivo estava dentÍo das possibilidades técnicas da

época, assim como também estavam de acordo com a cultura arquitetônica desse

momento histórico. Segundo Filippe Néagu e Jean-françoise Chevriera2, as

fotografras de Delamotte do Palácio de Cristal são as únicas imagens da época.

Enquanto desenhos e pinturas prendem-se ao evento mundano que se desenrolou em

seu interior, as fotograÍias dão conta da leveza estrutural e transparência daquela que

viria a constituir, mais tarde, a quintessência da linguagem do estilo internacional da

arqútetura modema. Essas fotografias de acompaúamento de obras, não se

limitavam as estruturas, e alegorias, de uma forma geral, acompanhavam a obra

inteiÍa, sempre buscando o detalhe, o especifico, em cada zona de interesse. Os

detalhes das estrutuÍas de ferro, o paralelismo ou não das vigas, os jogos de luz e

sombra, os panos de vidros e conseqüentemente as transparências, são novos efeitos

visuais que exigem um novo tratamento de representação. Ainda segundo Néagu e

Chevrier, foi nas fotograÍias de Durandelle da Ópera de Paris que a investigação

visual sobre as construções geométricas da nova arquitetura foi mais longe no século

XX. Na função de registÍo dos pÍocessos construtivos, a fotografia foi ganhando

espaço e iniciando o reconhecimento como arte. Essas fotogÍaflas objetivavam uma

intenção documental, área na qual a arte tÍadicional não sofria qualquer ameaça.

As fotografias do patrimônio construído relevam ainda outro uso muito

difundido, o da propaganda, da divulgação, tanto poÍ arquitetos quanto pelos

contratantes das obras, no caso das administrações públicas. O próprio Gamier além

de recoúecer o valor de pÍeservaÍ um registro das varias fases da construção da

Ópera, já que haviam sido fotografadas todas as mudanças importantes no canteiro de

obras, imaginava que as fotogrúas de Durandelle pudessem vir a ser utilizadas no

futuro em publicações sobre projeto, como afirma Ulrich Keller. As fotografias de

inúmeras obÍas de intervenção urbanística e constÍução civil do século XX, originadas

do caráter também cientifico e documental, consütuem os temas de incontáveis series

de cartões postais (Cf. AtÍás, 1.6.3). Muitas pesquisas, que buscam reconstituir passo§

sigrriÍicantes da historia no contexto da cultura de países têm sido realizadas. São

42 NEAGU, Fitippe e CHEVRIER, Jean-françoise, "ta photographie aux xlxe ET XXe siàcles", in
Imagens ET irnaginaires d'architecturc, Paris, 1984, p. 96.
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estudos que recuperam acervos, idenüficam proÍissionais e que taçam panoÍamas

gerais sobre a participaçiio da fotografia na historia. As fotografias, assim resgatadas

são analisadas em primorosos estudos por seu caráter pioneiro, por sua§ caÍactêrística§

técnicas. As fotograÍias antigas, que enfocam as estruturas urbanas, tem sido um forte

documento extemamente caro a arquitetos e os que estão ligados ao

preservacionismo; tem servido de fonte segura para a Íecuperação parcial dos

destroços da ação predatória e demolições ocorridas durante os séculos XIX, )O(, e

em nossos dias, permitindo ainda, a compreensão de como eram determinados locais

das cidades em alguns períodos passados. São interpretadas, assim, como um acervo

de documentos bastante úteis para a historia social e da arquitetura, mas não

exatamentÊ da historia da fotograÍia.

Predominam nas primeiras fotografias de paisagens que enquadram, em meio

à natuÍezq os conjuntos de construções que definiam as vilas, povoados e cidades. Os

fotógrafos pioneiros apaÍentemente interessavam-se pela paisagem de uma maneira

ampla, na qual a paisagem natural e a consfuída pelo homem integravam-se em uma

única composição. O casario, a vegetâção e os Íecortes topográficos, eram elementos

que se harmonizavam, Os pédios eram fotografados isoladamente, no período inicial

da foto$aÍia, poÍ seÍem considerados. Com exceção das igrejas, que já se destacavam

em composições de conjunto por sua púpria dimensão, estética, valor espiritual e

monumentalidade. O registro de paisagem urbana é mais freqüente para núcleos que,

por sua dimensão, importância política ou beleza estética, sobressaíam-se dos demais.

