


Democracia em cartaz
Há 40 anos, nas vésperas do 25 de Abril, Portugal era um país 
extemporâneo, onde rara era a família que não tinha alguém a 
combater em África, a expressão pública de opiniões contra o re-
gime era reprimida, os partidos políticos eram proibidos, os líderes 
oposicionistas estavam exilados, os sindicatos fortemente contro-
lados, a greve proibida, o despedimento facultado e a vida cultural 
fortemente atentada.

O Município Eborense, no intuito de comemorar o movimento ge-
rado a 25 de Abril de 1974, assinalou, anualmente a data através 
da edição de um cartaz, coleção que hoje serve de mote à pre-
sente exposição.



//Cronologia dos acontecimentos

1975 – Urbanização da Quinta da Cruz da Picada

1976 – Plano de Expansão da Zona Oeste de Évora

1977 – Plano de Pormenor do Bairro dos Canaviais

1978 – Plano de Pormenor do Bairro da Comenda e Bacelo dos Pretos

1979 – Regulamentação sobre Mercados e Venda Ambulante

1980 – Infraestruturas do Bairro do Bacelo

1981 – Obra da rede de esgotos – Quinta da Vista Alegre

1982 – Adutora do Monte Novo

1983 – ETAR de Nossa Senhora de Machede

1984 – Adesão da Câmara Municipal de Évora à Associação Nacional de Municípios Portugueses

1985 – Aquisição dos Vidrões

1986 – Classificação de Évora a Património Mundial

1987 – 1º Circuito Ciclista das Muralhas – Património Mundial

1988 – Adjudicação do Sistema Informático para a Câmara Municipal de Évora

1989 – Inauguração dos Circuitos Turísticos – Roteiro Megalítico

1990 – Cedência de lotes à CHE Habitévora para construção de 60 Fogos na Horta das Figueiras

1991 – Cedência de terreno para construção da Sede do Grupo Desportivo e Cultural de Nossa 
Senhora da Tourega

1992 – Aquisição de parcela de terreno – Bairro Sanches de Miranda – construção da Variante à 
Zona Desportiva

1993 – Adjudicação do projeto do Terminal Rodoviário

1994 – Pavilhão Polidesportivo – Universidade de Évora no Bairro de Nossa Senhora da Saúde 

1995 – Cedência de terreno para construção de Centro de Convívio à Associação de Reformados e 
Idosos de Torre de Coelheiros

1996 – Proposta de Reestruturação Administrativa das Freguesias da Sé e S. Pedro

1997- Programa Municipal de Reabilitação de Fogos

1998 – Protocolo de descentralização de competências da Câmara Municipal para as Juntas de 
Freguesia

1999 – Plano Estratégico Cultural do Concelho de Évora

2000 – Sistema Integrado de Transportes e Estacionamento de Évora

2001 – Revisão do Plano Diretor Municipal – aprovação dos Planos de Urbanização das Freguesias 
Rurais

2002 – Programa Municipal de Atribuição de Subsídios aos Agentes Sociais do Concelho

2003 – Proposta de criação do Cartão Social do Munícipe Idoso e sobre o Projeto de Regulamento 
do Cartão Social do Munícipe Idoso

2004 – Recuperação e restauro do Convento de Nossa Senhora dos Remédios

2005 – Protocolo de colaboração entre o Município de Évora e a PT Acessos de Internet WI-FI, SA.

2006 – Remodelação e Modernização do Mercado Municipal de Évora

2007- Acordo de colaboração com vista ao fornecimento de refeições escolares aos alunos que 
frequentam os estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do Ensino Básico do 1º ciclo, da Rede 
Pública do Concelho

2008- Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade

2009- Escola EB1/JI do Bacelo

2010 – Implementação de Estratégia de Évora Cidade Educadora

2011- Inauguração do Posto de Carregamento MOBI.E

2012- Escola EB1/JI dos Canaviais

2013- Eleições Autárquicas



//Cronologia dos acontecimentos

Na presente exposição foi exposta documentação que nos ajudou a refazer os momentos do 25 
de Abril em Évora. pelo que na primeira reunião de Câmara, pós 25 de Abril foram referidos os 
acontecimentos ocorridos e a forma ordeira pela qual o movimento decorreu.

