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1. Das Origens à Fundação: do Liberalismo ao 

Republicanismo. 

 

1.1. Direitos do Homem e Cidadania. 

 

As associações, tal como as que concebemos nos 

dias de hoje, são a face mais visível do direito à reunião e 

associação que se funda na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, e reportam!se exclusivamente ao século XIX. O 

mesmo aconteceu com o conceito de cidadania ou do direito 

à educação e cultura.  

 

Cidadania e Cultura 
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Se na Europa podemos falar de um movimento associativo de 

cariz burguês ligado à Revolução Francesa, a desconfiança do 

Governo de então, relativa às associações corporativas 

características do Antigo Regime, levou à criação de leis 

muito limitadoras desse direito. Ausente da Declaração dos 

Direitos do Homem, só em 1791, o direito à reunião ficou 

explícito na lei Le Chapelier, de 17 de Março1.   

As alterações institucionais e legislativas, 

produzidas pela ascensão e consolidação dos regimes liberais 

em toda a Europa, durante toda a primeira metade do século 

XIX, abalaram as estruturas sociais do Antigo Regime e 

proporcionaram uma maior mobilidade social que abriu as 

portas da administração pública à burguesia e permitiu a 

valorização das actividades ligadas ao comércio, à indústria 

e às profissões liberais. Esta nova classe acreditava no 

trabalho, na poupança e na filantropia como forma de 

crescimento e de progresso social. 

Em Portugal, foi com o triunfo liberal de 1820, mas 

essencialmente com a consolidação das ideias liberais, 

instituídas pela Revolução de 1836, que se constituíram e 

desenvolveram associações com fins diversos. O direito de 

associação encontrou o seu reflexo na Constituição de 1838, 

no art.º 14, e assim, surgiram as sociedades de recreio e 

instrução, que pretendiam “informar, formar e entreter”2 as 

novas aristocracia e burguesia enriquecidas, que se vinham 

desenvolvendo.  

Estas transformações foram acompanhadas pela 

consequente emergência das nacionalidades e do laicismo. O 

Romantismo foi o movimento produzido por essa nova 

mentalidade burguesa nascente. Em suma, os políticos e 

intelectuais românticos, libertos dos antigos conceitos 

sociais, relegando o cristianismo para a esfera do privado, 

1
 Cf. Santos, Fernando Piteira, “Direito de Associação” in  Joel Serrão (Dir.), 
Dicionário de História de Portugal, Vol. I, Porto, Livraria Figueirinhas, 1989, 
pp. 236!238. 
2
 Cf. Anexo ....., O Associativismo, antes e depois do 25 de Abril, conferência 

inaugural proferida pelo Professor Doutor António Reis no Colóquio 

“Cidadania e Cultura, Cinquenta Anos de Intervenção Cultural”, Santarém, 
Círculo Cultural Scalabitano, 27 de Novembro de 2004. 



quiseram dar solidez às novas ideias e unir o povo sob uma 

mesma identidade cultural. Estes pretenderam substituir as 

relações de dependência características do Antigo Regime, 

promovendo a liberdade individual, a igualdade perante a lei 

e a união entre os diversos elementos de um povo, através 

do sentimento de pertença a um país e a uma cultura. 

Consolidaram!se, então, os conceitos de “nação” e de 

“cultura”, pois dessa consciência dependia o êxito da 

liberdade e da democracia, ideias pelas quais pugnavam 

homens como Alexandre Herculano ou Teófilo Braga3. 

A partir de 1851, o movimento da Regeneração 

pretendeu fomentar o bem!estar individual e o 

desenvolvimento material do país, que se mostrava com um 

grande atraso em relação à restante Europa. O crescimento 

dos transportes e da indústria, neste período considerado de 

estabilidade e tolerância política, permitiu certa mobilidade 

social dos que acreditaram no progresso fontista. Mais uma 

vez, o direito à liberdade de associação viu o seu exercício 

limitado ao número de dez pessoas, mesmo que as 

associações se dividissem em diversas secções, no artigo 282 

do Código Penal de 1852. 

A nova burguesia, em processo de ascensão e de 

afirmação social, considerava o ócio uma recompensa do seu 

trabalho e um direito. Assim, organizaram a sua acção 

cultural, recreativa e/ou filantrópica através de associações, 

investindo aí parte das suas poupanças. Investir nas artes e 

nas letras era um atributo de prestígio e, aparecer nos salões 

de festas, passeios públicos e nos teatros, dava!lhes a 

possibilidade de ostentarem o seu sucesso pessoal.  

Numa reacção ao constitucionalismo, paralelamente 

aos grupos políticos mais ligados à monarquia liberal, 

progrediam as ideias republicanas de um Henrique Felix 

Nogueira, de um Lopes de Mendonça ou de um Sousa 

Brandão, que manifestando o seu desagrado pela realidade 

da acção política, vieram a influenciar a geração de Setenta a 

partir da qual, despontaram os fundadores do Partido 

Socialista (1875), como Antero de Quental e José Fontana, e 

os precursores de um futuro Partido Republicano, como 

Emídio Garcia, Sebastião Magalhães Lima, António de Oliveira 

Marreca e Teófilo Braga, que se organizaram em diversos 

3
 Cf. Ramos, Rui, História de Portugal, dir. de José Mattoso, vol. VI, Lisboa 

clubes republicanos, como o Centro Republicano Federal 

(1873) ou o Centro Republicano Democrático (1876). 

Assim, esta nova geração de novas ideias, ao 

progresso material acrescentou a preocupação com o 

fomento das artes e das letras, com o conhecimento da 

história, da literatura, dos usos e dos costumes de um povo, 

na busca de uma identidade cultural comum, como 

fundamento da coesão e progresso da “pátria” portuguesa. 

Os republicanos, apoiados no positivismo de Comte, 

adoptaram para si o conceito de nação e desenvolveram o 

sentido de patriotismo, a par das críticas sistemáticas ao 

regime monárquico. 

Foi em 1880, nas comemorações do Centenário de 

Camões, seguidad do Centenário de Marquês de Pombal, em 

1882, que o movimento republicano cresceu e ganhou 

popularidade. Sob a liderança de Teófilo Braga, a quem se 

deveu o sucesso das comemorações Camonianas, os 

republicanos prosseguiram um programa de acção do qual 

constava a necessidade de criação de uma imprensa, 

reconhecida como o novo poder social, através da qual a 

opinião pública se deveria manifestar e exercer esse poder; a 

necessidade de incentivar associações fortes, que “são o 

núcleo de resistência do individualismo contra o Estado”, e a 

necessidade de desenvolver o municipalismo “como um 

poder derivado directamente do povo”4. 

Ao longo do período de trinta anos, 1880!1910, esse 

importante movimento de base ideológica republicana, a par 

da expansão da imprensa de opinião e da participação no 

crescimento do movimento associativo, aproveitou a 

oportunidade de propagandear as suas ideias, 

essencialmente entre a elite urbana e intelectual, 

promovendo a vontade de concretizar o ideário que a 

monarquia constitucional não havia conseguido cumprir 

ainda, plenamente, ou seja, a vontade de concretização dos 

princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. 

A arte, a literatura, a música, o teatro, entre outras 

formas de cultura, encaradas agora como fonte de educação 

e de desenvolvimento de um povo, como base comum de 

uma mesma nação, atingiram o estatuto de um direito 

Círculo de Leitores, 1994, pp. 565!569. 



essencial para se ascender à plena cidadania que se deveria 

expressar, em último caso, através do sufrágio que se 

desejava universal. Sem esquecer que, para os republicanos, 

positivistas, a ordem era uma condição do progresso, estes 

deram prioridade à doutrinação e difusão das ideias. Estes 

homens transportavam consigo um projecto cultural para o 

país que, em sua opinião, só era possível estabelecer!se com 

a República.  

Assim, na perspectiva da mudança e com o objectivo 

de doutrinação, duplicaram os clubes republicanos, mas 

também, os jornais, as conferências, as exposições, as 

edições de livros e a acção dentro das associações existentes 

ou de outras criadas oportunamente. 

Mesmo considerando a explosão do associativismo 

nos primeiros cinquenta anos do século XIX, só na segunda 

metade do século se viram concretizadas associações que 

conjugavam a defesa dos direitos de uma classe, como os 

comerciantes, os empregados no comércio, o operariado, 

com a organização dos seus tempos livres.  

O movimento associativo recebeu um novo impulso, 

no fim do século XIX e no princípio do século XX, ocasião em 

que a decadência das monarquias constitucionais europeias 

se repercutiu numa grave crise das instituições liberais em 

Portugal. Os clubes, os grémios e as associações de classe, 

eram então o lugar privilegiado de exercício do direito de 

associação e de liberdade de expressão, do direito ao 

descanso, à recreação, à educação e à cultura, ou seja, lugar 

ideal de expressão dos direitos dos cidadãos e de 

participação na “res publica”.  

 

1.1.2. Santarém, os Movimentos Cultural e Associativo  

 

Em Santarém, o liberalismo exerceu uma forte 

influência na acção da sua elite, na sua vida quotidiana e nos 

movimentos de índole política, social e cultural, durante todo 

o século XIX. Podemos verificar tal afirmação, através do 

desenvolvimento urbano, dos melhoramentos tecnológicos e 

mesmo, através dos movimentos culturais e associativos, 

4
 Braga, Teophilo, Historia das Ideias Republicanas em Portugal, Soluções 
Positivas da Politica Portugueza, Lisboa, Nova Livraria Internacional, 1880, p. 
363. 

onde imperavam os valores da instrução e da filantropia, tão 

caros às ideias da época5.  

Na primeira metade do século, não podemos deixar 

de referir nomes ligados à história da cidade, mas também à 

história do país, como Manuel da Silva Passos (1805!1862)6, 

Marquês de Sá da Bandeira (1795!1876), António Oliveira 

Marreca (1805!1889) e outros cuja acção influenciou os 

homens da cidade, como Alexandre Herculano (1810!1877) e 

Almeida Garrett (1799!1854). Todos foram defensores dos 

mais elevados valores da liberdade e do humanismo, ligados 

por laços de nascimento ou afinidade a Santarém, tiveram a 

sua influência no desenvolvimento do liberalismo da então 

Vila de Santarém.   

Passos Manuel, como é mais vulgarmente 

conhecido, elegera Santarém para viver depois do seu 

casamento com Gervásia Joaquina de Sousa Falcão, em 

Dezembro de 1838. Já em 1837, a reforma administrativa de 

1836, da sua responsabilidade, fez pronunciar Santarém 

como sede de Distrito. Envolvido pelo espírito dos 

levantamentos populares de Maria da Fonte, contra o 

ministério de Cabral, que se fez sentir em 1846, liderou a 

Junta Governativa desta cidade, composta por eminentes 

liberais escalabitanos: Visconde de Andaluz, Barão de 

Almeirim, Barão do Pombalinho, António Cabral Lemos 

Calheiros7, António Teixeira de Macedo e Joaquim da Costa 

Mota Macedo8, Alexandre Marques Sampaio, António Emídio 

Geraldes Quelhas, Francisco Freitas Macedo, Francisco José 

Tavares, José Joaquim Ferreira da Silva, José Maria de Melo, 

Miguel António Dias, Sebastião António Schiappa, Silvério 

Alves da Cunha, entre outros. Todos eles detiveram uma 

grande influência em Santarém, tendo ocupado cargos 

administrativos e políticos, em diferentes anos a partir desta 

data. A predominância da sua ideologia progressista 

promoveu diversos movimentos associativos e culturais em 

Santarém, durante todo o século XIX. Na nossa opinião, o seu 

5
 Cf. Alves, Maria João Búzio, A Casa das Freiras, Trabalho final de 

licenciatura em Artes Decorativas, Design de Interiores, Fundação Ricardo 

Espírito Santo Silva, Lisboa, 2002, (texto policopiado) e Custódio, Jorge 

(Coord.), Santarém, Cidade do Mundo, vol. I, Santarém, Câmara Municipal de 

Santarém, 1997, pp. 91!94. 
6
 Cf. Custódio, Jorge (Coord.), Op. Cit., p. 91. 

7
 Cf. Arruda, Virgílio, Santarém no Tempo, Santarém, Câmara Municipal de 

Santarém, 1997, p. 411. 
8
 Cf. Pinheiro, Magda, Passos Manuel, o Patriota e o se Tempo, Matosinhos, 
Afrontamento/ Câmara Municipal de Matosinhos, 1996, pp. 158!173. 



ideário marcou, também, o movimento republicano em 

Santarém. 

Manuel Nunes Freire da Rocha, Barão de Almeirim, 

título concedido pela rainha D. Maria II, casado com Maria 

Luísa Braamcaamp9, irmã de Anselmo José Braamcamp 

(1817!1885)10, era detentor de um palacete em Santarém. 

Este recebeu a visita de Almeida Garrett, em 1843, descrita 

no seu livro Viagens na minha Terra, onde contrapôs as 

ruínas da então Vila à casa deste homem “em plena 

florescência de civilização e vida”11, querendo desta forma 

comparar, por oposição, a política decadente do governo de 

Costa Cabral ao liberalismo florescente do Barão de Almeirim. 

A Santarém unia!o a amizade e cumplicidade política com 

Passos Manuel, pelo qual foi convidado e recebido, na casa 

de Alcáçova. O seu filho Anselmo Braamcamp Freire político 

de reconhecida importância, herdou os seus bens, mas 

também o seu espírito de setembrista. No princípio do século 

XX, mais concretamente em 1908, este aderiu ao Partido 

Republicano Português, tendo desempenhado cargos 

políticos com elevada competência e dignidade. 

Alexandre Herculano (1810!1877) visitou Santarém, 

em 1847 e em 1853, antes ainda de ter escolhido Vale de 

Lobos para seu degredo voluntário. Destas viagens deixou 

escritos os seus “apontamentos”, em Cenas de um Ano da 

Minha Vida12. Homem de elevados princípios liberais, 

defendeu os monumentos de Santarém e fundamentou a 

ideia de que o municipalismo era o caminho natural do 

progresso do país. Dos contactos com o seu advogado e 

amigo Joaquim Maria da Silva, consolidaram!se ideias. Este, 

professor e reitor do liceu de Santarém, enfileirou os 

movimentos de defesa dos monumentos e de 

descentralização dos equipamentos culturais, como a 

Sociedade Particular de Teatro.  

É suficientemente conhecida a acção de Bernardo Sá 

Nogueira, ou seja, do Marquês Sá da Bandeira (1795!1876). 

Este homem, destacou!se no panorama político do país, quer 

9
 Cf. Arruda, Virgílio, Santarém no Tempo, Santarém, Câmara Municipal de 

Santarém, 1997, pp. 473!481. 
10

 Companheiro de Sá da Bandeira nas lutas liberais e chefe fundador do 

partido Progressista (1876) do qual foi líder até 1886. 
11

 Apud Arruda, Virgílio, Santarém no Tempo, Santarém, Câmara Municipal 
de Santarém, 1997, p. 473. Hoje, este edifício é a Casa!Museu Braamcamp 

Freire, Biblioteca Municipal, tendo sido doado por Anselmo Braamcamp 

Freire, seu filho e importante vulto republicano. 
12

 Cf. Arruda, Virgílio, Op. cit., p. 406. 

pela sua coragem na defesa do liberalismo quer pela 

coerência de princípios que marcaram toda a sua vida. As 

suas ideias determinaram o decreto de 1835, que produziu a 

abolição da escravatura e que viria a provocar comentários 

elogiosos do ilustre escritor e pensador Vítor Hugo. Mais 

tarde, em 1868, presidindo ao ministério, elevou a antiga vila 

de Santarém a cidade. Nasceu em Santarém, num palácio 

situado na actual Praça com o seu nome. 

 Também Oliveira Marreca (1805!1889), nascido em 

Santarém, se destacou na defesa dos ideais liberais, tendo 

sido companheiro de Sá da Bandeira, Almeida Garrett e 

Passos Manuel nas lutas liberais. Pensa!se que com José 

Estêvão liderou a Patuleia na Ribeira de Santarém, em 1846. 

Em conjunto com José Estêvão e Rodrigues Sampaio, 

participou no triunvirato republicano de 1848, Conspiração 

das Hidras, criado por influência da revolução Francesa desse 

mesmo ano, tendo sido também promotor da fundação do 

Centro Republicano Democrático, em 1876, participando no 

seu primeiro Directório, onde colaborou na redacção do seu 

programa. Foi um conceituado professor de Economia 

Política, deputado em várias legislaturas, um entendido em 

questões económicas e financeiras, distinguindo!se em 1868, 

como Ministro da Fazenda. 

   Os nomes anteriormente citados combateram os 

adversários do liberalismo e, durante toda a sua vida, 

defenderam esses ideais, contribuíram para a construção do 

corpo legislativo que estruturou as novas instituições e, 

assim, permitiram colocar o país a par das concepções 

modernas de sociedade. Contemporâneos entre si e 

relacionados com a cidade, contribuíram para o seu 

desenvolvimento que se acentuaou nas últimas três décadas 

do século XIX.  

Além da criação do Liceu Nacional, concretizado em 

1848, em consequência da legislação de Passos Manuel, e a 

atribuição de uma nova função cultural à Igreja de São João 

de Alporão – Teatro São João de Santarém !, em 1849, os 

aspectos materiais da acção do liberalismo tiveram pouca 

visibilidade até 1850, em Santarém.  

O movimento para a criação de uma sala de teatro, 

caracterizou!se pela participação da nova aristocracia de 

valores liberais e a nova burguesia em ascensão. A extinção 

das ordens religiosas (1834) e os valores laicos que a 



acompanharam, votaram ao abandono muitas igrejas e 

conventos, favorecendo a atribuição de novas funções e a 

remodelação dos antigos edifícios às novas necessidades da 

administração central e local. Tal aconteceu com a velha 

Igreja dos Hospitalários, ou seja, a Igreja de São João de 

Alporão. Preocupados em manter!se a par do 

desenvolvimento da Capital, um grupo de accionistas, 

constituiu a Sociedade de Teatro Particular, em 1849, tendo 

sido responsáveis pela criação do Teatro São João de 

Santarém, autorizado a funcionar na Igreja de São João de 

Alporão.  

Se o teatro, no início do século XIX, continuava a 

produzir!se em círculos restritos da aristocracia, já em 

meados do Século, perante a influência francesa, 

aburguesou!se e o seu público alargou!se. A Sociedade citada 

teve forte influência da elite política revolucionária que em 

1846 participara na Junta Governativa de Santarém, liderada 

por Passos Manuel13. A sua constituição fora favorecida pelo 

governador civil, Joaquim Augusto Burlamaqui Marecos, 

Visconde da Fonte Boa (1804!1857), e partilhada com o Barão 

de Almeirim; o Barão do Pombalinho; Felício José Chaves, 

secretário da Câmara de Santarém, pai de Guilherme de 

Azevedo; Alexandre Marques Sampaio, importante 

comerciante da cidade, mais tarde elemento do Partido 

Progressista, um dos responsáveis pela fundação da 

Associação Comercial de Santarém (1875); Francisco de 

Freitas Macedo; António Cabral de Lemos Calheiros; 

Francisco José Tavares; António César de Gouveia Leite Faria 

Mena, que era encenador; António Emídio Geraldes Quelhas, 

um dos actores, entre outros. Os dois últimos pertenceram à 

Associação de Curiosos Dramáticos que já produzia 

espectáculos na Igreja da Graça e no Convento de São 

Domingos, desde o início da década de Quarenta. O Teatro 

São João de Santarém manteve!se em funcionamento entre 6 

de Junho de 1849 e 1 de Agosto de 187614. 

13
 Os nomes dos revolucionários de 1846, que pertenceram à Junta 

Governativa e em 1849 participaram na Sociedade de Teatro Particular, 
foram: Barão de Almeirim, Barão do Pombalinho, Alexandre Marques 
Sampaio, António Emídio Geraldes Quelhas, António Cabral de Lemos 
Calheiros, Francisco Freitas Macedo, Francisco José Tavares, José Joaquim 

Ferreira da Silva, José Maria de Melo, Miguel António Dias, Sebastião 

António Schiappa, Silvério Alves da Cunha. Cf. Custódio, Jorge, As Linhas de 

Força da História Social de Santarém no Século XIX, Santarém, Junta Distrital 
de Santarém, 1977, pp. 53!54. 
14

 Primeira comissão administrativa: presidente – Joaquim Nunes Ribeiro, 
advogado; tesoureiro – Alexandre Marques Sampaio, comerciante; 

Para além do fermento ideológico, que caracterizou 

a época, da reorganização do território, da nova legislação 

administrativa e da adaptação a novas funções das antigas 

construções religiosas, igrejas e conventos, é difícil apontar 

novos edifícios de interesse público na primeira metade do 

século XIX15.  

Já capital de Distrito, desde 1837, e elevada a Cidade 

em 1868, a modernização só se fez sentir na segunda metade 

do Século, quando o movimento da Regeneração quis iniciar 

o caminho do aperfeiçoamento material. 

 

1.1.2. Progresso Material e Descentralização Cultural 

 

Santarém beneficiou do espírito da Regeneração e 

não foi indiferente aos movimentos que se propagaram na 

busca da felicidade tecnológica prometida pela segunda 

Revolução Científico!Industrial.  

Na década de Cinquenta, verificou!se a fundação 

quer do prestigiado Clube de Santarém em 185116, quer da 

Sociedade Filarmónica União Ribeirense instalada no dia 2 de 

Agosto de 185417. O movimento associativo prosseguiu na 

década seguinte com a criação da Sociedade Filarmónica de 

Santarém, cujos estatutos foram aprovados em 186318
 e do 

Teatro Club Ribeirense, em 186419.  

Nesta época, algumas das associações tinham como 

fim essencial “o recreio dos sócios e de suas famílias”20, ou 

seja, a organização do ócio dos grupos sociais que as 

sustentavam, muitas vezes a nova aristocracia ligada à terra e 

a alta burguesia. No entanto, as Filarmónicas, que animavam 

as festas na cidade, não foram certamente alheias ao ensino 

e à formação musical de parte da população, e ao 

alargamento social do público, tendo tido responsabilidade 

secretário – José Maria de Melo; vogais – António César de Gouveia L. F. de 

Mena, José Peixoto da Silva, Vide, S. João de Alporão, na História, Arte e 

Museologia, coord. de Jorge Custódio, Santarém, Câmara Municipal de 

Santarém, 1994, pp. 45!57. 
15

 Para aprofundar estes aspectos, aconselha!se a leitura dos três volumes 
Santarém, Cidade do Mundo, Jorge Custódio e outros, Santarém, Câmara 

Municipal de Santarém, 1996. 
16

 Cf. Estatutos do Club de Santarém, Santarém, Tipografia Minerva, 1884.  
17

 Cf. Estatutos da Sociedade Filarmónica União Ribeirense, Lisboa, Tipografia 

de Salles, 1870. 
18

 Cf. Estatutos da Sociedade Filarmónica de Santarém, Lisboa, Tip. Franco!

Portuguesa, 1864. 
19

  Alves, Ana Búzio e outros, O Teatro Clube Ribeirense, Santarém, ESES, 
2005, texto policopiado. 
20

  Cf. Idem, Ibidem, p. 3. 



na formação dos gostos musicais, pois actuavam em locais 

acessíveis a todos, tal como os jardins. 

A imprensa regional também ganhou relevo e, em 

consequência da instalação do Liceu, o seu professor e reitor, 

Joaquim Maria da Silva (1830!1913), com o visconde do 

Landal, Julião Casimiro Ferreira, fundou o jornal O 

Scalabitano, cujo primeiro número data de 13 de Novembro 

de 1856, ano em que também se inaugurou a iluminação 

pública a azeite e a Rede de Telegrafia Eléctrica, pelo sistema 

Bréguet21. Neste número, Joaquim Maria da Silva criticou a 

falta de “espírito associativo” de Santarém, argumentando 

com a dificuldade que teve para reunir as condições 

necessárias à formação da Empresa Tipográfico!Scalabitana 

que sustentou a edição deste jornal. Exemplificou com o 

diminuto número de associações – a Sociedade Agrícola 

Distrital e a Sociedade Filarmónica Ribeirense. Na realidade, 

faltou a referência ao Club de Santarém, o que não invalida a 

veracidade das suas afirmações. Certificámo!nos de que este 

jornal só existiu até 15 de Julho de 1857. 

A linha de Caminhos!de!ferro estendeu!se do 

Carregado a Santarém, logo em 1861. Sete anos mais tarde, 

sob a égide de Sá da Bandeira, Santarém abandonou 

definitivamente o epíteto de “Princesa da nossas Vilas”, para 

ocupar o lugar entre as cidades do reino. E, sem esquecer 

tamanha responsabilidade então atribuída, a Cidade 

principiou a desenvolver!se com a ajuda de homens como os 

que temos vindo a nomear.  

A inauguração do novo cemitério, em 1865, que 

correspondeu à concretização de uma decisão já com 

algumas dezenas de anos, certamente marcada pelas ideias 

laicizantes do liberalismo, iniciou um período relevante de 

instalação de equipamentos municipais que prosseguiu até 

ao final do século XIX e princípio do século XX.  

Mas, foi a geração de Setenta que definiu as 

importantes linhas de crescimento da cidade. Os poderes 

públicos escalabitanos e a pressão criada pela dinâmica dos 

cidadãos organizados em comissões fomentaram não só o 

desenvolvimento material, mas também impulsionaram o 

desenvolvimento cultural. As suas preocupações não se 

dirigiam somente à recreação, mas também à educação e à 

cultura, cujos valores se tinham iniciado com a Revolução 

Francesa e com o consequente movimento romântico e 

liberal em Portugal.   

A génese de novos projectos esteve associada à 

década de Setenta, alguns dos quais se tornaram realidade 

durante a década seguinte. No seguimento da política 

Fontista da expansão nacional dos transportes, Santarém 

acolheu a primeira Ponte sobre o Tejo, cuja construção se 

estendeu de 1876 a 1881. O início das obras para a 

concretização da estrada para a Ribeira de Santarém, em 

1877, e a instalação da Empresa de Viação, em 1882, não 

foram certamente alheias a esse progresso.  

A administração central quis ainda dotar a Cidade de 

um moderno complexo para albergar a Penitenciária Distrital, 

cujas obras decorreram entre 1879 e 1890, e de um edifício 

de características modernas para o Governo Civil, 

implementando obras de remodelação no antigo Convento 

do Carmo que se mantiveram entre 1880 e 1888. Também na 

década de Oitenta, mais precisamente em 1887, se 

estabeleceu a Coudelaria Nacional do Sul, na Quinta da Fonte 

Boa, Vale de Santarém22. 

O município também realizou os seus investimentos 

e, no ano de 1878, inaugurou o Passeio da Rainha, tão 

importante para proporcionar os elegantes passeios da 

burguesia endinheirada. O abastecimento de água a 

Santarém, a partir da Ribeira de Santarém, verificou!se no 

mesmo ano, cujo funcionamento era proporcionado por uma 

moderna máquina a vapor. Em 1882, projectou!se o Parque 

D. Afonso Henriques, no lugar da antiga Alcáçova, 

oferecendo!se à população um lugar de repouso ajardinado 

de grande qualidade, localizado num lugar privilegiado pela 

paisagem deslumbrante que oferecia e pelas importantes 

atribuições históricas que só viria a ser inaugurado em 1895. 

 

A criação de equipamentos como a Escola pública, a 

Biblioteca, o Teatro e o Museu, que numa perspectiva 

descentralizadora, visavam igualar a capital do país, foi alvo 

da acção desses “cidadãos” que quiseram dotar a Cidade de 

21
  Cf. Custódio, Jorge (Coord.), Santarém, Cidade do Mundo, vol. II, 

Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 1996, pp. 201!202.  
22

 Cf. Custódio, Jorge (coord.), Santarém, Cidade do Mundo, vol. II, Santarém, 
C.M.S., 1997. Para mais informações sobre o século XIX em Santarém é 



meios de produção cultural e usufruir da produção e dos 

bens culturais que antes se acolhiam exclusivamente em 

Lisboa.  

