
A FAMÍLIA PASSAPORTE e os primórdios da  fotografia em Évora 
 

 

Ao que tudo indica, o primeiro Passaporte terá sido um menino colocado numa 

roda de convento, em Évora, em Setembro de 1838, um ano antes do anúncio 

das “descobertas” de Daguerre e Talbot, com um bilhete que dizia António 

Pedro Pequeno. Não há uma certeza plena de como surgiu a designação 

posterior de Passaporte, sendo a hipótese mais plausível a de que o pequeno 

António Pedro terá herdado o nome do marido da sua mãe adoptiva. 1 

De seguro apenas se sabe que António Pedro Pequeno foi admitido, como 

aluno externo da Casa Pia de Évora, mais precisamente na escola de 

carpintaria daquela instituição, em 21 de Outubro de 1845, por ordem do Exmo 

.Governador Civil e com o número de matrícula  394. Investigações efectuadas, 

quer no rol dos expostos, quer no registo dos baptismos de todas as freguesias 

urbanas da cidade, não permitiram encontrar qualquer registo do baptismo, a 

despeito da sua certidão de casamento indicar que o mesmo teria sido 

registado na freguesia da Sé.2 

Nessa altura Évora já conhecia a arte da Photographia. 

                                                 
1 António Passaporte (Loty) elaborou uma pequena investigação sobre a sua família, onde explora a 

paternidade do seu avô António Pedro, inclinando-se para a hipótese de que o mesmo seria filho bastardo 

de uma destacada figura da elite eborense, facto que explicaria a protecção e apoio que este terá tido ao 

longo de toda a sua vida por parte de duas das mais importantes famílias locais. Podendo este facto 

poder ser encarado como um mero fait-divers, é no entanto um contributo importante para compreender a 

posterior paixão fotográfica de seu pai, José Pedro Braga Passaporte, e a atribuição do distintivo de 

Photographo da Casa Real pelo rei D. Carlos. De origem humilde, os Passaporte conviveram sempre com 

a mais alta sociedade eborense, facto que, não tendo grandes vantagens económicas, se traduziu por um 

conjunto de traços culturais e inclinações políticas que levaram, nomeadamente, José Pedro Braga 

Passaporte a emigrar para África após a implantação da República. 
2 Tal facto levou António Passaporte, na investigação acima referida, a interpretar esta aparente 

contradição como mais um sinal revelador da tentativa de ocultar a verdadeira paternidade de António 

Pedro Pequeno. 



Uma carta de Cunha Rivara3 de 22 de Janeiro de 1844 para os directores da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, editora da revista literária O 

Panorama de Lisboa, surge como a mais antiga referência à daguerreotipia em 

Évora. Nessa carta Cunha Rivara escreve:  

 

« Um amº. Meu desta Cid.de Tem agora um Daguerreotypo. Pede-me pergunte 

a VSª. se acceitarão pº. o jornal algumas vistas desta Cidde. etc e por quanto 

lhes convem receber cada chapa. Se VSas aceitarem, eu me encarrego de 

fazer os artº. pª. cada estampa. 

 

A resposta dos directores é de 10 de Fevereiro, solicitando a indicação do valor 

da cada chapa, mas tanto quanto é dado saber a negociação não se terá 

chegado a concretizar. 4 

Anos mais tarde, em 1847, o jornal Chronica Eborense5, na sua edição de 3 de 

Fevereiro, faz referência aos Retratos ao Daguerreotypo que então se tiravam 

no Convento dos Lóios. 

 

Retratos Photogenicos ou desenhados pela luz 

 

                                                 
3 Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, bacharel em Medicina, professor de Filosofia, foi nomeado a 21 de 

Dezembro de 1853 bibliotecário da Biblioteca Pública de Évora, cargo que manteve até 1853. Durante 

este período exerceu um trabalho notável de inventariação, catalogação, investigação e divulgação do 

valioso espólio arquivístico e bibliográfico da biblioteca eborense, bem como do património monumental 

da cidade. Neste âmbito e enquanto investigador trocou correspondência com as mais importantes figuras 

do mundo cultural e científico de então e colaborou nas principais revistas literárias da época, 

nomeadamente O Panorama de Lisboa. 
4 Borges, Artur Goulart, Évora e os Primórdios da Fotografia, 1998, Revista Cidade de Évora, Edição 

Câmara Municipal de Évora, Évora. 
5 Periódico bi-semanal iniciado em 13 de Janeiro de 1847 e que desapareceu ao nº64 de 14 de Junho do 

mesmo ano. Publicava-se às quartas-feiras e sábados, e a partir do nº19 também às segundas-feiras. A 

sua assinatura processava-se na loja de Manuel Severino da Silveira e Almeida, na Praça Grande (Praça 

do Giraldo), e tinha como lema a defesa das ideias do Marquês Sá da Bandeira. ( Monte, Gil do, O 

Jornalismo Eborense, 1978, Évora) 



No Convento dos Loios desta cidade se tirão Retratos ao Daguerreotypo por 

1$440 reis, as pessoas que quizerem utilisar-se deste bello invento pódem 

dirigir-se ao dito edeficio todos os dias das 10 horas ao meio dia. 

 

Em números posteriores, 8 e 18 de Fevereiro e 27 de Março, o anúncio é 

repetido, mas acrescentando a possibilidade de serviço ao domicílio, acrescido 

do lógico aumento de preço, que nesta modalidade subia para o valor de 2$880 

réis. Um comentário do redactor deste jornal, publicado em 3 de Maio, fornece 

informações suplementares de grande interesse: 

 

Vimos os retratos tirados pelo systema de Daguerreotypo, sendo o processo 

executado por uns habeis professores estrangeiros que se achão nesta cidade, 

e sem que nos deixemos segar pelo amor patrio, pelo affero que temos as 

obras de nossos nacionaes, atrevemo-nos a assegurar que os executados 

pelos srs. Gammas,6 são muito mais perfeitos, e sendo melhor a execução, e 

os preços muito menores, devem ser preferidos os nacionaes; quem quizer vêr 

a prova, póde examina la na loja do sr. Salgueiro, na praça grande, que se 

achão expostos os exemplares dos srs. Gammas. 

 

Conclui-se daqui que estiveram em Évora, de Fevereiro a Maio de 1847, 

daguerreotipistas ambulantes estrangeiros, já se executando todavia, nessa 

época, daguerreotipos nesta cidade, ao que parece com melhor qualidade e 

menor preço, e sendo seus autores os srs. Gammas. 

Mas voltemos ao primeiro Passaporte. Em 10 de Maio de 1859, António Pedro 

deixa a Casa Pia de Évora, altura em que o seu protector Joaquim Máximo de 

                                                 
6 Estes senhores Gammas ainda não foram identificados. Segundo Artur Goulart de Melo Borges (obra 

citada), um deles seria provavelmente o amigo de Cunha Rivara que tirava daguerreotipos. Segundo o 

mesmo autor, Cunha Rivara era amigo de Joaquim Aparício da Gama que chegou a ser vereador da 

Câmara no biénio 1842-43, nada garantindo, porém,  que este fosse o Gama em questão. 



Calça e Pina lhe concede uma dependência no Solar dos Calça e Pina, à rua 

dos Infantes,7 onde monta a sua oficina de marceneiro e estabelece residência. 

É uma época próspera para Évora. Citando o jornal Folha do Sul (nº19, 17 de 

Janeiro de 1864) «começa[va] uma nova epocha para a provincia do Alemtejo 

geral, e mais em particular para a cidade de Evora. […] Realisa[v]am-se, 

enceta[v]am-se ou delinea[v]am-se outros melhoramentos materiais de publica 

utilidade.[…] Reforma[va]-se a Casa Pia, melhora[va]-se o Lyceu, 

acrescenta[va]-se o hospital, estuda[va]-se a organisação da escola agrícola da 

Cartuxa, da[va]-se principio ao augmento da Biblioteca Publica e 

estabelecimentos anexos.» 

No campo da fotografia, os jornais da época continuavam a anunciar os novos 

inventos:- retratos coloridos, em papel, pelo systema Crozart 8– os quais se 

podiam tirar na Rua dos Infantes, nº14, das dez horas da manhã em diante, 

sendo o seu preço 5$520 réis a dúzia e 3$200 réis pelo systema ordinario. ( 

Folha do Sul, nº.27, 13 de Março de 1864). 

 A curiosidade amadora pela fotografia crescia entretanto, sobretudo junto das 

camadas sociais com maior poder económico. O mesmo jornal, na sua edição 

de 3 de Julho, publicava o seguinte anúncio: «Quem quizer um apparelho 

completo de photographia, maquina de chapa inteira, dirija-se a esta redacção, 

para se indicar quem vende.» 

As elites eborenses deslumbravam-se com a nova arte e, num tempo em que 

começavam a proliferar em Portugal, os primeiros estúdios de retratistas 

profissionais iam tirar o retrato às melhores casas fotográficas de Lisboa e do 

Porto, quando não se deslocavam mesmo a Paris para posarem nos estúdios 

de Nadar e Disdéri.  

Nas casas nobres e apalaçadas dos Illustrissimos Casco e Solys, dos Calça e 

Pina, dos Torres Vaz Freire e dos Coelhos Vilas Boas, as mobílias  “à 

                                                 
7 Actual Rua Miguel Bombarda 
8 Em Novembro de 1863, o jornal  A Voz da Infância informava que tinha recebido de Sevilha uma carta 

dos srs. Crozart e irmãos, na qual se offereciam para ensinar a colorir photographicamente mediante uma 

somma rasoavel. 



moderna”, combinavam  com o estilo “à francesa” e com outras de gosto mais 

antigo, convivendo com colchas bordadas a ouro ou em damasco, tapetes 

caros, garrafas de vidro e cristal, candeeiros de globo e pé de bronze, o piano 

vertical, a “máquina de costura à manivela” (Singer) e, ilustrando o seu desejo 

de ascendência e reconhecimento social, os  “quadros com retratos da família” 

e, exposto sobre uma qualquer mesa de pé-de-galo, o “álbum de fotografias”.9 

 Em 1874, António Pedro Passaporte casa com Monica Arsénia Braga, tendo 

como padrinhos duas personagens ilustres da sociedade eborense : Joaquim 

Máximo da Calça e Pina e José Paulo de Barahona Carvalho e Mira. Em 

Setembro de 1877, nasce o terceiro filho do casal, José Pedro Braga 

Passaporte , o primeiro Passaporte ligado à fotografia. 

