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Para os crescidos…
Este momento bem disposto que o Arquivo Fotográfico de Évora nos proporciona é o resultado do empenho, da vontade 
e, acima de tudo, do talento de quem possui, e dá ao público, um conhecimento profundo sobre o mundo e a história da 
fotografia, e da importância que Évora tem nesta arte. Em torno da fotografia reuniram-se técnicos da Câmara Municipal de 
Évora e bons parceiros seus ligados, de uma ou outra forma, ao Património e à Educação, criando, com a qualidade de quem 
ama aquilo que faz, um espectáculo feito de herdeiros, quer dos famosos Bonecos de Santo Aleixo, quer do género de textos 
a que estes títeres e seus manipuladores e actores nos habituaram. Com uma qualidade que os revela como merecedores 
depositários de um património que importa tornar dinâmico, deste seu sonho se criarão outros sonhadores que ficarão, 
sem sombra de dúvida, pelo menos com vontade de saber mais sobre a fotografia e o seu mundo. Estão de parabéns os que 
sonharam este projecto, o concretizaram e proporcionam agora a graúdos e miúdos um momento divertido, de prazer e 
conhecimento feito. É com gestos de sonhadores como estes que vamos ajudando a melhorar Évora, cidade educadora. 
E também para os que ainda estão a crescer…
Apanhar uma imagem que nos pode escapar no momento e guardá-la para sempre deve ter sido o que quem inventou a 
fotografia quis fazer, não vos parece? Bom, de qualquer modo, quando os primeiros fotógrafos apareceram deve ter sido 
uma novidade tão grande que muita gente terá ficado embasbacada a olhar para eles… e elas! Este espectáculo divertido 
vai mostrar-vos isso mesmo: o que se terá passado, se calhar, em Évora quando cá se instalaram os primeiros fotógrafos e 
cá deixaram, como podem ver no Arquivo Fotográfico, tantas e tantas fotografias. 
O espectáculo de títeres, nome que se dá também a estes bonecos tão animados, fala-vos de maneira muito cómica de 
temas muito a sério do mundo da fotografia. Divirtam-se e fiquem a saber, para além de tudo o que aqui aprenderem, 
que os grandes homens e mulheres que sonharam um dia com coisas que podiam ser inventadas, com trabalho, estudo, 
bons parceiros e muita imaginação, conseguiram transformá-las em realidade.  Bom espectáculo e continuem a sonhar 
também!  

[PARA OS CRESCIDOS E PARA OS QUE AINDA ESTÃO A CRESCER...]

A Vereadora do Pelouro da Cultura

Cláudia Sousa Pereira
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Para além da crise económica e do cenário de devastação provocado pelas invasões francesas de 1808 
e por um longo período de guerra civil entre absolutistas e miguelistas, Évora era, em 1839, uma cidade 
culturalmente estagnada e com o seu património construído e artístico em fase de progressivo abandono 
e degradação.
A cidade mantinha-se nos limites da sua muralha medieval e a extinção das ordens religiosas, em 1834, 
começava já a reflectir-se na degradação de alguns conventos, na sua utilização profana, ou até mesmo 
na sua demolição - caso do Convento de S. Domingos.
Ao mesmo tempo que se assistia à ascensão de uma nova burguesia com gostos e costumes diferentes, 
iniciava-se o desenvolvimento de uma consciência crítica e de defesa patrimonial, sendo de referir o 
papel pioneiro de uma primeira geração de intelectuais (Cunha Rivara, Joaquim Filipe Soure e Augusto 
Filipe Simões, entre outros) - que, até 1880, se irá preocupar com a defesa do património eborense.
Dotada de caminho de ferro a partir de 1863 e com uma localização geográfica privilegiada, a cidade 
estava muito mais aberta ao exterior do que se poderia pensar, pelo que só assim se poderá explicar 
que, em 1844, cinco anos após o registo da invenção da fotografia, já aqui se conhecesse o invento 
revolucionário a que alguém chamara espelho com memória…

Breve preâmbulo
[Évora no tempo da invenção da fotografia]

Vista geral de Évora (aguarela), 1861
Autor: J.L. Esquível
Proprietário: A. Pestana de Vasconcelos