Joaquim Maria da Silva, em 1856 no jornal que 

dirigia, já tinha defendido que “a par da escola e do liceu 

deve aparecer também o teatro”23. Assim, quando se previa 

a decadência e fecho do Teatro São João de Santarém, ou de 

Alporão, logo outro movimento, dirigido pelo Clube de 

Santarém, propôs a construção de raiz de um novo teatro. 

Constituíram!se em comissão, em 1874, e a sua edificação 

iniciou!se em 5 de Dezembro de 1877. Para fazer face ao 

grande investimento que era a construção do denominado “o 

primeiro teatro de Santarém” ou simplesmente o “nosso 

primeiro teatro”, mais tarde Rosa Damasceno, o Clube foi 

coadjuvado pela solidariedade de outras associações e da 

população. Com a colaboração da Sociedade de Amadores 

Curiosos de Santarém, da Sociedade Filantrópica e da 

Sociedade Filarmónica de Santarém, reuniram!se vontades e 

organizaram!se espectáculos para a angariação de fundos.  

O Teatro de Santarém foi inaugurado em 11 de 

Março de 188424
 e favoreceu a vida cultural da Cidade com 

um espaço moderno e detentor das características 

necessárias para receber as grandes companhias da época. 

Ao público foi possível tomar contacto com os grandes 

artistas portugueses. O Teatro de Santarém recebeu actores 

do Teatro Normal e, igualmente, da companhia Rosas e 

Brazão. Pisaram este palco os actores Taborda, Augusto Rosa, 

Eduardo Brazão e Rosa Damasceno que contracenaram com 

actores amadores de Santarém nas últimas décadas do século 

XIX.  

Paralelamente à comissão do Teatro de Santarém, 

decorreu outro movimento que impulsionou a constituição 

de um Museu de âmbito distrital. A primeira comissão 

administrativa do Museu Distrital de Santarém (1876!1880), 

constituída no dia 16 de Fevereiro de 1876, foi favorecida 

pela autorização do governador civil, José Ferreira da Cunha e 

Silva (1813!1912) e nela participavam: presidente, João Dally 

indispensável a leitura dos três volumes que fundamentaram a candidatura 

de Santarém a Património Mundial. 
23

 Joaquim Maria da Silva comunga das ideias de Alexandre Herculano, do 

qual é advogado e de José Félix Henriques Nogueira de quem era amigo. S. 
João de Alporão, na História, Arte e Museologia, Catálogo da Exposição, 
Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 1994, p. 49. 
24

 Idem, ibidem, p. 56. 

Alves de Sá, secretário!geral do Distrito; vice!presidente, Rui 

Atouguia F. Pinto Basto, 2.º visconde de Atouguia; Silvério 

Alves da Cunha, tesoureiro; secretário, João Manuel de 

Carvalho; vogais: João Duarte da Silva Caldas; Francisco de 

Freitas e Macedo, professor de liceu; Francisco José do 

Nascimento Mena, artista, também ele professor de Liceu 25; 

José Peixoto da Silva; José Xavier da Silva; João Fagundo da 

Silva, engenheiro, secretário e professor do Liceu, engenheiro 

responsável por algumas obras públicas; Alexandre Marques 

Sampaio Júnior, cujo pai do mesmo nome fora fundador da 

Associação Comercial de Santarém, em 1875; António 

Lourenço da Silveira e Jacinto de Almeida Sousa Falcão26. 

Manuel Macedo classificou o espólio, Alfredo Casimiro 

Almeida Ferreira e António Bernardo Figueiredo, ambos 

capitães de Artilharia 3, elaboraram o catálogo. O fotógrafo 

Sequeira também teve a sua participação27.  

A comissão do Museu Distrital foi subdividida em 

três secções – científico!artística, agrícola e industrial – e 

tinha como finalidades: preservar as peças consideradas de 

valor museológico de Santarém, de acordo com os conceitos 

do tempo, evitando que continuassem a ser levadas para o 

Museu do Carmo, por Posssidónio da Silva; organizar uma 

exposição permanente de produtos industriais e agrícolas; 

estudar os produtos da região para os poder promover; e, 

ainda, exposições temporárias. Em consequência, foi por eles 

implementada a 1.ª Exposição Agrícola Distrital, em 188028, 

data em que a gestão do Museu passou a pertencer à 

Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito. A inauguração 

do remodelado espaço de São João de Alporão, projectado e 

restaurado sob as indicações do engenheiro João Fagundo da 

Silva, realizou!se no dia 19 de Junho de 1889, tendo marcado 

presença o Governador Civil, Vitorino José Pereira de 

Carvalho; o presidente da Comissão, José Peixoto da Silva; o 

presidente da Câmara Municipal, visconde de Landal e 

25
 Duas das suas aguarelas encontram!se nas paredes da sala de recepção da 

Biblioteca Municipal. 
26

 Cf. Relatório Apresentado ao Governador Civil de Santarém pela Comissão 

do Museu Distrital em 30 de Abril de 1878, Lisboa, Tipografia Lisbonense, 
1878. N.A. Reconhecemos aqui a família Sousa Falcão a quem Passos Manuel 
se ligou por via do seu matrimónio. 
27

 Cf. Custódio, Jorge “S. João de Alporão na História dos Museus” in S. João 

de Alporão, na História, Arte e Museologia, coord. de Jorge Custódio, 
Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 1994, pp. 113!133. 
28

 Certamente para engrandecer o Centenário da Camões, pois coincidiu com 

essas comemorações. Cf. Idem, ibidem, p. 113!133. 



Manuel Macedo, conservador do Museu de Belas Artes e 

responsável pelo tratamento museológico das peças.  

Este movimento caracterizou!se assim pelo 

pioneirismo em relação ao que se passava no país pois, além 

de ter evitado a continuação do saque consentido, iniciado 

por Possidónio da Silva, dos objectos de valor artístico e 

histórico que os escalabitanos até aí tinham votado ao 

desprezo, secundou o Museu do Carmo e permitiu o 

desenvolvimento do conhecimento da história local, numa 

época em que se esperava, ainda, a inauguração do Museu 

de Belas Artes.  

 

No mesmo dia, 13 de Junho de 1880, inauguraram!

se a primeira Escola Pública e a primeira Biblioteca Municipal 

de Santarém, localizadas num mesmo edifício, na Rua Luís de 

Camões29, iniciado em 1878, inseridas nas comemorações de 

Camões. Estes festejos, integraram!se no espírito de 

homenagem dos grandes homens que envolveu o Tri!

Centenário de Camões, oportunamente liderado por Teófilo 

Braga, e que se desenrolou em Lisboa no dia 10 de Junho do 

mesmo ano. Em Santarém, a população organizou!se em 

Comissão e, nesse dia, da Câmara partiram em cortejo cívico, 

onde participaram as associações da cidade e muitos 

populares até à novíssima Biblioteca, transportando, na 

frente, uma coroa de louros em bronze alusiva ao poeta 

português e comprada por subscrição pública. Nessa 

Comissão participaram: Júlio Lourenço Pinto, Zeferino 

Brandão30, Bernardino Júlio dos Santos31, Alexandre Marques 

Sampaio Júnior, João Fagundo da Silva32, Joaquim Maria da 

ho34.  

29
 Hoje, no mesmo lugar encontra!se a Escola de Salvador. Existe uma 

fotografia de 1918, aquando da visita de Sidónio Pais a Santarém, junto a 

esta escola e biblioteca, que se encontra na Biblioteca Municipal de 

Santarém. 
30

 Zeferino Brandão (1842!1910), historiador e militar, cujo prestígio chegava 

à Academia de Ciências de Lisboa, historiador, interessou!se pela pesquisa de 

peças para o Museu Distrital, escreveu Monumentos e Lendas de Santarém, 
publicado em 1883 
31

 Jornalista, tipógrafo da empresa Bernardino dos Santos que publicou o 

Regulamento do Museu Distrital, veio a ser seu editor do Jornal de Santarém, 
1882, de opinião republicana. 
32

 João Fagundo da Silva (n. 12!6!1841, m. 5!7!1914) pertenceu 

simultaneamente às duas comissões, era engenheiro, bacharel em Filosofia, 
professor do Liceu, dirigiu a instalação das máquinas para o abastecimento 

de água à Cidade (1878), foi responsável pelas obras de engenharia da Ponte 

sobre o Tejo (1876!1881) e pelas obras de conservação e restauro do Museu 

Distrital, amigo e colega de Zeferino Brandão na Academia de Ciências de 

Lisboa onde apresentou os seus Estudos para a Protecção dos Campos 
Marginais do Tejo e Navegabilidade do mesmo Rio, Lisboa, Tipografia da 

Academia, 1879. Poderá consultar!se Processo Académico de João Fagundo 

da Silva, no Arquivo da Academia de Ciências de Lisboa e Alves, Maria João, 
A Casa das Freiras, 2002, texto policopiado. 

Silva, P.re João Rodrigues Ribeiro, António Mendes 

Pedroso33, José Severino Soares, João Baptista Augusto dos 

Santos, Henrique Pedro Guimarães, João Maria Fragata Júnior 

e José Tomás Duarte Coel

Posteriormente, nesse espaço de educação e 

cultura, outra comissão de cidadãos, constituída por Joaquim 

Maria da Silva35, Zeferino Brandão, João Fagundo da Silva, 

Pedro de Sousa Canavarro36, João Maria Soares e Cónego 

Duarte Dias37, dinamizou e organizou um conjunto de 

conferências, “populares públicas e gratuitas”, que se 

iniciaram em Outubro desse mesmo ano de 1880. Na linha do 

Iluminismo, adoptado pelos liberais portugueses, 

nomeadamente os mais progressistas, estes homens 

pretenderam difundir a luz da educação sobre o povo: “A 

nossa missão, a nossa propaganda, consistia em ensinar o 

povo, derramar conhecimentos úteis pelas classes menos 

favorecidas da fortuna...”38.  

Foram conferencistas: Joaquim Maria da Silva com 

“O trabalho encarado sobre o ponto de vista da economia 

política”; António Mendes Pedroso dissertou sobre “Higiene”; 

José Peixoto da Silva sobre a “A religião católica” e “Os 

homens ilustres de Santarém”; João Fagundo da Silva sobre a 

“Protecção dos campos marginais do Tejo”; Bernardino Júlio 

dos Santos sobre o “Valor da ilustração na classe operária”; 

António Bernardo de Figueiredo39
 sobre a “História das 

Artes”; João Serras Conceição sobre a “A educação da 

mulher”; Frederico Augusto Pimentel sobre a “Arborização”; 

Zeferino Brandão sobre a “Matemática elementar, geografia 

e noções gerais de construções civis”.  

33
 Médico, elogiado pelos operários de Santarém, na manifestação em sua 

homenagem, em 1 de Janeiro de 1906. 
34

 Parece!nos provável ser o mesmo José Coelho que foi fundador do Teatro 

Taborda, em 1895. 
35

 Advogado, o jornalista da década de Cinquenta, o professor do Liceu que 

veio a ser reitor. 
36

 Casado com uma filha de Passos Manuel, trisavô do actual Pedro de Sousa 

Canavarro, presidente da Fundação Passos Canavarro. 
37

 Cónego Duarte Dias (1831!1917) também escreveu um livro, manuscrito, 
não editado sobre a história de Santarém, que se encontra na Biblioteca 

Municipal. 
38

 A primeira conferência por Joaquim Maria da Silva, realizou!se no dia 18 de 

Outubro de 1880. Seguiram!se António Mendes Pedroso, médico, José 

Peixoto da Silva, bacharel em Direito, João Fagundo da Silva, engenheiro e 

bacharel em Filosofia [...], Bernardino Júlio dos Santos, [operário?], António 

Bernardo Figueiredo, oficial de artilharia, João Serras Conceição, Frederico 

Augusto Pimentel, Joaquim Tavares Serrano e Zeferino Brandão. Brandão, 
Zeferino, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, David Corazzi, 1883, p. 
445. 
39

 Capitão de Artilharia 3, arqueólogo , responsável pelos trabalhos em 

Alcáçova,.  



Santarém viu, assim, reforçado o grupo de cidadãos 

interessados pela história, arte e cultura, que elevaram a voz 

a favor da educação, com a finalidade de exigir aos poderes 

públicos um olhar mais atento para a cidade. Esses homens 

elevaram a voz na defesa dos monumentos de Santarém e 

ainda, na defesa dos valores históricos, culturais e regionais. 

Todos contribuíram, de uma maneira ou outra, para ajudar a 

criar a identidade cultural de Santarém e não foram alheios à 

construção de equipamentos públicos e privados – Liceu, 

Escola, Teatro, Museu e Biblioteca – que ofereceram à cidade 

possibilidades de possuir a qualidade de vida adequada ao 

seu tempo. Estes melhoramentos traduziram!se numa real 

descentralização das instituições e numa afirmação da Cidade 

e da região. 

Não podemos deixar de acentuar as relações destes 

movimentos da década de Setenta, com a antiga Sociedade 

de Teatro Particular, da década de Quarenta, que concretizou 

o Teatro de São João de Santarém. 

Através da coincidência de nomes que integraram o 

primeiro movimento e o que agora tratamos, como por 

exemplo, Silvério da Cunha Alves e José Peixoto da Silva, ou 

da continuidade da acção de alguns deles como Joaquim 

Maria da Silva, percebemos que estes homens, muito ligados 

às ideias liberais e à estratégia cultural romântica, 

envolvidos pela tradição Setembrista, na linha de Passos 

Manuel, não descuraram a educação e a cultura. Passos 

Manuel e os homens que o acompanharam pelas suas ideias 

desempenharam uma grande influência na sua época e nas 

gerações seguintes e consolidaram o espírito progressista 

em Santarém. 

A expansão do movimento associativo, nas décadas 

de Setenta e Oitenta, beneficiou deste desenvolvimento e 

da acção da mesma nova aristocracia e burguesia de 

Santarém que se virara, essencialmente, para o espaço 

público e participava na vida, social e cultural, da Cidade e 

do país.  

As associações marcadas pela defesa dos interesses 

de classe foram mais tardias, no entanto, o crescimento de 

um novo grupo de homens empreendedores e enriquecidos 

pelo trabalho no comércio, quiseram demonstrar a sua força, 

o seu mérito e defender a sua existência digna e virtuosa, 

contrariando a ideia de enriquecimento fácil ou fraudulento. 

Assim, contamos com o exemplo da criação de diversas 

associações comerciais, pelo país, enquadrando!se aí a 

Associação Comercial de Santarém, fundada em 1875, onde 

teve papel preponderante, como seu fundador e presidente, 

Alexandre Marques Sampaio40
 (n. 30 de Novembro de 1798; 

m. 12 de Março de 1876). Combatente no Batalhão do 

Ribatejo, participou na Junta Governativa de Santarém, em 

1846, e na comissão administrativa do Teatro São João de 

Santarém, teve um papel determinante no movimento 

associativo. A ele foi dedicado um número da revista 

Comércio e Indústria, em 1888. Nesta sua biografia, Luís 

Trigueiros releva a condição de um homem de vocação 

comercial “que soube destacar!se, elevar!se e engrandecer!

se, à custa do trabalho insano e da probidade inconcussa”; 

tendo militado sempre [?] no partido Progressista, foi 

vereador, conselheiro do Distrito e substituto do Juiz de 

Direito, destacando!se ainda a sua participação na fundação 

do Asilo de Santo António41. Na primeira direcção dessa 

associação encontram!se outros nomes de relevo: Pedro 

António Monteiro, como secretário e Laurentino Veríssimo, 

como tesoureiro42.  

Na criação da Associação Real dos Bombeiros 

Voluntários, fundada em 29 de Outubro de 1871, 

destacaram!se Alexandre Marques Sampaio e Pedro de Sousa 

Canavarro43
 que antes ajudaram a fundar o Asilo de Santo 

António. Participaram, também, Tomás Lino da Assunção, 

escritor reconhecido e José Ferreira Braga Guilherme de 

Azevedo Chaves, escritor e jornalista, filho do secretário 

municipal Felício Chaves, que participara na Sociedade 

Particular do Teatro São João de Santarém, mais conhecido 

40
 Nasceu em Ferrarias, Maçãs de Dona Maria. Cf. Custódio, Florindo, Op. cit., 

p. 50. 
41

 Cf. Comércio e Indústria, n.º 115, Lisboa, 1888. Entre os nomes que 

redigiram esta “Galeria Biográfico!Contemporânea, percebemos a influência 

crescente do movimento republicano pelo que destacamos alguns nomes: o 

redactor era Magalhães Lima e dentro dos colaboradores temos Feio 

Terenas, Fialho d´Almeida, Ramalho de Ortigão, Silva Lisboa e Teófilo Braga.  
42
Os dois tiveram um percurso interessante: o primeiro veio a integrar a lista 

de candidatos do Partido Republicano Português, por Santarém, em 1908, e 

deteve ainda o cargo de presidente da Câmara entre 1919 e 1920 e em 1923; 
o segundo, preocupado com o bem!estar dos operários, ou seja, das classes 
desfavorecidas, veio a mandar construir um bairro operário a sua expensas, 
concluído em 1894, onde se inscreveu o nome de Avenida Laurentino, mais 
tarde foi sócio da Associação dos Empregados no Comércio e, com a 

República, integrou os quadros da Câmara Municipal ocupando os cargos de 

conservador do Museu Distrital e de director da Biblioteca Municipal. In O 

Debate, Santarém, 2 de Abril de 1908, p. 1.  e Correio da Estremadura, 
Santarém, 22 de Abril de 1905, p. 3. 
43

 Pedro de Sousa Canavarro veio a assumir a presidência da Câmara entre 

1890 e 1892. 



por Guilherme de Azevedo. Este último, tendo ligações ao 

Cenáculo e a Antero de Quental, Magalhães Lima, Rafael 

Bordalo Pinheiro e Silva Pinto44, de ideias socializantes, 

enfileirou o movimento republicano e tornou!se um 

reconhecido jornalista, escritor e poeta de preocupações 

sociais e cariz panfletário.  

Também em 1871, com Tomás Lino de Assunção, 

Guilherme de Azevedo foi responsável pela redacção e 

direcção do jornal O Alfageme, onde as suas ideias críticas e 

apologistas da Comuna de Paris lhe valeram muitas antipatias 

na cidade45. Decorridos dois anos, com Guerra Junqueiro, 

publicou a peça de teatro Uma Viagem à Roda da Parvónia, 

onde se afirmou pela escrita satírica.  

A imprensa republicana, de crítica social e política, 

titubeava quando Guilherme de Azevedo fundou O Alfageme 

(1871). Com a publicação do jornal Distrito de Santarém, 

entre 1880 e 1886, talvez impulsionada pelas comemorações 

do Tricentenário de Camões, afirmou!se a opinião 

republicana escalabitana e teve alguma importância, pois em 

1882, outro Jornal de Santarém de maior duração se editava 

sob a mesma bandeira. 

As associações sob o signo da música continuavam a 

ser um assunto de interesse para os santarenos. Além das 

Sociedades Filarmónicas, de Santarém e Ribeirense, 

existentes desde a década anterior, surgiram a Associação 

dos Bombeiros Voluntários que organizou uma secção de 

música (1875) e a Academia Bellini, com a sua escola de 

música, que se reporta a 1878. Quer uma quer outra tiveram 

um papel relevante na divulgação da música, mas também no 

seu ensino, o que permitiu manter em funcionamento as 

bandas filarmónicas e a orquestra de amadores da Academia 

Bellini.  

O repertório do programa de apresentação desta 

Academia, datado de 3 de Junho de 1878, revelou!se de cariz 

erudito, integrando actos de ópera Il Trovatore e Aida, de 

Verdi e Lucia di Lammermour,  de Donizetti e outras músicas 

de Fellini, A. Adam, Leybach, R. Planquete, para orquestra e 

também para piano e canto. A duração desta orquestra que 

se manteve em funcionamento quase durante vinte anos (até 

44
 Cf. História da Literatura Portuguesa,  

45
 Cf. O Alfageme, Santarém, de 15 de Junho a 28 de Dezembro de 1871. 

cerca de 1897), permitiu!nos perceber que o gosto pela 

música erudita tinha alguma tradição em nesta cidade46. 

  

1.1.3. Cidadania e republicanismo, a Geração de 90.  

  

Em Santarém, a burguesia da época e mesmo a 

conhecida aristocracia de raízes setembristas, não 

descuidaram a educação e a cultura. Defenderam não só as 

artes, as letras, o teatro, a música, mas também se 

interessaram pelo património móvel, imóvel e imaterial, ou 

seja, os monumentos, as lendas, as tradições, da sua terra e 

região. A sua visão descentralizadora do poder, permitiu!lhes 

defender o municipalismo e também o regionalismo. Na linha 

iluminista do desejo da perfectibilidade humana, pensavam 

que era pela instrução e cultura que o povo poderia formar a 

sua capacidade de cidadania e exercer responsavelmente os 

seus direitos, num Estado onde este deveria ser soberano. 

Dentro das novas ideias, fomentaram também novos gostos e 

atitudes: era nos Passeios, nos Clubes, nos Cafés, no Teatro, 

que podiam ostentar a riqueza adquirida e mostrar o sucesso 

do seu modo de vida e, ainda, formar a sua opinião em largas 

discussões livres. Confiantes no seu mérito, era na esfera 

pública, e não privada, que podiam afirmar os seus valores e 

ideias.  

Os novos burgueses, ligados ao comércio, à 

indústria, ao funcionalismo público ou às profissões liberais, 

acreditavam no progresso material, mas não esqueciam as 

suas obrigações para com a sociedade, nomeadamente, a 

obrigação de contribuírem para o desenvolvimento da 

comunidade local, cabendo!lhes uma quota de 

responsabilidade não só na protecção dos mais 

desfavorecidos, mas também no aperfeiçoamento moral e 

intelectual, quer através da benemerência e filantropia, quer 

através da atenção que deram à instrução, quer ainda através 

das actividades recreativas e culturais, como os bailes, os 

jogos, a ginástica, a música e o teatro. Assim, a sua 

participação na vida social e cultural, permitia!lhes 

acrescentar prestígio ao anteriormente obtido e serem 

aceites na sociedade liberal. No Relatório da Comissão 

46
 Cf. Martins, Bertino Coelho e Lopes, Aurélio, Os Saberes e o Lúdico, 
Reflexões sobre Folclore Musical e Representatividade, Alpiarça, Garrido 

Editores, 2001, pp. 138 e 139. 



Executiva da Junta Geral do Distrito de Santarém apresentado 

na sessão ordinária de Novembro de 188047 constava: 

“Instrução pública [...] é, ou deve ser, num país livre, o 

assunto de máximo interesse, a sua questão vital de 

administração. Instruir e educar é cumprir um dever, é 

satisfazer um preceito natural. Quanto, pois, fizermos em 

favor da difusão da instrução, em cumprimento de uma 

obrigação real o fazemos. É ela a alavanca moral, que há!de 

levantar a sociedade até uma nova civilização, sem 

perturbações, nem angústias; sem abalos nem transes 

dolorosos”. 

Foi na segunda metade do século XIX que se criaram 

em Portugal associações operárias e associações de classe. 

Diferentes profissionais e trabalhadores organizaram!se para 

defender os seus interesses. Aí pugnaram por melhores 

condições de trabalho e ofereceram momentos de 

enriquecimento pessoal e cultural dos seus sócios, de forma a 

prepará!los para a participação na vida política, ou seja, para 

a cidadania.  

Neste período, destacou!se o desenvolvimento do 

Partido Republicano Português que se revelou através da 

fundação de associações, jornais e participação nas acções do 

município, tal como o tinha incentivado o programa de acção 

prescrito por Teófilo Braga, em 1880. Os clubes republicanos, 

como os Centros Eleitorais Republicanos e Comissões 

Municipais Republicanas, inscreviam!se na acção de 

propaganda política e promoviam a constituição de listas de 

candidatos do PRP nos diferentes círculos eleitorais.  

A regressão do movimento socialista, que culminou 

no suicídio de Antero de Quental em 1891, permitiu a 

integração de alguns dos seus mais importantes nomes no 

movimento republicano, tendo sido enriquecido o seu ideário 

com as preocupações sociais.  

A acção da geração de Noventa, responsável pelo 

acentuar da propaganda foi decisiva para a consolidação do 

ideário republicano. Assim, recompostos do fracasso do 31 de 

Janeiro de 1891, desencadearam a criação de diversas 

associações e de novos jornais, essencialmente a partir de 

1895. O teatro, a música, as conferências, as exposições ou 

47
 Assinaram Julião Casimiro Ferreira, Manuel Gomes da Silva e Pedro 

António Monteiro [secretário da primeira direcção da Associação Comercial]. 
Cf. Santarém, Tipografia da Junta Geral, 1880, pp. 25!35. 

outras festas onde se impunham os discursos, eram 

manifestações de afirmação e de pretexto para a difusão das 

suas ideias. Estamos, pois, perante a geração activa, tal como 

a classificou Teófilo Braga, que contribuiu para criar as 

condições necessárias à implantação do regime republicano a 

5 de Outubro de 1910. 

Em Santarém, não foi diferente. A longa tradição 

liberal e Setembrista, cujo ideário se aproximava dos 

republicanos, induziram estes a uma forte propaganda neste 

distrito. Foi intensa a participação dos republicanos nas 

associações existentes e, também, naquelas que se fundaram 

na última década de Oitocentos e nas duas primeiras de 

Novecentos. As associações, a imprensa e os clubes políticos 

serviram os objectivos dos republicanos ao prepararem a 

opinião pública para a mudança desejada, ou seja, para a 

República.  

Em 1891, João Arruda, um futuro republicano48, 

fundou o Correio da Estremadura, hoje Correio do Ribatejo; 

Romão Duarte dirigiu o Correio de Santarém que se fundou 

em Março de 189549, onde se inscrevia o epíteto de “Folha 

Independente – Liberal”, o que foi claramente um namoro, 

uma tentativa de abranger o público liberal e republicano; 

José Hermida redigiu Alma Nova, cujo número um 

apresentava a data de 27 de Outubro de 1895, assumiu!se 

como Folha Democrática, defendendo abertamente a o 

regime republicano: “...Só a República, esse facho luminoso 

que nós vemos no horizonte, pode levantar o país”50; 

Bernardino dos Santos51 era o proprietário de O Jornal de 

Santarém, um jornal de tendência republicana, que teve o 

impulso do Tricentenário de Camões e, em 1889, entrava já 

no sexto ano de edição52; por fim, José Montês (advogado, 

48
 Sem uma linha partidária definida, nesta altura, mais tarde esteve ligado 

ao Partido Republicano Nacionalista, onde tinha papel preponderante o 

conterrâneo António Ginestal Machado ( Almeida 3!5!1874 –Santarém 28!6!

1940) 
49

 Cf. Correio da Estremadura, 30!3!1895, p. 2. 
50

 Cf. J., J. S. F. “Crença” in Alma Nova, Santarém, 27 de Outubro de 1897, p. 
1 e 2. 
51

 O nome de Bernardino dos Santos, parece!nos o mesmo que Bernardino 

Júlio dos Santos, quem Zeferino Brandão citou em Monumentos e Lendas de 

Santarém, p. 447, um dos conferencistas da Biblioteca de Camões. 
Bernardino dos Santos, referido como jornalista, relacionado com a classe 

operária, era também tipógrafo e republicano, proprietário do Jornal de 

Santarém, de opinião republicana. Em 1908, assinou o Relatório do Centro 

Eleitoral Republicano de Santarém. 
52

 Em 1901, foi seu editor José Espírito Santo Brito (músico e jornalista). Hoje 

não resta mais do que um maço na Biblioteca de Santarém e alguns números 
dispersos na Biblioteca Nacional. Este titulo encabeçou outros jornais entre 

1921 e 1935. Não era o mesmo jornal, mas parecem perfilhar o mesmo 



nascido em Santarém) dirigiu O Debate, fundado em 5 de 

Dezembro de 190753, assumidamente uma folha do Partido 

Republicano Português – “Semanário Republicano do Distrito 

de Santarém”.   