O menino terá crescido num ambiente não muito próspero, mas sempre 

apadrinhado por destacadas figuras da sociedade eborense, habituando-se, 

certamente, desde novo, a admirar os retratos que os padrinhos e protectores 

exibiam após as suas viagens à capital, e podemos imaginá-lo a folhear, 

certamente muitas vezes às escondidas, as páginas do Panorama 

Photographico de Portugal, do Archivo Pittoresco ou do Occidente. 

É precisamente durante toda a infância e adolescência de José Pedro Braga 

Passaporte que vários fotógrafos percorrem o país ou estão estabelecidos na 

província, mais ou menos profissionalizados e amadores dedicados, não 

deixando de ser curioso o facto de ter sido precisamente um ano após o seu 

nascimento, 1878, que saiu O Occidente, publicação importante e decisiva na 

expansão da fotografia industrial e “descritiva” do país. 

Vários  fotógrafos  acorrem a Évora, oferecendo os seus serviços, sobretudo 

durante o período da Feira de S.João, ao mesmo tempo que cresce e se 

generaliza o gosto pela actividade fotográfica amadora junto das camadas 

sociais mais privilegiadas. Um dos fotógrafos que acorre a Évora é o célebre 

Ulysses d’Oliveira, sobre o qual O Manuelinho d’Evora de 5 de Maio de 1885 

informa os seus leitores: 

                                                 
9 Fonseca, Helder Adegar , O Alentejo no Século XIX, Economia e Atitudes Económicas, 1998, Imprensa 

Nacional da Casa da Moeda, Lisboa. 



«O sr. Ulisses d’Oliveira, dono do atelier photographico estabelecido na 

Ru’Ancha,[nº.66] d’esta cidade, recebeu ultimamente uma machina para tirar 

retratos de grandes dimensões, sendo os retratos em busto quasi de tamanho 

natural. Esta machina é uma das de maior objectiva que tem vindo para o 

nosso paiz. 

A’ porta do mesmo atelier podem ser examinadas nitidas provas d’este 

melhoramento photographico. 

As pessoas que quizerem utilizar-se dos trabalhos do sr. Ulysses d’Oliveira, 

devem fazel-o até ao meado d’este mez, porque o referido photographo 

tenciona retirar-se brevemente para Lisboa.» 

Pelo mesmo jornal ( 17 de Novembro de 1885) sabemos que ele volta a Évora 

em Novembro do mesmo ano, trazendo como grande novidade o facto de 

poder tirar retratos «pelos systemas mais modernos e aperfeiçoados, mesmo 

em tempo chuvoso.» 

Este último pormenor não era de somenos importância, porque Ulysses 

d’Oliveira não estava sozinho no mercado. Com efeito, na mesma data, o 

mesmo jornal publicava um anúncio do Atelier Photographico de Balthazar 

Perez Ortiz, sito na Rua da Ladeira, nº.14. 

Mas também a nível local “amadores dedicados” começam a oferecer os seus 

serviços. O mesmo jornal, em 1 de Setembro de 1885, publica o seguinte 

comentário: 

 

« vimos ha dias um retrato, feito a crayon, do sr. commissario da policia, obra 

do sr. Guilherme Pereira da Rosa, que tem o seu atelier de trabalho na praça 

de D. Pedro, nº16.10 

Tem grande senão perfeita semelhança com o original. 

O sr. Rosa alem d’isto é photographo e dentista.» 

 

Alguns meses mais tarde, 16 de Março de 1886, o Manuelinho d’Evora dá 

conta de um novo estabelecimento fotográfico: - a PHOTOGRAPHIA UNIÃO, 



propriedade de Pereira & Prostes, situado na Rua Soeiro Mendes,9 , na “antiga 

casa de banhos”. 

Neste novo estabelecimento tiravam-se retratos de 800 réis a duzia por cima, 

valor que comparado com os preços praticados por Ulysses d’Oliveira, no ano 

anterior, era sensivelmente inferior. 

Entretanto os fotógrafos amadores eborenses podiam adquirir o seu material 

localmente, aproveitando as oportunidades anunciadas na imprensa local, 

como por exemplo o anúncio de venda de uma «câmara escura de acaju, 

pulida , stereoscopica, do fabricante inglês Murray & Heath, portatil, com 4 

caixilhos duplos para as placas e objectivas Ross.» (Manuelinho d’Evora, 11 de 

Maio de 1886). Os mais exigentes poderiam mandar vir do estrangeiro as 

lentes de Stenheil, câmaras escuras, objectivas e obturadores competentes, 

através da firma lisboeta Rodrigues & Rodrigues, à Praça Luiz de Camões,6 

tudo vendido a preço de catálogo dos fabricantes.(Manuelinho d’Evora, 2 de 

Novembro de 1886). Os amadores com meios económicos para ter acesso às 

novas inovações técnicas podiam melhorar a sua arte e encontrar 

receptividade para a divulgação do seu trabalho, nomeadamente junto da 

imprensa local. A edição do Manuelinho d’Evora de 1 de Dezembro de 1888 

publicava, por exemplo, uma gravura do Quartel de Cavallaria nº.5 em Évora, 

feita a partir de uma fotografia do photographo–amador Joaquim Manuel de 

Mattos Peres. 

Entretanto, em Março de 1887,   o primeiro fotógrafo profissional tinha-se 

estabelecido em Évora. Ricardo Santos, ex-colaborador de Carlos Relvas, 

segundo notas não confirmadas, abre o seu estúdio – a PHOTOGRAPHIA 

LISBONENSE – na Rua Ancha, 66, possivelmente tomada de trespasse de 

Ulysses d’Oliveira, e montado segundo as modernas exigências da sciencia e 

da arte.( Manuelinho d’Evora, 15 de Março de 1887). 

Cinco  anos mais tarde, muda o seu atelier para a Rua d’Aviz, nº.24, para 

proporcionar commodidades e bons trabalhos aos seus freguezes e onde 

dispunha de magnificas machinas que acabara de adquirir, podendo executar 

                                                                                                                                               
10 Actual Praça Joaquim António d’Aguiar, vulgo Largo do Jardim das Canas. 



todo o tipo de trabalho da sua arte por mais difficil que [fosse].( Manuelinho 

d’Evora, 20 de Dezembro de 1891).  

Entretanto, em 1887, é efectuado um  inquérito nacional às Fábricas e Officinas 

existentes no país, cujo mapa relativo ao concelho de Évora  revela a 

existência de 2 officinas photographicas.11 Uma delas é seguramente a 

existente na Rua Ancha,66 e a outra poderia ser a existente na Rua Soeiro 

Mendes, onde esteve instalado o atelier de Pereira & Prostes ou a da Rua da 

Ladeira, 14, onde Bhaltazer Perez Ortiz instalou o seu estúdio, ou ainda na Rua 

dos Infantes,14, onde já em 1864 havia notícias de ter funcionado um atelier 

fotográfico. 

É natural que José Pedro Braga Passaporte tivesse tirado o “retrato” no atelier 

de um destes fotógrafos, e que no meio de um cenário de colunas, cortinas e 

mesa de pé-de-galo tivesse assistido maravilhado à manipulação dos objectos 

fotográficos, das chapas de vidro e de frasquinhos com emulsões milagrosas.  

Terá feito certamente parte da minoria social que nesse tempo tinha recursos 

para tirar o retrato numa cidade marcada por fortes clivagens sociais e onde a 

par de grandes obras – o Passeio Público, o Teatro Garcia de Resende, o 

Palácio Barahona -, […] pelas 11 horas da manhã, [ se viam] regueiras 

nojentas, canos de exgotos immundos, pelo meio da rua, detrictos de toda a 

especie, nos quaes pulula[va]m verdadeiros enxames de insectos que à 

[nossa] passagem se levanta[va]m em espessa nuvem.( A Rabeca, 3 de Julho 

de 1898). 

Testemunho desta clivagem social é o artigo do jornal eborense A Rabeca, de 

13 de Outubro de 1898, sobre o custo de vida em Évora: « Custa tanto ou mais 

do que em Lisboa, principalmente para as classes trabalhadoras. A vida está 

para os felizes, para os grandes lavradores porque vendem o pão e a carne 

pelo preço que querem e pagam a quem lhes cultiva a terra e apascenta os 

gados pelo preço que lhes apraz.[...] temos presente os preços dos últimos 

                                                 
11 Embora o inquérito tenha sido lançado em 1887, só foi respondido a 8 de Janeiro de 1889. ( A.D.E, 

Governo Civil,  Secção J, It:216, peça nº15, 1887) 



mercados em diversas províncias e vemos com admiração, que é em Evora [...] 

aonde os generos de primeira necessidade se estão vendendo mais caros.» 

Os ventos da República começavam a soprar ao longe...  

Em plena juventude, José Pedro Braga Passaporte, a par da sua paixão pela 

fotografia, deveria então encantar-se com as primeiras peças de teatro ou as 

primeiras sessões do Animatographo ou Photographia animada, última 

novidade do fim do século, a que assistia no recém-inaugurado Teatro Garcia 

de Resende, ou com a Exposição Americana dos inventos recreativos e 

instructivos de Edison - KINÉTOGRAPHONE - que na Feira de S.João de 1897 

maravilhou os eborenses e que levava os jornais locais da época a afirmar: até 

agora conheciamos os animatographos dos theatros, que só dão às 

photographias a illusão dos movimentos, porém no Kinétographone vê-se e 

ouve-se.( Manuelinho d'Evora, 24 de Junho de 1897). 

Em 1899, casa-se com Helena Maria Carreta, tendo como padrinhos os Srs. 