//Cronologia dos acontecimentos

A 26 de Julho de 1974 a 1ª Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Évora, presidida pelo 
Arquiteto Manuel Tierno Bagulho, apresenta as bases metodológicas do trabalho que visa encetar, 
bem como o Comunicado a emitir à população.



Presidente da primeirra Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Évora
Fonte: Fernando Bagulho



//Cronologia dos acontecimentos

As primeiras Eleições para a Assembleia Constituinte decorreram da melhor forma e a Câmara 
Municipal de Évora congratula-se pelo civismo de todos quantos participaram nas comissões de 
Recenseamento Eleitoral, pelo que presta o seu agradecimento.

//Cronologia dos acontecimentos

A revolução de Abril teve também a sua repercussão na toponímia da cidade, conforme podemos 
analisar na Ata de 4 de Outubro de 1975.



//Cronologia dos acontecimentos

O Arquivo Municipal de Évora preserva correspondência recebida e expedida da época do 25 de Abril e escolheu entre 
ela a que lhe pareceu mais relevante. Assim, podemos constatar como a Inspeção-Geral das Actividades Económicas 
felicita a Câmara Municipal de Évora pela tomada de posse.

//Cronologia dos acontecimentos

Na sequência da descolonização a Comissão Executiva felicitou a Presidência da República pela independência das 
colónias em África.



//Cronologia dos acontecimentos

O poder autárquico propõe estabelecer curta colaboração entre si, o que podemos constatar pela proposta feita 
pela Câmara Municipal de Arraiolos que propõe colaboração entre Comissões Administrativas das várias Câmaras do 
Distrito.

//Cronologia dos acontecimentos

12 Anos depois da Revolução de Abril realizou-se a 10ª Conferência da Reforma Agrária sob o tema “Com a Reforma 
Agrária Trabalho e Desenvolvimento no caminho de Abril”, a qual decorreu em Évora nos dias 12 e 13 de Julho de 1986 
e onde se apelou a todos os trabalhadores das UCP’s cooperativas, a todos os trabalhadores agrícolas, aos agricultores 
e técnicos e aos trabalhadores portugueses em geral, ao movimento sindical aos partidos e organizações democráti-
cas, para que se empenhassem na ação em defesa e prosseguimento da Reforma Agrária Portuguesa.



//Cronologia dos acontecimentos

O saneamento básico do concelho foi também uma das preocupações da Câmara Municipal de Évora e no seu Plano 
de Actividades para 1985 este foi contemplado como principal prioridade, sem esquecer o programa integrado de 
arruamentos, mobiliário urbano e arborização, arranjo das principais estradas de acesso à cidade e eletrificação das 
zonas carenciadas, pelo que vinha exigindo que a verba não ficasse aquém do montante transferido no ano em curso.

//Cronologia dos acontecimentos

Também os recortes de jornais que temos depositados no Arquivo Municipal nos possibilitam trazer ao conhecimento 
do público em geral o ciclo de visitas guiadas às freguesias rurais e inserida no mesmo foi promovida uma visita à 
Azaruja.



//Cronologia dos acontecimentos

SAAL - Serviço de Apoio Ambulatório Local.

No rescaldo do Golpe Militar de 25 de Abril, a 16 de Maio de 1974, Nuno Portas foi nomeado Se-
cretário de Estado da Habitação e Urbanismo, do primeiro Governo Provisório, o profundo conhe-
cimento que tinha da realidade do país, fazia-o pensar numa solução imediata para o problema da 
habitação. Dois meses e meio depois, saía o Despacho Conjunto dos Ministérios do Equipamento 
Social e Ambiente e da Administração Interna que instituía o SAAl, Serviço de Apoio Ambulatório 
Local.

O SAAL, surgiu como um serviço descentralizado que atuou nos bairros degradados e foi consti-
tuindo novas casas e novas infraestruturas proporcionando assim melhores condições habitacio-
nais.



//Cronologia dos acontecimentos

A coleção de cartazes que a seguir se apresenta e que serviram de mote à presente exposição 
reflecte a forma como o Municipio, anualmente, comemorou o dia da Liberdade e da Democracia 
em Portugal. 
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