Na década de Noventa, existiam associações 

fundadas noutras décadas, como o Clube de Santarém, o 

Montepio Artístico de Santarém (o mesmo que Clube 

Artístico), a Sociedade Filantrópica de Santarém, Sociedade 

Filarmónica de Santarém, a Academia Bellini, Sociedade 

Filarmónica União Ribeirense, o Teatro Clube Ribeirense, o 

Teatro de Santarém, que tinha uma comissão própria, e 

outras, fundadas nesta década como a Sociedade 

Filantrópico!Académica (1891), os Monte!pios 1.º de 

Dezembro [?], Senhora do Carmo (1895), Scalabitano (1895) e 

Ribeirense [?],a Associação de Empregados no Comércio (1 

de Janeiro de 1898), sem esquecer aquelas que mais nos 

interessam, por serem aquelas que estiveram na origem do 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo e do Orfeão 

Scalabitano, o Teatro Taborda e o Grémio de Santarém, 

fundadas no mesmo ano de 1895. 

Esta panóplia associativa oferecia uma actividade 

permanente e variada aos sócios, através das suas secções, 

tal como: o ensino da ginástica, proporcionado pelo Clube 

Ginástico dos Bombeiros Voluntários54 e pelo Grémio de 

Santarém; o ensino da música, na Academia Bellini, na 

Associação dos Bombeiros Voluntários e, mais tarde, no 

Grémio de Santarém; o ensino da esgrima que se iniciou no 

Grémio de Santarém, em 1905; o tiro e os jogos lícitos como 

as cartas, o bilhar, o chinquilho, o jogo do pau; e, ainda, os 

bailes que eram ocasiões para obter fundos e celebrar as 

festividades cíclicas e populares como o Carnaval, os Santos 

Populares, o Natal, a Passagem do Ano e o dia de Ano Bom (1 

de Janeiro).  

A música de características eruditas, primeiramente 

apresentada nos salões privados da antiga aristocracia, foi 

neste século tocada, intermitentemente, pelas antigas 

filarmónicas e chegou a um público mais alargado com a 

Academia Bellini, em 1878. Como agrupamentos musicais, 

ideário. Teve uma interrupção entre 1928 e 1935 e não conhecemos nenhum 

exemplar entre 1901 e 1924.  
53

 Manteve!se até 1926 e, certamente, a ditadura militar não permitiu a sua 

continuidade, devido certamente, à instituição imediata da Censura. 
54

 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 21 de Janeiro de 1893, p. 2. 

eram conhecidas as Bandas da Real Associação dos 

Bombeiros Voluntários (4 de Junho de 1892)55, a Banda 

Ribeirense (6 de Maio de 186456), a Banda de Caçadores 6 

(1902). Todas actuaram no Passeio da Rainha, alternando 

semanalmente entre elas e também, com a orquestra da 

Academia Bellini57. Esta última, composta de amadores de 

Santarém, encarregava!se do acompanhamento musical das 

peças de teatro no Teatro de Santarém e realizava saraus 

musicais onde se interpretava, não só a música erudita de 

Beethoven, Mendelsohn, Corbin, Verdi, Rossini, Chopin, 

Donizetti, mas também os compositores portugueses que se 

evidenciavam na época, como Ernesto Ciríaco58.  

Nesta década, são referidos os seguintes regentes da 

banda dos Bombeiros Voluntários: Luís Ferreira59
 que veio 

substituir José das Dores, em 1895, e Augusto de Moura 

Stoffel60 que logo preencheu o lugar por pouco tempo 

ocupado pelo primeiro. Este último era sobrinho de Filipe 

Stoffel, regente da Banda Ribeirense61. Os jornais apontam 

ainda, Augusto Montês na regência da orquestra de 

amadores da Academia Bellini que actuou no Teatro de 

Santarém62.  

Na primeira década do século XX, Augusto Montês e 

João Vieira são dois maestros associados, agora, à Tuna dos 

Empregados no Comércio que se fundou entre 1901 e 1903 e 

veio a ocupar o Teatro Taborda, no seguimento do anterior 

Grupo Recreativo, pelo menos até 1912, data provável da 

instalação do Grémio Literário Guilherme de Azevedo no 

Teatro. 

Em relação à produção teatral, encontrámos 

referência à Associação de Curiosos Dramáticos de Santarém 

55
 Cf. Martins, Bertino Coelho e Lopes, Aurélio, Os Saberes e o Lúdico, 
Reflexões sobre Folclore Musical e Representatividade, Alpiarça, Garrido 

Editores, 2001. 
55

 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 21 de Janeiro de 1893 a 27 de Abril 
de 1895. 
56

 Codina, João, “A Banda dos Bombeiros” in O Cabaceiro, Santarém, 20 de 

Julho de 1932, p. 2.  
57

 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 21 de Janeiro de 1893 a 27 de Abril 
de 1895.  
58
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 actores 

amadore

Teatro Nacional D. Maria II, onde foi considerada artista de 

e ao grupo Probidade que, entretanto, se tinha extinguido em 

1894. Alguns actores amadores de Santarém usufruíram de 

grande notoriedade e contracenaram com artistas de 

prestígio nacional. Referimo!nos, por exemplo, a Menezes e 

Almeida que chegou a pertencer ainda ao Teatro Nacional, 

em data até aqui desconhecida, e contracenou com o actor 

Taborda, Rosa Damasceno e Eduardo Brasão. Foi também 

cenógrafo e amador de fotografia artística, responsável por 

ter dado a conhecer a lanterna de fotografia animada, em 

Santarém, precisamente no ano da sua apresentação em 

Paris, ou seja, em 189563. Outros podemos nomear: 

Jacobetty Rosa, do extinto grupo Probidade64, Gervásio da 

Rosa, João Rosa, Jacinto Bettencourt, Francisco Martinho, 

Joaquim Romão, Henrique Pais, João Maria de Sousa, 

Joaquim Martinho, Carolina Rioza, Júlia Rioza, Henriqueta 

Ferreira e N. N. [?]65, E. Casimiro, Sant´Anna, J. Teixeira, 

Joaquim Honório, António Honório, Silvério Fragoso, Alberto 

Bessa, Máximo Julião Pais, Manuel Palhoto. Como 

“ensaiadores” surgem Joaquim Vaz66 e Alexandre Marques 

Sampaio, este último era, com certeza, o já nomeado filho 

mais velho do fundador da Associação Comercial. Manuel 

Almeida Costa era, também, encenador. Com alguma 

atenção, pode verificar!se que muitos dos elementos dos 

corpos dirigentes das diversas associações eram

s de Santarém.  

A tradição teatral da Cidade gerou outros artistas de 

renome nacional. Não podemos deixar de aludir esquecida 

Augusta Cordeiro (n. Santarém, 12!1!1868), apesar de 

arredada de Santarém, por motivos óbvios relacionados com 

a profissão. Começou na empresa de Pinto Bastos e, 

projectou!se nacionalmente com a comédia!opereta “A 

Menina do Telefone”, na noite de 12 de Março de 1892, no 

Teatro Trindade, tendo contracenado com os grandes artistas 

da época. Seguidamente, foi contratada pela companhia do 

62
 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 30 de Junho de 1894, p. 2. 

63
 Deu!se notícia disso, a propósito de uma récita a realizar no Teatro 

Taborda, após a sua recente inauguração, no Correio da Estremadura, 
Santarém, 30 de Junho de 1895, p. 2. 
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 Cf. Idem, Ibidem, p. 1. 
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  Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 22 de Dezembro de 1894, p. 3. 
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 Cf. Correio de Santarém, Santarém, 25 de Julho de 1895, p. 2. 

primeira classe. Em 1898, tornou!se empresária, aceitando o 

convite para integrar a Sociedade Artística67. 

Não podemos deixar de apontar que os Amadores 

Curiosos de Santarém deixaram de ser nomeados a partir do 

momento em que é criado o Teatro Taborda. O teatro e a 

música, neste Teatro, ficaram muitas vezes a cargo de um 

“grupo de amadores”, também nomeado por Grupo 

Recreativo do Teatro Taborda. Mais tarde, pelo menos entre 

1901 e 1905, fundou!se a Tuna dos Empregados no Comércio 

que se tornou detentora deste espaço. Esta organizou muitas 

récitas com música, poesia, teatro e dança. Nas suas soirées, 

destacaram!se como actores e declamadores José Avelino de 

Sousa, Jacobetty da Rosa, Jacinto Bettencourt e Henrique 

Sousa. A música acompanhava o teatro, os recitais de poesia 

ou apresentava!se, isoladamente, em concertos. A orquestra 

era constituída por amadores, muitas vezes com o apoio dos 

músicos e regentes da Banda da Real Associação dos 

Bombeiros Voluntários. 

Quanto ao equipamento cultural, nomeadamente os 

palcos existentes em Santarém, nesta década, além do citado 

Teatro Taborda68, recordamos o do Teatro de Santarém / 

Rosa Damasceno e o do Teatro Clube Ribeirense, inaugurado 

em 186469. Acrescente!se ainda, o Teatro Sá da Bandeira, 

“barracão de pedra, cal e zinco”70 que serviu de instalações 

para a charanga do Bombeiros Voluntários, em 1892, o 

teatro!barraca, Teatro Aliança (no largo Espírito Santo), e o 

teatrinho, Teatro Flor da Infância (travessa da Frigideiras, n.º 

10). 

Com grande popularidade e salas cheias, instalara!se 

no Campo Sá da Bandeira, transferido posteriormente para o 

Largo Espírito Santo, actual Largo do Município, um teatro!

barraca, denominado por Teatro Aliança, gerido pelos irmãos 

Dallot e que permitia a produção de repertórios populares, 

com preços “ao alcance das mais modestas bolsas”71. Aí se 

apresentaram operetas e também espectáculos de 

67
 Cf. Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial 

Enciclopédia, [s.d.], vol. 7, p. 665 e Bastos, Sousa, Dicionário de Teatro 

Português (1908), Coimbra, Minerva, 1994, edição fac!similada, p. 279. 
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 Em relação à reconstituição da história do Teatro Taborda, remete!se o 
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  Alves, Ana Búzio e outros, O Teatro Clube Ribeirense, Santarém, ESES, 
2005, texto policopiado. 
70

 Encontrava!se no mesmo local onde está hoje o Teatro Municipal, do 

mesmo nome, cuja fachada é de 1921. Cf. Codina, João, Op. Cit., 18 de Junho 

de 1932, p. 2. 
71

 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 8 de Dezembro de 1894, p. 2.  



prestidigitação, com Leopoldina Pereira e Alfredo Pereira, 

entre outros. Em 1896, este teatro!barraca estava ocupado 

pela companhia Lozano.  

Tal como acontecia na capital, dificilmente podemos 

enumerar todos os teatrinhos espalhados pela Cidade, como 

o Teatro Flor da Infância que se situava na Travessa das 

Frigideiras, no número dez, sobre os quais os jornais 

raramente se referiam.  

Não podemos deixar de registar a história da 

atribuição do nome de Rosa Damasceno ao “nosso primeiro 

teatro”. Em Julho de 1894, apresentou!se aí a comédia, pela 

companhia do Teatro Nacional: O Amigo Fritz, de Erchman 

Chatrian, cujos principais papéis foram atribuídos a Eduardo 

Brasão, Rosa Damasceno e Augusto Rosa, que em Santarém, 

substituiu o actor amador Menezes e Almeida. A presença de 

Rosa Damasceno tocou o coração dos escalabitanos, tal era a 

qualidade da sua actuação, tal era a sua beleza 

deslumbrante. O fascínio provocado foi descrito por João 

Arruda: “...quando uma comédia d´esta natureza tem a 

avolumar!lhe o relevo do trabalho excepcional de Rosa 

Damasceno, nome que Lopes de Mendonça diz – relembrar 

os encantos de perfumada juventude, nome de uma flor 

cantada pelos bardos como a mais bela e sedutora; 

reminiscências de um fruto esquisito sabor e delicado 

aroma... – o seu êxito assenta em bases indestrutíveis e o 

brilhantismo das suas cenas acende lâmpadas de entusiasmo 

no coração dos próprios bárbaros”1. Mais não seria de 

esperar… No final do espectáculo, a comissão administrativa 

do “nosso” Teatro “foi pedir a Rosa Damasceno licença para 

pôr ao teatro o nome de Teatro Rosa Damasceno, ao que a 

graciosa artista gentilmente acedeu, numas belas palavras 

cheias de carinho. [...] Na ocasião, [...] ofereceram!lhe a 

chave em prata do Teatro com a placa “Chave do Teatro Rosa 

Damasceno, em Santarém, Julho 1894”1. 

 

1.2. As origens republicanas do Grémio Literário “Guilherme 

de Azevedo” e do Orfeão Scalabitano. 

 

No fim do século, o encadeamento das diversas crises, 

económica, social e moral, eram terreno fértil para as 

investidas da oposição, nomeadamente do Partido 

Republicano Português. O movimento associativo, a par da 

imprensa, induzido pelas ideias republicanas de espírito 

cívico!cultural72, teve papel importantíssimo na consolidação 

desse ideário. Esse movimento trazia consigo um projecto 

cultural para o país, um projecto de democratização da 

sociedade, onde a participação do cidadão na escolha dos 

seus representantes, através do sufrágio universal, só o 

poderia conscientemente exercer, se estivesse dotado de 

instrução, de consciência cívica e de identidade cultural. O 

positivismo teve grande influência na consolidação destes 

projectos republicanos, visto determinar que a fase de 

transição das sociedades que se encontravam no estado 

metafísico, o caso das monarquias, para o estado positivo da 

ciência, ou seja, da República, só se poderia realizar através 

de um grande empenho na doutrinação, ou seja, através de 

conferências, de exposições, da veiculação de opinião na 

imprensa.  

O movimento associativo, lugar onde se debatiam 

livremente as questões públicas, foi eleito como um lugar 

favorável para a difusão de informação e de ideias, essencial 

para se exercer essa doutrinação. O carácter cívico da acção 

dos republicanos levou!os a investirem grande parte do seu 

tempo livre nas associações e, através delas, tentavam 

influenciar a opinião pública. Cada republicano culto tinha 

obrigação de fazer um investimento pessoal na sociedade, daí 

a importância cívica e comunitária dos seus projectos, com o 

objectivo último de preparar o povo para o regime 

republicano e, ao mesmo tempo, contribuir para uma 

sociedade mais justa e democrática. Em tempo de crise, a 

crítica reproduzia!se facilmente pelas diversas associações, 

através da informação transmitida pelos jornais que aí 

chegavam regularmente e em conferências proferidas por 

intelectuais ou simplesmente, gente informada. 

O desorientado Partido Republicano Português, cuja 

organização sofreu os reveses do fracasso do 31 de Janeiro 

de 189173, tinha perdido espaço de oposição a favor dos 

progressistas. No entanto, recuperado do choque, os 

republicanos iniciaram uma aproximação aos progressistas. 
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 Importantes nomes republicanos tiveram de se exilar em Espanha e no 

Brasil, muitos outros foram presos, muitos jornais suspenderam as suas 
edições e outros sofreram perseguições devido à consequente “Lei da 

Rolha”. 



Em comum, unia!os a oposição ao Partido Regenerador e o 

ideário de raiz liberal.  

  Em Santarém, o Correio da Estremadura criticou tal 

proximidade quando, citando o Correio da Noite disse, em 12 

de Janeiro de 1895, que “a maioria progressista em 

Santarém, tem três lugares e dois são republicanos”. Ainda 

em Santarém, João Teixeira de Queirós Vaz Guedes74, 

afirmou!se partidário Progressista até que, dissidente deste 

partido, aderiu ao Partido Republicano Português, em 190775. 

Posteriormente, verificou!se a adopção do republicanismo 

por parte de muitos e importantes nomes do Partido 

Progressista, tal como o caso de Bernardino Machado. Alguns 

estavam ligados a Santarém, como Faustino Paiva de Sá 

Nogueira (n. 8!2!1845; m. 16!6!1920)76, Abílio Caldas Nobre 

da Veiga ou Anselmo Braamcamp Freire, que aderiu ao PRP 

em 1908. Outros, como o Conde de Sobral (n. 26!7!1840; m. 

3!1!1905)77 ou Comendador António Mendes Pedroso78, 

aproximaram!se dos republicanos e serviram como homens 

da sua referência, exaltando!lhes os valores que tinham em 

comum. Tal exemplo se pode ir buscar à “Manifestação 

Liberal”79 em memória de Passos Manuel, Sá da Bandeira e 

Visconde da Serra do Pilar, em 1901, onde estiveram 

presentes as associações, a imprensa, a comissão do 1.º de 

Maio, os professores do Liceu, Francisco Nunes Godinho e 

António Ginestal Machado. A manifestação parou em casa de 

Faustino Sá Nogueira, sobrinho do Marquês de Sá da 

Bandeira, no pátio de D. Antónia de Passos Canavarro e, em 

seguida, junto da casa de João Manuel Passos Canavarro 

“glorificando!se em estrepitosos vivas a memória de Passos 

Manuel correspondidos com vivas à comissão liberal 

organizadora dos festejos, e ao povo liberal de Santarém”. No 

74
 Director de O Debate, em 1912. 

75
 Cf. O Debate, Santarém, 1 de Agosto de 1912, p. 1. 

76
 Foi Governador Civil interino, de 7 de Agosto a 15 de Novembro de 1888, 

presidente da Câmara em 1898, nomeado Governador Civil substituto, em 

1913, não chegou a tomar posse, desempenhou o cargo de Provedor da 

Misericórdia entre 1906 a 1914. Em 1908 já era republicano. Cf. Matias, 
Mário, “Subsídios para a História da Vida Administrativa de Santarém” in 

Abel da Silva (Dir.), Junta de Província do Ribatejo, n.º 1, Anos 1937!1940, 
Lisboa, Junta de Província do Ribatejo, 1940, pp. 681!693. 
77

 Viveu quase sempre em Almeirim, em 1894, declarara!se Progressista, em 

1895 reunira!se com republicanos na Quinta da Palmeira, recebendo o 

Ministro Plenipotenciário do Brasil, Joaquim Assis Brasil, noticiada no Correio 

da Estremadura, Santarém, 10 de Abril de 1897, p. 1. 
78

 Médico e presidente da Câmara entre 1876!1877 e 1894!1895. Cf. 
“Presidentes da Câmara de Santarém, 1820!1988” in Comemoração dos 120 

Anos da Cidade de Santarém, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 
1988. 
79

 Jornal de Santarém, 26 de Maio de 1901, p. 1 e 2. 

cemitério discursaram Faustino Sá Nogueira, presidente da 

“comissão liberal” e Manuel António das Neves, um 

republicano de primeira linha, entre outros. À noite, 

iluminaram!se as casas: “Santarém excedeu!se a si própria. 

Santarém é uma terra liberal”80. 

 Recordamos, ainda, a manifestação operária, onde 

participaram artistas de Santarém, em homenagem a 

Mendes Pedroso (n. 21!12!1830; m. 6!1!1906)81, decorreu no 

dia 1 de Janeiro de 1906 e, mais uma vez tiveram papel 

importante os republicanos Manuel António das Neves82 e 

José Avelino de Sousa83.  

Até 1910, a organização do Partido Republicano 

expandiu!se pelo país. Aumentaram o número de clubes, 

multiplicaram!se os jornais de opinião, as associações, as 

comissões municipais e os centros eleitorais. A propaganda 

recrudesceu e os resultados não se fizeram esperar. Alguns 

nomes de grande prestígio, uma parte importante da classe 

média de comerciantes e, ainda, o operariado incipiente, mas 

importante na acção, aderiram à ideia republicana e 

acreditaram que a República era a única possibilidade de 

ultrapassar a crise e atingir o ideal de uma sociedade mais 

justa e democrátrica, ou seja, a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade. 

 

1.2.1.O Teatro Taborda  

 

 Com a fundação do Teatro Nacional por portaria 

régia de 28 de Setembro de 1836, dirigido por Almeida 

Garrett, a convite de Passos Manuel, o teatro português 

assumia!se como “uma escola de bom gosto”, contribuindo 

“para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação 

portuguesa”84. Com a geração de 70, Eça de Queirós 

80
 Idem, ibidem, p. 2.  

81
 No dia 1 de Janeiro de 1906, realizou!se uma manifestação operária em 

honra do Dr. Mendes Pedroso, liderada por Avelino de Sousa 

“inteligentíssimo operário” de Santarém. Cf. José Montês, “Crónica” in 

Correio da Estremadura, 6 de Janeiro de 1906, p. 1. 
82

 Manuel António das Neves foi proprietário do semanário republicano de 

Santarém e surgiu como secretário da Comissão Distrital Republicana de 

Santarém, pelo menos a partir de 1906. Cf. O Debate, Santarém, 5 de Março 

de 1908, p. 3. 
83

 Tipógrafo e proprietário da empresa “O Debate”, semanário republicano 

fundado em 1907, teve papel importante na divulgação do teatro em 

Santarém, como escritor, actor de reconhecida qualidade, declamador, além 

de ter participado no Teatro Taborda, participou na fundação do Grémio 

Literário Guilherme de Azevedo e na do Orfeão Scalabitano, entre outras 
acções de elevado relevo.  
84

 Rebelo, Luís Francisco, História do Teatro Português, Lisboa,  …, p. 85 



introduziu a necessidade do teatro corresponder “ao seu 

tempo […] e tivesse o ideal moderno que rege as sociedades, 

isto é: a justiça e a verdade”85. Impulsionados por esta 

geração, imbuídos do espírito do “Teatro Libre” francês, 

organizou!se um conjunto de conferências no Ateneu 

Comercial, em 190286, onde participaram Ernesto Silva, 

Teófilo Braga e Heliodoro Salgado, sob o tema “transformar 

pela Arte, redimir pela Educação”. Estes conjugaram a crítica 

e a acção e entenderam o teatro um excelente veículo de 

“propagação e fixação de ideias”, na sua ideia “a melhor 

forma de educação popular”. Fundava!se, assim, em 1904, o 

Teatro Livre e, em 1905, o Teatro Moderno. Não se pode 

deixar de associar estes ao movimento republicano e ao seu 

ideário 

Numa sociedade com 80% de analfabetos este meio 

de difusão de valores e ideias era privilegiado, tendo sido o 

meio de recreação mais apreciado por todas as camadas 

sociais. Este foi, certamente, um meio ímpar de difundir a 

cultura, adoptado pelos republicanos que aí investiram parte 

do seu tempo livre, numa luta pela propaganda dos seus 

ideais e pela democratização da educação e cultura.  

 Em Santarém, embora esquecidos da história 

“nacional” ou dita oficial, encontram!se nomes que não 

deixaram de ser influenciados pela época em que viveram e 

não deixaram de contribuir para a construção da Cidade e do 

país, emprestando o seu nome ao dinamismo cultural de 

Santarém. Movidos pela esperança e pela vontade de 

mudança, foram também portadores de ideias, convicções e 

coragem.  

 A inauguração do Teatro Taborda, que é ainda hoje 

o espaço que ocupa o Círculo Cultural Scalabitano, inscreve!

se nesta mesma conjuntura. A sua fundação, em 1895, coube 

a um conjunto de homens – João Codina, António Bento 

Machado, Jaime Pereira, Manuel Maria de Oliveira, João Luís 

da Silva, Alfredo Barradas, José Governo Martins, João 

Augusto de Oliveira e Silva e Ajax da Silva Rato, entre outros 

desconhecidos. Estes, referidos como “um grupo de 

empregados no comércio” ou como Grupo Recreativo, 

investiram os seus meios e os seus tempos livres nessa obra, 

transformando um “modesto” picadeiro, localizado na antiga 

85
 Idem, Ibidem, p. 98. 

travessa dos Bacelos, n.º 4, que pertencera a José de Paiva, 

no espaço do Teatro87. As obras e os melhoramentos foram 

feitos pausadamente e sem pressas. Não encontrámos a 

explicação para o seu nome, mas depreendemos que a 

presença do actor Taborda, no Teatro de Santarém, e o seu 

prestígio na época, determinaram essa opção88. O teatro 

tinha a lotação de trezentas pessoas. 

João Codina, Oliveira e Silva, Manuel de Oliveira, 

João Luís da Silva e Jaime Pereira representaram na primiére 

de inauguração do Teatro Taborda, no dia 28 de Abril de 

1895. Outros nomes integraram esse espectáculo inaugural: 

Henriqueta Ferreira que colaborou “generosamente” nessa 

récita, Henrique de Sousa e Armando. Estes amadores 

apresentaram as comédias Os Sobrinhos do Papá e Simplício 

Castanha e C.ª. O ensaiador foi Alexandre Marques Sampaio 

Júnior e o cenógrafo Menezes e Almeida, também actor 

amador prestigiado e amador de fotografia89. O primeiro dia 

foi exclusivamente dedicado aos sócios, os outros deveriam 

ser pagos, revertendo a receita favor do grupo: “Segundo nos 

consta há mais dois grupos organizados, que ali vão dar 

récitas, revertendo o produto líquido a favor da sociedade. A 

todos auguramos o mais ruidoso sucesso”90.  

No mês seguinte, a 19 de Maio de 1895, este mesmo 

grupo “constituído na sua grande maioria de empregados no 

comércio” apresentou, na sua segunda récita, as mesmas 

peças e, pela primeira vez, a comédia Maldito Relógio, com o 

acompanhamento musical pela Banda dos Bombeiros. O 

grupo de actores era formado por Joaquim Honório, Manuel 

Almeida Costa, Silvério Fragoso, António Honório, Alberto 

Bessa, Henriqueta Ferreira e Máximo Julião Pais91. 

A música estava intimamente ligada, nesta época, ao 

teatro. Consequentemente, além de um grande grupo cénico, 

o Teatro Taborda organizou uma orquestra de amadores 

86
 Idem, Ibidem, pp. 80 e 81. 

87
 Cf. “Proscenium”, coord. Carlos Oliveira Sollas in Jornal do Ribatejo, 14 de 

Março de 1963, p. 4. 
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 “Começaram os ensaios” com Taborda e os amadores de Santarém, no 

Teatro de Santarém: Menezes e Almeida, Jacobetty da Rosa, João Maria de 

Sousa, Manuel Palhoto, Júlia e Carolina Riosa, Henriqueta Ferreira. Cf. 
Correio da Estremadura, Santarém, 9 de Março de 1895, p. 2.  
89

 Foi responsável por trazer para Santarém a primeira lanterna de imagens 
animadas. Santarém teve o seu primeiro animatógrafo em 1896, no Teatro 

Rosa Damasceno. 
90

 Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 27 de Abril de 1898, p. 3. 
91

 A récita era paga, “a fim de acudir às despesas que ali se têm feito”. Foi 
abrilhantada pela Banda dos Bombeiros. Cf. “Teatro Taborda” in Correio da 

Estremadura, Santarém, 18 de Maio de 1895, p. 2. 



constituída por alguns dos sócios da Banda dos Bombeiros, 

regida pelo maestro Augusto de Moura Stoffel e noticiada em 

Dezembro de 1896.  

O Grupo Recreativo organizava noites de bailes, 

denominados soirées, sendo uma das actividades mais 

solicitadas pelos sócios, acompanhadas algumas vezes de 

recitais de música e poesia. No entanto, as actividades para 

que tinham maior vocação foram as récitas, com a 

apresentação simultânea de peças de teatro e declamação de 

poesia. O teatro representado era, essencialmente, musicado 

e de comédia, tão à moda do século XIX. A falta de 

informação sobre o repertório e a falta de conhecimento das 

letras e as músicas, não nos permite concluir 

satisfatoriamente sobre este assunto.  

Os grandes espectáculos, de autores e produtores 

nacionais, eram apresentados no palco nobre da cidade, o 

palco do “nosso primeiro teatro” ! o Teatro Rosa Damasceno 

– sem qualquer desprestígio do papel do pequeno Taborda 

foi sempre, em cento e dez anos de vida, um grande 

impulsionador da produção cultural escalabitana e um 

importante equipamento que serviu outras associações  e 

instituições. 

Ainda nesta década, numa perspectiva moderna e 

pioneira em Portugal92, o Teatro Taborda ofereceu a 

possibilidade de homens e mulheres praticarem ginástica, 

orientada por um professor de categoria nacional. Tal foi o 

caso da ginástica sueca, com aulas para o sexo masculino e 

para o sexo feminino, pelo ginasta Benjamim Jardim. Outras 

modalidades de educação física foram abertas no ano de 

1905. Tal foi o caso de aulas de dança93 e, ainda, de esgrima. 

Em 1906, o Teatro Taborda proporcionava aos seus sócios: 

aulas de ginástica sueca, com exercícios de ginástica pelo 

método Ling, equitação (em picadeiro), luta greco!romana, 

jogo do pau e aulas de esgrima, de florete e espada. 