Drs. Caetano Xavier d’Almeida da Câmara Manuel (curiosamente também 

fotógrafo amador) e Francisco Ignacio da Calça Pina. Um jornal da época 

noticiava: 

 

Consórcios 

Realisou-se hontem pelas 4 horas da tarde o enlace matrimonial do Sr. José 

Pedro Braga Passaporte com a ex.ma sra. D. Helena Maria Carreta. 

Foram paranymphos os srs. drs. Caetano Xavier d´Almeida da Câmara Manuel 

e Francisco Ignacio de Calça e Pina.  

( O Manuelinho d’ Évora, nº902, 15 de Janeiro de 1899 ) 

 

Os noivos tiraram o inevitável retrato de casamento no atelier do conceituado 

fotógrafo eborense Ricardo Santos, que entretanto tinha que aceitar a 

concorrência do distincto photographo Silva Nogueira proprietário de diversos 



estabelecimentos em Faro, Caldas da Rainha e Nazareth e que 

temporariamente se instalava em Évora, oferecendo os seus serviços12.  

Num retrato amarelecido pelo tempo, é-nos possível ver os jovens noivos, 

enquadrados no cenário habitual da época. A noiva, paramentada e revestida 

de uma aura de beleza, iluminada pelo reflexo da luz na roupagem branca, olha 

a objectiva como que assustada com o destino que a espera. Passaporte olha 

em frente com o mesmo olhar melancólico de menino que iremos reencontrar 

em fotografias de outras fases posteriores da sua vida. 

Nessa altura José P. B. Passaporte é já sócio da firma Passaporte & Zambujo, 

sucessores de António Pedro Passaporte, com estabelecimento na Rua do 

Paço, nos 42, 44, 46-A  e 46-B, confinando com o edifício da Câmara, então 

situada na Praça do Giraldo, onde hoje se situa a Agência do Banco de 

Portugal. A firma Passaporte & Zambujo representava e era fiel depositária dos 

incomparáveis fogareiros suecos Primus que, segundo publicidade da época, 

sem cheiro, sem fumo, e com calor intenso eram de fabrico sem rival, 

características a que acrescia o seu módico preço. 

 É natural que a procura fosse grande e que o negócio prosperasse, permitindo 

ao jovem fotógrafo amador investir em novos e melhores apetrechos 

fotográficos e, possivelmente, assinar as publicações da especialidade que 

naquela época começavam a ser difundidas um pouco por todo o país. É 

provável que na Livraria Souza13 tivesse encomendado O photographo amador 

- tratado prático de Joaquim Siqueira ou a Photographia practica de António 

Joaquim Ribeiro, dados à estampa em 1886 e 1893 respectivamente, e que a 

                                                 
12 Segundo notícia do jornal Academia, 27 de Abril de 1899, este artista instalara-se na Rua dos Infantes, 

66-A e era possuidor «das machinas que pertenceram ao distincto photographo amador Carlos 

Relvas.Perante a perigosa concorrência não é de estranhar que a 4 de Maio o mesmo jornal valorizasse o 

trabalho de Ricardo Santos: « Vimos hontem diversas photographias executadas na officina d'aquele 

primoroso e conhecido artista [ Ricardo Santos ], que deveras nos admiraram, tal é a perfeição com que 

foram feitas, não pondo duvidas em affirmar que não se trabalha em parte alguma, o que não admira 

attenta e comprovada pericia d'aquelle nosso amigo. 
13 Livraria situada na Praça do Giraldo, 45 e 47, propriedade de Eduardo Souza, que teve como sucessor 

Joaquim da Silva Nazareth, fundador da actual Livraria Nazareth. 



partir de 1900 se tivesse tornado assinante do Boletim Photographico, projecto 

editorial que mais sucesso teve na fotografia em Portugal.  

Uma fotografia de então, representando a família dos dois sócios Passaporte e 

Zambujo, constitui um interessante testemunho de tentativa de legitimação e 

memória para a família do sucesso da firma e de manifestação da posição 

social alcançada. Para além da função integradora dos membros e ramos da 

família, a foto, mimando as da alta-burguesia, documenta a sua prosperidade e  

consagra o grupo familiar, objectivo tão mais compreensível quanto nos 

lembrarmos da origem recente e modesta dos Passaporte. Olhando-nos de 

frente, quase como se não houvesse a mediação do fotógrafo e da máquina, os 

elementos dos dois ramos da família envergam os seus trajes domingueiros ou 

“ de sair” ( não nos esqueçamos que tirar a fotografia incluía não só despesas 

ostentatórias com o fotógrafo e o retrato , mas também a preocupação de 

produzir um espectáculo que seria visto e distribuído por familiares mais 

distantes e amigos e, até possivelmente , exposto em lugar visível da sua casa 

comercial, muito ao gosto da época. 

No centro da imagem, está a matriarca da família, Mónica Arsénia Braga 

Passaporte, e logo atrás, ligeiramente descentrado para a direita, José P. B. 

Passaporte, que ladeia o seu primo e sócio Francisco José Claudino Zambujo. 

À sua volta dispõem-se os restantes membros da família, todas mulheres. A 

fotografia é tirada no modesto jardim (no séc XIX, fora dos ateliers as 

fotografias são sempre tiradas no exterior para utilizar a luz do sol), que no 

entanto é dignificado com um “pano de honra”, numa composição que traduz a 

estética e costume da época. A pose de cada um dos elementos da família é 

teatral, ou não fosse o retrato, mesmo quando em grupo, uma representação 

de alguém que sabe que está a ser fotografado. É sem dúvida um interessante 

testemunho de uma prática social de procura de individualização que, sendo no 

início exclusivo da alta-burguesia, se começa a generalizar a outras camadas 

sociais, numa pequena cidade de província com uma estratificação social 

claramente definida. 

Nessa altura, os defensores do progresso da época alegavam: 



 

[…] toda a gente sabe que a rua do Paço é uma das de maior trânsito e a 

artéria principal d’esta cidade, […] toda a gente vê que os dois arcos da rua do 

Paço, junto ao estabelecimento de Passaporte & Cª não só desfeiam immenso 

aquella rua, mas difficultam o trânsito, nas ocasiões de mais movimento e até 

por questões de segurança, pois já tem fendas os arcos que a Câmara queria 

demolir.14 

 

Se em Outubro de 1888 esta questão já era ventilada e alvo de discussão nas 

sessões camarárias, só em 1902 a edilidade enceta negociações com a família 

Passaporte que, mostrando-se a princípio muito reticente quanto à alienação 

da sua propriedade, acaba por aceder. Os Paços do Concelho foram 

transferidos para a Praça do Sertório e o antigo edifício foi vendido em hasta 

pública com a base de licitação de 2 mil réis, tendo sido comprado pelo Banco 

de Portugal. 

 Por impulso de amador ou por razões sentimentais, José P. B. Passaporte 

registará fotograficamente o novo aspecto do quarteirão após a demolição dos 

arcos "obstrutores do trânsito", fotografias que durante longos anos 

permaneceram na Agência do Banco de Portugal e que, actualmente, se 

encontram no Museu de Évora. 

O séc XIX começava a chegar ao fim e fotograficamente ficaria marcado com a 

simplificação dos processos fotográficos – aparelhos e principalmente 

películas. A primeira Kodak surge em 1888 e a Pocket em 1895, e com elas 

assiste-se  ao nascer dos primeiros amadores “menos abastados” e dos 

turistas. 

Não é contudo muito provável que no caso específico de Évora a prática 

amadora de fotografia se tenha generalizado às camadas mais populares da 

população , uma vez que no plano económico e social Évora, no princípio do 

                                                 
14 Os Paços do Concelho e a antiga Cadeia Comarcã situavam-se então na Praça do Giraldo, no local 

onde hoje se situa a Agência do Banco de Portugal, qualquer deles nessa altura ameaçando ruína e 

desfigurando a praça nobre da cidade. 



século, à semelhança aliás de que se passava por todo o país, atravessava 

uma grave crise. O custo de vida era altíssimo e, sobretudo, no meio rural 

circundante, existia uma profunda crise de trabalho.A mendicidade era 

frequente, as desordens numerosas, as prisões habituais. A este propósito 

refira-se o jornal Notícias d’Évora de 18 de Janeiro de 1901: «Eles andam em 

grupos, alguns bastante numerosos, de porta em porta, pedindo trabalho ou 

esmola. Encontrámos hontem um grupo de vinte e tantos, munidos de 

picaretas, pás e outros instrumentos de trabalho, andando no peditório[…]» 

 O surto de mendicidade chega a atingir tal dimensão que o Governador Civil 

publica um regimento sobre a mendicidade, segundo a qual esta actividade era 

proibida no distrito a indivíduos que não estivessem munidos de licença 

especial e trouxessem uma chapa de metal que lhe era fornecida pelo 

comissariado geral do distrito. O Regimento regulava igualmente os locais onde 

não poderia ser exercida a mendicidade e incidia sobretudo na mendicidade 

em grupo. 

As razões políticas que estão por trás deste Regimento são claras, basta para 

tanto citar uma das muitas notícias insertas nos jornais locais da época:« Na 

terça-feira ao meio-dia reuniram-se na sede da Associação Eborense de 

Classes de Construção Civil e Artes Auxiliares uns duzentos operários sem 

trabalho, que se dirigiram à entrada do governo civil, onde esperavam a 

chegada do sr. governador.[…] Ao Sr. Governador foi apresentada uma 

estatística assinada por 117 operários e trabalhadores. Mostrando que eles 

representavam 468 pessoas com fome.» 

Estas dificuldades económicas traduziam-se em graves tensões sociais, 

agudizadas pelo desenvolvimento da tuberculose. Neste aspecto o comentário 

do jornal Notícias d’Evora de 22 de Março de 1904 é extremamente elucidativo: 

«[…] se admitirmos que a população da cidade é de 16152 habitantes, cada 

indivíduo consumiu 22,231 Kg, ou seja, 1,85 Kg de carne por mês. 