A analise dos primeiros ensaios fotográficos mostraÍa facilmente que, de inicio, o

novo invento se pauta, sobretudo por um repertorio da tradição pictórica, Íetratos,

paisagens, natuÍezas-moÍtas. Não se pode esquecer, poÍem, as razões técnicas que

estão na base dessa atitude. Os longos tempos de exposição e a conseqüente

necessidade de estaticidade do modelo fazia com que a fotografia tivesse que

restringir o alcance de suas possibilidades de registro, conformando-se, a principio, a

composição já consolidadas mo imaginário artístico da sociedade.

7 - Guia de Évora - Proposta de reatualização.

Proposta de imagens fotográficas objetivando a valorização do patrimônio atavés

deste tipo de regisno, e novo formato para um guia da cidade. As imagens propo§tâ§

são paÍtÊ de um amplo ensaio fotográÍico sobre a cidade histórica, com objetivo de
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selecionú imagens para uma pÍopostâ de reatualização de um guia de viagem ou

turístico. Consciente da responsabilidade e da comunicabilidade de uma imagem

fotográÍica, e com as facilidades de exibição cada vez mais amplas, cada vez mais

democráticas, cada vez mais próximas, aces§íveis a iodo público, ao infantil, ao

jovem, ao adulto, ao idoso, ao letrado, ao não letrado, a todas as classes sociais com

todas as suas características singulares e plurais de inteÍes§es. Sabendo dessa

condição, dessa situação, todo o nosso trabalho foi proposto sem perder a

responsabilidade ética e moral no rigor das informações. Teúo a consciência de que

cada imagem é a que deveria ser. As imagens fotográÍicas que serão vistas aqui não

sugpÍ€m apenas fachadas de patrimônios construídos no sentido formal normalmente

uülizado, mas exploram todo o seu contexto e potencial, como o interior do

pahimônio, imagens artísticas, detalhes, urbanismo, paisagismo, elementos

decorativos, etc. Imagens que realmente mostÍem a realidade da cidade, no§ aspectos

urbanos, no grande cenário que repÍesenta as varias épocas vividas. e que sejam um

convite a coúecê-los em todo seu esplendor.

As imagens que seÍão alvo da pÍoposta não têm nada de inventivo, de

malúarismos, de manipulações fotográficas, ou de fantasias, são apenas, como já foi

elucidado, imagens do quotidiano de cada um dos locais destacados, mostÍando

exatamente o que o visitante vai ver quando estiveÍ presente em cada um deles.

Porém no ritÍno alucinante das vidas de hoje, t€mo§ que ser objetivos e

práticos, indicando pontos de visita, mas ao mesmo tempo incentivando atavés das

imagens com que o visitante execute observações e percepções que não estariam

previstas quando pensou em ir a Évora ou preparou a visita. Por isso, as imagens não

cumpÍem uma leitura formalmente visual de acordo com a bagagem cultural do

fotógrafo e autoÍ da pÍEsentê dissertação, mas sim, propõem-se a explorar pontos de

ústâ (pontos focais) que o observador terá quando de sua visita, ou seja, a partir de

vários pontos existentes no entorno da ediÍicação (perspectivas), bem como no seu

interior.

Observa-se que tal pÍopostâ foi fundamentada pelo autoÍ da tese em função de

exaustiva observação na percepção do visitante, tantro do patrimônio em si (volume

construído), quanto aos detalhes deste que chamaram sua atrenção' Também foi feita

pesquisa de campo sobre a observação anterioÍ junto às pessoas que trabalham nos

monumentos ou são seus responsáveis (sobre o que eles percebem na observaçilo do

visitante), o que mais os atraem, o que mais os fascina, o que mais os deslumbra' Da
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mesma forma, foram inteqpelados alguns turistas o'in locoo', aos quais foram feitas

perguntas sobre o que realmente proporcionou a visita, se esta correspondeu à

expectativa, o que foi destaque paÍa cada um naquele monumento, e o que mais os

impressionou.