Mestre Salas lendo o Districto d’Evora (Cena I)
Foto: António Carrapato
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Inspirada na expressão artística dos famosos “títeres” alentejanos, a Divisão de Assuntos Culturais/Arquivo 
Fotográfico, em colaboração com o marionetista Manuel Dias, e com o apoio da Divisão de Gestão e Equipamento 
de Acção Educativa da CME e dos actores da Companhia dos Bonecos de Santo Aleixo concebeu, enquanto 
projecto educativo, um espectáculo de marionetas no qual é feita uma breve resenha dos momentos e figuras 
mais ligadas aos primeiros anos da chegada da fotografia a Évora.
Tradicionalmente, sobretudo durante o séc. XIX, os marionetistas, na generalidade dos casos, foram vistos 
como feirantes, facto que se ficou a dever em grande parte ao contexto onde decorria a maior parte das suas 
representações: feiras, tendas ambulantes, itinerância de terra em terra.
Curiosamente, muita desta realidade encontra paralelismo nos primeiros anos da fotografia: primeiro, os 
daguerreotipistas viajantes, depois os fotógrafos itinerantes com os seus carros-estúdio, tendas ou aluguer de 
pequenos espaços para instalação de rudimentares estúdios temporários. Uns e outros foram, até cerca de 1880, 
o principal meio de difusão da então recente descoberta.
Uniam ainda fotógrafos e titeriteiros a inexistência de luz eléctrica e consequente dependência das condições 
atmosféricas, o alojamento em estalagens e a partilha de caminhos longos, inseguros e tortuosos.
Provável terá sido, pois, o encontro entre uns e outros em humildes estalagens, e podemos, assim, imaginar 
o “espanto” dos humildes titeriteiros face àquela nova descoberta que fixava rostos e paisagens em chapas 
espelhadas ou em vidros cortados, mesmo ali, à sua frente. Era um tempo de grandes revoluções, de grandes 
inventos, de homens sonhadores…
Nada mais natural, então, do que juntar uns e outros como veículo de um projecto educativo – Fotógrafos, Títeres 
e outros Sonhadores - através do qual se pretende contribuir para um aprofundamento da cultura fotográfica do 
grande público e para a preservação de uma memória cada vez mais ténue… 

[Um projecto educativo em torno da história da fotografia]
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[Um projecto inspirado nos tradicionais Bonecos de Santo 
Aleixo]

Assim, tendo por base algumas das figuras típicas dos Bonecos de Santo Aleixo, Padre 
Chanca, Mestre Salas e sua prima Virgininha, introduzimos num texto narrativo original 

alguns dos primeiros fotógrafos chegados a Évora e que, por um motivo ou por outro, foram 
marcantes na história da fotografia local – Ulisses d’Oliveira, um dos primeiros fotógrafos 

viajantes a fixar-se com regularidade na cidade; Jean Laurent, exemplo carismático da 
passagem pela cidade dos grandes fotógrafos estrangeiros que até aqui se deslocaram para 

retratar os monumentos mais emblemáticos; Maria Eugénia Reya Campos, que se intitulava a 
1.ª mulher photographa portuguesa, exemplos a que juntámos as figuras de José António Barbosa 

(vindo de Setúbal e radicado em Évora em finais do séc. XIX), José Pedro Passaporte (Photographo 
da Casa Real), Ricardo Santos, vindo de Lisboa e o primeiro a construir um estúdio fotográfico de raiz 

em Évora, na Rua de Avis, n.º 24.
A estas figuras acrescentámos, como elos de ligação à cidade e ao seu tempo, António Filipe Simões, director da 

Biblioteca Pública de Évora e intelectual brilhante; José Maria Ramalho Perdigão, um dos mais abastados lavradores 
de Évora, responsável pela construção de alguns grandes edifícios da cidade oitocentista, nomeadamente do hoje 
vulgarmente conhecido Palácio Barahona e do Teatro Garcia de Resende; ou a irmã Maria Ludovina do Carmo, 
última freira do Convento de Santa Clara, que representa o paradigma do fim de um velho mundo e de toda a 
reconversão urbanística dos antigos Conventos da cidade, no seguimento da extinção das ordens religiosas em 
1834.