Mas admitindo ainda que só 1/3 da população é que tem possibilidade de 

consumir carne, a % annual por indivíduo é de 66,94 Kg, o que é insignificante 



e deve ter contribuído para o desenvolvimento assustador da tuberculose que 

muitas vítimas fez neste anno de 1903.» 

Este não era , contudo, o universo da família Passaporte.  

A primeira referência conhecida a José Pedro Braga Passaporte, como 

fotógrafo, surge publicada no jornal O Reclamo, a propósito do falecimento do 

gráfico João Pedro Ferreira.15  

 

“ […] O amador photographico Sr. José Pedro Braga Passaporte tirou o cliché 

do cortejo na sua chegada proxima do cemitério. “  

( O Reclamo, nº59, 5 de Agosto de 1900 [ a propósito do falecimento do gráfico 

João Pedro Ferreira, em notas de 3ª pág.] ) 

 

Tudo leva a crer que José.P. B. Passaporte desenvolveria a sua actividade 

fotográfica no espaço da sua casa comercial. 

Três anos mais tarde, José P. B. Passaporte volta a ser notícia num jornal local 

- Notícias de Évora -  a propósito de uma visita do Rei D. Carlos para assistir às 

festas agrícolas, organizadas pelo Real Syndicato Agrícola. 

 

O Sr. José Pedro Braga Passaporte, photographo amador, vae offerecer 

a El Rei o sr. D. Carlos uma colecção de photographias, tiradas em diversos 

pontos d’esta cidade por occasião dos festejos em honra de S. Magestade. 

Informam-nos ser este um trabalho que muito honra o Sr. Passaporte. 

( Notícias de Evora, nº812,  7 de Junho de 1903) 

  

Dias depois no mesmo jornal diário: 

 

                                                 
15 João Pedro Ferreira, gráfico notável dos finais do séc. XIX, fundador da tipografia eborense Minerva 

Comercial Lda (Rua do Paço,nº32), que foi distinguida em 1899 pelo Rei D.Carlos com o título de 

Impressores da Casa Real. Figura multifacetada, foi também músico, actor amador e cenógrafo, deixando 

trabalhos no Grupo União de Amadores Dramáticos. 



No estabelecimento do Sr.Lima, à rua da Sellaria, está em exposição uma bella 

colecção de photographias, tiradas pelo sr. Passaporte, das diversas secções 

da exposição pecuaria-agricola. 

 

Nessa altura já José P. B. Passaporte fotografava com regularidade familiares 

e amigos, não dispensando a produção dos elegantíssimos cartes de visite, e 

ao que tudo indica já disporia de alguns colaboradores, como se pode 

depreender do seguinte anúncio divulgado em vários jornais locais: 

 

Aos Amadores! 

Vende-se uma Machina Photographica 15x18, completamente nova e de bom 

auctor, bem como differentes acessórios. Trata-se com o próprio J.A. J. rua de 

Machede,27, experiências executadas no atelier do Sr. Passaporte, hábil 

photographo-amador, n’esta cidade. 

Rua do Paço, 109 

 

A fotografia não era, porém, a única paixão de José Pedro B. Passaporte. Nos 

tempos livres dedicava-se à caça, pela qual tinha uma grande paixão, pelo que 

possuía uma preciosa matilha de cães que era a inveja de quem os 

contemplava, bem como um churrião que utilizava com os amigos que 

convidava para a caça.16 

Nasce entretanto o segundo filho de José Pedro B. Passaporte, Bernardo, 

tendo então António Pedro Carreta Passaporte, o primogénito e segundo 

fotógrafo da família, 2 anos da idade ( António Passaporte nasceu a 24 de 

Fevereiro de 1901). A sua actividade fotográfica não se esgotava , contudo, na 

produção de retratos e cartes de visite, pois ainda  no ano de 1903 o jornal 

Notícias de Évora  informava: 

 

Senhora da Saúde 

 



O Sr. José Pedro Braga Passaporte, amador photographico, tirou uma 

esplêndida photographia da imagem de Nª Sª da Saúde, como estava 

adornada, no dia da festa, na igreja de S. Antão, e outra de grupo composto 

das imagens das Senhoras da Saúde e do Rosário e da de S.José. 

É um trabalho perfeito, do qual, segundo nos consta, se vão tirar 

photogravuras, que serão distribuidas por ocasião das grandes festas no anno 

próximo futuro. 

 

Em pleno Outono, a 17 de Novembro de 1903, chegou a Villa Viçosa Sua 

Magestade El-Rei o Sr. D. Carlos, que seguiu do Barreiro para aquella villa em 

automóvel. A família dos monarcas deslocava-se frequentemente a esta villa, 

por causa do Paço de Vila-Viçosa, das suas matas, banquetes e caçadas. Terá 

sido numa dessas estadias que José Pedro travou conhecimento pessoal com 

o rei D.Carlos. Parece que numa ocasião em que encurralaram uma raposa 

com uma ninhada de 7 filhos, o rei desmontou pesadamente e dirigindo-se a 

José Pedro perguntou-lhe: 

 

É o sr. o criador d’esses cães de caça?- S. Magestade apontava para 4 ou 5 

dos mais inquietos e desensofridos. José Pedro disse que sim. E, o Rei tornou 

a falar: Também executa artísticas photographias…17 

 

Encontravam-se ainda em Vila-Viçosa, quando em Évora sai a seguinte notícia: 

Ao Sr. José Pedro Braga Passaporte, foi concedido, gratuitamente, o diploma 

de PHOTOGRAPHO DA CASA REAL.  

A partir daí passou a receber encomendas regulares para fotografar a família 

Real, nas suas deslocações ao Alentejo e, face ao novo estatuto, José P. B. 

Passaporte decide remodelar o seu atelier e deixar de encarar a fotografia 

como actividade amadora. Algum tempo depois, na Praça do Giraldo,  toda a 

                                                                                                                                               
16 Monte, Gil do, Dicionário Histórico e Biográfico de Artistas e Técnicos Eborenses, 1983, Évora. 
17 Diário do Sul,nº.8152, 3 de Fevereiro de 1999, Suplemento fotográfico X TO[Xisto], organizado pelo 

grupo Xisto. 



gente comentava: O sr. José Pedro Braga Passaporte, Photographo da Casa 

Real, vae brevemente abrir ao público a sua Galeria Photográphica. 

No início do ano seguinte, o Notícias d’Evora de 22 de Janeiro de 1904, 

informava: Está quasi concluída, e em breve será exposta ao público, a galeria 

Photográphica do sr. José Pedro Braga Passaporte, Photographo da Casa 

Real. 

A nova galeria fotográfica situar-se-ia na Rua do Paço 107, uma das principais 

artérias comerciais do centro da cidade. 

Com a Primavera, chegou a altura de iniciar a sua nova e oficial  actividade - Já 

abriu a sua Photographia o sr. Passaporte e mostrou os seus trabalhos ao 

público junto à loja do sr. Tristão, na rua do Paço. 

A qualidade e o prestígio do seu concorrente Ricardo Santos, instalado em 

Évora desde 1885, forçavam-no a investir nas melhores máquinas e 

equipamentos, nos últimos inventos, e a praticar preços competitivos. Assim, 

faz anunciar no jornal Reclamo de 8 de Maio de 1804 e na Voz Pública de 24 

de Maio:  

O sr. José Pedro Braga Passaporte, Photographo da Casa Real, resolveu 

offerecer, como prémio aos seus clientes, que tirarem uma ou mais 

photographias em platina, o direito de tirar photographias a uma criança.  

Chamamos a attenção para o annuncio publicado no logar competente. 

 

ANNUNCIOS 

 

JOSÉ PEDRO BRAGA PASSAPORTE 

Photographo da Casa Real 

Rua do Paço, nº109 – Évora 

 

Participo ao público que está tirando retratos a 700 réis a dúzia, garantindo a 

perfeição e bom acabamento e sendo cada um a 120 réis. Toca a aproveitar a 

occasião de tirar retratos baratos. 

a 700 réis!! 



a 120 réis!! 

BRINDE 

Quando o retrato seja tirado em platina, o freguês tem direito a tirar 

Photographia a uma creança. 

( O Reclamo, nº255, - 8 de maio 1904 ) 

 

( armas reais)       
José Pedro Braga Passaporte 

Photographo da Casa Real 
109- Rua do Paço 

EVORA 
 

Participa ao publico que está tirando retratos a 700 réis a duzia, garantindo a 

perfeição e bom acabamento e sendo cada um a 120 réis. 

N´este atelier sendo sem duvida o mais bem montado da provincia e 

trabalhando-se com aparelhos modernos e dos principais autores, executam-se 

todos os trabalhos de maior novidade, em papeis inalteraveis como: 

AMPLIAÇÕES, retratos em PLATINA 

BROMOPLATINA, CELLOIDINMAT e ARISTOTYPICOS. 

Retratos em almofadões de seda, paysagens e retratos a crayon e coloridos 

SECÇÃO ESPECIAL 

Para retoques de clichés, ampliações e conclusão de trabalhos dos srs. 

amadores 

BRINDE 

Quando o retrato seja tirado em platina, o freguez tem direito a tirar a 

photographia a uma creança que o acompanhe. 

 

---o-o-o--- 

N.B. Todos os trabalhos d’esta casa são garantidos na sua perfeição e bom 

acabamento. 

Opera-se todo o tempo mesmo a chover. 



Toca a aproveitar a occasião de tirar retratos baratos. 

A 700 RÉIS A DUZIA!!        A 120 RÉIS CADA UM!! 

( A Voz Publica, nº13 – 29 de Maio 1904. Publica-se até ao nº39 de 1 de 

Setembro de 1904.) 

 

Numa altura em que a fotografia tinha deixado de suscitar o interesse da 

imprensa, uma vez que a sua prática estava generalizada e o animatógrafo 

passara a ocupar a atenção do público de então, José Pedro B. Passaporte faz 

inserir anúncios regulares nos jornais locais, percebendo desde muito cedo a 

utilidade da publicidade, mas não se fica por aí: expõe os seus melhores 

retratos  na vitrine do atelier, ou nas montras de conceituadas casa comerciais. 