Sempre que possíveis imagens antigas acompanharão as do ano de 2009, com

o objetivo de mostrar ao visitante que tal elemento visual não é (ou é) fruto final de

um projeto ou de uma antiga idéia. Com esses dados em mãos, tendo a certeza que o§

visitantes serão induzidos a reflexões (que a partir daí naturalmente vão fazer parte de

sua curiosidade em outras cidades), vão se deleitar nas comparações do antes

(documento) com o hoje real. É nesta perspectiva que entendo ser um caminho a mais

paÍa fazer ver o hoje, passado da cidade, a fazer ver o passado da cidade.

" O passado é por definição, urn dado que coisa alguma pode modfficar. Mas o

conhecimento do passado é coisa em progresso, que ininteruuptamente se transformn

e se aperfeiçoa"43.

7.L - Imagens propostas

7.1.1- Aqueduto da ÁSou de Prata..

7.1,2- Arco da Porta de Avis - Capela de Nossa Senhora do Ó.

6Imagens.
Ver anexo2, dapág. 10 apá9. 12.

7.L.3 - Arco do Buraco dos Colegiais ou do Moinho de Vento.

4Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 13 a pág. 14.

l0Imagens.
Yer anexo2, dapá1. 4 apág.9

t

43 BLOCH, Marc, Introdução à História, Editora Arte e Educação, Rio de Janeiro, 1986, p. 55.
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7.1.4 - Artesanato.

l6 Imagens.
Ver anexo2,da pág. 15 apâ9.22.

7 .1,5 - Bihlioteca Pública.

7.1.6 - Caixa D'Água.

7.1,7 - Câmara Municipal de Evora.

T Imagens.
Ver anexo 2, da pág.28 a pág. 31.

7.L.8 - Capela de Nossa §enhora do Rosário.

7.1.9 - Capela dos Ossos.

7.1.10 - Casa Cordovil,

6Imagens.
Ver anexo 2, da pâ9.23 apâg.25

4Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 26 apá5. 27 .

2Imagens.
Ver anexo 2, pág. 32.

12 Imagens.
Yer anexo 2, dapág. 33 a pág. 38.

6Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 39 apág. 41.
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7.l.ll - Celeiro Comum.

1.L.LZ - Cemitério dos Remédios.

7.1.13 - Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora.

7.1.14 - Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala.

7.1.15 - Convento do Calvário.

7.1.L6 - ConYento do Espinheiro.

7,L,17 - Cromeleque dos Almendres.

l0Imagens.
Ver anexa2, dapág.73 apâg.77.

E Imagens.
Ver anexo 2, dapâg. 42 apâ5. 45.

20Imagens.

Ver anexo 2, da pág.41 apág. 56.

12 Imagens.
Ver anexo 2, da pág.57 apí9.62.

5Imagens.
Ver anexo 2, da pág.63 a pág. 65.

14Imagens.
Ver anexo 2, da pág.66 apá9.72.
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2Imagens.
Ver anexo 2, pá9. 46.



7.1.18 - Ermida de Nossa Senhora da Cabeça.

7.1.19 - Ermida de São Brás,

7 ,1.20 - Igreja da Misericórdia.

7.1.21- Igreja de Nossa Senhora da Graça.

7,1.22 - Igreja de Santa Clara.

7 .1.23 - Igreja de Santo Antão.

7.1,24 - Igreja de São Francisco.

18 Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 106 a pág. 114

2Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 78.

S Imagens.
Ver anexo 2, da pá9.79 a pág. 82.

4Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 83 a pág. 85.

22 Imagens.
Yer anexo 2, da pág. 86 apâ9.95.

6Imagens.
Ver anexo 2, da pá9. 96 a pág. 98.

l4Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 99 a pág. 105.
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7.1,25 - Igreja de São Mamede.

7.1,26 - Igreja de São Tiago.

7.1.28 - Igreja do Salvador do Mundo.

7.L.29 - Igreja do Senhor Jesus da Pobrez.a.

7.1.30 - Igreja dos Lóios.

7.L.3L - Igreja e Convento do Carmo.

5Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 140 apá9. 142

S Imagens.
Ver anexo 2, da pág. I 15 a pág. I 18

6Imagens.
Yer anexo 2, da pâg.123 apá5. t25.

6Imagens.
Ver anexo 2, dapág. 126 a pág. 128.

3Imagens.
Ver anexoã,dapâg. 129 e 130

lS lmagens.
Ver anexo 2, da pág. 131 a pág. 139

F,lTiIiI
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7.1..27 - Igreja de São Yicente.

E Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 1t9 apág. I22.
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7.1.32 - Janela Manuelina da Casa de Garcia de Resende.

7.1.33 - Jardim Diana/Templo Romano.

7.1.34 - Jardim Público/Palácio de D. Manuel.

7 .1,35 - Largo das Portas de Moura - Fonte Renascentista,

7.1.36 - Muralhas medievais.

7.1.,37 - Museu de Àrte Sacra da Sé de Évora.

7,1.38 - Museu de Carruagens.

6Imagens.
Ver anexo 2, da pá9.143 apâ9. t46.

T Imagens.
Ver anexa 2, dapá9. Á7 apá5. 149.

18 Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 150 a pág. 158.

14 Imagens.
Ver anexo 2, da pág. 159 a pág. 165.

14Imagens.
Ver anexo 2, dapíg. 166 apág. 173.

12Imagens.
Ver anexo 2, da pâ9.174 apá1.179.

S Imagens.
Yer anexo 2, dapág. 180 a pág. 184.

99

r l*

h.
i Itr -

Í}fir t.

M



7.1.39,L - Paisagens Urbanas.

7.1,.39,2 - Paisagens Urbanas.

7.L.39.3 - Paisagens Urbanas.

7,1.39.4 - Paisagens Urbanas.

7.1. 39.5 - Paisagens Urbânas.

7.1.39.6 - Paisagens Urbanas.

7,1,39,7 - Paisagens Urbanas.

'Capela de S. Bruno' no Aqueduto.
Ver anexo 2, da pág. 185.

Arcada dos Correios, Rua da Olivença.
Yer anexa 2, dapág. 185.

;
rl'l

Cena no café do Jardim Diana.
Ver anexo 2, da pág. 186.

Caixa D'Água - Travessa do Sertório.
Ver anexo 2, dapág. 186.

Arena de Évora.
Ver anexo 2, da pág. 187.

Caixa D'Água - intercessão da Rua Nova com a Travessa do
Sertório.

Ver anexo 2, da pâ9.187.

I

I

Vista de uma luminária e boneca de argila em porta de loja -
Travessa do Sertório.

Ver anexo 2, da pág. 188.
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7.1. 39.8 - Paisagens Urbanas.

7.1. 39.9 - Paisagens Urbanâs.

7.1.39.10 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.11 - Paisagens Urbanas.

ffi Mulher lavando roupas no Lavadouro Municipal (Saída
Évo ralMontemor-o-Novo).
Ver anexo 2, dapág. 190.

7.1.39.12 - Paisagens Urhanas.

Loja de Artesanato - Rua 5 de Outubro.
Ver anexo 2, da pág. 190.

7.L. 39.L3 - Paisagens Urhanas.

7,1,39,L4 - Paisagens Urbanas.

tu
F:;.i':;;,...:.r.1r, ,

H
.I

'Arco do Triunfo' - Escultura de João Cutileiro junto à Rotunda da
Porta do Raimundo"

Ver anexo 2, da pág. 191.

Jarro sobre o mu1do.-flâr#:r3iscopal, residência do Sr.

Veranexo 2,dapág.188.

'Capela de S. Manços' - Rua de São Manços
Ver anexo 2, dapág. 189.

Detalhe da escultura da 'Capela de S. Manços' - Rua de São
Manços.

Ver anexo2, dapág. 189.

!
i."i

Ermida de São Miguel - t argo de São Miguel s/n.
Ver anexo 2, da pág. 191.
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7,1.39.L5 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.16 - Paisagens Urbanas.

7.1.39,17 - Paisagens Urbanas.

7.L. 39.L8 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.19 - Paisagens Llrbanas..