Padre Chanca
Foto: António Carrapato



8 Construção de marionetas (os pés)
Foto: Manuel Dias
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Em 1977, Mestre António Talhinhas, último bonecreiro tradicional que trabalhou com os Bonecos 
de Santo Aleixo durante mais de 40 anos, iniciou o processo de transmissão da sua “arte” aos 
actores da Escola de Formação Teatral do então Centro Cultural de Évora, hoje CENDREV.
Integrava esse grupo inicial, para além de alguns dos actores que hoje fazem parte da Companhia 
dos Bonecos de Santo Aleixo, um jovem cenógrafo, também bonecreiro: Manuel Dias. 
Foi neste âmbito, e tendo em conta a sua ligação inicial aos Bonecos de Santo Aleixo, que a 
Câmara Municipal de Évora o convidou a coordenar artisticamente o projecto educativo 
Fotógrafos, Títeres e outros sonhadores.

[Estória da construção de um espectáculo]
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Assim, Manuel Dias coordenou a transformação do carro laboratório de Jean Laurent  em espaço cénico inspirado 
no retábulo dos Bonecos de Santo Aleixo. O espaço de representação foi adaptado ao modelo tradicional, 
obrigando à eliminação de alguns elementos, face aos constrangimentos do carro que, para além de ser uma área 
delimitada nas suas 6 faces (uma caixa), era de dimensões mais reduzidas. 
A cena manteve as quatro aberturas: duas ao fundo e duas à frente, por onde entram todos os actores, à excepção 
da irmã Maria Ludovina do Carmo que, tal como nos Bonecos de Santo Aleixo, enquanto “actriz” do céu, entra 
pelo alto. O “chão” da cena de configuração trapezoidal foi pintado como um tabuleiro de xadrez, com quadrados 
vermelhos e brancos. A boca de cena manteve a delimitação da cortina de fios e foi fechada por cortina de pano 
com padrão de cariz popular. 
Os cartões/cenário, tradicionalmente interpretando de forma naif os locais onde se desenrola a acção, foram 
substituídos por reproduções digitais de fotografias originais do séc. XIX, posteriormente aguareladas, para serem 
cromaticamente mais atractivas.
A área disponível na carrinha obrigou a que os cartões tivessem que ser adaptados de forma a criar espaços de 
circulação aos bonecos, tendo sido adossados a duas grades de madeira laterais e à “parede” do fundo da cena.
Manteve-se ainda o sistema de cortinas laterais para ocultar o espaço de trabalho dos manipuladores, bem como 
a iluminação a candeia de azeite de duas bicas, fixada na parte superior do quadro da cena.. 
Foram mantidas as 2 caixas de transporte dos Bonecos de Santo Aleixo, acrescentando-se mais uma terceira, face 
às dificuldades e constrangimentos do espaço de manipulação. 

O espaço cénico

Estúdio de Ulysses d’Oliveira (Cena III)
Foto: Inês Balsa
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Marionetas em construção

Foto: Manuel Dias
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A construção das marionetas

Relativamente aos bonecos, Manuel Dias não optou pela sua reprodução: inspirado na sua imagem tradicional, 
(re)interpretou-a e criou novas marionetas, mantendo o sistema de varão.
Os materiais utilizados foram, para a cabeça, barro modelado, seguido de cópia em gesso, donde foi retirada a 
forma definitiva em látex, posteriormente pintada com tintas acrílicas. O tronco foi construído em cortiça, tal 
como os originais, e os membros, articulados, em madeira forrada com esponja. As mãos foram feitas em pele, 
tendo no interior uma lâmina de metal para lhes dar expressão. Tal como nos originais, os bonecos não rodam a 
cabeça, movimentando apenas o corpo articulado.