 

 

Photographo Passaporte 
Acha-se em exposição no atelier d’este acreditado photographo, differentes 

trabalhos relativos á sua arte e que merecem ser apreciados. 

Recommendamos ao publico para que visitem esse estabelecimento artistico. 

( A Voz Publica, nº66 – 4 de Dezembro 1904 ) 

 

Através da imprensa sabemos que José P. B. Passaporte fazia retratos 

albuminados, a 700 réis a dúzia, garantindo a perfeição e o bom acabamento. 

Como padrão de comparação, e tentando saber quem seriam os seus 

potenciais clientes, refira-se que a assinatura mensal de um jornal diário era 

200 rs, que 250 gr. de manteiga  custavam 250 rs, que um kg. de carne de 

lombo custava 560 rs, uma galinha 360 rs, uma viagem de combóio de ida e 

volta até Montemor-o-Novo, em 2ª e 3ª classe, 2190 rs, que uns sapatos de 

senhora custavam 3200 rs, que uma entrada no animatógrafo era 120 rs e que 

uma cama de ferro custava 1700 rs.(réis=rs) 

A despeito do preço relativamente elevado da fotografia, por isso reservada às 

classes mais favorecidas, ao que tudo indica o negócio de J.P.B. Passaporte 

decorria da melhor forma, pelo que, no início de 1910, pensava ampliar a sua 



actividade. É assim que, na sessão camarária de 27 de Janeiro desse mesmo 

ano, é analisado um “ requerimento do sr. José Pedro Braga Passaporte, 

pedindo auctorisação para poder construir no jardim publico uma galleria 

photographica, conforme planta que juntou, sujeitando-se ao regulamento do 

mesmo jardim.” 

A Câmara deliberou impor as seguintes condições: 

A construcção será em ferro e vidro e mais alta do que a estufa actual, com 

condições de elegancia, apresentando o plano antes de começar a obra e 

sujeitar-se ao regulamento do passeio; o arrendamento será por dez annos e 

pelo preço de 20$000 réis annuaes, pagos aos trimestres adiantadamente […]. 

Que a obra deverá estar concluída d’entro do prazo de tres mezes a contar do 

seu inicio, começando-a logo que lhe seja notificada a respectiva auctorização 

[…]. Terminando o arrendamento ficará prédio todo como propriedade da 

camara municipal […]” 

( O Districto de Evora, nº153 – 30 de Janeiro de 1910 ) 

Sabemos que em Março o processo continua a decorrer, uma vez que na 

sessão ordinária de Câmara de 10 de Março é tomado conhecimento de um 

“Officio do Governo Civil” enviando copia da aprovação da deliberação 

camarária, a propósito da construção requerida pelo sr. José Pedro Braga 

Passaporte. 

Paralelamente o instinto empresarial de J.P.B.Passaporte levava-o a explorar 

outras vertentes da fotografia, nomeadamente as  fotominiaturas, procurando 

tirar partido do gosto da época. É assim que em 26 de Junho de 1910 faz 

anunciar: 

 

Photominiaturas em Chrystal 
Pintura a oleo 

Dá lições indo aos domicilios e encarrega-se de fazer qualquer reprodução, 

tanto de photographia como de quadros antigos, podendo ser procurado no 

estabelecimento de moveis do sr. Zambujo na rua do Paço. Aonde se encontra 

em exposição uma linda e variada colleção de Photominiaturas. 



José Pedro Braga Passaporte 
Photographo da Casa Real 

Évora 
( O Districto de Evora,nº174 – 26 de junho de 1910 ) 

 

A despeito do pachorrento quotidiano da cidade, as ideias republicanas 

fermentavam, a par do crescimento das tensões sociais provocadas pelo custo 

de vida e falta de emprego. Aliás, a crise de trabalho é, em Évora, uma 

constante de toda a primeira década do século que levou por exemplo a 

Câmara a empregar trabalhadores na demolição das ruínas dos conventos do 

Paraíso, Sta Catarina e Sta Mónica, em obras de arruamentos ou no 

assentamento das travessas e carris para a linha férrea Évora – Ponte de Sôr. 

A crise era tal que as ferramentas chegaram a esgotar na Câmara: «Com 

grande afluência de trabalhadores, esgotaram-se as ferramentas da Câmara 

Municipal e as que foram emprestadas por alguns particulares» (Notícias 

d’Évora, 24 de Abril de 1906). 

Neste contexto a instabilidade política era grande, tendo o movimento 

republicano fortes raízes em Évora. Os estudantes do Liceu Nacional de Évora, 

por exemplo, entraram em greve em 1907, solidarizando-se com o movimento 

nacional pró-republicano. Nesse mesmo ano, realizou-se um comício 

republicano num quintalão às Portas de Machede que reuniu, segundo fontes 

da época, mais de 4000 pessoas. Curiosamente, poucos dias antes da 

implantação da República, realiza-se no Palácio de D. Manuel uma reunião da 

classe corticeira que contou com a presença de mais de 700 pessoas ( Notícias 

d’Évora, 1 de Outubro de 1910). 

A República é implantada e Évora vive horas de profunda emoção e regozijo. 

Cedo, porém, começam a surgir os inevitáveis confrontos, denúncias, e 

tensões entre republicanos e thalassas,18 acusados de conspirarem contra a 

República. Neste ambiente de fleuma revolucionária, José Pedro Braga 

Passaporte, monárquico convicto e conotado com as maiores figuras de Évora, 



sente a pressão de um ambiente que em tudo lhe é hostil e vai residir para 

Lisboa, para a Rua D. Pedro V. O seu estatuto de Photographo da Casa Real 

tornara-o, contudo, uma figura conhecida e, mesmo em Lisboa, não se sente 

tranquilo, pelo que decide partir para África, onde, por mediação da casa 

fotográfica Júlio Wolme, se emprega num atelier de Benguela. (1911) Através 

do espólio fotográfico em posse da família sabemos que em 1912  se encontra 

em Moçâmedes, na Photographia Paris, ao que tudo indica, estúdio que seria 

sua propriedade. 

Envia com regularidade retratos para a família que deixou em Évora, 

nomeadamente do seu estúdio, bem como as de seus filhos António, então 

com 9 anos de idade, e  Bernardo.  

Para além dos eventuais retratos tradicionais, José P. B. Passaporte faz um 

conjunto de fotografias com temas etnográficos, esteticamente influenciado 

pelo trabalho que , também na Affrica Occidental, em 1888, efectuara Cunha 

Morais e que , certamente, durante a sua juventude, apreciara com admiração. 

Em 1917, no rescaldo da 1ª grande Guerra, regressa a Évora, reabrindo o seu 

atelier  - a Photographia Paris – na rua Serpa Pinto, 21-2º. Os jornais locais 

noticiam: 

 

De regresso à Metropole 
Com agradavel surpreza nossa, aliás muito agradavel, recebemos hontem na 

redacção d’este diario, a visita do nosso velho amigo sr. José Pedro Braga 

Passaporte, habil photographo que durante longos annos esteve estabelecido 

com o seu atelier na antiga rua do Paço. Há sete annos porém que havia 

retirado d’aqui com destino a Benguella onde permaneceu durante muito 

tempo, passando depois para Loanda, d’onde acaba de regressar com sua 

ex.ma esposa e filhos. 

O Sr, Passaporte tenciona fixar a sua residencia n’esta cidade, onde vae 

novamente montar o seu atelier photographico. 

                                                                                                                                               
18 Designação popular dada aos opositores da Républica. 



Agradecendo a agradavel surpreza que hontem nos proporcionou com a sua 

visita, fazemos votos pelas suas prosperidades. 

( Notícias dÉvora, nº4:916 – 30 de Maio 1917 ) 

 

 

JOSÉ PASSAPORTE 
 

De regresso das terras d’Africa, onde se demorou alguns anos, encontra-se 

novamente entre nós, o nosso presado amigo e habilissimo fotografo Sr. José 

Pedro Braga Passaporte, proprietário da Fotografia Paris e ex-aluno diplomado 

da Academia de Belas – Artes. 

Instalando provisoriamente o seu atelier na Rua Serpa Pinto, 21-2º, o nosso 

amigo executa todos os trabalhos concernentes à arte de quem é filho dileto, 

sendo de esperar que os seus amigos e antigos freguezes voltem a utilizar os 

seus serviços. 

Enviando a passaporte um abraço de boas vindas, fazemos sinceros votos 

pelos progressos da Fotografia Paris. 

( O Agente, 24 de Junho de 1917 ) 

 

Um mês depois, o mesmo jornal ( 25 de Julho de 1917) inseria uma nova 

notícia ilustrada com uma fotografia de J. P. B. Passaporte:  

 

[…] Em Benguela prestou relevantes serviços e a ele se deve a fundação e 

consolidação dum bem montado posto de socorros da Delegação da Cruz 

Vermelha. 

Em Évora foi também um dos fundadores da actual Delegação que, com a sua 

retirada para Africa sofreu bastante.[…] o seu atelier é um verdadeiro ninho de 

elegância e bom gosto, ornado de ricas peças em seda, oiro e prata, 

trabalhadas pelos indigenas do sertão. 

Entre elas destacam-se uns panos de meza que são verdadeiras maravilhas de 

arte selvagem.[…] 



 

Segundo notícias da imprensa local, J.P:B.Passaporte continuou em Évora a 

sua ligação à Cruz Vermelha, sendo mesmo em Novembro de 1917 presidente 

da Direcção Distrital da Cruz Vermelha. Um ano mais tarde, por altura do 1º 

aniversário da inauguração do Posto de Socorros da Delegação da Cruz 

Vermelha em Évora a imprensa local louva publicamente a acção cívica de 

J.P.B.Passaporte: 

 

Cruz Vermelha 
Passado no dia 10 do corrente o 1ºaniversario da inauguração do posto de 

Socorros da delegação da cruz vermelha, nesta cidade, […]. 