O seu palco não serviu exclusivamente as actividades 

teatrais, tão forte era a sua ligação à vida da cidade e aos 

seus habitantes. Durante as inúmeras récitas apresentaram!

se músicos, orquestras de amadores de Santarém, diseurs, 

artistas dramáticos de Santarém e mesmo, as mais modernas 

92
 A Ginástica só veio a estar inscrita nos currículos das escolas a partir da 

reforma do ensino da 1.ª república, de 1911. 

artes como a fotografia animada de que era importante 

amador, o actor Menezes e Almeida., certamente o precursor 

e impulsionador do gosto pelo cinema em Santarém. Se não 

vejamos: no dia 15 de Agosto de 1895 noticiou!se, no Correio 

da Estremadura, a organização de uma récita a favor dos 

Banda dos Bombeiros Voluntários, “Para esse fim, há ideias 

de pedir ao nosso ilustrado amigo Menezes e Almeida, uma 

sessão fotográfica, com a magnífica lanterna de projecção 

que o magnífico amador de fotografia trouxe há pouco de 

Paris por ocasião da sua tournée”. Por curiosidade, a 30 de 

Junho de 1896, no Jornal de Santarém, constava já a exibição 

de um espectáculo de fotografia animada, na sala do Teatro 

Rosa Damasceno – “Dizem!nos que este animatógrafo 

possuiu quadros muito interessantes, salientando!se a Saída 

de Félix Faure para a Rússia e a Noite de Núpcias. Também 

nos merece particular interesse a Debulhadora Mecânica em 

activo serviço no campo do Ribatejo... salvo seja” 94.  

Assim, concordaremos que este teatro traçou as 

linhas da formação cultural da Cidade, incentivando a 

criatividade dos escritores, dos compositores e actores 

amadores e permitindo a sua apresentação a um público 

mais alargado, essencialmente citadino95. 

No início do século XX, em Santarém, verificou!se a 

intensificação de acções que envolviam republicanos, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu envolvimento 

com o teatro e a poesia. Como exemplo, os reconhecidos 

republicanos Manuel António das Neves e José Avelino de 

Sousa produziram textos dramáticos e poéticos, que eram 

convictos, importantes activistas e influenciaram o 

movimento associativo em Santarém, pelo menos até à 

implantação da República Portuguesa. 

A actividade do Teatro Taborda sofreu a sua 

influência e desenvolveu!se na primeira década de 

Novecentos: em Fevereiro de 1903, realizou!se um “sarau 

dramático!musical pela Tuna dos Empregados no Comércio 

executando trechos musicais [...], sob a regência do sr. José 

Vieira; em Abril, decorreu uma soirée ginástico!dramático e 

93
 Henrique Rebelo era o professor. Cf. Correio da Estremadura, Santarém, 4 

de Fevereiro e 22 de Abril de 1905, p. 2. 
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  “Animatógrafo – Teatro de Santarém”, p. 2.  
95

 A actividade e produção cultural de Santarém, e do Teatro Taborda, nos 
séculos XIX e XX, está por fazer. Haverá ainda um longo trabalho a realizar, 
no sentido de encontrar textos e músicas relacionados com os espectáculos 
realizados. 



dançante, ou seja, participavam os alunos de ginástica, os 

actores amadores e com declamação de poesia e por fim, 

realizava!se um baile; no dia 21 de Junho, os actores 

amadores organizaram uma récita, “dedicada ao sr. José 

Avelino de Sousa como prémio pelos serviços prestados por 

este modesto rapaz àquela pequena casa d´espectáculos”96. 

O Grémio de Santarém (1895!1905), usufruiu das 

salas deste Teatro, proporcionando aos seus sócios, 

actividades de dança, esgrima, tiro e equitação.  

Ora em 1905, o Teatro Taborda já pertencia à Tuna 

dos Empregados no Comércio97. Esta Tuna, pelo menos em 

1903, conforme o acima citado, já tinha actividade. Não 

havendo conhecimento da existência de actas destas 

associações, a imprensa local consultada, torna!se 

insuficiente para aclarar a dúvida. Portanto, compreende!se a 

dificuldade em saber quando e como se processou esta 

viragem: entre a fundação do Teatro Taborda “por um grupo 

de empregados no comércio” (1895) e a data em que nos 

surge a Tuna dos Empregados no Comércio (1903!1905). 

Repare!se, no entanto, que José Avelino de Sousa, 

operário tipógrafo, dirigente da Tuna, já tinha aqui uma 

enorme importância: em Junho de 1903 foi homenageado 

pelos “serviços prestados” ao Teatro Taborda; recitou poesia 

no sarau em homenagem a Guilherme de Azevedo, 

organizado pelo Grémio de Santarém, em 25 de Março de 

1904; discursou na sede da Associação de Empregados no 

Comércio, declamou poesia no Teatro Rosa Damasceno, no 

dia 17 de Julho de 1904, por ocasião da visita de Bernardino 

Machado, a convite dessa associação, e escreveu no jornal de 

número único publicado nesse mesmo dia, e no dia 1 de 

Janeiro de 1906, participou e “atirou um punhado de 

96
 Cf.  Correio da Estremadura, 14 de Fevereiro, 18 de Abril, 20 e 27 de Junho 

de 1903. Este modesto rapaz , José Avelino de Sousa, virá a ser o elo de 

ligação entre o Teatro Taborda, a  Associação e a Tuna dos Empregados no 

Comércio de Santarém, o Grémio Guilherme de Azevedo e o Orfeão 

Scalabitano. Será ele uma das peças!chaves de toda a actividade teatral e 

cultural, associativa e política, tendo sido o grande patrocinador da causa 

republicana em Santarém, por ter sido operário tipógrafo prestigiado, actor, 
escritor e industrial (proprietário da Tipografia de J. Avelino de Sousa), em 

conjunto com Manuel António das Neves e José Montês. 
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 Não há notícias claras desta passagem. Pensamos que o grupo recreativo 

do Teatro Taborda, que não tinha outra denominação, tenha tomado o nome 

de Tuna dos Empregados no Comércio. Não sabemos se estavam ligados de 

alguma maneira à Associação dos Empregados no Comércio, cuja data de 

fundação foi 1 de Janeiro de 1898. Cf. “Teatro Taborda” in Correio da 

Estremadura, 22 de Abril de 1905, p. 2. Acedemos a uma “Mensagem” 

elaborada aquando da inauguração da Tuna – uma nova colectividade 

musical – esta integrada na Associação dos Empregados no Comércio, no dia 

verdades” durante a manifestação de artistas de Santarém, 

uma demonstração “da gratidão do operariado” a Mendes 

Pedroso, que se encontrava doente e que viria a falecer no 

dia 6 de Janeiro. Neste mês já o Teatro servia as reuniões do 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo, sobre o qual nos 

debruçaremos adiante. 

 Durante toda a sua história, o Teatro Taborda 

manteve sempre a sua função cultural, mas foi albergando 

diferentes associações. Todas elas se encontram na origem 

do actual Círculo Cultural Scalabitano.   

 

1.2.2. O Grémio de Santarém 

 

 O Grémio de Santarém foi um importante 

antecessor da actividade cultural que se desenvolveu, e ainda 

hoje se desenvolve, no Círculo Cultural Scalabitano e em 

Santarém. O Grémio de Santarém ainda não é o Grémio 

Literário Guilherme de Azevedo, mas este vai ser a 

continuidade natural do outro. 

Em 16 de Março de 1895, o Correio da Estremadura 

informava que, no dia 5 desse mês, se formava um novo club, 

cujos obrigacionistas se reuniram na sala das sessões da 

Associação Comercial. A presidência pertencia a Francisco 

Cunha e Silva, os secretários eram José da Silva e Máximo 

Julião Pais Júnior98. Foi, ainda, eleita a comissão instaladora 

constituída por Henrique de Gallis, agente do Banco de 

Portugal e presidente da direcção da secção de música da 

Associação dos Bombeiros Voluntários; Augusto Montês, 

maestro e vice!presidente da secção de música citada; Emílio 

Infante da Câmara, conhecido proprietário agrícola e 

presidente da Assembleia Geral da mesma associação; João 

Fagundo da Silva Júnior, filho do conhecido engenheiro e 

professor do Liceu; António Mendes Cabral; Artur Marques 

Ferreira da Cunha e Silva e Guilherme Guerra. Em 23 de 

Março, o novo club já recebia o nome de Grémio de 

Santarém. 

 Nesta ocasião, a Academia Bellini parecia encontrar!

se numa situação delicada e, aproveitando a sua energia 

1 de Janeiro de 1913. Cf. “Teatro Taborda” in Correio da Estremadura, 22 de 

Abril de 1905, p. 2. 
98

 Este poderá ser o mesmo, ou o filho desse que indicamos quando falamos 
dos actores amadores de Santarém no fim de século 



inicial do Grémio, constou no jornal uma proposta da fusão 

entre as duas sociedades99.  

Poucos dias depois, em reunião de 18 de Abril, já se 

nomeava uma nova comissão instaladora por se ter demitido 

a primeira, assim: Frederico Augusto Moniz Bettencourt, 

presidente; Francisco Almeida Bessa, secretário; Emílio 

Infante da Câmara, tesoureiro, e José da Silva e Francisco 

Marques Ferreira da Cunha e Silva os vogais. Identificaram!

se, na sala da Assembleia, alguns actores amadores como 

Manuel Palhoto100.  

Os corpos directivos foram eleitos em Julho101: 

Assembleia Geral – Alexandre Marques Sampaio102, 

presidente; Augusto dos Santos Ferreira Miranda, vice!

presidente; Orvalho de Morais [?], primeiro secretário; 

Romão Duarte, segundo secretário; Direcção – Elisiário de 

Sousa Reis, presidente; Francisco de Almeida Bessa e Joaquim 

Honório, secretários; Ferreira da Cruz, Baptista Ribeiro, José 

Calheiros, vogais; António Mendes Cabral103, tesoureiro.  

Em Agosto, eclodia uma crise directiva por demissão 

de Elisiário de Sousa Reis, substituído por Jacinto 

Bettencourt, um dos talentosos actores amadores de 

Santarém. No lugar de primeiro secretário da Assembleia 

Geral ficou José Manuel Lopes da Silva. As eleições 

continuaram a realizar!se anualmente e, em Janeiro de 1896, 

foram eleitos: Assembleia Geral – José Tomás Duarte 

Coelho104, presidente; Francisco Cunha e Silva e Benjamim 

Jardim, secretários; Direcção – Jacinto Bettencourt, 

presidente; Artur Celestino de Pádua Leal e Silvério Fragoso, 

secretários; Máximo Julião Pais Júnior, vogal; José Eugénio 

dos Santos, tesoureiro. 

Para sua sede, o Grémio de Santarém alugou uma 

casa na travessa das Frigideiras, pertencente a Manuel 

Bernardes Topinho. Por esse tempo, tinham já adquirido a 

99
 Cf. Correio da Estremadura, 23 de Março de 1895, p. 2. Nota: A Academia 

deixou de se apresentar nos jornais nesta década, não sabemos as 
circunstâncias da sua extinção.   
100

 Cf. Correio da Estremadura, 16 de Março de 1895, p. 2. 
101

 Cf. Correio de Santarém, 11!7!1895, p. 2. 
102

 Já referido várias vezes, não podemos esquecer que estava ligado ao 

teatro por ter sido encenador da primiére do Teatro Taborda. Romão Duarte 

era redactor do Correio de Santarém, que se reiniciou em 1895. Joaquim 

Honório era actor amador. Elisiário Sousa dos Reis era professor de esgrima. 
103

 Também foi presidente da Associação de Empregados no Comércio. Cf. 
Correio da Estremadura, 23!7!1904, p. 3. 
104

 Também ele secretário da Comissão do Recenseamento Eleitoral do 

Concelho de Santarém. Cf. Correio da Estremadura, 15!6!1895, p. 3.  

mobília necessária à sala de jogos, ao bilhar e ao gabinete de 

leitura. Abriram de imediato as secções de tiro e ginástica105.  

A sede abriu as suas portas a 19 de Maio com as 

actividades das diferentes secções, funcionando 

regularmente e com muita afluência: “é de esperar que 

continue a ser frequentada, pois encontram!se ali atractivos 

que até hoje não se viam em nenhuma sociedade de 

Santarém. Consta!nos que se inaugurará a secção de música, 

que será composta de distintos amadores de Santarém...”106. 

Em Junho já decorriam as aulas de esgrima, dirigidas por 

Elisiário de Sousa Reis e de ginástica, por Benjamim de 

Oliveira Jardim.  

A secção de música iniciou a sua actividade em 

Outubro de 1895, sob a direcção de Luís Ferreira e do 

maestro Augusto de Moura Stoffel, a partir de Janeiro de 

1896, também eles regentes da Banda da Real Associação dos 

Bombeiros Voluntários107.  

De acordo com os jornais da época, estas actividades 

decorriam na sua sede. No entanto, o salão do Teatro 

Taborda foi cedido para a prática de algumas das suas 

actividades. Da mesma forma, o palco era disponibilizado a 

grupos de amadores para realizarem as suas récitas, onde 

participavam alguns sócios do Grémio de Santarém como 

Manuel Palhoto, Alexandre Marques Sampaio Júnior, Jacinto 

Bettencourt, José da Silva, Joaquim Honório. Por isso, parece!

nos ter havido uma grande cumplicidade entre as duas 

associações, a qual se estendia à Banda dos Bombeiros 

Voluntários e ainda aos músicos e maestros da Academia 

Bellini. Esta última viria a extinguir!se a partir de 1896, não 

sem que o Grémio de Santarém lhe tivesse oferecido a 

possibilidade da fusão.  

Durante os primeiros seis anos do século XX, a 

actividade do Grémio de Santarém confunde!se não só com a 

do Teatro Taborda, mas também com a da Tuna dos 

Empregados do Comércio. Por exemplo, o Grémio oferecia 

aos seus sócios aulas de dança dirigidas por Henrique Rebelo 

que também as proporcionava no “pequeno teatro”. O 

mesmo aconteceu com o professor de ginástica, dirigente do 

Grémio de Santarém, Benjamim Jardim, que dava aulas aí e 

105
 Cf. Correio da Estremadura, 18 de Maio de 1895, p. 3. 

106
 Correio da Estremadura, 8 de Junho de 1895, p. 3. 

107
 Correio da Estremadura, 5!10!1895 e 4!1!1896, p. 2. 



no Teatro Taborda. Na mesma altura, a Tuna dos Empregados 

no Comércio executou trechos musicais sob a regência de 

Augusto Gomes [ou Montês?], num baile da iniciativa do 

Grémio de Santarém, onde também participou Avelino de 

Sousa, e “José Montês, académico”108, o que nos leva a 

inferir que as três instituições estavam comprometidas pelas 

mesmas pessoas, tal foi o caso de José Avelino de Sousa que, 

em Março de 1905109, integrava os corpos directivos da Tuna 

dos Empregados no Comércio e actuava frequentemente no 

palco do Teatro Taborda. As dificuldades aumentariam se 

pretendêssemos saber as relações existentes entre estas 

associações e a dos Empregados no Comércio de Santarém 

visto não sabermos da existência de actas ou outros 

documentos, para a época em causa. 

Guilherme de Azevedo, nascido em Santarém, era 

um nome a defender e a exaltar, um pretexto para unir os 

republicanos de Santarém dispersos pelas associações 

nomeadas. Por iniciativa do Grémio de Santarém, organizou!

se um sarau literário!musical em homenagem “ao saudoso 

poeta e brilhante escritor”110 Guilherme de Azevedo, em 25 

de Março de 1904. A música esteve a cargo da pianista 

Georgina Pedroso da Costa, de Lisboa, que substituiu o 

conterrâneo José do Carmo Lino de Sousa, e de um sexteto 

de amadores111 onde se destacaram os solistas Sebastião 

Duwens, na trompa, Jaime Neves, no violoncelo e Augusto 

Montês, no violino. A poesia de Guilherme de Azevedo e o 

poema Lágrima, de Guerra Junqueiro [música de João de 

Deus?], foi dita [ou cantada?] por Avelino de Sousa, 

“confirmando os seus créditos de amador distinto”112. 

Discursaram Bernardino dos Santos113, que foi amigo do 

escritor, e José Montês, estudante de Direito em Coimbra, 

que falou sobre a vida e obra de Guilherme de Azevedo114. 

108
 Cf. Correio da Estremadura, 22!4!1905, pp. 2 e 3. 

109
 Cf. Correio da Estremadura, 4!3!1905, p. 3. 

110
 Correio da Estremadura, 19!3!1904, p. 1. 

111
 Calculamos que sejam amadores de Santarém, visto Augusto Montês ser o 

nome do maestro que dirigia a orquestra da Academia Bellini. 
112

 Cf. Correio da Estremadura, 26!3!1904, p. 2. 
113

 Cf. Correio da Estremadura, 15!6!1895, p. 3. Tudo nos indica que é o 

mesmo Bernardino Júlio dos Santos, que fez conferência em 1880, na 

Biblioteca Camões e jornalista, redactor e proprietário do Jornal de 

Santarém. 
114

 Os nomes de Bernardino dos Santos, José Montês e José Avelino de Sousa 

são nomes que vão ocupam lugares de relevo no republicanismo em 

Santarém, tal como o de Manuel António das Neves e vão ter importância na 

fundação do Grémio Literário Guilherme de Azevedo. 

Nesse dia foi inaugurado um retrato, mandado elaborar em 

Lisboa, a expensas do Grémio.  

O Grémio de Santarém, que se sedeava agora na 

Travessa da Misericórdia, número 46, convocava no dia 17 de 

Novembro de 1906115
 os “portadores de obrigações 

beneficiárias que este Grémio emitiu para a sua fundação 

[...], bem como todos os sócios [...], a fim de resolverem 

sobre a dissolução do mesmo Grémio”. Aí elegeram uma 

comissão para liquidar os haveres da sociedade, “a qual é 

composta por Álvaro Peixoto, Fernão Pires e Henrique 

Pais”116. Reconhecemos Fernão Pires, comerciante da cidade 

e muito próximo dos republicanos, por ter feito parte da 

comissão de recepção a Bernardino Machado, em conjunto 

com Manuel António das Neves e José Avelino Torres. Em 22 

de Dezembro, apresentou!se publicamente a dívida, no valor 

de 376$695 réis, a qual foi “garantida por meio de escrito 

formulado no notário Barradas, pelo Grémio Guilherme de 

Azevedo, em pagamentos anuais de cem mil réis”. Esta 

pequena e recente agremiação, fundada o ano anterior 

(1905/1906), “tomou conta, no dia 1 do corrente, do 

mobiliário e mais pertenças do extinto Grémio de 

Santarém”117, entre estes estava o retrato de Guilherme de 

Azevedo mandado elaborar em Lisboa, inaugurado por 

ocasião do sarau dramático!musical e literário em 1904. 

Foi esse retrato que transitou para o Grémio 

Literário Guilherme de Azevedo e que hoje se encontra nas 

paredes do Círculo Cultural Scalabitano. XXXXX Publicação do 

Retrato de Guilherme de Azevedo 

 

1.2.3 Grémio Literário Guilherme de Azevedo 

  

 O Grémio Literário Guilherme de Azevedo apareceu 

pela primeira vez nas páginas do Correio da Estremadura, no 

dia 20 de Janeiro de 1906, sedeado no Teatro Taborda, 

noticiando que reunira em Assembleia Geral os seus sócios 

no dia 14, tendo eleito, “para a gerência do corrente ano”, os 

seus corpos directivos: na Assembleia Geral, José Avelino de 

Sousa, presidente; Alfredo Isaac e José Alves dos Santos, 

secretários; na Direcção, Máximo Julião Pais Júnior, 

115
 Cf. Correio da Estremadura, p. 3. 

116
 Cf. Correio da Estremadura, 24 de Novembro de 1906, p. 3. 



presidente; Bernardo Paulino Pereira, vice!presidente; 

Feliciano Gervásio [Marques] e Casimiro Silva Raimundo, 

secretários; Joaquim da Silva Pinheiro e Isidro da Silva, vogais. 

 Avelino de Sousa e Máximo Julião Pais Júnior eram 

dois actores amadores já anteriormente citados, o primeiro 

pertencente à Tuna dos Empregados no Comércio, o segundo 

integrando o Grémio de Santarém e o grupo do Teatro 

Taborda. 

As pesquisas efectuadas, sugerem!nos que, o 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo se acomodou no 

Teatro Taborda, cedido provisoriamente pela Tuna, logo a 

partir do mês de Janeiro de 1906. Não foi possível apurar a 

data da sua fundação, mas sabemos que no dia 1 de Janeiro 

de 1907 se comemorou o seu aniversário, sem contudo se 

concretizar a data e o ano preciso. Por exclusão de partes, 

parece!nos que por o dia 1 de Janeiro, dia de Ano Bom, ou 

seja, dia da Paz, simbolicamente festejado pelos 

republicanos, seria uma boa data para iniciar uma associação, 

tal como o dia 1 de Janeiro de 1898, foi escolhido para a data 

de fundação da Associação dos Empregados no Comércio.  

O Grémio preocupou!se sempre com a função 

educativa e cultural das actividades de sua iniciativa, numa 

perspectiva democrática de um direito de todos, e não tanto 

com a recreação.  

Logo em Fevereiro, por ocasião de um baile de 

Carnaval, José Avelino de Sousa organizou um sarau 

dramático, cuja parte musical ficou a cargo de Joaquim da 

Silva Pinheiro, ambos dirigentes deste Grémio. 

Em Março, iniciam!se aulas de francês leccionadas 

por Eduardo Sarmento “que se presta gratuitamente a 

cooperar na grande obra de educação cívica”118.  

Durante o ano de 1906, continuou a funcionar o 

Grémio de Santarém que se sedeava agora na Travessa da 

Misericórdia, número 46. No Teatro Taborda, em Setembro, 

iniciavam!se aulas de ginástica sueca, para o sexo masculino 

e sexo feminino, por iniciativa de Benjamim Jardim, dirigente 

do supracitado e abriam!se inscrições para equitação, luta 

greco!romana, jogo do pau e esgrima.  

117
 Cf. “Grémio de Santarém” in Correio da Estremadura, 22 de Dezembro de 

1906, p. 3. 
118

 Correio da Estremadura, 31!3!1906, p. 2. 

Extinto o Grémio de Santarém em Novembro, foi seu 

herdeiro natural o Grémio Literário Guilherme de Azevedo, 

“esta pequena sociedade que se encontra em estado 

florescente”119 tomou posse dos bens, mobiliário e outros 

pertences, tal como as dívidas, no dia 1 de Dezembro de 

1907. Entre esses bens, estava com certeza o retrato de 

Guilherme de Azevedo, que tão bem ilustrava o nome deste 

Grémio, tal foi e é ainda a força da imagem que perpassou as 

diversas gerações e, ainda hoje, ilustra a história do 

movimento associativo e, principalmente, do Círculo Cultural 

de Santarém em cuja sede aí permanece, valorizando as suas 

paredes. 

No final do mesmo ano de 1906, o Grémio inaugurou 

a sua sede: “...segundo nos asseguram a sociedade será 

instalada n´um 1.º andar da rua S. Nicolau, sobre a loja do sr. 

Fernão Pires120, onde funcionarão o bilhar e demais secções, 

ficando o antigo Teatro Taborda para récitas e soirées121”. A 

acomodação do Grémio Literário no Teatro Taborda limitou!

se a ser provisória, visto que tinham de partilhar o espaço 

com a Tuna dos Empregados do Comércio.  

Nesta data, quiseram emancipar!se e afirmar!se em 

Santarém, e receberam o baptismo republicano pelas mãos 

do “Apóstolo da República”. Sebastião Magalhães Lima, no 

dia 16 de Dezembro de 1906, por ocasião do comício 

republicano de Santarém, onde declarou: “O povo de 

Santarém, convencido que as actuais instituições têm sido a 

principal causa da ruína do país e do descrédito do 

estrangeiro, afirma a necessidade da proclamação imediata 

da República como medida de salvação pública”, apelando 

“aos actos e não palavras”, explicou ainda “que lhe fora 

muito grato vir àquela cidade, por ter contribuído para 

lançar, com os seus velhos amigos Manuel António das Neves 

e José Francisco Canha, a primeira pedra do edifício 

republicano com a fundação do Club Guilherme de 

Azevedo”122. No comício estiveram presentes Manuel 

António das Neves, Avelino de Sousa e constaram telegramas 

de Agostinho Fortes e José Montês, entre outros 

republicanos. 

119
 Correio da Estremadura, 8!12!1906, p. 3. 

120
 Era accionista ou sócio do Grémio de Santarém, pois fez parte da sua 

comissão liquidatária, tal como o dissemos anteriormente. Sabemos, através 
da publicidade, que a loja tinha o número 22 a 32, 34. 
121

 Correio da Estremadura, 8!12!1906, p. 3. 



Concluímos que Magalhães Lima ajudou a fundar o 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo, que nesta data 

recebera os bens do Grémio de Santarém e iria alojar!se na 

sua sede, na rua de S. Nicolau. Não nos pareceu 

propriamente a data da sua fundação mas a transferência 

para instalações próprias, pois funcionara no Teatro Taborda: 

“A direcção pensa que as novas instalações estejam 

concluídas no dia 31 d´este mês, sendo o dia 1 de Janeiro 

festejado não só a abertura da sede como o aniversário da 

sociedade”123.  

As obras atrasaram um pouco e, certamente por 

isso, a sede foi finalmente inaugurada no dia 6 de Janeiro de 

1907. Num acto de demonstração das suas reais 

preocupações sociais e no sentido de comemorar “este facto, 

promoveu uma subscrição pública entre alguns associados 

com o fim de dar um bodo a quarenta pobres, o que fez pela 

1 da tarde. Às 7 horas teve lugar uma sessão solene”124, onde 

falaram o presidente Máximo Julião Pais Júnior, Feliciano 

Gervásio [Marques] e Avelino de Sousa. Na sua nova sede, 

descerraram o retrato do saudoso poeta Guilherme de 

Azevedo, certamente o mesmo que integrava os bens do 

Grémio de Santarém. À noite no salão do Teatro Taborda 

realizou!se uma soirée, com a participação de Mário 

Machado, actor amador; e música dirigida por José Vieira, 

executada ao piano por Maria Luísa Machado. XXXXX Retrato 

de Guilherme de Azevedo.  

Apesar da existência de Estatutos, aprovados por 

Alvará de 8 de Outubro de 1914 e de um Regulamento do 

Grémio Literário com data de 1917, essas não coincidem, em 

nada, com a sua fundação. Desconhecem!se, ainda, outros 

documentos. 

 A iniciativa desta associação esteve assim 

correlacionada com a dinâmica política dos que enfileiravam 

o movimento republicano e a perspectiva que tinham de 

propaganda e cidadania. O ideário republicano privilegiava a 

acção no espaço público, promovendo associações e jornais 

que, no seu entendimento, seriam as bases do novo poder 

social – a opinião pública. Assim, esses homens conseguiram 

difundir as suas ideias e consolidar o movimento republicano 

122
 O Mundo, Lisboa, 17 de Dezembro de 1906, p. 3. 

123
 Correio da Estremadura, 8!12!1906, p. 3. 

124
 Correio da Estremadura, 12!1!1907, p. 2. 

que culminou na proclamação do regime republicano, no dia 

5 de Outubro de 1910, no qual o distrito de Santarém teve 

um papel fundamental. Lembramos que, em Alpiarça, na 

Casa dos Patudos (1905), se acomodara José Relvas que se 

reunia frequentes vezes com João Chagas, a partir de Maio de 

1907125, mas também na requisição de apoios, que se 

concretizaram através da adesão ou simpatia de antigos 

membros da aristocracia liberal ribatejana e proprietários 

rurais como Anselmo Xavier (Benavente), Conde Sobral 

(Almeirim), José Relvas126, Hermínio Paciência e José Malhou 

(Alpiarça), Faustino Sá Nogueira e Abílio Nobre da Veiga 

(Santarém), Isidro dos Reis (Chamusca), entre outros.  