Fonte do Largo das Portas de Moura.
Ver anexo 2, da pâ9.194.

7.L.39.20 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.21 - Paisagens Urbanas.

Capela do Museu de Arte Sacra.

Ver anexo 2, da pig. t92.

Fontánario do Largo de Avis
Ver anexo 2, da pág.192.

Chafarjz da Rua Serpa Pinto
Ver anexo 2, dapág. 193.

Fonte da Praça do Giraldo.
Ver anexo 2, da pág. 193.

Fonte do Largo das Portas de Moura.
Ver anexo 2, da pá9. L94.

Fórum Eugênio de Almeida - Rua Vasco da Gama.
Ver anexo 2, da pág. 195"
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'I "1..39.22 - Paisagens Urbanas.

7,L,39.23 - Paisagens Urbanas.

7,1.39.24 - Paisagens Urbanas.

7.L.39.25 - Paisagens Urbanas.

7.L.39.26 - Paisagens Urhanas.

7 .L.39.27 - Paisagens Urbanas,

7.L.39.28 - Paisagens Urhanas.

Vista da Igreja do Senhor da Pobreza.

Ver anexo 2, da pág.195.

Vista do Convento da Graça, atualmente Messe de Oficiais do
Exército.

Ver anexo}, pá9.196.

Vista de niúo de cegonhas sobre torre da Igreja do Senhor da
Pobreza.

Ver anexo 2, pâ9. 196.

i
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Rua Dom Augusto Eduardo Nunes - Igreja do Senhor da Pobreza
ao fundo.

Ver anexo 2, pá9. 197.

Vista da lgreja do Espírito Santo - Torres sineiras em 1" plano

Ver anexo 2, da pág. 198.

Igreja de Santo Antão, vista do Jardim Príblico.
Ver anexo 2, dapág. 198.
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F Vista de trecho da Igreja do Carmo.
Ver anexo 2, da pâg. I97.
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7 ,L.39.29 - Paisagens Urhanas.

7 .1,39.30 - Paisagens Urbanas.

7,1.39,31 - Paisagens Urbanas.

7.L, 39.32 - Paisagens Urbanas.

7.L. 39.33 - Paisagens Urhanas.

Detalhe do Largo do Marquês de Marialva.
Ver anexo 2, da Pág. 201.

7.1. 39.34 - Paisagens Urbanas.

7.\,39.35 - Paisagens Urbanas.

Detalhe do Largo dos Colegiais-

Ver anexo 2, da Pág. 199.

Escultura no Jardim Diana.

Yer anexo 2, da Pág. 199'

Largo da Misericórdia.Detalhe de casario e luminárias no

Ver anexo 2, da Pág. 200

Detalhe de árvore florida no Largo da Misericórdia'

Ver anexo2, daPág. 200.il

Detalhe do Largo dos Colegiais.
Ver anexo 2, da Pág. 201.

Mercado público - 'Mercado 1." de Maio'-
Yer anexo 2, daPá9.202.
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7.1. 39.36 - Paisagens Urbanas.

7.L,39,37 - Paisagens Urbanas.

7,1.39.38 - Paisagens Urbanas.

7.1. 39.39 - Paisagens Urbanas.

7.1..39.40 - Paisagens fJrbanas.

I Fachada do Banco de Portugal - Praça do Giraldo.
Ver anexo 2,pâg.204.

7.1.39.41 - Paisagens Urbanas.

il Esgrafito, detalhe da Rua de São Tiago,
e vista (no centro da imagem) de uma torre sineira da Igreja de São

Tiago.
Ver anexo 2,pâ9.205.

Detalhe do Museu Regional e da lgreja da Sé.

Ver anexo 2, da pâg.202.

Detalhe do Templo de Diana, Casa Cadaval e bairro fora das

muralhas.
Ver anexo 2, pâ9. 2A3

Detalhe do Palácio de Dom Manuel - Jardim Público.
Ver anexo 2, pâ9. ZO3

Parque Infantil, anexo ao Jardim Público.
Yer anexo 2, pâg.204.