A construção das marionetas: esculpindo o corpo; moldando o barro; pintando as cabeças em silicone; colocando os membros articulados; a 
marioneta pronta a ser vestida.
Foto: Manuel Dias
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O arame é fixo, tal como nos bonecos originais, na parte superior da cabeça e quase todos os personagens 
passaram a ter um arame suplementar acopulado a um dos braços, o que permite imprimir maior expressividade 
à sua manipulação.
A fisionomia dos bonecos foi desenvolvida em torno de 2 abordagens: no caso dos personagens Mestre Salas, Padre 
Chanca e Virgininha, mantendo a fisionomia tradicional, mas utilizando o desenho para uma maior aproximação 
ao real, transformando-os em figuras mais humanizadas. Nos restantes personagens, quando havia fotografias 
das figuras reais, Manuel Dias desenhou a fotografia, (re)desenhou o que seria a sua expressão na técnica dos 
bonecos tradicionais  e, a partir de um desenho intermédio, encontrou a solução final. Nos casos em que não foi 
possível encontrar fotografias das figuras reais - Ulisses d’Oliveira, Maria Eugénia Reya Campos e Ricardo Santos 
- a partir de uma reflexão colectiva com a equipa do projecto, imaginou o seu aspecto, à luz do conhecimento da 
sua personalidade, evidentemente com grande grau de subjectivismo.
Quanto à dimensão, os novos bonecos balizam-se pela medida máxima dos originais (Padre Chanca), à excepção 
de José Pedro Braga Passaporte que, por se saber que era muito baixo, se optou por ser de menor dimensão. 
Padre Chanca respeita a tradição e por isso tem uma cabeça maior.
No que toca ao guarda-roupa, manteve-se o figurino das 3 figuras matriciais e, no caso das restantes personagens, 
foram desenhados outros a partir de fatos de época.
A música seguiu o género popular das saias alentejanas, tendo sido composta uma letra original que 
posteriormente foi gravada, face à impossibilidade de dar resposta interna ao acompanhamento ao vivo em 
todos os espectáculos.

A pintura das cabeças a partir dos desenhos
Foto: Manuel Dias
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Sinopse 

[SINOPSE DO ESPECTÁCULO]



Jean Laurent e o seu carro-laboratório
Foto: António Carrapato
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O espectáculo divide-se em 5 cenas, organizadas cronologicamente, mas com 
individualidade e autonomia narrativa, abordando-se em cada uma delas 
momentos marcantes da história da fotografia local. O texto escrito foi inspirado 
na linguagem e estilo dos Bonecos de Santo Aleixo, procurando respeitar a 
personalidade de três bonecos tradicionais – Padre Chanca, Mestre Salas 
e prima Virgininha – e, no caso das outras figuras, tentando reproduzir o 
que seria a personalidade de cada uma delas, à luz do conhecimento 
histórico que possuímos, ou que o momento económico, político, 
cultural e social em que viveram permite intuir.
Assim, ao irreverente e popular homem do povo, Mestre Salas, ao 
respeitável Padre Chanca e à atrevida e maliciosa Virgininha, 
associámos o carismático aventureiro judeu Ulisses Viejo Bueno 
d’Oliveira, o internacional e conceituado Jean Laurent (o francês 
de Madrid…), a determinada e empreendedora pioneira Maria 
Eugénia Reya Campos, o esperantista e fotógrafo comercial José 
António Barbosa, o monárquico José Pedro Braga Passaporte, 
Photographo da Casa Real, e o republicano e profissional conceituado Ricardo 
Santos. Augusto Filipe Simões, Irmã Maria Ludovina do Carmo e José Maria 
Ramalho Perdigão asseguram o elo de ligação à cidade e à sua vivência no 
tempo em que decorre a acção.

Ricardo Santos
Foto: António Carrapato

[Sinopse do espectáculo]