Destaque!se a coincidência de ocupação do mesmo 

espaço, pela sede do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, 

pelo Centro Eleitoral Republicano de Santarém, fundado em 

Março de 1908127. Atentamente, percebemos ainda que aí 

funcionava, igualmente, a redacção e administração do jornal 

O Debate. Interessante esta coexistência das duas 

associações e, ainda, do jornal republicano, por cima do 

Armazém de um activo correligionário, Fernão Pires, no 

primeiro andar, do número 32 e 34, da rua S. Nicolau! 

Mais tarde, após a proclamação da República 

Portuguesa, o Grémio Literário Guilherme de Azevedo 

retomou o seu lugar no Teatro Taborda. Decorria o ano de 

1912, muitos dos que participaram nas actividades e nos 

corpos directivos do Teatro Taborda, do Grémio de Santarém 

e do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, estavam agora 

ligados claramente à República e alguns ao Partido 

Republicano Português. Vamos encontrar, o actor Jacobetty 

Rosa e um dos primeiros dirigentes do Grémio Literário, 

Gervásio Marques integrando o Centro Eleitoral Republicano, 

apoiando Afonso Costa128. 

Já instalados, agora definitivamente, no Teatro 

Taborda, o Grémio Guilherme de Azevedo conjugou a 

organização da recreação da classe média, com a instrução, a 

125
 Cf. Relvas, José, Memórias Políticas, Lisboa, Terra Livre, 1977, N. pp. 55!

56. 
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 A Casa dos Patudos, que serviu de morada a José Relvas e de local de 

conspiração nas vésperas da República, com projecto de Raul Lino, foi 
construída entre 1904 e 1906. A riqueza de José Relvas está associada à 

produção vinícola feita através dos mais inovadores métodos modernos e 

científicos da época. 
127

 Cf. “Partido Republicano de Santarém” in O Debate, Santarém, 27!2 e 19!

3!1908, p. 2. 
128

 Cf. “C.E.R.” in O Debate, Santarém, 12!3!1912, p. 2. 



formação artística e impulsionou a produção cultural 

escalabitana, numa luta pela democratização da cultura, ou 

seja, numa luta pelo direito de todos à educação e à 

cultura129. Os sócios do Grémio pertenciam, sem que 

tivéssemos acesso a listas, à classe média e dizia!se aberta a 

todos, sem discriminações: “sociedade de recreio com as suas 

portas amplamente abertas ao ingresso da classe média, visto 

que a uma grande parte dos elementos que a constituem é 

vedado o acesso ao Club de Santarém – como sejam o 

modesto comerciante e homem de negócio, o caixeiro, o 

operário, o oficial inferior do exército, etc.”. 

Entretanto, em 1912, O Debate esclareceu, sem 

datas e com poucos pormenores, a mudança de sede do 

Grémio, ou seja, o regresso ao Teatro Taborda, ampliado com 

novas instalações: “Quando da transformação por que 

passou o Grémio Guilherme d´Azevedo, instalando a sua sede 

no Teatro Taborda disse!se [...] que a simpática sociedade ia 

entrar n´uma ampla e ridente fase de progresso [...] não nos 

enganámos [...] O Grémio viu aumentar consideravelmente o 

número de associados…”130. A data da sua passagem para o 

Teatro não deve andar longe desse ano. Nos seus estatutos 

de 1914 escrevia!se que era que o Teatro Taborda funcionava 

no mesmo edifício “como meio instrutivo”131. 

Durante a Primeira República, avolumou!se a 

importância das suas acções, nunca perdendo de vista a 

prioridade à educação artística, na perspectiva da formação 

global do indivíduo desde a sua infância: “[1912] Assim, 

acaba de ser organizada uma bela orquestra, com numerosos 

e valiosíssimos elementos, e da qual é director o artista 

Nicolau Júnior que, como regente da Banda dos Bombeiros se 

tem imposto à consideração dos entendidos e do público. 

Além da orquestra, que teve na terça!feira o seu segundo 

ensaio, a direcção teve a esplêndida ideia de fundar uma aula 

de música para crianças, filhos de sócios, e que já começou a 

funcionar. Proporcionar às crianças um tão magnífico meio 

de educação, é contribuir grandemente para a obra ideal do 

culto da Arte por meio de uma das mais belas 

exteriorizações, a Música. Honra, pois, à digna direcção do 

129
 Era “uma sociedade essencialmente de instrução” que promovia o 

desenvolvimento físico, moral e intelectual, proporcionando ao mesmo 

tempo, distracções e recreios. Art. 1 e 2 do Cap. I. Clube Literário Guilherme 

de Azevedo, Estatutos, 1914, Arq. C.C.S.. Cópia cedida por Florindo Custódio. 
130

 “Grémio Guilherme d´Azevedo” in O Debate, Santarém, 9!5!1912, p. 2. 

Grémio pela sua valiosa iniciativa e honra aos distintos 

amadores que tanto se enobrecem auxiliando!a”132.  

Na mesma altura, o Teatro Rosa Damasceno recebia 

a peça O Primeiro Marido da França, tradução de Gervásio 

Lobato, apresentada pela companhia Eduardo Brazão, 

antecedida pela representação dos já citados amadores de 

Santarém Menezes e Almeida e Jacobetty Rosa. 

 Até que, na noite de 22 para 23 de Junho de 1922, se 

deu um violento incêndio nas dependências anexas ao Teatro 

Taborda, ou seja, nas salas do Grémio, documentado nos 

jornais e descrito no livro de actas, perdendo!se nessa altura, 

os documentos e todo o mobiliário. Documentos certamente 

valiosos para a história do Círculo Cultural Scalabitano, afinal 

documentos que nos revelariam melhor a história social e 

cultural de Santarém133.  

A função social desta associação era tão grande para 

a maioria das pessoas da cidade que, a direcção vigente 

conseguiu os apoios necessários para a sua reconstrução, 

assim como, o então proprietário, Hélio de Castro Guimarães, 

se dispôs a reconstruir a sede. Os laços de solidariedade 

verificam!se na carta que escreveu, também pela forma 

como se despediu – “Saúde e Fraternidade”134 –, bem à 

maneira dos republicanos. 

 Após tal fatalidade, a primeira reunião, no dia 25 de 

Junho, decorreu em casa do vogal José Coelho e aí se decidiu 

emitir acções no valor de 10$00 escudos a serem pagas de 

acordo com as possibilidades. XXXXXX Publicação acções 

Num momento tão grave, outras associações quiseram dar 

provas da sua solidariedade o que aconteceu com os 

Bombeiros Voluntários que ofereceu a organização de 

espectáculos, no Teatro Taborda, a favor do Grémio. As 

reuniões prosseguiram em Dezembro, em casa do director 

Acácio Pereira, na rua José de Paulo, n.º 14, no mês seguinte 

numa sala da sede da Associação dos Empregados no 

Comércio e, a partir de Fevereiro, numa sala cedida na rua 

Miguel Bombarda. 

Os bailes e os jogos recreativos e lícitos, as cartas, o 

bilhar e o chinquilho, continuavam a dominar a sede por 

serem essas, as actividades, que davam mais movimento à 

131
 Art. 1 do Cap. I. Clube Literário Guilherme de Azevedo, Op. Cit.. 

132
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sede e rentabilidade. De tal forma, o jogo era importante 

para o equilíbrio financeiro que, numa fase tão difícil como os 

anos Vinte, resolveu a direcção “autorizar todo e qualquer 

jogo até que a direcção satisfaça todos os compromissos 

anteriores”135. Contudo, coexistiam com as áreas culturais do 

gabinete de leitura e da biblioteca. O “buffete”, as “retretes” 

representavam, de certo modo, a sua ideia de qualidade de 

vida. Dentro das suas preocupações tomava relevo a 

instrução, por isso, deram atenção à formação musical136 e a 

orquestra, as conferências, as comemorações como a data do 

Primeiro de Dezembro ou a morte de Guilherme de Azevedo; 

as excursões com o objectivo de dar a conhecer o país, numa 

ocasião em que era difícil e caro viajar; as aulas de ginástica e 

até francês. E, apesar de não haver conhecimento da 

existência de uma escola de teatro, estava constantemente a 

produzir espectáculos teatrais de opereta, revista e 

comédias. 

Temos notícia que, em 1915, se representou O 

Duelo, de H. Lavedan, tradução de Acácio de Paiva, numa 

récita de apresentação do “Grupo de Amadores Júlio 

Dantas”, organizada pela Sociedade de Propaganda e Defesa 

de Santarém, com o objectivo de obter fundos para a estátua 

do Marquês de Sá da Bandeira, uma referência liberal da 

Cidade. Os actores: Jacobetty Rosa, Armando Serra, Mendes 

Correia, Pires Ferreira, Guerra Semedo, Oliveira Serrano, 

Santos Vilela, Laura Pedroso e Henriqueta Ferreira; foram 

ensaiados por Jacobetty Rosa, tendo como ponto, Gervásio 

Marques, já nossos conhecidos137. Este grupo era constituído 

por accionistas e por isso, concluímos ser um grupo 

independente do Grémio, apesar de alguns nomes se 

cruzarem com este. 

No ano de 1916, estreava!se a opereta O Sonho de 

Luísa, com textos originais de José Avelino de Sousa, música 

do maestro José Carlos Pinto Ribeiro, dirigida por Jacobetty 

Rosa e cenografia de Frederico Aires e Francisco Vilela. Esta 

viria a ser reposta pela mão do ensaiador João Codina, em 
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 Acta de 12 de Outubro de 1922. 

135
 Acta de 5 de Junho de 1925. 
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 Programa, Santarém, Tipografia E. E. de “O Debate”, 1915. Cópia de 

documento oferecida por Joaquim Martinho da Silva ao Círculo Cultural 
Scalabitano. 

Abril de 1922, por iniciativa da “Sociedade Operária, em seu 

benefício, da Cantina Escolar e Hospital de Santarém”138.  

O elenco era constituído ocasionalmente, por iniciativa de 

elementos do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, 

nomeadamente quando se queria prover fundos para 

diversas iniciativas.  

Continuando: em Junho de 1920, apresentou!se a 

opereta O Deputado Calixto, de Joaquim Romão Duarte, com 

música do professor António Costa Ferreira Júnior, dirigidos 

por João Codina; em Novembro de 1930, a opereta Irene, de 

Faustino Reis Sousa, sob a direcção de Guilherme Monteiro 

Pereira; em Julho de 1941, a comédia Greve Geral, direcção 

de João Codina; em 1949, a opereta infantil A Princesa 

Perolina, letra de Cardoso dos Santos, música de Luís Silveira, 

direcção Guilherme Monteiro Pereira; em Fevereiro, Março, 

Maio e Julho de 1950, a revista Ondas Curtas, original de 

Álvaro de Castro, música de Adriano Pereira e Teodoro 

Gonçalves, direcção de Guilherme Monteiro Pereira, 

coreografia de Mário Ramsky139. 

 Entre 1910 e a década de Trinta do século XX, o 

Teatro Taborda era repetidamente cedido para ensaios e 

realização das mais diversas iniciativas culturais e recreativas, 

organizadas por associações como: Associação de 

Empregados do Comércio, Grémio Operário, Associação 

Académica, Bombeiros Voluntários e Banda dos Bombeiros. 

As récitas organizadas contavam com João Codina, José 

Coelho, Jacobetty Rosa, José Avelino de Sousa e Guilherme 

Monteiro Pereira na direcção artística, quer como 

ensaiadores quer como encenadores. Augusto Gomes, 

Augusto Montês, Luís Silveira, António Costa Ferreira Júnior, 

José Carlos Pinto Ribeiro, Adriano Pereira, Teodoro 

Gonçalves, José Vieira e Nicolau Júnior140 colaboraram como 

compositores musicais. Além de Nicolau Júnior e Luís Silveira, 

que têm os seus nomes inscritos em dicionários de Música, os 

outros músicos aparecem ligados à produção local.   

138
 Notas manuscritas, assinadas por João Codina, em foto do elenco de O 
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 Registem!se alguns dos homens que passaram nos 

corpos directivos do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, 

na ausência de registos de sócios que não sejam as actas não 

houve a preocupação de datar a duração da sua presença, 

mas tentámos alguma ordem cronológica: Manuel António 

das Neves (fundador), José Avelino de Sousa, Máximo Julião 

Pais Júnior, Agostinho Ramos Paulino Pereira, João Codina, 

Bernardo Paulino Pereira, José Teixeira de Barros [de Queirós 

Vaz Guedes?], António Gomes Júnior, Joaquim da Silva 

Pinheiro; já na Primeira República: Humberto de Amorim 

Dinis Lopes, Humberto Pereira Dinis Lopes (pai e filho) José 

da Silva Cardoso, Rafael de Castro, Eugénio Monteiro, José 

Conceição Roque, Eurico Pinto Ferreira, Feliciano Gervásio 

Marques, José Coelho141, João Codina, José Rodrigues 

Portela, Ajax da Silva Rato (também fundador do Taborda); 

após a Revolução de 28 de Maio 1926: Américo Passos, 

Guilherme Monteiro Pereira, António Vicente Morais, Jaime 

Pereira, Joaquim dos Santos, Faustino Rosa Mendes, Augusto 

Braz Ruivo, Carlos Gomes, Manuel Veloso, Romeu Correia 

Neves, Nuno Santos Beja, Carlos Ribeiro, Pedro Beja Santos, 

António Mário Viegas, Jaime Augusto Ferreira, Mário Augusto 

Ferreira, Eurico Gomes Monteiro Peste.  

Permita!se afirmar que, todos os dirigentes deste 

grémio teriam ligações ideológicas aos republicanos, no 

entanto aí se reuniam um vasto leque de diferentes facções, 

desde as mais conservadoras, como um Joaquim Veríssimo 

Serrão, Artur Proença Duarte, (futuro deputado da União 

Nacional, admitido em 4 de Dezembro de 1925), passando 

pelos democratas, Eurico [Pinto] Ferreira, Eduardo Figueiredo 

(futuros opositores da ditadura salazarista), às mais de 

esquerda, como Manuel António das Neves e José Avelino de 

Sousa e radicais como Augusto Teixeira Barbosa.  

Em relação à composição social do Grémio, os 

artistas estavam bastante bem representados: Rosa Mendes, 

Braz Ruivo, Francisco Vilela e o fotógrafo Carlos Gomes; 

advogados, como Humberto Pereira Dinis Lopes, Artur 

Duarte, João Teixeira de Queirós Vaz Guedes, Carlos Borges, 

Eurico Ferreira, Eduardo Figueiredo142; oficiais do exército, 

141
 Coloca!se a dúvida se este é o mesmo José Duarte Coelho, fundador do 

antigo Taborda, tal como acontece com João Codina. 
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 Filho do velho e considerado republicano general Jaime de Figueiredo 

(revolucionário presente no 5 de Outubro ladeado por José Relvas), abriu 

escritório em Maio de 1925. Cf. O Combate, Santarém, 22!5!1925. 

Romeu Neves, Nuno Beja; comerciantes, Manuel António das 

Neves; mas também operários tipógrafos como José Avelino 

de Sousa; empregados no comércio, como Máximo Julião Pais 

Júnior; jornalistas, como Manuel António das Neves, Feliciano 

Gervásio Marques; professores; operários; funcionários 

públicos, como Laurentino Veríssimo, Augusto Teixeira 

Barbosa e músicos como Luís Silveira, Georgina Pedroso da 

Costa, mais tarde Georgina Perdigão143, António Gonçalves e 

Olímpia Dória, Wenceslau Pereira. 

 

1.2.4. O Orfeão Scalabitano 

 

 A ideia do Orfeão Scalabitano adquiriu forma após a 

actuação do Orfeão Vilafranquense144, no Teatro Rosa 

Damasceno, em Julho de 1925. Esta actuação teve efeitos 

sobre a sociedade escalabitana, nomeadamente sobre os 

sócios do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, dando 

origem a um debate intenso que se reflectiu na imprensa. 

Rosa Mendes, colaborador activo do grupo dramático e do 

Grémio deu a sua opinião, em Junho desse ano, e criticou a 

indiferença e falta de dinamismo dos seus conterrâneos: 

“Certamente porque se tem falado no assunto com a mais 

louvável das intenções [...] buliu!nos com os nervos a 

indiferença desta santa gente. [...] Comece por inquirir um 

por um dos motivos que levaram ao desaparecimento das 

seguintes obras pró!scálabis [...] Academia Bellini, Banda da 

Ribeira, Sociedade de Propaganda e Defesa de Santarém, 

Grupo Eduardo Brazão, Orquestra do Grémio Guilherme 

d´Azevedo, Liga Regionalista do Ribatejo e Comissão de 

Salvação dos Monumentos Antigos. – Se achar pouco inquira 

ainda – porque morreram à nascença os concertos do 

Quarteto Passos, as conferências na Associação Comercial e 

as Exposições de Arte. E, se quiser levar longe o seu 

inquérito, cuide ainda de saber, porque tem vida 

intermitente a Banda dos Bombeiros, vida vegetativa os 

vários grupos dramáticos, associações de beneficência e 

recreio, etc. [...] São palavras nascidas dum saber 

d´experiências feito, e porque como novos ainda, o 

143
 Pensamos ser a mesma pianista que anteriormente já colaborava nas 

récitas do Teatro Taborda. 
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1925. Regulamento do Orfeão Vilafranquense, 1924, espólio de Artur Duarte, 
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pessimismo santareno nos não contagiou [...] seremos o 

orfeonista número um, quando ele amanhã for um facto”145.  

Perante tal debate alargado, tornou!se difícil 

perceber quem deu o impulso da ideia, mas esta idealização 

não se esgotou na indiferença. O primeiro passo parece ter 

sido protagonizado por José Avelino de Sousa, que solicitou a 

sala da direcção do Grémio Literário Guilherme de Azevedo 

ao então presidente José Rodrigues Portela146. 

José Avelino de Sousa não quis reagir com pessimismo, tal 

como o pressupunha Rosa Mendes. Santarém já o conhecia... 

pelo menos desde o final do século XIX, na colaboração dada 

ao Teatro Taborda. Não era próprio de um republicano da sua 

estirpe. A convicção e a determinação, eram suas 

características e fazia da sua vida uma entrega ao bem 

comum, muitas vezes em detrimento pessoal, a que se 

dedicava de corpo e alma, na prossecução do ideal, do sonho, 

pois acreditava que podia ser agente de mudança. E, 

certamente que o foi... Todos tinham por ele grande 

consideração e respeito, devido a toda a colaboração dada a 

essa e muitas outras instituições.  

Assim, reuniram!se num esforço comum, José 

Avelino de Sousa, José Rodrigues Portela e João Codina147, do 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo, e os músicos, 

Nicolau Júnior, maestro da Banda dos Bombeiros. Tornou!se 

consensual a escolha de Belo Marques, instrumentista do 

Terceto que animava os intervalos dos filmes mudos que 

passavam no Teatro Rosa Damasceno, para maestro148. Em 

Novembro de 1925, já Artur Proença Duarte dirigia uma 

conferência no Grémio, sensibilizando os presentes para a 

formação de um orfeão, convidando!os a inscreverem!se. Aí 

se verificou a adesão de um número suficiente de 

orfeonistas149.  
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  Portela,  J. R., “Memórias de um Orfeonista” in Jornal do Ribatejo, entre 

20!11!1958 e 1959.  

A primeira direcção, documentada por fotografia, 

possuía a seguinte composição150: António Seabra Coelho, 

José Carreira, Américo Passos, José Avelino de Sousa, 

Tenente José da Cunha Belo, Tenente Afonso Bívar, Artur 

Proença Duarte Augusto José da Silva, José Coelho. Artur 

Duarte assumiu desde logo o cargo de presidente. XXXXX 

Publicação Foto da primeira direcção  

No ano seguinte, tomaram posse os novos corpos 

directivos: Assembleia Geral – António Abreu, presidente; 

José Augusto Frazão e Verediano Gomes, secretários; 

Direcção – Artur Proença Duarte, presidente; José Coelho, 

tesoureiro; Afonso Bívar e Augusto José da Silva, secretários; 

António Seabra Coelho, Américo Passos, José da Cunha Belo, 

José Rodrigues Portela, José Avelino de Sousa, Manuel 

Carreira, directores151. 

Sem discutir o valor incontornável de cada um dos 

elementos designados, não podemos regatear a forte 

influência do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, tal 

como demonstrou a seguinte nota: “...constituiria para nós 

uma falta imperdoável, não registarmos o valioso auxílio e 

preciosa cooperação que ao agrupamento coral tem prestado 

o Grémio Guilherme d´Azevedo [...] o Orfeon não só não 

existiria, como nem sequer se teria pensado na sua 

organização. Ao Grémio [...] deve pois, a sua razão máxima de 

existir...”152.  

Desta forma, no primeiro impulso, foi determinante 

o papel de homens como Avelino de Sousa que emprestaram 

a sua força e ideário a esta nova associação. Este, além de 

operário tipógrafo e empresário bem sucedido, de membro 

do Partido Republicano Português, dirigente associativo, 

ligado ao Teatro Taborda, à Tuna dos Empregados do 

Comércio, Grémio Literário Guilherme de Azevedo e ao 

Orfeão, era poeta e dramaturgo, actor e declamador e, em 

1925, barítono no Orfeão Scalabitano.  

A constituição de um orfeão era uma forma de 

concretizar alguns dos valores pelos quais os republicanos, de 

um modo geral, pugnavam. Ainda que o regime ditatorial 

150
 Idem, Ibidem, 20!11!1958. 
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Augusto Frazão, José da Cunha Belo, Afonso Bívar e Verediano Gomes, 
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iniciado em 1926, se tenha proposto extinguir o demo!

liberalismo que caracterizava o ideário republicano, não se 

extinguiu as ideias a ele associadas: o orfeonismo, além de 

servir a ideia da união pelo sentimento, de progresso e de 

união dos povos pela fraternidade, também promovia as 

ideias de educação para todos e de democracia, ou seja, a 

arte e a cultura para todos: “os orfeões organizados em bases 

de segura estabilidade, sublinhando o sentimento da unidade 

moral, elevando o espírito a emoções de beleza, são agentes 

disciplinadores da educação popular, verdadeiras escolas de 

civilização e fraternidade. Nas suas fileiras alinham!se 

representantes das mais diversas categorias sociais, 

irmanados na mesma vibração de harmonia, unidos na 

mesma grandiosa aspiração do belo”153.  

 O Orfeão Scalabitano, instalado nas salas do Grémio 

Literário Guilherme de Azevedo, acordou uma verba 

respeitante ao pagamento da luz e uma renda (no valor de 

50$00, em 1936) para aí poder ensaiar e, ao mesmo tempo, 

regulamentou!se a participação do Grémio com uma 

presença significativa nos corpos directivos do Orfeão. O 

Grémio fez!se assim representar na primeira direcção com 

José Portela Rodrigues, José Augusto Frazão, José Avelino de 

Sousa e Américo Passos. Esta contiguidade promoveu um 

amplo intercâmbio entre as duas associações.  

Belo Marques foi director artístico do Orfeão 

Scalabitano, entre 1925 e 1927, sucedeu!lhe Tiago Alcobia, 

seu antigo colega no terceto do Teatro Rosa Damasceno, em 

Maio de 1927, que entretanto veio a falecer, pouco tempo 

depois, vítima de desastre de automóvel. Em consequência, 

no mês de Outubro, iniciaram!se ensaios sob a direcção do 

maestro Franco e, obviando a necessidade de manter a 

qualidade atingida anteriormente, os membros dos corpos 

directivos conseguiram contratar o maestro Luís Silveira, a 

partir de Janeiro de 1928 até que a primeira crise, 

determinou a redução das actividades. 

O Orfeão Scalabitano estreou!se no Teatro Rosa 

Damasceno nos dias 3 e 4 de Abril de 1926. No dia 11 do 

mesmo mês, apresentava!se no Teatro Sá da Bandeira. No dia 

20 de Maio, partia um comboio especial para a Covilhã, para 
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onde se deslocaram o Orfeão acompanhado de 

representantes do município, delegados das associações da 

cidade e outros santarenos. Essa visita oficial, a primeira das 

suas deslocações, ficou na memória de todos. Na Covilhã 

inaugurou!se a Avenida de Santarém, em honra dessa 

amizade nascente e, dias mais tarde, fundava!se aí um outro 

Orfeão.  

Na temporada de 1926!1927, apresentou!se o 

Orfeão no Teatro Rosa Damasceno, em 23 de Abril de 1927. 

No dia 19 de Maio, realizava!se a segunda visita oficial 

marcada para Leiria, aonde foram acompanhados pelo 

governador civil, capitão José Valente de Carvalho. Na volta, 

junto ao túmulo do Soldado Desconhecido, os orfeonistas 

entoaram Toque de Avé Marias, de F. Moutinho. As visitas à 

Covilhã e a Leiria faziam parte de um plano de actividades 

traçado pelas direcções, no sentido de proporcionar aos 

orfeonistas momentos de recreio e instrução154. 

Sob a regência de Luís da Silveira o Orfeão faz a sua 

primeira apresentação da época nos dias 7 e 8 de Abril de 

1928, no Teatro Rosa Damasceno e, no dia 24 de Maio teve 

Tomar como seu destino, tendo sido acompanhado pelo 

governador civil e presidente da Câmara que era nessa 

ocasião, o capitão Lino Valente. Neste ano, enriqueceram as 

suas actividades com duas conferências, que foram 

publicadas na Colecção de Palestras: n.º 1, Apontamentos 

que Tratam do Poder da Música, pelo dr. Luís Vaz de Sousa, 

Abril de 1928; n.º 2, Apontamentos que Tratam de Schuman, 

pelo capitão Joaquim Camacho, Maio de 1928. E, não se 

ficando por aqui, este foi um ano de êxito artístico: em 1 e 2 

de Junho, apresentaram!se em Santarém, com a Orquestra 

do Orfeão e, em 5 e 6 do mesmo mês, no Coliseu dos 

Recreios, perante o presidente da República, general Óscar 

Carmona, reforçada com elementos de Lisboa, apresentou!se 

mais uma vez a Orquestra e, em colaboração com o Orfeão, 

cantaram o tenor José Maria Roa, o soprano Arminda Nunes 

Correia e o contralto Maria Luísa Vieira Lisboa. Alcançou!se o 

sonho de estar perante o “público mais culto e entendido do 

país”155, obtendo!se críticas elogiosas. O que é certo é que as 

repercussões negativas não se fizeram esperar e no ano de 
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1929, a direcção conseguiu que o Orfeão apresentasse dois 

espectáculos da opereta Amor de Gueixa, com a colaboração 

do poeta e coronel Cardoso dos Santos, ensaiados por 

Armando de Vasconcelos. Só assim foi possível concretizar o 

equilíbrio financeiro. 

Com a visita a Coimbra, no dia 8 de Maio de 1930, 

volta a situação financeira a agravar!se. Neste ano, pela 

primeira vez a Câmara Municipal e a Comissão de Iniciativa 

concederam um subsídio de dois mil escudos ao Orfeão.  

Todavia, não se extinguiu o déficit no ano de 1931, 

pois a direcção dá nota de que as quotas dos “sócios 

protectores” diminuíram consideravelmente, informando que 

estava pedido um subsídio à Junta Geral do Distrito e que não 

se promovia “excursão”, devido ao mesmo facto. O Orfeão 

cantou no Teatro Rosa Damasceno, no dia 17 de Maio desse 

ano e, a 4 de Junho, no Teatro Sá da Bandeira. Virgílio Arruda 

foi convidado a proferir conferência sobre Haydn.   

Nos primeiros seis meses de 1932, o Orfeão visitou 

Coruche e depois Cartaxo. Durante este ano, certamente 

reflexo do curso de música, instituído desde 1929, gratuito 

para crianças que era ministrado gratuitamente, quer pelo 

maestro Luís Silveira quer pela sua esposa Ema Silveira, 

apresentou!se por três vezes o Coro Infantil do Orfeão 

Scalabitano “com solos, danças, recitações e variações à 

guitarra pelo académico Francisco Azevedo”156. 