Deve Evora este melhoramento aos nossos particulares amigos srs. Dr. Jorge 

Barros Capinha, actualmente em serviço no hospital da Cruz Vermelha em 

Lourenço Marques e muito principalmente a José Pedro Braga Passaporte, que 

desde 1903 tem trabalhado denodadamente pela Sociedade Portugueza da 

Cruz Vermelha, sendo organisador da primeira acta para a formação da 

delegação n’esta cidade, que com a sua retirada para Africa, onde permaneceu 

6 annos e meio, muito a atrazou. De regresso d’Africa, foi eleito para a 

presidencia da Direcção, em reunião de assembleia geral de 12 d’ agosto de 

1917 e em 10 de dezembro conseguiu montar o Posto de Soccorros, que 

bastantes serviços tem prestado à população, onde permanece de dia e de 

noite um enfermeiro e um maqueiro, prontos a prestar todos os soccorros que 

sejam requisitados a qualquer hora. 

[ retrato de meio corpo, a uma coluna, assinado PASSAPORTE/EVORA ] 

( Notícias d’Evora, nº5:380 – 14 de dezembro de 1918 ) 

 

É provável que José P. B. Passaporte não tenha reencontrado sucesso em 

Évora, talvez porque as feridas políticas que julgara esquecidas ainda não o 

estivessem completamente, ou porque os tempos eram outros e a actividade 

fotográfica evoluira de uma forma que não lhe permitia obter os resultados 

comerciais que desejava. Assim, em 1918 tenta regressar a Moçâmedes e ali 



retomar o seu atelier fotográfico, o que não se veio a concretizar, uma vez que 

em 1919, segundo depoimento do seu neto Rodolfo Passaporte, monta estúdio 

na Calçada do Combro, nº32 – 1ºDto. 

 

Para Mossamedes 
Por carta recebida de Lisboa, tivemos hontem conhecimento de que o nosso 

amigo sr. José Pedro Braga Passaporte, seguia outra vez para Mossamedes, 

onde tenciona montar novamente o seu atelier photographico. 

Oxalá que alli encontre as felicidades que ambiciona e que não logrou auferir 

na Metropole. 

( Noticias d’Evora, nº 5:447 – 8 de Março 1919 ) 

 

. Depois da morte de sua mulher em 1924, foi viver para Madrid com  seu filho 

Bernardo, juntando-se ao seu filho António, o mais velho, que nessa altura já ali 

se encontrava. Faleceu na capital espanhola cerca de 1935, sem que antes 

tivesse revisitado Évora. 

 

Partidas e chegadas 
Tem estado em Evora, de visita a sua ex.ma familia, o nosso velho amigo, que 

durante muitos anos residiu nesta cidade, sr. José Pedro Braga Passaporte, 

que muito brevemente deve regressar à sua casa em Madrid. 

( Noticias d’Evora, nº 8:910 – 4 de Setembro 1930). 

 

 A maior parte dos seus clichés terão ficado em Portugal, entre os quais se 

contam  chapas de vidro da grande formato da Família Real Portuguesa, em 

cenas domésticas. Desconhece-se o paradeiro da maioria dos negativos, 

estando 34 na posse do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Évora, 

adquiridos em Abril de 2000 ao seu neto Rodolfo Passaporte. 

 

 

 



ANTÓNIO PSSAPORTE (LOTY) – UM FOTÓGRAFO AVENTUREIRO 
 

Como já atrás referimos, António Pedro Passaporte nasceu em Évora em 24 de 

Fevereiro de 1901, tendo permanecido nesta cidade até à partida de seu pai 

para África,  em 1911,19 

Terá guardado na memória as imagens de uma infância vivida numa pacata 

cidade, onde talvez, de quando em quando, tenha tido já a oportunidade de 

assistir às primeiras sessões do animatógrafo ou a algumas das récitas de 

teatro amador que com frequência se realizavam em Évora. Talvez tenha  sido 

num dos teatrinhos amadores do Pátio de S. Miguel, ou  no Teatro Garcia de 

Resende, ou nas barracas do animatógrafo do Rossio de S. Brás, que o seu 

olhar deslumbrado de menino tenha guardado para sempre o gosto pelo 

cinema e pelo teatro que, mais tarde , na juventude, procurará desenvolver. 

Mas, até lá, irá crescer em África, no meio de homens de outra cor e outros 

hábitos, de animais selvagens, de grandes espaços e horizontes sem fim, que 

terão maravilhado o pequeno eborense  até ali confinado aos limites da Praça 

do Giraldo e do Rossio de S.Braz…Crescerá também no meio de máquinas, 

câmaras escuras, salas de retoque, fotografias e chapas de vidro, que muitas 

vezes retiveram a imagem de homens aventureiros que em África procuravam 

melhor sorte. Eram os tempos da Photographia Paris, em que, certamente 

guiado pelo pai, deu os primeiros passos na fotografia. 

De regresso a Portugal e já aluno da Escola Ferreira Borges, em Lisboa, 

participa em todas as festas em que pudesse actuar como artista de teatro. 

Pouco a pouco forjava o seu sonho de ser actor de cinema, como qualquer 

jovem sonhador da época. Tal como seu pai, no séc.XIX, se deixara seduzir 

pela então recente arte fotográfica, António Passaporte apaixona-se pela nova 

linguagem da imagem fotográfica, naquela época ainda arte muda. É assim 

                                                 
19 O seu filho Rodolfo Passaporte indica  o dia 7 de Janeiro de 1911 como data de partida para África. 

Todavia, num postal ilustrado enviado por Helena Passaporte para  sua irmã Joana Passaporte Fonseca, 

no qual figura o retrato de Bernardo Passaporte, pode lêr-se: «Ahi te envio esse rapazinho para pôres no 

teu album de postaes; aos 4 annos de edade que os fez no alto mar em 16 de junho de 1911.» 



que, em 1923, participa no filme “Estrela de Brilhantes”, produzido pela 

empresa PHENIX FILM, Lda. e realizado por Augusto Barroso Ramos.20 

António Passaporte, sob o sugestivo nome artístico de Carret Passeport, 

mereceu alguns elogios da crítica, o mesmo não acontecendo ao filme. 

Segundo a revista Cine-Sport, ....foi o actor que mais se evidenciou, pois «[…] 

Teve intenção e foi honesto. Agradou porque o trabalho da sua mascara foi 

bom. […] Evidenciou qualidades apreciaveis. » 

Talvez pelo sucesso obtido, dedicou-se a estudar “ expressão e maquilhagem”, 

e mímica. Todavia a sua baixa estatura acabaria por condicionar os seus 

sonhos de “galã cinéfilo”. 

Em 1923 parte para Madrid à procura de aventura, porque a condição de 

guarda-livros da Livraria Férin não se adequava à sua personalidade viva e 

sonhadora. Segundo seu filho  Rodolfo, António Passaporte contou nesta 

aventura com o apoio de Reinaldo Ferreira, o Repórter X , e do Embaixador de 

Portugal em Espanha, possível antigo conhecimento de seu pai, José P. B. 

Passaporte. 

É em Madrid que irá iniciar a sua carreira de fotógrafo, tendo trabalhado nos 

Laboratórios Cinematográficos da “ MADRID-FILMS”, onde se torna amigo 

íntimo do filho do patrão, Don Enrique Blanco, e através dele vem a conhecer a 

sua irmã Gregória Ascensión Calleja Blanco, com quem viria a casar em 

Fevereiro de 1927.   

Posteriormente, ingressa na firma francesa de “ CHARLES ALBERTI” como 

vendedor de papéis fotográficos e heliográficos, tendo oportunidade de viajar 

por Espanha e Argentina. Aproveita as viagens que tem que fazer como 

vendedor para tirar fotografias de paisagens e monumentos de Espanha. Estas 

imagens viriam a ser expostas e logo adquiridas pelo então Ministro da Cultura 

e do Turismo  espanhol, general Primo de Rivera, para propaganda turística. 

                                                 
20 Segundo informação oral do dr. José Mattos Cruz, o filme tinha 1200m e a duração de 47 minutos, não 

existindo contudo qualquer cópia em arquivo no Museu do Cinema. Sabe-se que o mesmo foi estreado 

em 1924, em Lisboa, no Salão Central, não tendo todavia chegado a entrar nos circuitos de distribuição 

comercial. 



Perante o sucesso obtido, António Passaporte lança-se na edição de postais, 

que assina com o nome Loty, designação que resulta da combinação das duas 

primeiras letras do nome Lopez e das duas últimas do nome Alberty, os nomes 

do casal para quem então trabalhava.  

Durante a Guerra Civil de Espanha a firma fecha, e António Passaporte 

inscreve-se na U.G.T., sob influência de seu irmão Bernardo que, entretanto 

também se instalara em Madrid , e comungava os ideais comunistas. En 

quanto membro da U.G.T. integra os ”Comités de Abastos” , criados em Madrid 

para recolha e distribuição de víveres na cidade. 

Recebe então uma proposta para ingressar nas Brigadas Internacionais como 

repórter fotográfico, proposta que aceita, integrando o 5º regimento das tropas 

espanholas comandadas pelo oficial Lister, no seio do qual  é conhecido pelo “ 

Pequeno Moreno”, o único português entre espanhóis, alemães, polacos, 

russos e franceses. É neste âmbito que acompanha as operações de defesa de 

Madrid, servindo de repórter fotográfico ao longo da Serra de Guadarrama e na 

campanha de Brunete, onde se deram grandes combates.21 

Por razões de saúde abandona as Brigadas Internacionais, e ingressa no 

Serviço de Transmissões do Exército popular espanhol, como repórter 

fotográfico do seu boletim Transmisiones. 

Terminada a guerra , António Passaporte regressa a Portugal, fixando 

residência na Rua Padre Sena Freitas, nº14-R/C, Dto – 1 de Setembro de 1939 

– e inicia a sua actividade de fotógrafo com trabalhos de publicidade e 

arquitectura, retratos de artistas, fotografias de montras, etc. Obtém então 

encomendas da Philips, da Fábrica Nacional, do SNI e da Câmara Municipal de 

Lisboa que, em 1944, lhe encomenda uma reportagem sobre as fardas dos 

seus funcionários e também de diversas vistas da capital. 