Na Cena I procura-se recriar o espanto e admiração que a chegada dos primeiros fotógrafos a Évora terá provocado, 
num tempo em que o encerramento dos conventos e o seu abandono começa a colocar em perigo o património 
arquitectónico eborense. Padre Chanca e Mestre Salas lêem o Districto d’Evora, comentam a vida da cidade e a vinda 
dos primeiros daguerre…, da guerra (?), daguerreotipistas, tropeçando na articulação de um termo totalmente novo.
Os cenários, reproduções de fotografias da época, recriam a ambiência da Praça do Geraldo, num tempo em que o 
tabuleiro ainda não tinha sido construído e o piso era em terra batida. Por isso, Mestre Salas limpa as botas na Fonte, 
para as libertar de toda aquela pózoada…
Na Cena II, a acção decorre na segunda metade do séc. XIX, mais especificamente em 1869, já no tempo do colódio 
húmido e da passagem de grandes fotógrafos estrangeiros pela cidade, atraídos pelos seus monumentos.
Na Acrópole, junto ao Templo Romano (ainda por desobstruir), à Sé e à Biblioteca Pública (de que era então director 
Augusto Filipe Simões), Jean Laurent, um francês radicado em Madrid, fotografa os monumentos e faz algumas vistas 
estereoscópicas. Sabe-se que este fotógrafo não só fotografou estes monumentos, como também algumas das peças 
existentes no Museu Cenáculo (integrado na Biblioteca Pública de Évora), bem como registou em estereoscopia a 
ermida de S. Brás, as Ruínas Fingidas do Jardim Público e a Torrinha Renascentista que rematava o fecho do Aqueduto, 
frente à Igreja de S. Francisco, dois anos mais tarde demolida.
Para efectuar o seu trabalho Jean Laurent fazia-se acompanhar de um carro laboratório, verdadeiro estúdio ambulante, 
o qual não podia deixar de intrigar Mestre Salas, verdadeiro olheiro da cidade…
Na Cena III, procurámos recriar a ambiência de um estúdio fotográfico na segunda metade do séc. XIX, os comummente 
designados estúdios com luz do norte. Os prolongados tempos de pose, a localização em locais altos e envidraçados, 
a moda das cartes visite, são invocados através da figura real de Ulisses d’Oliveira e dos populares Mestre Salas e  sua 
prima Virgininha. 
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Na Cena IV, situada temporalmente já na década de 1880, a ênfase é colocada na figura da 1.ª mulher photographa 
portuguesa, Maria Eugenia Reya Campos, que teve estúdio em Évora na Rua da Ladeira, 14, e que se sabe que 
fotografou a construção do Teatro Garcia de Resende. Para além desta photographa surgem em cena, no largo de 
S. Domingos (hoje Praça Joaquim António de Aguiar), o Padre Chanca e o lavrador José Maria Ramalho Perdigão. 
Através do diálogo entre estes personagens, tomamos conhecimento de novos processos fotográficos, bem como 
de algumas novidades e mexericos locais.
Na Cena V, situada na última década do séc. XIX, a acção passa-se na Praça do Giraldo, durante os animados 
festejos. Mestre Salas e Padre Chanca comentam a animação e beleza das decorações, feitas à veneziana, e vão 
cumprimentando os fotógrafos que por ali vão passando: Mestre Ricardo Santos, José António Barbosa e o amador 
José Pedro Braga Passaporte. Ao mesmo tempo que comentam a novidade dos postais ilustrados e das Kodaques, 
lamentam as demolições e o abandono dos monumentos eborenses, ao mesmo tempo que se regozijam pelas 
fotografias tiradas: os monumentos vão abaixo, mas ficam ao menos os seus retratos.

Ulysses d’Oliveira e Mestre Salas
Foto: António Carrapato





Fotógrafos, Títeres e Outros Sonhadores…

[GLOSSÁRIO ILUSTRADO]
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Augusto Filipe Simões (1835-1884) – Natural de Coimbra, formado em filosofia (1855) e em 
medicina (1860), veio para Évora em 1861 (ou 1863?), para ser professor no Liceu Nacional de Évora, 
mas só tomou posse em 1863, ano em que também foi incumbido de dirigir a BPE. Aqui permaneceu até 
1872.
Fica-se-lhe a dever a organização do Museu do Cenáculo, o restauro do Templo Romano, a reforma da Santa 
Casa da Misericórdia, a criação e dotação de um posto meteorológico e a beneficiação da biblioteca.
Em 1872 regressa a Coimbra, onde teve uma acção valiosa no Instituto de Coimbra e na Biblioteca da 
Universidade. Foi sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, da Associação dos Arquitectos 
Civis e dos Arqueólogos Portugueses e sócio efectivo do Instituto de Coimbra.

Cadeira de pose – Nos primeiros tempos da fotografia os tempos de pose eram muito prolongados, 
pelo que em todos os estúdios existia uma cadeira munida de um apoio de cabeça, para manter o cliente 
quieto enquanto posava. Os jornais da época descreviam de forma irónica as “cerimónias fotográficas” de 
então:
“ […] tende a bondade de vos sentar; não haveis de chegar a impacientar-vos. Muito bem: a vossa nuca 
inteiramente descançada n’este círculo de metal; essa perna sobre a outra; o braço direito estribado na 
banca; d’este modo podereis conservar-vos immovel por um terço de minuto, mas immovel com a mais 
perfeita immobilidade. Sem isso correríeis grande perigo de apparecerdes com quatro ou seis olhos, duas ou 
trez boccas, um rosto e meio, ou um nariz mais comprido do que todo o corpo. É o que torna extremamente 
difficeis os retratos das creanças e dos pássaros, e impossíveis os das dançarinas e dos doidos.”
Castilho, António Feliciano, in Revista Universal Lisbonense, Lisboa, Janeiro de 1845.
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Carro laboratório - Na época em que Jean Laurent exerceu a sua actividade, o processo 
fotográfico mais utilizado era o do colódio húmido. Os negativos eram de grande formato, o 
suporte em vidro, coberto com uma emulsão de colódio. As chapas deviam ser sensibilizadas 
imediatamente antes da tomada da imagem e reveladas antes do colódio secar. Face à 
dificuldade em fotografar fora de estúdio, os fotógrafos transportavam consigo um tenda ou um 
carro móvel, onde guardavam os produtos químicos necessários à sensibilização e revelação, 
a câmara fotográfica, o tripé, os clichés de vidro e toda uma parafernália de objectos de apoio: 
bancos, baldes, frascos… 