A Orquestra do Orfeão Scalabitano, que existiu 

desde a fundação deste agrupamento coral, acompanhava o 

coro misto de cento e cinquenta ou cento e vinte vozes, 

consoante os anos, masculinas e femininas. Alguns dos seus 

elementos vinham de outras localidades próximas, como 

Almeirim e Alpiarça. Em cada localidade onde actuava, o 

Orfeão era patrocionado por uma senhora que se intitulava 

“madrinha”. Em Santarém a primeira madrinha foi Maria de 

Lourdes Nobre da Veiga Holbeche Trigoso. XXXX Publicar os 

nomes dos elementos do Orfeão e primeiro programa e 

críticas e repercussões na imprensa????? 

Dois boletins se editaram na primeira década da sua 

existência: O Orfeon, n.º único, Santarém, 1928, na capa uma 

alegoria do artista amador Ribeiro Costa; XXXX publicar capa 

do Orfeon O Orfeão, n.º único, Santarém, Maio de 1932. 

Depois da sua reorganização em 1943, da qual falaremos no 

capítulo seguinte, publicou!se o boletim Vida Musical, n.º 1, 

em Dezembro de 1949, n.º 2, em Maio de 1950, n.º 3, em 

1952. 

 Nos primeiros anos, a produção escrita do Orfeão, 

muito apoiada pela tipografia de José Avelino de Sousa, 

garantiu!lhe um lugar importante na opinião pública local e 

nacional, assistindo!se mesmo a alguma polémica a propósito 

do primeiro Congresso Orfeónico, realizado no Porto em .... 

No centro desta esteve o maestro Luís Silveira que, 

respondendo a um inquérito da iniciativa da comissão 

organizadora, criticou a falta de apoio da imprensa ao 

movimento orfeónico e traçou os fundamentos da cultura do 

canto coral, mostrando!se bastante conhecedor do meio 

musical nacional e internacional, referindo o consagrado 

maestro Francisco Lacerda, a importância do papel da 

Sociedade Nacional de Música de Câmara, o maestro 

Fernando Cabral e a “Cartilha Musical” de Gonçalves Simões, 

como o livro que melhor podia auxiliar a acção dos orfeões, 

apelando ao ensino da música: “Estando provado pelos factos 

que a cultura do canto coral é estéril e improdutiva, quando 

não esteja intimamente ligada ao estudo da música, 

representando apenas um grande esforço dos dirigentes que 

uma vez esgotado não deixa vestígios, o “Orfeão Scalabitano” 

considera indispensável o ensino da música para os 

orfeonistas embora por meios moderados e intuitivos”157. 

Época de grandes contradições esta. Na imprensa 

escalabitana transparecia a opinião retrógrada e limitada ao 

pequenino mundo da Família, publicitada através dos 

cartazes salazaristas – “Uma parte da grave crise em que a 

sociedade se encontra e debate, deve!se à mulher, que 

atraiçoou a sua missão. [A mulher] Não se quer compenetrar 

de que é necessário abdicar de si própria, para se entregar 

única e exclusivamente aos filhos e à vida doméstica. As que 

assim procedem [e se dedicam à vida social] são tudo menos 

mulheres que se prezam. Para mim, a mulher de mais valor 

seria a que realizasse tudo o que estivesse ao seu alcance, 

sem se ocupar da vida mundana158”. Enquanto isto, no 

156
 “A Festa Artística de Luís Silveira” in O Cabaceiro, Santarém, 9!6!1932, p. 

1. 
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Orfeão cultivava!se a educação e a arte para todos sem 

discriminação de sexos. Ressalte!se que a participação das 

senhoras era envolvida de grande ritual, pois como vimos, a 

mulher perfeita reputava!se por ser boa mãe e boa dona de 

casa e, a que se defendia no Orfeão, era a mulher culta e 

participativa. “Não falteis, senhoras, à sua festa, porque se 

sois bondosas e gentis, ficareis belas e perfeitas. Estimulando 

o Orfeon para que ele prossiga na senda luminosa que 

traçou”159. Sabe!se que a autorização para as senhoras 

integrarem o Orfeão era solicitada por alguns elementos 

masculinos de prestígio, cuja integridade e idoneidade 

fossem irrepreensíveis, pertencentes à direcção e que se 

responsabilizavam pela sua integridade e respeitabilidade, 

tentando no entanto evitar os namoricos ou as paixões que aí 

se iniciavam, para que se mantivesse o bom nome dessa 

Casa. Considera!se então, que a esta instituição se deveu 

uma importante experiência educativa e social para as 

mulheres de Santarém160. Até aqui, dada pouco à vida social, 

a mulher que participou nas actividades do Orfeão viu os seus 

horizontes abrirem!se e pôde considerar a sua actividade útil 

para o prestígio da associação, da sua terra e do seu país, mas 

também para o prestígio da música como expressão universal 

dos povos. Com certeza, terá percebido que o seu papel na 

sociedade não se confinava às quatro paredes da casa dos 

seus pais ou do seu marido. Foi um passo à frente, quando o 

Estado Novo e as instituições a ele ligadas promoviam 

diversos passos atrás. 

A ideia vanguardista de um Palácio da Música foi 

fruto da intensa e diversa actividade artística do Orfeão 

Scalabitano e surgiu, pela primeira vez, no Correio da 

Estremadura do dia 13 de Fevereiro de 1932. Levados pelo 

sonho de possuir uma sede para o desenvolvimento dessa 

ambicionada escola de música ! música, coro misto, coro 

infantil, orquestra – e com forte preocupação social, 

pretendeu chegar onde o ensino oficial não chegara. 

Preocupados com a difusão da cultura, afinal com a formação 

artística, intelectual, moral e física, destinaram no seu 

projecto espaços para concertos, ginásio, salas para cursos 

159
 Osório, José (publicista) “Apelo às senhoras” in Dois Concertos do Orfeon 

Scalabitano ! primeira apresentação em Santarém e terceira no país de um 

coro misto, acompanhado de grande orquestra – Programa, Santarém, Tip. J. 
C. Silva, [1926].  

públicos de todas as ciências e curso de música “ será uma 

Escola Livre e Pública de cultura geral para as classes menos 

instruídas161”. “Partiu ela de um grupo particularmente 

afecto ao Orfeão Scalabitano [...] com a finalidade 

duplamente vantajosa, criando um ambiente de Arte no 

conforto material duma instituição que satisfará cabalmente 

as maiores exigências, dispondo de recursos para fins 

didácticos, de formação intelectual e artística e servindo, 

simultaneamente, de sede àquela organização coral que até 

aqui tem tido a deferência do Grémio Guilherme de 

Azevedo”162. Em conclusão, numa perspectiva 

descentralizadora, pretendia!se dar corpo à ideia simultânea 

de uma casa da música e de um conservatório, para 

Santarém163.  

A acção dos corpos directivos orientou!se, assim, por 

fins essencialmente instrutivos164tal como o afirmara Artur 

Duarte, inspirando!se no classicismo e na beleza grega, em 

discurso da sua estreia: “E os espíritos assim impressionados 

pelas obras de arte, que são obras de beleza, tornam!se 

assim mais perfeitos, pois que procuram atingir essa beleza 

ideal que os impressionou. Mas o belo só se atinge pela 

prática do bem. Daí a poderosa influência exercida pela Arte 

na moralidade dos indivíduos, e consequentemente na 

moralidade colectiva [...]. Tem assim a Arte uma notável 

acção a desempenhar na vida dos povos: educa, aperfeiçoa, 

sublima, torna os homens mais humanos, mais sensíveis as 

almas e mais tolerantes os espíritos. Por isso ela caminha na 

vanguarda dos esforços que pretendem realizar a felicidade 

que na vida pudesse existir [...]165”.  

A sua consagração culminou num reconhecimento 

público, tendo sido o Orfeão Scalabitano condecorado com o 

título de Comendador da Ordem de Benemerência, por 
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decreto de 15 de Abril de 1932. Explicou!se no seu boletim 

que benemerência era sinónimo de mérito “ninguém dirá 

que ele [o Orfeão] não tem tido o mérito de realizar uma 

obra de educação moral e artística, digna de todo o elogio” 

166. Este ano, uma grave crise o atingiu, reduzindo 

drasticamente os seus ensaios durante algum tempo, não 

havendo conhecimento de apresentações públicas do Orfeão, 

entre 1932 e 1942.  

 Não cabe nos objectivos deste trabalho, perceber os 

diversos matizes ideológicos que se cruzaram neste ano da 

sua fundação – 1925 –, e contribuíram para fundamentar 

toda a actividade do Orfeão Scalabitano. Não podemos deixar 

de referir, no entanto, que o Grémio Literário Guilherme de 

Azevedo, apadrinhado desde sempre pelos republicanos, 

teve sempre uma acção caracterizada pela preocupação com 

a educação, nomeadamente com a formação cultural do 

indivíduo, numa perspectiva democrática, tão própria do 

republicanismo que se afirmou desde os finais do século XIX e 

que deu letra de forma ao regime republicano proclamado 

em 5 de Outubro de 1910. A ditadura militar implantada em 

28 de Maio de 1926 e o Estado Novo em 1933 provocaram 

sérios danos nestas associações, ameaçadas de morte nos 

anos Trinta, até que, mercê de uma forte união de elementos 

das duas, em 1954, permitiu enfrentar as dificuldades e 

sobreviver a vinte anos de salazarismo, até hoje... 

 

2.1.1. As décadas que antecedem o Círculo Cultural 

Scalabitano. 

 

Santarém fora fustigada pelas diversas revoltas, 

apelidadas de “reviralhistas”, que se verificaram após a 

implantação da ditadura militar de 28 de Maio de 1926. 

Salazar afirmou!se em 1932 com a sua subida a chefe de 

Governo e, no ano seguinte, estabelecida a Constituição de 

1933, iniciou a criação das mais importantes instituições que 

marcaram o regime de ditadura.  

Conhece!se a implicação dos diversos sectores 

republicanos de esquerda radical e de direita, nos diversos 

movimentos “reviralhistas” que deflagraram em todo o país 

até 1934, época em que o Estado Novo intensificou a 

166
 Cf. Diário do Governo, n.º 93 – II série, 21 de Abril de 1932. Cf. O Orfeão; 

perseguição política e inflectiu sobre as associações ditas 

secretas, e outras, na linha das medidas que visavam 

estabelecer um Estado totalitário e corporativo, 

antiparlamentar e anticomunista. 

O objectivo de aniquilamento das bases do 

demoliberalismo republicano, por parte do regime de Salazar, 

correspondeu a políticas de perseguição dos republicanos, 

ferindo de morte o movimento associativo, que representava 

a expressão máxima da cidadania, ou seja, do exercício das 

liberdades individuais e dos valores da democracia 

defendidos pelo republicanismo. 

O Grémio Literário Guilherme de Azevedo e o Orfeão 

Scalabitano continuaram, as suas actividades, após a ditadura 

de 28 de Maio de 1926. Apesar da falta de actas do Orfeão 

neste período, quer o Relatório da Direcção do Orfeão (1925!

1931) e os boletins de 1928 e 1932, quer as actas do Grémio 

1922!1942, permitem!nos apreciar as dificuldades por que 

passaram estas duas associações que se cruzam com a 

história de Santarém e com as dificuldades do país 

provocadas por circunstâncias externas, mas também pela 

acção interna da ditadura.  

Sabemos igualmente que importantes nomes do 

Partido Republicano Português, então denominado Partido 

Democrático, coincidiam com alguns dos sócios e dirigentes 

do Grémio Literário como o tenente José Augusto Frazão, 

António Mário Viegas167, Humberto Amorim Dinis Lopes168, 

Maio de 1932, pp. 3!5. 
167

 Avô do reconhecido actor do mesmo nome. 
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 Humberto Amorim Dinis Lopes, pai de Humberto Pereira Dinis Lopes, era 

republicano do Partido Democrático, sócio na década de Vinte e dirigente do 
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presidente da Direcção do Grémio Literário e representava este organismo 
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Santarém, os antigos republicanos revolucionários, aqueles que fabricaram 

bombas e pegaram em armas, estavam a envelhecer e, nesta década, surgiu 

a nova geração de advogados que lutavam com a “pena”.  Os três ligados ao 

Grémio: Eurico Ferreira, Eduardo Figueiredo e Humberto Lopes foram 

perseguidos e presos várias vezes, fizeram parte das comissões eleitorais de 

Norton de Matos e Humberto Delgado. Manuel Ginestal Machado, 
advogado,  ligado a estes iniciou a sua acção no Orfeão, com Artur  Duarte de 

quem era amigo, e foi aqui que a sua acção se fez sentir: perante a 

perseguição do Grémio e a sua possível extinção ou absorção pelo regime, 
que o pretendia conquistar ou derrubar, era imprescindível recobrar forças e 

unir esperanças para prosseguir a luta pelos direitos individuais, deixando 

germinar as sementes da democracia e da liberdade deixadas por homens 
como António Ginestal Machado, Humberto Lopes (pai), António Mário 

Viegas (avô). 



Eduardo Figueiredo (entra como sócio em 4!12!1925) e 

Eurico Ferreira (sócio dirigente em 1925 e 1926169). Os dois 

últimos, eram advogados. Em comum tinham uma profissão, 

que por ser liberal permitia maior liberdade de acção e 

menos pressão directa do Estado, e um papel dominante na 

oposição democrática contra o Estado Novo, tendo todos 

sido perseguidos pela polícia política e presos por diversas 

vezes.  

Com este panorama político e reconhecendo o 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo como um clube 

republicano, não podia a ditadura deixá!lo tranquilamente 

desenvolver a sua acção, pois aí se reunia “o vasto pântano 

das classes intermédias”170 e residia o perigo da organização 

dos movimentos opositores ao regime. O movimento 

associativo representava o poder do cidadão, na linha do 

demoliberalismo republicano português, por isso as primeiras 

medidas de Salazar visavam também o seu aniquilamento.  

Mas, se o respeito pelos velhos e prestigiados 

republicanos impediu desferir o golpe final nesta associação, 

como o fez com o Grémio Lusitano em 1935, não se coibiu de 

atemorizar individualmente os seus sócios, mais ou menos 

radicais, mais ou menos conservadores, com rusgas e prisões 

de índole política. Por exemplo, Augusto [Porfírio] Fragoso, 

pertencente à Comissão Municipal do Partido Republicano 

em Santarém (1927), ligado ao jornal republicano O Debate, 

correspondente de O Rebate, sócio dirigente em lista de 

substitutos em 15 de Dezembro de 1924, foi preso na 

sequência das revoltas de Fevereiro 1927 e de Maio de 

1933171. Podemos ainda citar, os sócios do Grémio Literário, 

José Augusto Frazão172, sócio desde 2!8!1923, elemento da 

primeira direcção do Orfeão Scalabitano em 1925, serviu de 

testemunha a inúmeros republicanos presos, tal como Mário 

Santos Forte, governador civil entre 1924 e 1926. Estes 

testemunharam acerca dos processos desenvolvidos pela 

polícia política a alguns sócios do Grémio Literário, como 

169
 Acta de 16 de Fevereiro de 1925 e de 5 de Janeiro de 1926. 
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 Foge antes de ser preso. Processo de Augusto Teixeira Barbosa, Arquivo 
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 José Augusto Frazão tinha sido filiado no partido Democrático, em 1936 

era testemunha de um outro republicano então preso (A.T.B. também ele 

sócio do Grémio). 

Augusto Teixeira Barbosa173
 e Amadeu Torquato da Silva174, 

em 1927 e 1930.  

A Ditadura Salazarista pretendeu silenciar os 

republicanos por simbolizarem a ideia demoliberal que 

pretendiam eliminar da sociedade portuguesa. Para 

concretizar tal objectivo, atraiu os mais conservadores e 

descontentes a lugares de destaque político, enfileirando o 

novo regime da “ordem”. Entre eles contam!se advogados e 

militares de carreira. Em Santarém, foi o que aconteceu com 

Lino Dias Valente, militar, mais tarde brigadeiro, que teve no 

Centro Republicano Democrático de Santarém a sua 

ascendência política, nomeado presidente da Câmara 

Municipal de Santarém entre 1928 e 1934, subiu a 

governador civil em 1958, Artur Proença Duarte175, irmão de 

Teófilo Duarte176, presidente do Orfeão entre 1925 e 1932, 

eleito para o cargo de deputado em 1918, sob a ditadura de 

Sidónio Pais, deputado da Assembleia Nacional e presidente 

da Comissão Distrital União Nacional, em Santarém, desde a 

sua constituição (1930), presidente da Junta Distrital de 

Santarém e depois Junta de Província do Ribatejo (1937) e 

Carlos Borges177, amigo deste último, pertenceu ao Partido 

Republicano Evolucionista, sócio do Grémio Literário, 

dirigente do Orfeão e deputado da União Nacional por 

Santarém, tal como o capitão Romeu Correia Neves178, sócio 

do Grémio Literário e do Orfeão, foi nomeado presidente da 

Câmara entre 1934!1942. Contamos ainda com outros 

aliciados como o Dr. Virgílio Arruda179, filho do republicano e 
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 Augusto Teixeira Barbosa era um republicano não filiado, sabe!se que era 

anarco!sindicalista de há longa data. Sócio a partir de 1923. Aproximando!se 

da Esquerda Republicana, em 1925. 
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 Amadeu Torquato da Silva era republicano, activista da Esquerda 

Republicana, oposta a Afonso Costa, que reuniu em Santarém, em Agosto de 

1925. Este Congresso teve a presença de Leonardo Coimbra. Cf. O Combate, 
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currículo político conservador, ajudou a preparar a visita deste presidente 

em 4 de Março de 1918. 
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 Estamos a falar de elites republicanas conservadoras às quais se 

aproximava. Colaborou na revista Orfeu, órgão do Orfeão Lusitano do Porto, 
pelo menos em 1929 e 1930. 
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 Filho de João Arruda cujo jornal era filiado no Partido Republicano 

Nacionalista, foi durante muitos anos dirigente do Orfeão e do Círculo 



democrata João Arruda180, também ele advogado e 

comprometido com o regime de 1933, tendo desempenhado 

o cargo de subdelegado do Instituto Nacional do Trabalho, 

esteve durante muitos anos como presidente da Assembleia 

Geral do Círculo Cultural Scalabitano. Acrescentamos ainda, 

António de Bastos, presidente do Orfeão em 1946!1948, foi 

presidente da Câmara entre1926 e 1927 e, mais tarde, entre 

1942 e 1948. 

Concluímos que, a nova elite de Santarém tinha 

ascendência republicana conotados, no entanto, com a linha 

moderada e conservadora.  

Todas as liberdades individuais se viram limitadas 

pela ditadura. Começou de imediato com a lei que instituiu a 

Censura, impedindo a liberdade de expressão. De seguida, a 

liberdade de reunião e associação. As associações de classe 

foram perseguidas e levadas à extinção.  

Em 1933, a legislação sujeitava todas as associações 

à autorização prévia dos seus estatutos e os seus dirigentes 

deveriam ser homologados pelo Ministro do Interior; a 

censura controlava todas as publicações, a apresentação na 

rádio ou em espectáculos; a PVDE, através de uma apertada 

rede de informadores, vigiava e perseguia os infractores; o 

Estado mandava reprimir todos os que pudessem pôr em 

causa o regime de ordem e paz social, lançando ordens de 

prisão, muitas vezes sem culpa formada e sem julgamento, 

alguns portugueses foram indiciados como perigosos para o 

Estado, presos e torturados, quantas vezes até à morte.   

A perseguição ao movimento associativo agravou!se 

após a Lei de José Cabral de 1935181, que impediu a 

continuidade de associações como a Maçonaria Portuguesa, 

que oportunamente se considerou uma sociedade secreta e 

nesta data fechou as suas portas182. Liquidadas as liberdades 

Cultural Scalabitano. Calculamos que ele próprio tinha simpatias com este 

mesmo partido, onde se filiava também António Ginestal Machado, seu 

dirigente nesta cidade, pois deixou por algum tempo a inscrição de “Filiado 

no Partido Nacionalista” em subtítulo, mesmo depois da morte do pai  e já 

dentro do regime ditatorial.    
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 João Arruda inscreveu o seu próprio jornal Correio do Ribatejo no Partido 

Republicano Nacionalista que tinha como importantes dirigentes Cunha Leal 
e António Ginestal Machado. Deste partido democrata, conservador, saíram 
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 Lei n.º 1901, de 21 de Maio. 
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 Todos os investigadores reconhecem a importância da Maçonaria na 

propaganda republicana e no apoio à implantação do regime republicano em 

Portugal, portanto considerada perigosíssima para Salazar. 

de reunião, de expressão e pensamento, os reflexos não se 

fizeram esperar.  

Na imprensa escalabitana verificou!se o 

desaparecimento do antigo jornal do Partido Republicano de 

Santarém, – O Debate – que se manteve em actividade até 28 

de Outubro de 1926. Nessa ocasião justificava a sua 

suspensão, na realidade extinção definitiva, pela necessidade 

de reparação das máquinas de tipografia. O Combate183, cujo 

primeiro número data de 14 de Março de 1925, intitulou!se 

“Semanário Republicano Independente”, substituíra o seu 

nome por Jornal de Santarém, em 20 de Março de 1926 e 

terminou a sua actividade a 4 de Fevereiro de 1928. A década 

de Trinta em Santarém tem muitos outros títulos184, o Correio 

da Estremadura manteve!se inabalável sob a direcção de 

Virgílio Arruda, que assumiu esse cargo após a morte do seu 

pai em 1934; este título viu!se alterado em 1945, para Correio 

do Ribatejo, consequência da reforma administrativa de 1937 

que dividiu o país em províncias. A Renovação Nacional foi o 

jornal porta!voz do regime “Órgão da União Nacional no 

Distrito de Santarém”, dirigido por Carlos Borges, cuja 

duração foi pelo menos de dois anos, entre 1935 e 1937.  

O movimento associativo de Santarém foi obrigado a 

adaptar!se às novas circunstâncias políticas e, esforçou!se 

por sobreviver, o que poderíamos considerar desde já uma 

oposição organizada ao regime. Cite!se os casos da 

Associação Comercial (1875) que se viu envolvida pelo 

corporativismo, tendo sido substituída pelo Grémio do 

Comércio, do Concelho de Santarém, em 1938 e da 

Associação de Classe dos Empregados no Comércio (1898) 

que foi impelida a provocar a sua extinção em 1937, tendo 

todavia, prolongado a sua existência, depositando o 

inventário, bens e sede à responsabilidade do Grupo de 

Futebol dos Empregados no Comércio, lavrando!se uma 

declaração de tal facto, no dia 1 de Abril de 1938. Também o 

Grémio Operário (1915) alterou o seu nome, na mesma data, 

para Sociedade Recreativa Operária (1938). O mesmo 

aconteceu com o Grémio Literário Guilherme de Azevedo 

183
 Santarém, 14 de Março de 1925, dirigido por Joaquim Camacho e no ano 

seguinte por Filipe Ferreira. 
184

 Tivemos ainda, O Scalabitano, de 17 de Outubro de 1935 a 30 de Janeiro 

de 1936, intitulou!se “Semanário Regionalista” e teve Gil Viana por director e 

era a continuidade de O Cabaceiro, n.º 1, 17 de Janeiro de 1932, 
interrompido a 16 de Março de 1933. 



que, em Agosto de 1939, alterava a sua designação para 

Clube Literário Guilherme de Azevedo185
 . 

Cremos que o Grémio Literário Guilherme de 

Azevedo resistiu durante mais tempo, pois representava uma 

importante classe média e média baixa escalabitana, 

incluindo alguns operários, que já tinha sido a base social de 

apoio do republicanismo e importava manter tranquila e 

silenciada, por ser politicamente perigosa, só assim 

permitindo ao novo regime consolidar a sua base social de 

apoio e durar. Talvez por isso, auferia das simpatias dos mais 

conservadores que agora pertenciam ao novo establishement 

como Dias Lino Valente, Romeu Correia Neves, António de 

Bastos, Artur Duarte, Carlos Borges e Virgílio Arruda, o que 

observaremos adiante. 

Entretanto, os constantes apelos ao cumprimento 

das novas leis causaram!lhe sérios danos, mantendo!se 

dificilmente em actividade constante até à concretização da 

fusão com o Orfeão em 1954.  

 

2.1.2. O Grémio Literário e o Orfeão Scalabitano ! Dos Anos 

Trinta a 1954. 

A década de Trinta esteve marcada por diversas 

dificuldades no Grémio Literário e no Orfeão Scalabitano em 

consequência de factores internos, mas também por reflexo 

da crise internacional de 1929 que se reflectiu no país em 

1931.  

Foi precisamente no Relatório do Orfeão, com data 

de Julho de 1931, que Artur Duarte aludiu a dificuldades 

financeiras, devidas não só às despesas com as suas 

actividades como também à diminuição das quotas dos 

“sócios protectores”186. Em 1932, recebera a Ordem de 

Benemerência e durante dez anos não houve referências a 

actividades deste grupo coral. Entretanto, continuava 

sedeado no Teatro Taborda e deixava de pagar 

definitivamente a renda ao Grémio Literário, em 1934. O 

Orfeão dificilmente se mantinha activo e, neste mesmo ano, 

os ensaios foram decididamente suspensos “não obstante a 

185
 Esta denominação, no entanto, não lhe era alheia, pois já a usara nos seus 

Estatutos de 1914. Clube Literário Guilherme de Azevedo, Estatutos, 
aprovados por Alvará de 8 de Outubro de 1914. 
186

 Relatório da Direcção do Orfeão Scalabitano Apresentado à Assembleia 

Geral no Dia 3 de Julho de 1931, espólio de Artur Proença Duarte, Arquivo 

Distrital de Santarém. 

vontade indomável do insigne maestro Belo Marques e as 

incansáveis diligências da direcção”187 ainda em 1935.  

As grandes dificuldades financeiras que grassavam o 

país, agravadas pela crise mundial que se reflectiu em 

Portugal em 1931 e, posteriormente, pela Guerra Civil 

Espanhola (1936!1938) e pelo início da II Grande Guerra 

(1939), foram as causas que observámos para a suspensão de 

actividade do Orfeão Scalabitano em 1935 e a não realização 

de apresentações públicas, entre 1932 e 1942.  

Internamente, o Grémio Literário Guilherme de 

Azevedo ressentiu!se da crise que atingiu o país. No mês de 

Abril de 1932, apresentava um balancete deficitário e 

mandava a direcção oficiar o Orfeão “para pagar a luz”188. Em 

Janeiro de 1933, solicitou à Companhia do Crédito Predial 

uma diminuição da renda, o que conseguiu189. Em Fevereiro, 

dava!se conta que se iria “promover um baile por subscrição 

para ajudar os enormes encargos que pesam sobre o cofre do 

Grémio”. A direcção entendeu comemorar a “passagem do 

falecimento do [...] ilustre patrono Guilherme de Azevedo, 

em Março, convidando para oradores os sr.s Eduardo 

Figueiredo, José Aurélio Fragoso, Virgílio Arruda e capitão 

Romeu Neves”. Estes festejos terminaram com déficit. No dia 

5 de Fevereiro de 1935190, a direcção do Grémio recebia uma 

comissão da direcção do Orfeão composta por Virgílio 

Arruda, Américo de Passos, José Rodrigues Portela e 

Agostinho Mariano, com o objectivo de esclarecer a situação 

que advinha das rendas191 em atraso, ficando prometido a 

“liquidação do débito, logo que a sua situação financeira o 

permitisse”, o que não aconteceu. 

Os efeitos do Estado Novo começaram a surgir 

também na motivação dos associados: a pouca afluência à 

187
 O Scalabitano, Santarém, de 24 de Outubro de 1935, p. 2. 

188
 Acta 77, de 20!4!1932 in Grémio Literário “Guilherme de Azevedo”, Livro 

de Actas da Direcção do Grémio Literário Guilherme de Azevedo, n.º 2, 24 de 

Janeiro de 1927 a 31 de Janeiro de 1944, Arq. do C.C.S.. 
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 A renda passou de 500$00 para 480$00. 
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 No mês de Janeiro de 1935, lavrou!se em acta o único acto de protesto da 

direcção do Grémio Literário “Pelo bárbaro e traiçoeiro assassinato do nosso 

inesquecível ex!consócio Pedro Monteiro Freire, um voto de profunda 

repulsa pelo assassínio”. Acta 116, de 14!1!1935 in Grémio Literário 

“Guilherme de Azevedo”, Op. Cit.. “Pedro Monteiro Freire [...] vítima de 

atentado [...] era desportista de foot!ball”. Cf. Jornal de Santarém, 10!1!