Esgrafito em edifício da Praça do Sertório.
Ver anexo 2, pâg.205.
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7.1" 39.42 - Paisagens Urbanas.
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7 .L.39.43 - Paisagens Urhanas.

7.L.39.44 - Paisagens Urbanas.

7.L.39.45 - Paisagens Urhanas.

7 .1.39.46 - Paisagens Urhanas.

7.1.39.47 - Paisagens Urbanas.

r

'Capela do Senhor dos Terramotos',
Ver anexo2,pá9.208.

7.1.39.48 - Paisagens Urbanas.

7.Í.39.49 - Paisagens Urhanas.

ffi
Esgrafito e relevos, de casario da Rua 5 de Outubro, com a Rua

Alcárcova de Cima.
Ver anexo2,pág,209.

Camragem na Praça do Giraldo.
Ver anexo 2, pág.206.

Rodando pião na calçada da Igreja da Sé,

Yer anexo 2, pá9.206.

Detalhe de uma das torres das Portas de Moura.
Ver anexo 2,pág.207.

Detalhe da muralha da Quinta de Santo António.
Yer anexo 2, pág.2A7.

Vista de trecho em final de tarde, da Rua 5 de Outubro.
Ver anexo 2, pág. 208.
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7.L. 39.50 - Paisagens Urbanas,

7.L,39.5L - Paisagens Urbanas.

7.L. 39.52 - Paisagens Urbanas.

7.L. 39,53 - Paisagens Urbanas.

ffi
Detalhe da lateral da Igreja da Misericórdia, Rua da Misericórdia.

Ver anexo 2, pág.2ll.

7.L. 39"54 - Paisagens Urbanas.

7,1,.39.56 - Paisagens Urbanas.

Vista de trecho em final de tarde, da Rua 5 de Outubro, torres da Sé

ao fundo.
Ver anexo2,pág,2lA.

Detalhe de casario e contrafortes na Rua José Elias Garcia, com a

Travessa da Cancela.

Ver anexo2,pá9.210.

Detalhe de casario e contrafortes na Rua da Moeda.
Ver anexo 2, pág.2ll.

Detalhe de casario da Rua da República, Igreja de São Francisco ao

fundo.
Ver anexo2,pág.2I2.

Rua das Escadas, que liga o Largo de São Vicente à Rua de

Valdevinos.
Yer anexo 2,pá9.212.
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Imagem mais aberta do esgrafito e relevos.

Ver anexo 2, pâg.209.

7.1. 39.55 - Paisagens Urbanas,
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7.L. 39.57 - Paisagens Urbanas.

7,1.39.58 - Paisagens Urhanas.

7,1.39.59 - Paisagens Urbanas.

7,1,39.60 - Paisagens Urbanas,

7.1,.39.61 - Paisagens LJrbanas.

7 .1.39,62 - Paisagens Urbanas.

7.1. 39.63 - Paisagens Urbanas.

Camragem na Rua da RePública.

Ver anexo2,pâg.213.

Detalhe da Arcada no piso superior de casario
Valdevinos.

Ver anexo 2, pá9.2I3.

da Rua de/,fr

Casa da Rua do Cano, sob o Aqueduto da

frontal e em perspectiva.

Ver anexo 2, pág.214.

da Prata - vista

Detalhe de fachada de casario, reve
Rua Conde da Serra da Tourega.

Ver anexo 2, pâ9.214.

stido no 1o piso por azulejos,

Detalhe de fachadas de casa da Rua de Machede'

Ver anexo2,Pâg.215.

Detalhe de casarios da Rua do Menino Jesus.

Ver anexo 2,Pá9.215.

Detalhe de edifício da Universidade na Rua do Menino Jesus

Ver anexo 2,pá9.216.
!rt1
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7,1.39.64 - Paisagens Urbanas.

7.L,39,65 - Paisagens Urbanas.

7.1,39.66 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.67 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.68 - Paisagens lJrbanas.

7.1.39.69 - Paisagens Urhanas.

7.L.39.70 - Paisagens Urbanas.

Í

-{,,n

h*
Detalhe em perspecüva de ediffcio da Universidade na Rua do

Menino Jesus.