Nos anos seguintes, António Passaporte vai mudando sucessivamente de 

residência e de local de trabalho . Assim, da primeira morada atrás indicada 

muda para a Rua de Desterro, 35, 4º.Esq., local onde, em 1940, inicia a 

                                                 
21 Passaporte, Rodolfo, manuscrito António Passaporte, o homem-o artista-o técnico-o fotógrafo. 



produção de postais ilustrados, impressos em papel fotográfico a preto e 

branco. 

A sua primeira grande produção começa com uma edição dedicada à 

Exposição do Mundo Português, cujo sucesso obriga a família a não se deitar 

durante sucessivos dias para dar resposta às inúmeras encomendas. 

Acompanhado pela mulher e filhos, que imprimiam, cortavam e esmaltavam as 

provas fotográficas, produzia milhares de postais que eram postos à venda à 

consignação em papelarias, barbearias e casas turísticas. 

Em 1945, muda-se para a Av. António Augusto de Aguiar, nº40-1ºDto., e em 

1946 para a rua Luciano Cordeiro, nº.88, onde monta o seu estúdio, que 

manterá até ao final da vida. Passaporte mudará ainda a sua residência mais 

duas vezes, vindo a falecer na Av. S. João de Deus. 

Foi no estúdio da Rua Luciano Cordeiro que se dedicou com maior 

profissionalismo aos postais, auxiliado já então por máquinas industriais de 

impressão e secagem e dispondo também já de empregados dedicados a esta 

actividade. Até então, o trabalho era feito em família e revestindo um carácter 

quase artesanal . 

 Rodolfo Passaporte conta, por exemplo, que a produção de postais efectuada 

sob encomenda do SNI, os primeiros postais coloridos que apareceram em 

Lisboa, era feita do seguinte modo: « Meu pai desenhou umas plantilhas para 

cada cor e através de uma pistola foram distribuídas as cores sobre cada 

postal, trabalho este que eu e minha irmã realizávamos: um pintando à pistola 

e o outro enchendo de ar uma peça cilíndrica. Depois de coloridos, os postais 

eram esmaltados a calor.» 

E sobre a evolução do processo de produção, Rodolfo Passaporte conta ainda: 

«A fabricação de postais inicialmente era artesanal: impressão um a um e 

revelação segundo os postais que cabiam na couvete e que permitisse tirá-los 

desta, logo que estivessem no ponto. Mais tarde, quando o laboratório já 

estava fora do domicílio[ Rua Luciano Cordeiro], o meu pai desenhou uma 

impressora capaz de fazer dez postais de cada vez, mandando executar esta 

impressora a um carpinteiro»  



Ainda sobre o processo de impressão, Rodolfo Passaporte conta em termos 

mais ou menos empíricos que: « Como cada cliché apresentava diferenças de 

absorção de luz, meu pai,  pacientemente, ia procurando a mesma igualdade 

de luz, colando papéis vegetais recortados, sobre uma outra folha maior de um 

papel vegetal que iria ficar sobre um  vidro existente na impressora,  onde eram 

colocados os clichés de vidro e as  lâmpadas de luz. Chamávamos a este 

trabalho “ formar uma prancha “, que era numerada para futuras utilizações. 

Era pois à força da paciência de meu pai, e de muitas experiências de 

impressão e revelação que era feita a edição dos postais.» 

António Passaporte era extremamente exigente com o seu trabalho, não 

confiando a ninguém a realização de certas operações, lembrando o seu filho 

que «os clichés eram revelados por ele, pois não confiava em ninguém. Era ele 

que os  lavava depois de saírem do fixador, um a um, em água corrente e com 

ajuda de um algodão para evitar riscos. Os postais impressos tinham de levar 

muitas águas, para que depois não ficassem amarelos. Eram as empregadas 

que faziam isto. Quando ele descobria que existia uma má lavagem ou que a 

esmaltagem não era correcta, voltava tudo para a água .Outra das formas que 

usava para ver se a lavagem estava correcta, era molhando um dedo na água 

na última lavagem, e chupando este para sentir se ainda estava salgada. Foi 

graças a este rigor que ainda hoje se encontram postais em boas condições. 

O processo de esmaltagem usado por A. Passaporte revestia-se de 

características muito próprias, sendo efectuado sobre um vidro de fabrico belga 

que, segundo Rodolfo Passaporte, era o vidro sem qualquer defeito, e colocado 

sobre uma mesa inclinada. Segundo o testemunho de seu filho, « o vidro era 

passado com uma esponja molhada com um líquido verdoso, composto por fel 

de boi e umas gotas de formol, tudo diluído em água. Colocados os postais 

com a imagem sobre o vidro, sobrepunha-se-lhe uma folha de papel de jornal 

ou um mata-borrão e com um rolo ou outro objecto contendo uma borracha rija 

retirava-se o líquido. Este sistema, desconhecido em Portugal, permitia um 

brilho impecável e ao mesmo tempo economia de electricidade. » 



Face ao elevado número de encomendas que o prendiam longas horas ao 

laboratório, António Passaporte fotografava aos fins de semana, tendo 

percorrido todo o país, no seu carro (inicialmente um Austin verde azeitona, 

depois um Ford Anglia vermelho e branco, depois um Opel Record e finalmente 

um Datsun 1200), onde levava todo o material fotográfico necessário, 

nomeadamente um tripé-escada que tinha mandado fazer e que lhe permitia 

fotografar de qualquer ponto. A sua capacidade inventiva levou-o também a 

adaptar o próprio carro por forma a poder subir para o tejadilho e ali montar o 

tripé normal. O seu filho Rodolfo, que o acompanhou com frequência, conta 

que o seu entusiasmo e empenho por encontrar sempre o melhor ângulo, ou a 

melhor composição, o levavam a trepar por beirais, telhados, torres de igreja, 

sem olhar a perigos, com a mala de clichés ao ombro e máquina pendurada ao 

pescoço. 

Não tendo tido qualquer acidente de trabalho, não deixou contudo de viver 

situações pitorescas, como  aquela que viveu na Praia da Ericeira, durante a 2ª 

Guerra Mundial, em que foi preso pela G.N.R. por suspeita de estar a fazer 

fotografia de espionagem. Pelo que veio a saber mais tarde, a população 

confundira o seu tripé com uma arma automática... 

Realizou a última reportagem completa de uma cidade na Covilhã, no Inverno 

de 1961, limitando-se a partir dessa data a fotografar os Palácios Nacionais.  

Com o advento do postal impresso a cor, mudou o seu processo de produção, 

não conseguindo, porém, fazer frente à concorrência, sobretudo a partir de 

1965, data em que surgiu um movimento de fotógrafos liderado pelo editor do 

Porto, Perpétuo Socorro, que conseguiu baixar o preço de revenda do postal. 

Recusando-se a acompanhar a descida do preço, afastou-se progressivamente 

da produção, passando a dedicar-se a escrever as suas memórias da Guerra 

Civil de Espanha e a investigar a história da sua família, nomeadamente as 

origens de seu avô António Pedro Passaporte. Évora e os seus primeiros 

ascendentes ocuparam os seus últimos anos de vida. 

A Câmara Municipal de Évora, em 1996, comprou a seu filho Rodolfo 

Passaporte 412 negativos, na sua maior parte em vidro, aquisição que foi 



complementada em Abril de 2000 com a aquisição de 33 negativos de José 

Pedro Braga Passaporte. 

Estes negativos estão organizados em duas colecções - José Pedro Braga 

Passaporte e António Passaporte - que integram o acervo do Arquivo 

Fotográfico Municipal de Évora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVORA  NAS IMAGENS DE ANTÓNIO PASSAPORTE 
 

O conjunto de imagens da cidade de Évora expostas reportam-se na sua maior 

parte à década de quarenta. São paisagens urbanas, privilegiando 

monumentos e aspectos patrimoniais, complementadas com um conjunto de 

imagens etnográficas do Alentejo. 

Nestas fotografias respiram a cidade, a planície e alguma da gente que Vergílio 

Ferreira tão bem caracterizou na sua obra Aparição: Évora , cidade branca 

como uma ermida [para onde] convergem os caminhos da planície como o 

rasto da esperança dos homens.[…] Uma cidade fantástica [que se ergue] 

imaginada, numa geometria árida de superfícies lisas.»  

Percorrendo o olhar pelo conjunto de fotografias expostas é possível descobrir 

e começar a vislumbrar uma cidade estranha, que para alguns seria  uma 

cidade morta de arcadas desertas, enquanto que para outros uma cidade 

fantástica, de velhos criados de lavoura de blusas de xadrez, com as pontas 

atadas à frente, de campaniços de pelico vindos das herdades,  semeada de 

lavradores em “dia de porcos”, de damas  que nunca se viam nas ruas, a 

cidade de um tempo em que no Café Arcada se compravam e vendiam porcos 

às varas, palha aos “vagons” ou toda a cortiça de um montado, e onde criar 

sociabilidades era um milagre e onde qualquer iniciativa cultural era abafada de 

desprezo e de banha.22  

Imagem a imagem, a cidade vai-se-nos descobrindo, ora através dos seus 

aspectos mais formais, ora através do seu quotidiano. Aqui, a estrada do 

Redondo, deixando para trás a cidade banhada de sol, ali o labirinto de ruas ao 

pé da Sé, mais além uma colina salpicada de casas brancas, donde parecem 

subir vozes anónimas de gente, logo depois dois soldados posam atrevidos 

junto ao Palácio de D. Manuel recentemente reconstruído, encaminhando-se 

talvez para um mercado matinal de domingo, onde aldrabões fecham um 

círculo de atenção, impingindo o seu vigário…(V.Ferreira, op. cit.) e mais além 

                                                 
22 Ferreira, Vergílio, Aparição, [1959], 1994,Bertrand Editora,Venda Nova. 



ainda o descampado do Rossio, um rossio em que se ia aprender a andar de 

bicicleta e a jogar futebol. 