1935, p. 5. 
191

 O Orfeão pagava renda no valor de 50$00 mensais. Cf. Acta 119, de 5!2!

1935 in Grémio Literário Guilherme de Azevedo, Op. Cit.. 



sede começou a verificar!se em Janeiro de 1938: “Temos 

realizado diversos bailes e a sua frequência é diminuta”192. 

A partir daqui, acrescente!se, o apertado cerco de 

ordem burocrática que invadiu as fragilizadas associações, 

provocou a sua desejada asfixia, contribuindo para impedir o 

livre desenrolar dos direitos à reunião, à associação e da 

liberdade de expressão. Aliás, se as leis anteriores não tinham 

ainda conseguido suprimi!las, a aplicação de outras novas, 

visaram certamente o seu encerramento.  

Na reunião de Janeiro de 1937, a direcção levou a 

conhecimento uma intimação da Polícia de Segurança Pública 

que pressionava o Grémio ao cumprimento do estipulado na 

Lei 6501, de 26 de Novembro de 1929, que obrigava as 

sociedades de recreio a inscreverem!se na Inspecção Geral 

dos Espectáculos. Esta inscrição implicava a apresentação de 

diversos documentos. Imagine!se a dificuldade em 

apresentar, e pagar, esses documentos, sem qualquer apoio: 

“plantas das salas e dependências na escala de 1:100; 

fachadas na escala de 1:100; perfil na escala 1:100; planta 

topográfica da escala de 1:1000, num raio de 100 metros; 

esquema da instalação eléctrica; memória descritiva”193. No 

seguimento desta aplicação da lei, exigiu!se a transformação 

da instalação eléctrica, o que seria lógico se atendermos à 

necessidade de segurança do edifício, mas deveras 

problemático para a situação que se vivia. A direcção 

conseguiu usar o seu bom nome e prorrogar o prazo até 

Junho para cumprir tal despacho.  

Uma crise directiva implicou a demissão dos sócios 

eleitos e acirrou a crítica interna. A direcção empossada em 

Julho de 1937, dava conta que os livros e o arquivo não 

estavam em ordem. 

Contudo, o Grémio não descurava as suas obrigações 

para com a Cidade e diversos benefícios públicos, tendo 

contribuído para as despesas ocasionadas pela visita do 

Orfeão da Covilhã194, no valor de 500$00, em Outubro de 

1932, e para a compra do palácio da Restauração195
 em 1936, 

192
 Acta 160, de 28!1!1938 in Grémio Literário Guilherme de Azevedo, Op. 

Cit.. 
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 “Nota manuscrita” in  Grémio Literário “Guilherme de Azevedo”, Op. Cit.. 
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 Nesta ocasião, compreende!se, pois em troca , cederam a sala à comissão 

organizadora para realização da recepção ao Orfeão da Covilhã que incluía, 
um chá e baile, da qual auferiram 2000$00. 
195

 Este é o conhecido Palácio do Provedor das Lezírias, pertencente nessa 

ocasião a Eugénio da Silva e onde se encontra instalada actualmente a 

Câmara Municipal de Santarém. 

que serviria à Câmara Municipal de Santarém, inscrevendo!se 

na lista de subscrição pública com a quantia de 40$00. Mas 

em 1939, fugindo à forma solidária e fraterna com que tratou 

até aí as dificuldades dos sócios mais necessitados, declinou 

dois pedidos de auxílio “devido à sua situação financeira ser 

precária”196.  

Inadiável, a alteração do seu nome impôs!se. O 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo procedeu à 

modificação do seu nome para Clube Literário Guilherme de 

Azevedo “Face a um mandado de intimação do Comando de 

Polícia de Segurança Pública deste distrito, a fim de dar 

cumprimento às disposições do artigo onze do Decreto!Lei 29 

232, de 8 de Dezembro de 1938”, do qual a direcção tomou 

conhecimento no dia 2 de Agosto de 1939. Esta decisão foi 

tomada em Assembleia Geral de sócios extraordinária, 

realizada em 26 de Junho de 1939197. A sua nova designação 

surgiu pela primeira vez na acta de direcção de 31 de Agosto 

de 1939198. 

António Mário Viegas199, eleito no mês de Janeiro de 

1940, incentivou a organização de bailes de Carnaval, tendo 

em vista a angariação de fundos, oferecendo o adiantamento 

da importância necessária à sua concretização.  

Neste mesmo ano, foi trocada diversa 

correspondência com o comandante da P.S.P.. Uma carta 

esclarecia a necessidade de serem passadas licenças pela 

Inspecção Geral de Espectáculos para todas as festas, 

especificando a portaria n.º 7142, de protecção aos artistas 

nacionais. A Sociedade de Escritores também solicitou o 

pagamento da quantia de 137$50. Nada ajudava e os 

encargos prejudicavam a gestão do Clube. 

Numa outra tentativa de angariação de fundos foi 

estabelecida uma quota suplementar para sócios, no início de 

1941, com direito a um sorteio de uma máquina Singer e de 

196
 Acta 177, de 17!3!1939 in Grémio Literário “Guilherme de Azevedo”, Op. 

Cit.. 
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 A contradição existente nas datas das actas da direcção leva a crer que a 

direcção não tenha referido anteriormente esta intimação e após a 

assembleia Geral tenha sido levada à necessidade de alterar o nome e o 

tenha feito só em Agosto [por obstinação ?], forjando uma reunião na data 

de 2 de Agosto, acta 183, para poder passar a usar o nova denominação a 

partir da acta seguinte, acta 184 de 31 de Agosto de 1939. O problema não 

seria o nome, pois ele também era já usado em documentos como os  
Estatutos de 1914. O problema estaria na imposição do Estado. 
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 Acta 184 in Grémio Literário “Guilherme de Azevedo”, Op. Cit.. 
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 Pai de Francisco Pereira Viegas, homem de relevo em Santarém, veio a ser 
director do Círculo Cultural, membro do PCP na clandestinidade, assumindo 



um serviço de jantar de porcelana Vista Alegre para 6 

pessoas.  

E, uma nova crise surgiu quando se detectou um 

problema de viciação de cartas que trouxe alguma 

desconfiança interna. A direcção continuava a queixar!se de 

haver pouca frequência de sócios e, com vista à organização 

de festas e melhoramentos na sede, aumentou a taxa de 

jogos.  

O Estado Novo estendia os seus tentáculos, se não 

eliminara ainda o associativismo, vai querer controlá!lo e 

manipulá!lo, utilizando!o em seu benefício próprio, forçando!

o a bajulá!lo em virtude das dificuldades por que passava, 

dominando as actividades das suas sedes com organizações 

da sua responsabilidade. A direcção teve dificuldade em 

manter a sua isenção e independência – depois de alguma 

discussão, os seus membros “acordaram na cedência da sala 

à Câmara para uma sessão de propaganda do Secretariado de 

Propaganda Nacional”200, certamente com vista à 

sensibilização e mobilização dos cidadãos para a Exposição do 

Mundo Português. O desvio aos objectivos principais da 

educação e cultura principiaram a subverter os valores desta 

Casa.  

O Orfeão continuava sem actividade. 

O ano 1940 foi um ano de apoteose para o regime 

salazarista, culminando com a Exposição do Mundo 

Português. Dirigida por António Ferro e pelo Secretariado de 

Propaganda Nacional, a organização da Exposição Universal 

louvava o Império Português, acrescentando ao poder da 

propaganda a grandiosidade do cenário, que contracenavam 

com uma realidade bem diferente, a realidade de um país de 

enormes carências, atrasado e amordaçado, em plena II 

Grande Guerra Mundial.  

Mas logo alguns resistem e reagem. 

Na década de 40, os antigos republicanos 

envelheceram ou faleceram. Uma nova geração, 

essencialmente de advogados, surgiu e a oposição no país 

reorganizou!se. Foi o PCP, o MUNAF, mais tarde o MUD. 

Chegou à Cidade uma nova geração de gente como Manuel 

Ginestal Machado, em 1936, Humberto Pereira Dinis Lopes, 

cargos políticos depois de 25 de Abril e avô do actor de reconhecido mérito 

António Mário Viegas, mais conhecido por Mário Viegas. 

em 1942. Reuniram!se na oposição democrática à ditadura, 

com os advogados mais importantes já aqui estabelecidos 

como Eduardo de Sousa Figueiredo, Eurico Ferreira e Joaquim 

dos Santos Martinho.  

José Rodrigues Portela, um dos fundadores e 

entusiasta do movimento orfeonista, tomou o lugar de 

presidente da Direcção, em 1942. As suas preocupações 

voltam!se para a necessidade de atrair sócios e aumentar a 

frequência da sede, tentando medidas que possibilitassem o 

Clube recuperar economicamente. Em Novembro desse ano, 

deu!se nota que José Rodrigues Almeida iria desenvolver 

sessões periódicas de cinema com esse objectivo, com a 

ajuda de José Maria Chaves, agente da empresa Pathé Baby 

em Santarém.  

O Clube Literário, apesar de todos os problemas, 

continuava a ser, na década de Quarenta um marco na 

cultura em Santarém, uma força viva da Cidade com uma 

actividade intensa, tal como o demonstravam as 

conferências, as exposições e o Coral Infantil. Na sua 

Biblioteca “Guilherme de Azevedo”, “diminuta mas 

interessante”, perpassava ainda o “espírito republicano” que 

lhe tinha servido de motivo à sua fundação, “duas belas 

estantes” albergavam publicações do tempo da instauração 

da República e a adornar!lhe uma das paredes permanecia 

um retrato autografado do primeiro presidente republicano 

Manuel de Arriaga201. 

Humberto Lopes (filho) iniciou um percurso 

importante de homem político e de cultura: a 28 de 

Novembro de 1942, ano em que estabeleceu escritório em 

Santarém, foi aprovado sócio do Clube Literário Guilherme de 

Azevedo, em 2 de Dezembro seria proposto para reorganizar 

a Biblioteca desta associação e, em Fevereiro de 1943, 

integrou!se uma Comissão Cultural criada no mesmo Clube. 

Esta Comissão Cultural ficou composta por Humberto Lopes, 

advogado recém!licenciado, elemento do reorganizado 

Partido Comunista Português, José Fragoso, importante líder 

anarco!sindicalista202, dirigente do Grémio Literário e da 

200
 Acta 10, de 7!5!1940 in Grémio Literário “Guilherme de Azevedo”, Op. 

Cit.. 
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 Cf. Ferreira, Luís Eugénio, Santarém, Memórias da Cidade, Santarém, 
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 Custódio, Jorge, “Contributos para a história do Congresso Ribatejano” 



extinta Associação de Empregados no Comércio, Carlos 

Cacho, irmão do orfeonista António Cacho e João Leal203.  

Na mesma data, decidiu!se na direcção do Grémio 

Literário Guilherme de Azevedo que essa Comissão Cultural 

ficaria encarregue de constituir uma comissão organizadora 

de um grupo orfeónico, enviando desde logo uma circular 

convidando os sócios a inscreverem!se. Era então presidente 

do Grémio, José Rodrigues Portela, um dos que foi 

contactado por José Avelino de Sousa aquando da fundação 

do Orfeão. As suas diligências desenvolveram!se de imediato 

junto de Artur Duarte204. Este último, primeiro presidente do 

Orfeão Scalabitano, viu!se envolvido nesta reorganização, 

certamente por ser homem de poder e influente, presidente 

da Junta de Província do Ribatejo, presidente da Comissão 

Distrital da União Nacional, deputado da Nação e advogado. 

Este não se escusou a assumir novamente a presidência do 

Orfeão Scalabitano que se estreou no dia 25 de Julho de 

1943205. A regência coube a Belo Marques, primeiro maestro 

do Orfeão, baixo mas carismático, de grande dinamismo e 

forte influência congregadora dos orfeonistas, 

nomeadamente junto das orfeonistas.  

O Orfeão Scalabitano, em 1943, presidido por Artur 

Proença Duarte, encontrava!se reorganizado. Eram suas 

secções – o Coral, a Orquestra de Câmara e o grupo cénico. A 

segunda direcção de 1944, responsável pelo Movimento 

Cultural em Santarém, teve como presidente Manuel Ginestal 

Machado, um dos seus mais dinâmicos dirigentes. Com a sua 

presidência a direcção subdividiu!se em Comissões que 

representavam uma vontade de mudança, conforme 

veremos adiante.   

  

2.1.2.1. O Movimento Cultural de 1944 – em Defesa do 

Direito à Cultura 

A capacidade de resistir às teias do Estado Novo 

ficou demonstrada pela acção do Movimento Cultural de 

1944, cuja iniciativa e dinamismo pertenceu a homens do 

203
 Acta 2, de 6!2!1943 in  

204
 Portela, J. Rodrigues,  “Memórias de um Orfeonista” ...............

 

205
 Nesse dia, apresentou!se em Santarém, com enorme sucesso, dirigindo os 

Quartetos Vocais Feminino e Masculino e a Orquestra Típica da Emissora 

Nacional, muito recentemente fundada por Belo Marques. Reaparição do 

Orfeão Scalabitano, Programa Teatro Rosa Damasceno, Santarém, Domingo, 
25 de Julho de 1943. 

Grémio Literário Guilherme de Azevedo e do Orfeão 

Scalabitano. Antecipando!se à tentativa de controlo do 

Estado Novo, quiseram impor a forma como entendiam que 

se devia desenvolver a educação e a cultura em Santarém.  

A convite da direcção do Orfeão Scalabitano, eleita 

em Novembro de 1944, da qual era presidente Manuel 

Ginestal Machado, reuniram!se mais de uma dezena de 

associações para fazer programação cultural, com o objectivo 

de proporcionar o acesso à cultura e à educação, de forma 

gratuita, a todas as pessoas, nomeadamente aos de parcos 

recursos financeiros. Nesta direcção, além do seu presidente, 

participaram Aníbal Campos, Eurico Peste, Francisco Baptista, 

Alfredo Ferreira, Noel de Oliveira e Georgina Pedroso da 

Costa Perdigão. Caso ímpar na história da luta pelo direito à 

cultura.  

Estávamos em pleno final da II Grande Guerra. Vivia!

se a euforia provocada pela libertação da França (Agosto de 

1944), anunciava!se a vitória dos Aliados. Nas hostes 

oposicionistas reorganizadas, brilhava a esperança da queda 

do regime salazarista sob a pressão dos regimes 

democráticos vencedores.  

Manuel Ginestal Machado tomou o lugar da 

presidência, durante dois anos, entre 1944 e 1946. Artur 

Proença Duarte, presidente em 1943, terá tido a percepção 

de que, nesse momento, Ginestal Machado detinha maior 

força, precisamente nesta altura quando já Humberto Lopes 

tinha assumido lugar de destaque na Comissão Cultural do 

Clube Literário, na Comissão de reorganização do Orfeão, 

entretanto eleito presidente do Clube Literário. Dois líderes 

da oposição, dois amigos, duas vidas entrecruzadas, 

prepararam!se para a queda do regime salazarista. Não 

temos dúvidas que teriam assumido papel de destaque na III 

República, tal isso se tivesse verificado nessa data.  

Não restam dúvidas que não faltou o entusiasmo e 

determinação a este punhado de homens e mulheres que 

transfiguraram a Cidade. Entre eles estava Georgina Pedroso 

da Costa Perdigão, consagrada pianista, professora de 

música, antiga colaboradora nas actividades do Teatro 

Taborda, no princípio do século, que poderá ter sido a 

primeira mulher a assumir um cargo de dirigente associativa, 

em Santarém, no período a que nos reportamos, mas 

certamente foi a única mulher a assumir um cargo directivo 



dentro deste Movimento e a primeira dentro do Orfeão / 

Círculo Cultural Scalabitano.  

 

Antes que fossem abafados por Salazar, foram estes 

que ditaram as regras. “Todos os homens têm direito à 

cultura”206 e acrescentaríamos à educação. Antecipavam a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, adoptada e 

proclamada em 10 de Dezembro de 1948, antecipavam 

também a Constituição da República Portuguesa de 25 de 

Abril de 1976, no seu artigo 73.º do Capítulo IV, “todos têm 

direito à educação e à cultura”.  

No final da II Grande Guerra, em Santarém, os 

nossos líderes esperaram a mudança. Quiseram “valorizar a 

cultura das camadas populares”; “promover uma obra 

cultural e artística, com a finalidade de proporcionar às 

classes menos abastadas espectáculos gratuitos e 

conferências culturais”207 – objectivos claramente 

identificados como parte do ideário democrático, tal como os 

professaram os seus ascendentes familiares. 

Este movimento cultural reuniu as associações da 

cidade, – Ateneu Comercial, Associação Académica, Clube de 

Santarém, Grupo de Foot!Ball dos Empregados no Comércio, 

Bombeiros Voluntários, Banda dos Bombeiros, Clube Literário 

Guilherme de Azevedo, Clube Ribeirense, Grupo “Os Leões”, 

Sociedade Recreativa Operária, Orfeão Scalabitano!, 

congregaram os esforços do presidente da Câmara Municipal, 

António de Bastos, do Governador Civil, major Valente 

Carvalho, do presidente do Instituto Nacional do Trabalho, 

Virgílio Arruda, do presidente da Junta de Província do 

Ribatejo, Artur Duarte; entusiasmaram ainda algumas 

personalidades de indiscutível gabarito nacional como João 

de Deus Ramos, filho do pedagogo João de Deus, Luís de 

Feitas Branco, musicólogo, João de Barros, escritor, e levaram 

os seus propósitos até Lisboa. Foram recebidos no Ministério 

da Educação, no Secretariado Nacional de Informação e 

Cultura Popular, na F.N.A.T. e na Emissora Nacional. Junto do 

Ministro da Educação, Amorim Ferreira, Ginestal Machado 

leu uma mensagem “...As colectividades Recreativas e 
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Culturais da cidade de Santarém, dirigem!se respeitosamente 

a V. Ex.a para vos expor o seu programa comum em prol da 

Cultura e da Arte [...] Porém, estas Colectividades vivem com 

sacrifício material, não tendo disponibilidades para poderem 

dar perfeita efectivação ao seu plano de trabalhos, pelo bem 

da população desta cidade. Vêm por isso, junto de V. Ex.a, 

pedir!lhe que lhe dê os meios necessários para que esta 

aspiração tão justa e benéfica, que já tornou solidários todos 

os scalabitanos, possa transformar!se numa realidade, 

difundindo!se a Cultura entre a população desta laboriosa 

cidade”208.  

Os líderes deste movimento cultural sabiam que só a 

união faz a força e só assim podiam vencer a imposição 

totalizadora do Estado de Salazar. Assim unidos, como só 

acontece quando existe um importante desígnio comum, não 

havia quem os demovesse ou controlasse.  

Além de filho do grande e prestigiado santareno e 

republicano António Ginestal Machado e de ter professado 

os elevados valores do republicanismo e do humanismo de 

seu pai, a Manuel Ginestal Machado, presidente do Orfeão 

entre 1944 e 1946 e vice!presidente entre 1948 e 1954, não 

lhe conhecemos filiação partidária. Humberto Pereira Dinis 

Lopes, filho do republicano Humberto Amorim Dinis Lopes, 

antigo presidente do Grémio Literário, integrou a organização 

clandestina do Partido Comunista em Santarém, presidente 

do Clube Literário Guilherme de Azevedo, pelo menos em 

1944 e 1945, representante do Clube Literário no Orfeão 

desde 1943. Os dois lideraram este projecto cultural, no 

seguimento da reorganização da oposição democrática que 

se concretizou em 1940 e que mais tarde em Santarém, 

levará à organização das campanhas eleitorais de Norton de 

Matos (1947!48) e Humberto Delgado (1958). 

O movimento cultural de 1944 evoluiu para a 

formação de uma nova associação denominada Grupo de 

Coordenação Cultural, em 1945, constituída através da 

contribuição financeira de todas as associações que apoiaram 

o movimento sob a direcção de Manuel Ginestal Machado e 

Humberto Dinis Lopes, entre outros. No ano de 1946 abriu 

uma delegação em Almeirim e Alpiarça. Em 1947 estava em 

208
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plena actividade209, em 1948 não conhecemos mais notícias 

sobre este Grupo. Estes homens envolvidos no movimento de 

44, e ainda outros conhecidos do Grémio Literário e do 

Orfeão, integraram a comissão eleitoral de apoio a Norton de 

Matos, em 1947 e 1948.  

Santarém, contrariando todas as expectativas, 

tornou!se um centro cultural, mas mais que isso, num centro 

de programação e produção cultural, beneficiando do 

crescimento económico verificado no país, no período pós!

guerra. Brevemente, a Academia de Música e de Teatro do 

Orfeão caminhava em terreno firme, ou seja, uma escola de 

música e teatro à boa maneira do Conservatório e gratuita, 

para que não se extinguisse a chama da Arte e da cultura. 

À falta de estudos sistemáticos sobre a actividade 

cultural de Santarém e destas duas agremiações, deixam!se 

aqui reproduzidas algumas relacionadas com o Teatro 

Taborda210: …………………… 

 

2.1.2.2. O Orfeão Scalabitano, de 1944 a 1948. 

 

A nova direcção do Orfeão de 1944, a segunda 

depois da reorganização, presidida por Manuel Ginestal 

Machado, traçou um plano de actividades ambicioso, digno e 

exemplar, “baseado na união de todos os organismos 

regionais em prol do progresso da região e da elevação do 

nível intelectual de forma a proporcionar aos menos 

protegidos da fortuna, espectáculos culturais gratuitos”211. 

Esta direcção solicitou diversos apoios, apelou 

nomeadamente à inscrição de sócios, quer junto do comércio 

da cidade quer junto das Casas Agrícolas da região. 

Interinamente o Orfeão organizou!se em Comissões que 

demonstram bem as suas prioridades de acção: Comissão de 

Honra constituída pelos seus apoiantes da administração 

local e regional e associações; “Comissão de Festas: Ginestal 

Machado, Noel de Oliveira, Henrique Vigário, Teatro Sá da 

Bandeira, Teatro Rosa Damasceno; Comissão de Teatro: 

Maria Margarida Schiappa, Henrique Vigário, Joaquim 

Campos, Manuel Afonso, José Rodrigues de Almeida e 
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Francisco Baptista; Comissão de Orquestra: Georgina Pedroso 

da Costa Perdigão, António Abreu, D. José Zarco da Câmara, 

Alfredo Ferreira, Augusto Braz Ruivo, Eurico Peste; Comissão 

de Orquestra Regional: Alfredo Ferreira, Salvador Supardo, 

Henrique Vigário e Jacinto Montês; Comissão de Propaganda: 

Aníbal Campos, Correio da Estremadura, Diário de Notícias, 

República, Voz, Humberto Lopes e José Rodrigues Portela”212.  

O primeiro espectáculo gratuito não tardou a ser 

apresentado, foi no dia 9 de Dezembro de 1944: actuaram a 

Banda dos Bombeiros, sob a regência de Manuel Canhão, 

seguida do Quarteto Vocal Scalabitano, Joaquim Campos e 

Francisco Baptista em recital de poesia, acompanhados ao 

piano por Georgina Perdigão, no final apresentou!se o Orfeão 

e a Orquestra de Câmara. 

Ginestal Machado abandonou o cargo de presidente 

do Orfeão Scalabitano em Setembro de 1946 e voltou como 

vice!presidente, em Outubro de 1948. Das suas razões 

pessoais não temos dados para afirmar, mas arriscamos 

perceber as suas razões de ordem política. António de Bastos, 

terminara o seu mandato de presidente da Câmara Municipal 

de Santarém, foi quem o substituiu neste período. Este tinha 

assumido a presidência da Câmara Municipal em 1927!1928 e 

depois em 1942, ocupando o cargo precisamente até 1948. 

No caso de Ginestal Machado, entre 1945 e 1947, sempre 

ladeado por Humberto Lopes, este investia no Grupo de 

Coordenação Cultural, organizando uma forte programação 

Cultura, no ano de 1947, preparou uma comunicação 

apresentada no II Congresso Ribatejano, organizado pela 

Casa do Ribatejo e, em 1948!49, apareceu envolvido na 

Comissão Distrital da campanha de Norton de Matos, em 

Santarém. As suas prioridades foram, nesses anos, de ordem 

política. No fim deste período de esperança para a oposição, 

o Estado aumentou a repressão e alguns, como Humberto 

Lopes, tiveram ordem de prisão.  

 Mas, percebem!se também algumas falhas na 

gerência de António Bastos pelo artigo “Tem a palavra o 

Orfeão Scalabitano”, do dia 18 de Setembro de 1948, onde 

constava: “É do conhecimento público a crítica que se faz ao 

actual nível artístico do Orfeão Scalabitano”.  
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 Parecem, assim, conjugar!se a grande actividade 

política da oposição e as dificuldades da gestão de António 

Bastos, como razões suficientes para, em Outubro de 1948, 

Artur Proença Duarte e Manuel Ginestal Machado, fazendo 

face à crítica, conjugaram os seus interesses e influências 

para continuarem o projecto do Orfeão Scalabitano. 

 

2.1.2.3. Origens e Fundação da Orquestra Típica
213

 

Desenganem!se os que julgam que a Orquestra 

Típica tem a sua origem no ideário estadonovista fomentado 

pela SPN. Apesar de ter sido muitas vezes servido de suporte 

às instituições totalitárias como o SPN ou FNAT, nos seus 

serões para trabalhadores e ter congregado as simpatias dos 

dirigentes locais do regime salazarista, ou ter ainda usufruído 

dos elogios de António Ferro e de outros governantes, não 

podemos considerá!la um organismo fomentado por esses 

nem subjugado aos seus interesses. Talvez por isso mesmo 

tenha conseguido sobreviver a anos tão penosos até aos dias 

de hoje.  

O gosto pelas orquestras regionais ou pela cultura 

popular tem as suas origens remotas na necessidade de 

criação de uma identidade cultural regional que já vem do 

liberalismo e que os republicanos, talvez os mais 

conservadores, souberam acarinhar e desenvolver. Foram 

republicanos os fomentadores destas actividades, tal como 

foram republicanos os mentores da ideia de Orfeão ou 

orquestra regional, mais tarde designada de Típica.  

A apresentação na rádio da Orquestra Típica de Belo 

Marques, ouvida por José Rodrigues Portela, e por muitos 

outros, fez pairar o sonho não só a reorganização do Orfeão 

como da criação de uma orquestra regional. Assim, o 

contágio da música popular fez fervilhar o sangue dos jovens 

músicos em Santarém.  

Na reorganização do Orfeão verificou!se de imediato 

a criação de uma Comissão de Orquestra Regional da qual 

faziam parte Alfredo Ferreira, Salvador Supardo, Henrique 

Vigário e Jacinto Montês. E, em 1946, incentivados por 

Salvador Supardo, já um grupo de jovens escalabitanos se 
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reunia, recebendo de imediato a colaboração de António 

Gavino Simões do Couto, que possuía uma aptidão natural 

para a composição de músicas populares214. Criaram então 

uma orquestra típica, cujos ensaios se produziam na garagem 

de Joaquim Mata, no Largo da Praça Velha. Não bastou um 

ano para se integrarem no Orfeão Scalabitano, depois de um 

pedido escrito, à direcção desta instituição, assinado por 

António Gavino e João Gomes Moreira, levado a reunião de 5 

de Março de 1947. António Gavino, tendo tido a aprovação 

de Belo Marques, foi o seu primeiro director artístico.  

A apresentação da Orquestra Típica do Orfeão 

Scalabitano aos sócios, deu!se no dia 16 de Março de 1947, 

no palco do ginásio do Seminário e a sua primeira 

apresentação pública, realizou!se no dia 9 de Junho, a que se 

seguiu uma outra no dia 11 de Junho, no Teatro Rosa 

Damasceno.  

Não foi surpresa a apoio de Manuel Ginestal 

Machado verificado após o seu reingresso na direcção em 

Outubro de 1948, pois esta vinha no seguimento da ambição 

da direcção a que presidiu em 1944, quando criou a Comissão 

da Orquestra Regional215. 