Ver anexo2,pág.216.

r
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Detalhe de trecho da Rua Salvador Velho
Yer anexo 2, pág.217 .

Detalhe de edifício na Rua Dr Augusto Eduardo Nunes Yer anexo
2, pá9.217.

!

Detalhe de trecho da Sé, Fonte das Portas do Moura e Casario.
Yer anexo 2, pág. 218.

Detalhe de ruínas da Ermida de S. Vicente - junto à Rotunda de
Avis.

Ver anexo 2, pâ9.218.

Detalhe em perspectiva da Igreja da Sé.

Yer anexo2,pág.219,

Detalhe em perspectiva da Igreja da Sé.

Yer anexo2,pá9.219.
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7,1,39.71 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.72 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.73 - Paisagens Urhanas.

7,1.39.74 - Paisagens Urhanas.

7.1.39.75 - Paisagens Urbanas.

Trecho do Palácio do Vimioso - Universidade de Évora.
Yer anexo 2, pá9.222.

7.L.39.76 - Paisagens Urbanas.

7.1.39.77 - Paisagens Urbanas.

Detalhe em perspectiva da Igreja da Sé.

Ver anexo 2, pâg.220.

Detalhe da fachada da Igreja da Sé.

Ver anexo 2, pá9.220.

ilt
ir i

I
Trecho da fachada do Seminiário de Évora.

Ver anexo 2, pág.221.

Vista de trecho das torres das Portas do Moura.
Ver anexo2,pâg.221.

Perspectiva de pátio interno do Palácio do Vimioso -
Universidade de Évora,

Ver anexo 2, pá9.222.

Vista de trecho do lado norte da cidade, a partir da Quinta de Santo

António.
Ver anexo 2, pá9. ?23.
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7 ,1.39.78 - Paisagens Urhanas.

7.L.40 - Palácio Cadaval - Palácio das 5 quinas.

7,1.41. - Palácio dos Condes de Basto.

4Imagens.
Ver anexo 2, dapá9.236 apá5.237.

7.1,43 - Portas - Janelas - Relevos - Esgrafito.

28 Imagens.
Ver anexo 2, da pá9.238 apâ9.251.

7.L.44 - Praça do Giraldo.

7.1.45 - Sé de Évora,

Í

Vista de trecho do lado oeste da çidade, a partir da Igreja de São

Francisco.
Ver anexo 2, pâg.223.

l0Imagens.
Ver anexo 2, da pá9. 224 apá9. 228.

14Imagens.
Ver anexo 2, da pâg. 229 a pág. 235.

il
lr.:

tr

24Imagens.
Ver anexo 2, da pág.252 apá9.2@.

26 Imagens.
Ver anexo 2, dapág.265 apâg. 2'78.

111

.u*
t)" ,ffi,

cf l'

7.1,.42 - Porta Nova - Trecho do Aqueduto.
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7.1,46 - Teatro Garcia de Resende.

7.L.47 - Templo Romano.

7.I..48 - Termas Romanas.

I - CD anexo ao guia com transposição de imagens da cidade com fundo musical.

Normalmente os turistas não levam consigo um equipamento fotográfico profissional

(digital ou analógico). O que geralmente encontramos são pessoas com câmaras

digitais com poucos megapixels, ou até mesmo só a câmara do tele móvel (que não

vão proporcionar tão boas imagens impressas, e provavelmente não vão resolver todas

as necessidades futuras de quem as registrou). Também encontramos grupos que

passam rapidamente pelos pontos turísticos em funçáo de seu pouco tempo disponível

ou do contrato que estabeleceram com os guias. A idéia do CD é justamente a de

oferecer ao visitante uma coletânea de imagens fotográficas devidamente

identificadas de cada monumento (patrimônio material, imaterial, urbanístico etc.)

aÇompanhadas de fundo musical, valorizando e se harmonizando com as imagens.