Carte Visite – Formato de fotografia patenteado pelo fotógrafo francês Disdéri em 1854. Com o 
formato aproximado de 9X6cm, as fotografias apareciam coladas em cartões com o formato de 
cartões de visita (daí o nome), constituindo uma verdadeira revolução no mundo dos retratos. 
A grande voga das cartes visite data dos anos 1858-1870, tendo todavia continuado até ao fim 
do séc. XIX.
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Colódio Húmido – O colódio húmido foi um processo inventado por Scott Archer em 1851 para fazer 
negativos em vidro.
As placas de vidro eram preparadas com uma solução de nitrocelulose, misturada com álcool e éter. O processo 
exigia preparar a placa e revelá-la enquanto estivesse húmida.
Pela velocidade do processo e pela estabilidade da emulsão, os fotógrafos de então aderiram rapidamente ao 
processo. 

Daguerreótipo – O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico que se tornou conhecido 
e utilizado por grande número de pessoas. A sua invenção foi anunciada em Janeiro de 1839, mas 
foi revelada apenas em Agosto desse ano, e deveu-se a um pintor e inventor francês, Louis Jacques 
Mandé Daguerre.
O daguerreótipo consiste numa imagem fotográfica que tem por base uma chapa de cobre coberta 
com uma camada de prata polida. As zonas claras são formadas por uma amálgama de mercúrio e 
prata, e as zonas escuras são apenas a prata polida que reflecte uma superfície negra.

A imagem é claramente perceptível quando é vista de modo a reflectir uma superfície negra, e nessa situação o observador vê 
um positivo; quando o daguerreótipo é observado de modo a reflectir uma superfície branca, a imagem aparece negativa, isto é, 
partes escuras surgem como claras e vice-versa.
O daguerreótipo era protegido dentro de um estojo com cobertura que, ao abrir, ajudava a criar a zona escura necessária à 
correcta leitura da imagem, pelo que o daguerreótipo permanece ainda hoje associado a esse característico estojo

Districto d’Évora – Jornal eborense fundado em Dezembro de 1866. O jornal, de carácter oposicionista, era bissemanal 
e redigido quase exclusivamente por Eça de Queirós, então com 20 anos de idade.
Este jornal fazia oposição ao “ Folha do Sul”, porta-voz da maioria governamental, sendo dirigido por Augusto Filipe 
Simões, director da Biblioteca Pública de Évora. O Districto d’Evora extinguiu-se em 1867, tendo, contudo, voltado a 
ser editado nos finais do séc. XIX e princípios do séc. XX, obedecendo a novas orientações editoriais. 
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Estereoscopia – Processo fotográfico que apareceu no início de 1850, que proporcionava a ilusão de relevo. A 
tomada de vista era feita com a ajuda de um aparelho, o estereógrafo, concebido para apanhar duas fotografias 
de um mesmo objecto, mas sob dois ângulos ligeiramente diferentes. Reveladas e depois coladas em cartões, 
essas duas imagens de pequena dimensão (cerca de 10x10 cm) eram então vistas com a ajuda de um aparelho 
binocular, permitindo assim ter a percepção de relevo. A moda das vistas estereoscópicas durou toda a segunda 
metade do séc XIX e continuou até ao período entre as duas grandes guerras do século passado.