A cidade de um tempo em que na Praça do Giraldo meia dúzia de táxis 

estacionados, lavados, brilhantes e torrando ao sol, aguardavam uma chamada 

através do telefone montado sob um dos arcos da Praça, possivelmente para ir 

buscar um qualquer passageiro à estação do caminho de ferro. Uma cidade 

pachorrenta, quase sem trânsito, em que os arcos da Praça do Giraldo ou da 

Porta Nova eram esplêndidos para as fintas de uma rapaziada que brincava às 

escondidas entre as suas colunas. Uma cidade nalguns casos já desaparecida, 

já transformada na sua fisionomia arquitectónica, como no caso do Largo das 

Portas de Moura, em que ao mesmo tempo que a carroça deu lugar ao 

automóvel , o Palácio do Farrobo e o Convento do Paraíso se transformaram 

em Palácio da Justiça. 

É um tempo em que a população da cidade intra-muros, o seu centro histórico, 

atinge o máximo de sempre: 18559 habitantes. Mas é também nesta década de 

40’ que ocorre o primeiro grande crescimento referenciado neste século. A 

mecanização da agricultura, gera um excesso de mão-de-obra rural que migra 

para Évora à procura de emprego. É o período do nascimento do “clandestino”, 

que se traduz, só nesta década, pela construção de 1400 fogos, que repetem 

na periferia da cidade as características urbanísticas e arquitectónicas das 

aldeias alentejanas. São “bairros” onde vive uma povoação de origem rural, à 

procura de emprego, sem água, sem luz, sem esgotos e que, obviamente, os 

postais turísticos de António Passaporte não mostram. 

Uma cidade que, tal como no tempo de seu pai, reprimia a mendicidade e 

ocupava os desempregados em obras camarárias, repetindo meio século 

depois, as mesmas soluções. Calcetamento e construção de estradas em 

diversos locais – Praça 1º. de Maio ( então Praça 28 de Maio), estrada das 

Alcáçovas, Largo junto à Sé -  são exemplos de algumas das obras promovidas 

para ocupar mão-de-obra desempregada e minimizar tensões e conflitos 

sociais, ao mesmo tempo que é publicado um novo Regulamento da 

Mendicidade… 



Por detrás das imagens idílicas de ceifeiras em animado bailarico campestre no 

intervalo do trabalho, está uma época de forte resistência dos trabalhadores 

rurais alentejanos, de greves e lutas por melhores salários que culmina em 

1945 com a morte de  Germano Vidigal. 

A elaboração do primeiro Plano de Urbanização de Évora por Etienne de Gröer 

(1940-1945) lançava as bases do desenvolvimento futuro da cidade, ao mesmo 

tempo que procurava conservar a fisionomia do seu centro histórico, dos seus 

monumentos e praças de Cidade Museu, retratada a preto e branco nos 

postais de António Passaporte. 

 É um tempo de grandes obras: projecção da zona de urbanização nº.1, a 

primeira zona de expansão controlada fora das muralhas, restauro do Palácio 

de D.Manuel, remodelação do Jardim das Canas, demolição do Convento do 

Salvador e edificação do actual edifício dos C.T.T., abertura da Rua de 

Olivença e alargamento da Rua do Salvador, recuperação do Convento de Sta 

Clara e adaptação a Escola Industrial e Comercial, início da remodelação do 

Largo das Portas de Moura com a consequente demolição do Convento do 

Paraíso e do Palácio do Farrobo, à altura Quartel dos Bombeiros.  

É um tempo em que alguns dos valores patrimoniais do centro histórico, 

nomeadamente alguns dos seus últimos grandes conventos, são sacrificados 

para construção de alguns grandes edifícios - sede de organismos 

administrativos.  

O Grupo Pró-Évora questiona, pressiona, invoca o Plano Gröer para travar o 

desaparecimento de alguns valores patrimoniais, nomeadamente o Convento 

do Paraíso. Nem sempre consegue fazer valer a sua voz, mas nalguns casos 

triunfa: após várias vicissitudes, o busto de Florbela Espanca é inaugurado no 

Jardim Público. 

António Passaporte, que certamente não terá perdido os contactos com a sua 

cidade natal, fotografa, fotografa uma cidade que ainda é a da  sua infância, 

mas que nalguns casos começa  a desconhecer: a mundana Brasserie23 do 

                                                 
23 Um dos mais antigos cafés eborenses, situado sob as arcadas da Praça do Giraldo, no local onde hoje 

funciona o Banco Português do Atlântico., e que encerrou nos inícios da década de 40’. 



tempo de seu pai encerra as portas e poucos metros acima abre o Café 

Arcada; a fonte que na sua infância estava em frente do Teatro Garcia de 

Resende decora agora o largo de Aviz24; no antigo Convento de Sta Catarina, 

em ruínas, abre uma cine-esplanada;25 os bancos que existiam na Praça do 

Giraldo desapareceram e o tabuleiro foi encurtado para dar lugar ao 

estacionamento dos táxis; do outro lado da antiga Livraria Souza, agora Livraria 

Nazareth, estão as instalações dos grandes Armazéns do Chiado; na antiga 

cerca do Palácio do Amaral ( Rua do Menino Jesus), onde na sua infância 

farrobistas e bugalhões26 se degladiavam, estão agora os depósitos para 

abastecimento de água à cidade.  

Á memória vêm-lhe recordações de infância, da partida para África, do tempo 

de repórter das Brigadas Internacionais. Um dia, quando os postais e as 

fotografias lhe deixarem tempo livre, irá escrever as suas memórias e, face a 

antigos retratos, comentará em silêncio: Eu não dei por esta mudança,/ Tão 

simples, tão certa, tão fácil;/Em que espelho ficou perdida/A minha face?27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 No início da década de 30’ a autarquia procedeu ao arranjo do Largo de Aviz, tendo então sido 

transferida a fonte que estava no Largo Joaquim António de Aguiar ( Jardim das Canas) para aquele local. 
25 O Éden-Esplanada situava-se no local onde hoje está o edifício de Santa Catarina, tendo fechado ao 

público em meados de 80’. 
26 No início do século, em Évora, eram frequentes as rixas entre Farrobistas e Bugalhões. Os primeiros 

eram os habitantes do Farrobo, isto é, a zona envolvente da Rua de Machede. Bugalhões eram os 

habitantes da zona norte da cidade, sobretudo da zona de S. Mamede. As rixas entre a rapaziada de um 

e outro lado costumava ocorrer, com mais frequência, na zona do Buraco dos Colegiais.  



OBJECTIVIDADE FOTOGRÁFICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA IMAGEM 
 

As páginas seguintes reproduzem um conjunto de provas fotográficas de José 

P. B. Passaporte e António Passaporte (Loty), efectuadas a partir dos 

negativos originais. As provas fotográficas do José P. B. Passaporte reportam-

se ao tempo da sua permanência em África (1911-1917), e as de António 

Passaporte correspondem à primeira série de postais ilustrados que executou 

na década de 40 sobre Évora e motivos etnográficos alentejanos.  

Tornou-se um lugar comum a afirmação de que uma imagem vale mais do que 

mil palavras. Neste sentido poderíamos ser levados a pensar que a sua 

simples exposição, ou consulta, contribuiriam para um melhor conhecimento do 

nosso passado histórico, o qual estaria clara e inequivocamente espelhado à 

sua  superfície. 

 Trabalhos no campo da antropologia visual têm vindo, porém,  a pôr em causa 

este aparente realismo fotográfico, e a questionar o seu papel de testemunho 

fiel da realidade. 

Não nos iludamos pois: as imagens não se comunicam imediata e directamente 

ao observador, e nem sempre levam vantagem sobre a palavra pela imposição 

clara de um conteúdo explícito e inequívoco. Citando Miriam Moreira Leite 

(Retratos de família, edusp),«[…] Na maioria das vezes, pelo contrário, calam 

segredos por detrás da manifestação do mais óbvio, retraem-se á 

comunicação, exigindo a contextualização, única via de acesso segura ao que 

possam significar.» 

Por outro lado, tem sido já por diversas vezes referido que a memória da 

imagem, não só difere da memória da palavra, como chega em alguns casos, a 

substituir a própria memória. Algumas pessoas não se lembram do que 

aconteceu, mas do retrato do que aconteceu.  

Neste contexto, é bom recordar que a fotografia é sempre uma redução e um 

arranjo cultural e ideológico do espaço geográfico, num determinado instante. 

Paralelamente, ela é também o ponto de encontro das contradições entre os 

                                                                                                                                               
27 Meireles, Cecília, Retrato em Obra Poética, 1967, Aguilar, Rio de Janeiro. 



interesses do fotógrafo, do objecto fotografado, do leitor e dos que estão 

utilizando a fotografia. Cada um deles verá de forma diferente a mesma 

imagem, pois o  acto de olhar é sempre o resultado de uma interacção entre as 

características do objecto e a natureza de quem o observa. 

O que se vê depende de quando e onde se está , ou seja, o que se vê é 

relativo à posição do fotógrafo e do observador no tempo e no espaço, e 

também da utilização social da fotografia quanto à questão estudada.  

Ao olharmos as imagens expostas poderíamos pensar que, por um momento, 

entrávamos na posse do conhecimento de uma dada época, de um dado 

espaço, de uma dada cidade, que delas emana. Mas as imagens que temos 

presentes são parcelares e parciais. A realidade, enquanto totalidade, é 

múltipla, complexa e até inimaginável, impossível, pois,  de reduzir a meia 

dúzia de imagens. Por maior que fosse o seu número, jamais elas poderiam 

completar o imenso puzzle de que é feito a sua totalidade. 

Torna-se, assim, olhar as fotografias seguintes, à luz de um determinado 

contexto, certos de que elas continuam a encerrar múltiplas mensagens, 

passíveis de outras tantas abordagens, que, esperamos, que venham a ser 

feitas por investigadores  de diversas especialidades. 

Este será também, sem dúvida, um dos objectivos do Arquivo Fotográfico da 

Câmara Municipal de Évora. 

 

 

Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes 

E roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. 

Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava 

Que rebentava daquelas páginas. 

 

“Os Mortos de Sobrecasaca”, 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

 