Além do filme, devera seguir no CD, à disposição da pessoa que o adquirir, pelo

menos uma imagem em arquivo de alta resolução paÍa que possa ser impressa com

qualidade se assim o comprador desejar. Além dos benefícios diretos pa.ra quem o

possuir, como por exemplo, o de rever, ou antecipar os objetivos de sua visita onde

desejar, copiá-lo e repassá-lo para quem quiser por custos bem baixos, penso que o

benefício mais relevante seria paÍa a cidade de Évora, pois o conteúdo do CD poderia

ser disponibilizado em sites de internet, sem custos de instalação ou manutenção (sites

II

S Imagens.
Ver anex o 2, da pá9. 279 a pá9. 282.

1l Imagens.
Ver anexa 2, dapág. 283 aPá5. 292.

4Imagens.
Ver anexo 2, da pig.293.
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es§es que poderiam ser visitados diariamente por milhares de pessoas), e ou até

mesmo oferecidos aos turistâ§ (apesar do pequeno custo, os beneficios seriam muito

positivos). Yer p6g.294 do anexo 2.

Considerações Íinais

Não foi preciso muito tempo paÍa que eu entendesse e peÍcebesse o olhar cruzado da

fotografia com a cultura, pois fundamentalmente as imagens fotográfica§ dialogam

com a realidade e com a ÍepÍesentação dessa realidade, acrescendo que as imagens

fotográÍicas são também observações estética§ e documentais da realidade' de uma

determinada época.

Imediatamente vieram as questões de ate que ponlo a cultura também nasce

dessa comuúão? como não discuür sobre as imagens fotográficas na cultura? Porque

não inventariar elementos de uma cidade através de imagens foogáIicas? Porque não

sugeriÍ imagens fotográÍicas, no sentido de valorizar o paEimônio de uma cidade? se

a fotograÍia sobrevive, na sua historia, do social, do cultural, então porque niÍo estudá-

la no âmbito das pesquisas etnográÍicas? No entanto uma coisa eÍa cerüa, a cultura de

uma forma geral, seja ela imóvel, móvel, material ou imaterial, não úve mais sem

agregar imagens fotogÍáficas.

Porem outra reflexão surgiu no sentido de que o homem carrega em si,

crenças, mitos, sírnbolos que ósorve de sua cultura e de sua sociedade, e ele precisa

de um meio expÍessar esse tempo' e espaço, pen§o eu' que a linguagem fotogáfica

tem autonomia de não só registrar, como transmitir toda emoção de um povo' Esse

novo tratamento dado a fotografia na cultura, pfovocou uma maneiÍa nova de olhaÍ' e

uma maneira nova de perceber, não esquecendo que cada imagem fotogúfica é

apenas uma de centenas possíveis. com base nessa metodologia de observador

participante, existe uma relação do observador com o objeto observado? Tem quem

diga que não, que a fotografia tÍabatha apenas o visual, a estética e não o conceito.

Prevalece, no entánto o registro documental, que Íepresentâra sempÍe um meío de

informação, de coúecimento, e teÍão sempe um valor iconográfico'

Na verdade, mais do que simplesmente questionar a função da fotografia no

conjunto de características humanas através de imagens, meu objetivo foi mostâÍ

como a fotogtafia e a cultura podem contribúr entre si, seja como complemento de

pÍocesso§ de observação da cultura e da arte, onde está representado um sem número§
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de significados transpaÍentes de emoção, afetividade, religiosidade etc.

Em Íe§po§tra a essas posições, questõe§ e reflexões, conduzi meu trúalho de

maneira objetiva, simples e ordeira, não só no sentido da inventariação através de

imagens fotográÍicas, como nas proposta§ de valorização através de Íegi§tros

fotográÍicos. Fui buscaf ta ruz da fotogralia e do turismo o§ aÍgumento§ para tais

propostas, para que quem viesse a se defrontar com esse trabalho também toma§§e

coúecimento da evolução desses dois temas'

Observando que todas as imagens que compõem o rabalho nos levam a

resgatáÍ o prazer do instante, do momento vivido, daquilo que pa§sou' mas que vai

peflnaneceÍ na miúa memória impressa, paÍa quem sabe no futuro alguém veúa a

querer inventariar os elementos destacados por mim.

Existe uma certa magia quando imortalizamos o tempo nas foüos. As imagens

fotográÍicas são como provas de sua existência, de sua identidade e historia.
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