Estúdio fotográfico – Os primeiros estúdios fotográficos surgiram anichados em terraços ou 
sótãos envidraçados, virados a norte, para permitir o máximo de horas de luz solar indirecta, e 
aos quais se tinha acesso através de escadas estreitas e íngremes. Pouco a pouco, estes estúdios 
foram sendo refinados, passando muitas vezes a ser precedidos de uma elegante sala de espera. 
O interior, de um luxo ostentatório, caracterizava-se por uma acumulação de objectos decorativos 
e cénicos que permitiam encenar as poses mais românticas. A estes estúdios contrapunham-se 
os ateliers familiares e artesanais dos fotógrafos de província.

Ferrotipia – Processo fotográfico tendo por suporte uma chapa de ferro lacada de negro e 
revestida de colódio. Foi muito aplicado nos retratos populares e foi utilizado durante muitos 
anos pelos fotógrafos ambulantes.
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Festas da Senhora do Ó – Várias eram as festividades que durante todo o séc. XIX se 
faziam em Évora: em honra da S.ª da Saúde ou de N.ª S.ª do Rosário, em Santo Antão; 
da Senhora da Ajuda, em Santa Clara; da Padroeira, no Calvário; da Senhora d’Aires, na 
Porta Nova; das Senhoras da Cabeça e da Natividade no Bairro do Farrobo (Rua Mendes 
Estevens e Rua de Machede), entre outras.
Sobre a Porta de Avis construiu-se, no séc. XV, a capelinha de N.ª S.ª do Ó, também 
designada por N.ª S.ª do Parto, para colocar a imagem da referida santa. As festas em 

honra de N.ª S.ª do Ó tiveram uma certa importância, especialmente desde a segunda metade do séc. XIX e até 
finais da década de 30 do século passado. Parece que as festas se realizavam sempre em Outubro, durando dois 
dias. Durante as festas havia animação popular desde a manhã até à meia-noite, havendo no largo de Avis fogo 
preso e música executada por uma, e às vezes duas, bandas que tocavam em cima de um coreto provisório. Todo 
o largo era iluminado à veneziana e decorria uma animada quermesse e venda de fogaças. Em 1894, segundo 
jornais da época, esta festa reuniu 6 000 pessoas.

Irmã Maria Ludovina do Carmo – Última freira do Convento de Santa Clara e da cidade de 
Évora que, tendo professado em 1833, faleceu a 9 de Maio de 1903.
A sua longevidade tornou-se motivo de anedotário popular. 
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Jean Laurent (n. 1816 - m. 1886) – Nasceu em França e, apesar de ter vivido e trabalhado em 
Madrid durante 43 anos, conservou a nacionalidade de origem
 Em 1856 abriu o seu estúdio em Madrid, na “Carrera de San Gerónimo, 39”, trabalhando 
inicialmente como autor de retratos. No ano seguinte, porém, já fotografava exteriores da cidade 
de Madrid e arredores.
Principal responsável pela criação da imagem da Espanha oitocentista a nível internacional, 
fotografou, com a ajuda de vários assistentes, paisagens e monumentos de quase toda a Península 
Ibérica.
Em 1869 deslocou-se pela primeira vez a Portugal, onde fotografou monumentos e paisagens, 

em Lisboa, Sintra, Mafra, Alcobaça, Batalha, Tomar, Coimbra, Porto, Braga, Guimarães, Setúbal e Évora. Nesta 
deslocação utilizou a sua carruagem-laboratório, que lhe permitia transportar o pesado equipamento fotográfico 
indispensável para preparar e revelar as placas.
A colecção das fotografias de Évora encontra-se em Madrid, no Instituto do Património Histórico Espanhol, 
compreendendo 16 negativos originais de vidro em colódio.

José António Barbosa (n.? - m.1955) - José António Barbosa, fotógrafo, trabalhou em Évora 
nos finais do séc. XIX, se bem que anteriormente tenha desenvolvido a sua actividade noutras 
cidades, nomeadamente em Setúbal (Largo das Almas, 32). 
Na década de 1900 residia na Rua do Cano, 69. Foi também esperantista (sócio n.º 188). 
Autor da maior parte das fotografias que integram o acervo da Colecção do Grupo Pró-
Évora, convivia com elementos da sociedade eborense esclarecida, nomeadamente com 
Henrique Freire, A. F. Barata e Evaristo Cutileiro. Efectuou diversos trabalhos de reportagem, 
nomeadamente de touradas em Arraiolos e na Azaruja. 
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José Maria Ramalho Dinis Perdigão (n.1830 - m.1884) – Abastado lavrador, vulgarmente 
conhecido por “ Ramalho de Évora”. A sua casa agrícola foi considerada a mais rica de todo o 
Alentejo e uma das principais do país. Mandou construir um importante palácio em frente ao 
Jardim Público (conhecido como Palácio Barahona), onde fixou residência. Foi casado com D. 
Maria Inácia Ramalho e um dos grandes impulsionadores da construção do Teatro Garcia de 
Resende. 

José Pedro Braga Passaporte (n.1877 - m.1933) – Fotógrafo eborense a quem foi concedida 
a distinção de Photographo da Casa Real em 1903. A partir desta data passou a dedicar-se 
exclusivamente à fotografia, tendo aberto um estúdio comercial na Rua do Paço (actual Rua da 
República), n.º 107. 
Monárquico convicto, após a proclamação da República partiu, em 1911, para África, onde 
abriu atelier próprio, primeiro em Benguela e depois em Moçâmedes.
Regressou a Évora em 1917, reabrindo o seu atelier na Rua Serpa Pinto, nº 21, 2.º, ali 
permanecendo pouco tempo. Anos mais tarde, junta-se ao filho António Passaporte em Madrid, 
onde vem a falecer.
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Maria Eugénia Reya Campos - Maria Eugenia Reya Campos auto-intitulava-se a primeira 
mulher fotógrafa portuguesa. 
Encontramos as primeiras referências a esta fotógrafa em 1871, sabendo-se que fotografa em 
Évora até 1882. O seu atelier de Évora situava-se na Rua da Ladeira, 14. A partir da data atrás 
referida, fixa-se em Lisboa, onde abre atelier, primeira na Calçada do Duque, 18, e depois na 
Rua de S. Lázaro.
A ela se ficam a dever as únicas fotografias conhecidas da construção do Teatro Garcia de 
Resende, para além de inúmeros retratos de personalidades locais.

Prova de albumina – Em 1849, o francês Blanquard-Évrard apresentou uma nova forma de 
tratamento do papel para impressão fotográfica. Cobriu a folha de papel com clara de ovo salgada, 
tornando-a brilhante como se tivesse sido coberta por verniz, e depois sensibilizou-a numa 
solução de nitrato de prata. As provas assim preparadas, as provas de albumina, reproduziam com 
grande pormenor os tons nas sombras e nas altas luzes, pelo que foi rapidamente aceite e, a partir 
de 1855, passou a ser o papel mais usado para a impressão de negativos de colódio húmido. O 
seu uso prolongou-se em todo o mundo até 1880, tendo começado a declinar a partir de 1895, 
se bem que tenha continuado a ser fabricado até à década de 1930.
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Ricardo Santos (n.1855 - m.1927) – Fotógrafo profissional que se fixou em Évora em 1886, no 
estúdio improvisado da Rua Ancha, 66, onde anteriormente operara Ulisses d’Oliveira. Era então 
considerado um dos melhores operadores de Lisboa, onde explorava o atelier Phoebus. Em 1892, 
abriu na Rua de Avis, n.º 24, um atelier fotográfico num edifício especialmente adaptado para 
o efeito, estúdio onde, um ano após a sua morte, se veio a fixar o conhecido fotógrafo Eduardo 
Nogueira.

Ulisses d’Oliveira - Ulisses Viejo Bueno d’Oliveira [Viejobueno], ou Ulisses d’Oliveira, supõe-
se que seja o mesmo fotógrafo que trabalhou temporariamente na ilha da Grande Canária 
em 1864. O mesmo “Ulisses” fazia-se já anunciar em 1862 na “Voz do Povo” do Funchal 
(Madeira).
Em Évora, a primeira notícia sobre este fotógrafo surge em 1867 ( Perseverança, 1.º Anno, n.º 
2, 17 de Novembro de 1867). O seu primeiro local de trabalho foi no extinto Convento de S. 
Francisco, passando posteriormente para a Rua Ancha (actual rua João de Deus), n.º 64 [e/ou 
66], tendo estado em Évora com regularidade até 1886.

Jean Laurent fotografa monumentos de Évora (Cena II)
Foto: Inês Balsa
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Carro laboratório de Jean Laurent

Foto: António Carrapato
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Desenho e molde da cabeça de Ulisses d’Oliveira
Foto: Manuel Dias
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Marionetas em construção
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