Perante o estudo que se vem desenvolvendo, 

podemos afirmar que esta Orquestra, não foi produzida por 

iniciativa do Estado Novo nem pelo seu ideário. Se o 

desenvolvimento da música popular em Santarém se afirmou 

nesta década de Quarenta, surgiu por influência não só da 

música que se reproduzia através da rádio, mas também pela 

longa tradição de valorização da música popular iniciada nos 

finais do século XIX e depois, através dos movimentos de 

índole cultural que tão bem caracterizaram a acção dos 

republicanos. Se posteriormente, estes movimentos serviram 

a ideologia do Estado Novo, através do controlo praticado 

pela Censura Prévia ou pela manipulação de António Ferro e 

a sua “política do espírito”, na nossa opinião nunca se 

subjugou a ela. 

No entanto, quanto ao trajo de festa do campino, 

usado ainda hoje pela Orquestra Típica, ideia de Salvador 

Supardo e que foi adoptado pelo agrupamento pela primeira 

214
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vez, no Teatro Avenida, de Aveiro, em 1948, explica!se como 

fruto da época de valores regionalistas e rurais, o trajo 

ostentava os emblemas metálicos de cada uma das Casas 

Agrícolas ribatejanas que o patrocinara. 

 O que nos parece certo é que esta Orquestra, ou o 

Orfeão, ou o teatro, mantiveram a sua independência, apesar 

da inevitável infiltração e predominância de alguns 

elementos mais conservadores e das suas ideias na 

Orquestra. Como associação que era, manteve a liberdade 

interna possível e a capacidade de produzir espectáculos 

culturais que fugiram às teias do regime totalitário.  

 

2.1.2.4. O Clube Literário Guilherme de Azevedo entre 1948 

a 1954  

 

Durante o período em causa ressaltou!nos a 

importância do ensino da música e do Coral Infantil para a 

formação integral das crianças de Santarém, cuja actividade 

se manteve por mais de uma década, proporcionado pelo 

Clube Literário Guilherme de Azevedo. Esta agremiação, 

conhecendo as qualidades humanas e artísticas do maestro 

Luís Silveira216, convidou!o para professor de música das 

classes infantis, em 1947. Ao mesmo tempo, com as crianças 

que frequentavam as suas aulas, organizou o Coral Infantil 

Scalabitano e a Orquestra Infantil de Arco. Em 1949, a sua 

actividade era tão intensa que o Clube criou uma comissão 

directiva própria. Apesar da Orquestra Infantil ter tido um 

carácter intermitente, o mesmo não aconteceu com o Coral 

Infantil que persistiu mesmo depois da fusão com o Orfeão 

em 1954.  

Mas, também neste período se agravou a situação 

financeira do Clube aliadas a dificuldades de vária ordem. 

Foi no final da fraude eleitoral de 1949 que estas 

instituições quedaram no silêncio das perseguições e prisões 

de muitos dos seus dirigentes. Foi o caso de Humberto Dinis 

Lopes (filho), presidente do Grémio Literário (1945!1946), 

dirigente do Grupo de Coordenação Cultural (1945!1947), 
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conferencista do II Congresso Ribatejano (1947)217, membro 

do reorganizado Partido Comunista, elemento activo do 

MUD, foi detido pela PIDE em 1946 e feito preso político em 

1948. Precisamente a data da edição das actas do II 

Congresso Ribatejano, onde Humberto Lopes interveio com 

quatro dissertações onde não só defendeu a região do 

Ribatejo e o seu desenvolvimento económico e cultural, mas 

também criticou abertamente o regime quando abordou o 

analfabetismo e os conhecimentos sobre Portugal 

transmitidos pelos livros adoptados nas escolas e liceus218.  

Impossibilitado de exercer os seus direitos de 

cidadão e de participar na vida colectiva, num país que não 

era livre, pouco mais se ouviu falar dele em relação à batalha 

cultural, silenciado pelo regime. Preso outra vez em 1952, e 

outra vez preventivamente em 1953, acusado em 1954 e 

absolvido em 1955, não pôde com certeza por esse motivo 

participar na fusão do Clube com o Orfeão em 1954. Perante 

tal atentado aos direitos humanos, nos momentos que esteve 

fora da prisão, resistiu quanto pôde na clandestinidade. 

Pareceu!nos, assim, que a grande crise associativa 

que se manteve entre 1946 e 1954, foi provocada por 

questões de ordem política, dando lugar a uma desavença 

entre o Clube Literário e o Orfeão, tendo como resultado a 

sua saída para o ginásio do Seminário em 1946219, onde Artur 

Proença e Ginestal Machado reuniam o apoio do reitor, o 

Cónego Félix.  

Não podemos esquecer que Humberto Lopes era 

presidente do Clube e que nessa data já Artur Duarte era 

presidente do Orfeão, eleito em 1948, protegendo assim 

Ginestal Machado, no cargo de vice!presidente, também ele 

elemento da Comissão Distrital da campanha eleitoral de 

Norton de Matos, mas não podendo fazer o mesmo com 

Humberto Lopes, devido à forte perseguição que o regime 

iniciou, nesta ocasião, aos membros do Partido Comunista.  

 

Artur Duarte, figura grada do regime, em Santarém, 

não quereria misturar!se com uma agremiação marcada pelas 
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prisões políticas e, certamente a partir daí, empreendeu com 

Ginestal Machado a luta pelo Palácio da Música220. Os dois 

terão pensado conjugar esforços a favor do Orfeão e da 

Cidade. Os seus interesses cruzaram!se: o primeiro detinha o 

poder político, o segundo detinha o poder das “massas”, a 

capacidade na acção, nomeadamente a acção cultural, cuja 

capacidade de liderança e de congregação do movimento 

associativo ficara já demonstrada pela sua atitude durante o 

Movimento Cultural de 44. Ambos cederam para prosseguir a 

missão política e cultural de continuidade desta associação 

que passou a ser uma prioridade vital para Manuel Ginestal 

Machado. Ambos beneficiaram: o primeiro teve a 

possibilidade de controlar uma relevante associação, 

beneficiando da visibilidade e do prestígio, o segundo 

beneficiou de protecção. O primeiro pareceu!nos 

impulsionado por ambições políticas, o seu objectivo 

principal seria atingir maior poder e influência política, o 

segundo, afastado da possibilidade de participar numa 

sociedade democrática, não se desligando da oposição 

democrática, teve na educação e na cultura um motivo para 

continuar a lutar, permitindo manter viva a chama do 

associativismo e da liberdade em Santarém.  

E, assim, o Orfeão cresceu e desenvolveu!se, 

aumentou o seu prestígio. Mas o problema da sede 

continuou por resolver. A ideia central de Palácio da Música 

não era nova, surgiu em 1932221, e mostrava!se agora muito 

oportuna, pois o Orfeão viveu momentos de dificuldades no 

ginásio do Seminário, demonstradas por uma polémica entre 

Manuel Ginestal Machado e o padre João Ferreira, de título 

“A boa vizinhança”, espelhada no Correio do Ribatejo de 

Dezembro de 1952 e Janeiro de 1953, a propósito de 

incompatibilidade entre as actividades do Orfeão, 

nomeadamente num dia de gravação para a Emissora 
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Nacional, e da reunião da Conferência de São Vicente Paulo 

realizadas no mesmo dia da semana. 

O objectivo de construir o Palácio da Música tinha 

sido desenvolvido por Manuel Ginestal Machado em 1947, no 

II Congresso Ribatejano. Para este homem, o Orfeão deveria 

ter uma sede digna para cumprir a sua missão educativa, 

onde se pretendia que decorressem cursos gratuitos de 

música e teatro, nomeadamente cursos nocturnos para as 

classes mais pobres e trabalhadoras, afirmando que era uma 

ideia de interesse para todo o Ribatejo. Mas, tal não 

aconteceu não só porque o Ribatejo nunca foi considerado, 

até hoje, um desígnio comum pelos dirigentes políticos locais 

e regionais, mas também porque o poder político central em 

Portugal sempre teve, e tem ainda, dificuldade em apoiar 

ideias descentralizadoras e regionalistas222.  

A morte anunciada do Clube Literário Guilherme de 

Azevedo e o problema da falta sede do Orfeão Scalabitano 

foram, em nosso entender, os motivos fulcrais da fusão das 

duas instituições em 1954. E, conhecendo já parte da 

personalidade e os princípios que definem a sua acção, não 

temos dúvidas sobre o papel determinante de Manuel 

Ginestal Machado para a continuidade das duas associações 

e da sua importância para a sobrevivência da educação para 

as artes e a cultura em Santarém, contribuindo assim para o 

“aperfeiçoamento do ser humano”, deixando latente as 

sementes da democracia e da liberdade. 

 

2.1.2. 1954 – O ano da fundação e a Comissão 

Administrativa  

  

O Círculo Cultural Scalabitano surge numa fase de 

ligeiro crescimento económico que se verificou no país no 

período da pós!guerra, onde Santarém não foi excepção à 

regra.  

O período anterior, ficou marcado pelas obras 

públicas, já influenciadas pela política salazarista, com a 

construção do novo edifício do Liceu Nacional, que perdeu 

assim o seu nome Sá da Bandeira223, em 1943. Na década 

seguinte, com a afirmação do Estado Novo, fez!se a 
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inauguração do Palácio da Justiça, uma obra pública com 

projecto do arquitecto Raul Rodrigues Lima, em 1954. No 

mesmo ano, depois da subscrição pública, para a qual 

contribuíra o Clube Literário, na década de Trinta, deu!se a 

aquisição do Palácio do Provedor das Lezírias, seguidamente 

remodelado, para aí instalar a Câmara Municipal de 

Santarém, inaugurado em 1956 pelo presidente Craveiro 

Lopes. Os arranjos do Campo Sá da Bandeira também 

terminaram no final da década de Cinquenta.  

Pode citar!se, ainda, os eventos que marcaram a 

vida da Cidade: ainda na década de Quarenta (1947), a 

realização do II Congresso Ribatejano, representou uma nota 

pouco discreta da oposição e, já na década seguinte, a 

fundação da Rádio Ribatejo, em …., e a organização da 1.ª 

Feira do Ribatejo, em Maio de 1954, surgiram certamente 

pelo influxo das ideias de Homem Novo e de um país que se 

queria rural e turístico224.  

E, se as perseguições políticas se intensificaram com 

a campanha do General Norton de Matos, iria verificar!se um 

ligeiro abrandamento até que se reacendesse a esperança da 

oposição com a candidatura de Humberto Delgado, o 

“General Sem Medo”, em 1958, proporcionando alguma paz 

pública para a concretização de projectos culturais 

totalitários, ou seja, projectos unívocos que uniformizassem 

os gostos e as ideias na forma e no conteúdo.  

O processo de fundação do Círculo Cultural 

Scalabitano, resultou destes tempos levemente auspiciosos, 

iniciando!se quando as direcções do Clube Literário 

Guilherme de Azevedo e do Orfeão Scalabitano estabelecem 

um compromisso, sob o título Bases para a Fusão do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão Scalabitano, 

Acordadas em Reunião das Duas Direcções Realizada em 

Vinte e Sete de Julho de Mil Novecentos e Cinquenta e 

Quatro. Tal acordo foi assinado, no dia 29 de Julho, por 

Manuel Ginestal Machado que representava o presidente do 

Orfeão e João Martins, presidente do Clube Literário 

Guilherme de Azevedo. Nele constava: “Será organizada já 
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 Um nome liberal, adoptado pelos republicanos como sua referência. 
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 Não devemos esquecer que a imagem do Campino, em traje de gala de 

colete vermelho e barrete verde, altivo em cima do seu cavalo, era a ideia 

perfeita de cartaz turístico e do Homem Novo, que reunia simbolicamente os 
valores defendidos pelo Estado totalitário e normalizador: o homem rural, 
pobrezinho e humilde, mas orgulhoso do seu trabalho e sempre corajoso 

perante a dureza da vida, tal como perante o touro.  

uma Comissão Administrativa que dirigirá os destinos da 

nova colectividade e elaborará o projecto de estatutos a 

apresentar à Assembleia Magna…” onde seriam 

apresentados, discutidos e aprovados os estatutos da nova 

associação e eleitos os seus corpos directivos, para a gerência 

do ano seguinte.  

 A Comissão Administrativa ficou constituída por 

todos os membros das duas direcções, num total de dezoito 

elementos, nove de cada uma delas e entrou em funções “24 

horas após a realização da última das Assembleias Gerais das 

colectividades a fusionar”225. 

O jornal de 31 de Julho noticiava: “Efectuou!se 

anteontem uma reunião extraordinária da Assembleia Geral 

do Orfeão […] foi deliberado aceitar a reunião das duas 

colectividades, passando o novo organismo a ter designação 

de Círculo Cultural Scalabitano”226. Em conclusão, tudo indica 

que a Comissão Administrativa entrou em funções no dia 30 

de Julho. 

A presidência coube a Artur Proença Duarte, o 

homem do regime que desde 1925 se destacara na vida da 

Cidade e na direcção do Orfeão. Este garantia a ordem 

pública exigida por Salazar e a sobrevivência da nova 

associação.  

 O título “Círculo Cultural Scalabitano” surgiu pela 

primeira vez, num lugar de destaque da primeira página, no 

Correio do Ribatejo de dia 7 de Agosto de 1954. Aí constava: 

“O Clube Literário Guilherme de Azevedo e o Orfeão 

Scalabitano, duas colectividades a que Santarém muito deve, 

decidiram por deliberação unânime das respectivas 

assembleias gerais, fundirem!se numa organização única, que 

vai exercer a sua acção sob o nome de Círculo Cultural 

Scalabitano…”227. 

 Na falta de actas das respectivas associações, a 

justificação pública desta união chegou!nos através da 

mesma notícia. Esta torna!se insuficiente para entender os 

seus verdadeiros motivos: “Damos o nosso inteiro aplauso a 

tal resolução que certamente há!de permitir um sensível 

alargamento da acção que ambas se propunham. Na verdade 
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as duas colectividades desde sempre viveram unidas pela sua 

comunidade de fins culturais e artísticos; e não se entendia, 

de facto, a subsistência em separado de duas organizações 

com os mesmos propósitos e em que a maior parte dos 

associados de uma o era também da outra”228. As afirmações 

não deixavam de ser verdade, desde que se fundara o Orfeão 

Scalabitano em 1925, quando as suas instalações se fixaram 

no Teatro Taborda, os directores do Orfeão tornaram!se 

sócios do Clube e a própria direcção do Clube Literário 

participava na direcção do Orfeão, conforme já citado. 

As razões que estão por detrás deste acontecimento, 

não parecem simples nem lineares. Além das questões 

pragmáticas resultantes da própria conjuntura, certamente 

existiam outras de ordem política e, portanto, explicações 

que não se podem documentar.  

Assim, a observação das contas do Clube Literário 

denota algumas dificuldades financeiras229. O prédio que 

ocupavam, por aluguer, necessitava de obras e, os sócios 

afastavam!se cada vez mais das salas da sua associação.  

Os hábitos dos escalabitanos estavam a mudar, com 

certeza precipitados pelas grandes dificuldades causadas por 

um período conturbado da história, como o crash americano 

de 1929, a Guerra Civil Espanhola, 1936!38 e a Grande Guerra 

Mundial, 1939!45, e, internamente, pela repressão e 

perseguições políticas às agremiações, símbolos de 

democracia e liberdade. 

Apesar de todas as dificuldades, o Orfeão parecia 

estar numa fase de desenvolvimento e de consolidação. 

Desde o seu ressurgimento em 1943, produziu um número 

considerável de actividades apoiadas pelas instituições do 

regime. Esse impulso terá sido dado após a dinâmica criada 

pelo Movimento Cultural de 1944 liderado por Manuel 

Ginestal Machado e, a partir de 1948, pelo deputado da 

Nação Artur Duarte. Mercê dos ventos que sopravam, 

acomodaram!se nos órgãos directivos os republicanos 

moderados e conservadores, ligados à ditadura Salazarista. 

Com o controlo dessa nova classe política, de militares e 

advogados, e com a colaboração financeira dos grupos sociais 

mais conservadores, como os proprietários agrícolas e das 
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 Correio do Ribatejo, 7 de Agosto de 1954, p. 1. 
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instituições públicas, como o SPN230, a FNAT, a Emissora 

Nacional, o Governo Civil e a Câmara Municipal, iniciou!se um 

processo de ascensão. Em 1947, o Orfeão assumiu a 

Orquestra Típica como projecto seu e em 1950, criava!se a 

Academia de Música e a Escola de Arte de Dizer e 

Representar (1950) orientada pelo professor do 

Conservatório Nacional, Carlos de Sousa. 

Com a quebra dos laços fraternos que uniam o 

Orfeão ao Clube Literário, supostamente por 

desentendimentos institucionais, e a sua instalação no 

ginásio do Seminário, desde 1946 até à data da fusão com o 

Clube, adiou!se por uns tempos, a ideia de uma sede própria, 

ou seja, o antigo sonho do Palácio da Música231.  

Ora, foi na década de Cinquenta, mais precisamente 

em 1953, que se agravaram as dificuldades de 

relacionamento do Orfeão com os restantes utentes do 

ginásio do Seminário, quando na mesma altura o Grémio 

vivia dificuldades financeiras232 e algumas perseguições 

veladas, como as que sofria realmente Humberto Lopes233.  

O Coral Infantil Scalabitano, secção do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo, dirigido artisticamente pelo 

maestro Luís da Silveira, fora fundado em 1947234, A sua 

projecção foi tal que, em 1949235, elegeu!se uma comissão 

directiva própria, com regulamento, mas sem estatutos 

próprios, cujo director era o capitão Joaquim Augusto Barros 

e Matos e em 1954, José Coelho236. Realce!se ainda a 

existência de uma Escola de Música, com cursos gratuitos de 

solfejo, piano, violino e violoncelo, para as classes infantis, 

cujos professores eram Judith David e Luís Fernandes, 

colaboradores do maestro. Admirável, foi igualmente a 

manutenção de uma orquestra constituída por essas crianças 

e, ainda, as experiências teatrais, como a representação do 

“Auto da Barca do Inferno”, segundo o poema de Afonso 
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SNI. 
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Lopes Vieira, em Abril de 1954. Assim, além do Coro, os 

jovens músicos interpretavam música de câmara, 

apresentando!se em orquestra ou em solos de violino ou 

violoncelo e na formação global das crianças, o Coral Infantil 

não esquecia o teatro237.  

As referências, na imprensa local, ao Clube Literário 

eram praticamente nulas, no início da década de 

Cinquenta238. O Correio do Ribatejo dava, quase 

exclusivamente, ênfase às actividades do Coral Infantil, de tal 

forma, que algumas pessoas foram induzidas a considerá!lo 

uma associação independente do Clube Literário239, o que 

nunca se verificou.  

Manuel Ginestal Machado, amigo de Humberto 

Lopes, presidente do Clube Literário Guilherme de Azevedo 

entre 1945 e 1947, e seu companheiro na oposição ao 

regime, terá defendido e liderado a fusão entre as duas 

colectividades240. Esta acção permitiu a sobrevivência do 

Clube Literário e resolveu o problema da sede para o Orfeão: 

“A sede do Círculo Cultural Scalabitano será a da 

colectividade fusionada Clube Literário Guilherme de 

Azevedo”241.  

Artur Proença Duarte, também por este facto, 

aceitou e dinamizou esta união. E, se na Comissão 

Administrativa242
 os corpos directivos resultavam das duas 

direcções243, na primeira direcção244
 da nova associação não 

parece ter!se mantido assim. O alto patrocínio e controlo 

estava nas mãos do deputado da Nação, Artur Proença 

Duarte, como seria conveniente. A conformidade desta 

organização com os princípios impostos pelo regime vigente, 

verificou!se pela aprovação do Artigo 2.º, dos seus novos 

 pelo regime.  
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 “Esta Comissão será constituída por 18 membros, nove de cada uma das 
colectividades fusionadas…”. Número II, § 2.º. Bases para a Fusão do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão Scalabitano, s/p., Arq. C.C.S.. 

Estatutos: “O Círculo Cultural é uma colectividade que tem 

por objectivo a difusão da cultura popular245”, ao contrário 

do antigo Clube que era uma sociedade de recreio e instrução 

de raízes republicanas, e do Artigo 7º, “É absolutamente 

defeso tratar de assuntos políticos e religiosos”246, o 

equivalente à política global do Estado Novo que não podia 

ser posta em causa, ou seja, não se podiam debater a política 

e a religião, pois esses assuntos estavam “definitivamente” 

definidos

 Com data de 31 de Dezembro, a Comissão 

Administrativa apresentava o seu Relatório247. Este referiu!se 

aos melhoramentos executados no edifício, agora a sua sede, 

para os quais receberam um donativo do senhorio, Dr. Silva 

Pereira248.  

 As actividades desenvolvidas demonstraram a 

dinâmica das diversas secções e a dedicação dos corpos 

directivos. As secções herdadas foram: Orfeão Scalabitano, 

Orquestra Típica Ribatejana, que assumiu esta designação, 

Coral Infantil Scalabitano, Curso de Iniciação Teatral “Actor 

Taborda”249 e Biblioteca “Guilherme de Azevedo”250. 

 O Orfeão Scalabitano, sob a regência do maestro 

Fernando Cabral, realizou três concertos radiofónicos numa 

colaboração com a Emissora Nacional que se iniciara após o 

movimento cultural de 1944 e cujos “cachets” eram 

importantíssimos para a subsistência, mas também para o 

prestígio, deste agrupamento e do Círculo Cultural. Estes 
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realizavam!se com uma frequência mensal: um em Outubro e 

os outros em Novembro e Dezembro. 

 O Coral Infantil era dirigido artisticamente pelo 

maestro Luís Silveira e tinha cento e vinte crianças inscritas. 

Este coral proporcionava também cursos de música: solfejo, 

pela professora Judith David, violino, pelo professor João 

Torres Costa e piano; tinha uma orquestra que se organizava, 

principalmente para as festas anuais. A “Festa de Natal” 

dedicada à criança e organizada pelos responsáveis, realizou!

se no dia 22 de Dezembro. Na primeira parte actuou o Coral 

Infantil sob a regência do maestro Luís Fernandes que 

substituiu o maestro Luís Silveira que entretanto, adoecera. 

Este viria a falecer no dia 24 de Dezembro, com 61 anos de 

idade, efectuando!se o seu funeral no dia de Natal251. No 

Relatório, com data de 31 de Dezembro, já se anunciava a 

direcção do maestro Joel Canhão252.  

 Registe!se, ainda, que a segunda parte da Festa de 

Natal, dia 22 de Dezembro, apresentou!se um Auto de Natal, 

de José António Ribeiro com o desempenho de Maria Helena 

Magalhães, Virgílio Barrera, José Trindade, Vítor Faria, João 

Moreira e Nuno Neto de Almeida. Por fim, António Cacho e 

João Moreira criaram uma pantomina cómica!musical que 

agradou a todos. Poderemos certamente considerá!los os 

antecessores dos palhaços do Veto Teatro Oficina. XXXXX 

Reprodução de Foto??? 

 A Orquestra Típica, formada em 1946 e integrada no 

Orfeão em 1947, regida pelo maestro Casimiro Silva, 

concretizou diversos espectáculos em: Santa Cita, Sobral, 

Bombarral, Salvaterra de Magos e Lisboa. De todos, 

realçaram!se os concertos apresentados em Salvaterra de 

Magos (12!11!1954), no Congresso Internacional das 

Agências de Viagens, a convite do Serviço Nacional de 

Informação e no aeroporto de Lisboa (..! …!954), promovido 

pela TAP, numa mostra turística do Ribatejo consagrada a um 

251
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importante grupo de americanos que se deteve duas horas 

no aeroporto.  

 O Curso de Iniciação Teatral “Actor Taborda”, 

iniciara!se esse ano com a inscrição de trinta alunos, sob as 

instruções do consagrado professor Carlos Sousa, do 

Conservatório Nacional. Esta secção demonstrou a sua 

capacidade com a participação no Sarau Garrettiano, que 

integrava as comemorações nacionais do centenário da 

morte de Almeida Garrett. Santarém recebeu honras por ter 

sido seleccionada para estas comemorações, em conjunto 

com Lisboa, Porto, Coimbra e Angra do Heroísmo. E, ao 

contrário do anunciado – “representação do Alfageme, pelos 

artistas do Teatro do Povo”! coube o privilégio aos alunos da 

Iniciação Teatral “Actor Taborda” do Círculo Cultural, 

representar essa peça de Almeida Garrett, num espectáculo 

financiado pela respectiva Comissão: “… o senhor 

Governador Civil, informou que a Comissão a que pertence 

concordou em que seja a secção de teatro do Círculo a 

encarregada da realização da parte teatral” das 

comemorações, “… Mais informou que todas as despesas do 

Festival correriam por conta da Comissão Central”253. Foi no 

dia 28 de Novembro, no palco do Teatro Rosa Damasceno, 

depois da magistral lição do Doutor Manuel Lopes de 

Almeida, o declamador Joaquim Campos leu algumas páginas 

seleccionadas de “As Viagens na Minha Terra”; Nuno Neto de 

Almeida e Deline Martins interpretaram “O Poeta e a 

Saudade”, de D. João da Câmara; seguindo!se a 

representação de três episódios de “ O Alfageme de 

Santarém”, por Joaquim Campos, António Cacho, Carlos 

Mendes, Maria Helena, Serra e Moura, Fernanda Figueiredo, 

Maria do Céu, Lucienne Figueiredo, Fernanda Conde, 

Alexandre Passos, José Frazão e José Lopes entre outros, com 

encenação do professor Carlos Sousa. 

 A Biblioteca “Guilherme de Azevedo” desenvolvia a 

catalogação das suas obras que reunia e resultaram da junção 

da Biblioteca do Orfeão e do Clube Literário. 

 Acrescente!se que no dia 9 de Novembro o Círculo 

Cultural inaugurou a sua sede, no edifício que “foi do Teatro 

Taborda e depois do Grémio Literário” que possuía  espaços 

como: exposição de troféus, salão de festas, salas de leitura e 
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ira v om ical, 

de diversões, gabinetes da direcção e do director de serviços, 

sala de bilhar e outros jogos lícitos e bar254. 

 As conferências e os concertos tiveram o seu lugar 

importante. No dia 8 de Novembro, em colaboração com a 

Aliança Francesa, tal como já o fazia o Orfeão, o Dr. Robert 

Rey proferiu uma conferência com o título “História do 

Palácio e do Museu do Louvre”255. Dentro da mesma 

colaboração, realizou!se um concerto de piano, pelo pianista 

e professor Fernando Laires, no dia 19 de Dezembro. No dia 9 

de Dezembro, o professor de Liceu e do Ateneu Comercial, 

José Gomes Braz, apresentou o tema “Garrett, esse 

desconhecido”.  

 A 2 de Dezembro, na Circular n.º 2, a Comissão 

Administrativa apelou aos sócios para participarem no 

programa de recepção do Orfeão “Tomás d´ Alcaide” de 

Estremoz  que se preparava para dia 13 de Dezembro, com 

recepção na Câmara Municipal e Sarau, à noite no Teatro 

Rosa Damasceno. 

 De realçar a Festa de Natal, dedicada à criança, 

realizada no Círculo Cultural, no dia 22 de Dezembro, à qual 

assistiram trezentas crianças. O programa contava com uma 

audição do Coral Infantil, com regência do professor Luís 

Fernandes, por motivos de doença do maestro Luís 

Silveira256, seguiram!se “recitativos pelas meninas Maria 

Floriana Calado, Maria Eduarda Tribolet Bento e Perpétua da 

Graça. A segunda parte foi preenchida com a representação 

de um Auto de Natal, de José António Ribeiro. A terceira 

parte foi um sucesso retumbante, apresentou!se, pela 

prime ez, uma pant ina cómico!mus pelos 

artistas”irreconhecíveis e impagáveis, António Cacho e João 

Moreira257. Este agrupamento, apodados de Toneca e 

Juanito, protagonizaram os primeiros Palhaços do Círculo 

Cultural e vieram a animar as festas infantis desde 1954, com 

grande sucesso e participação, criando uma tradição que se 

prolongou no tempo.  

254
 Cf. Correio do Ribatejo, 6 e 13!11!1954, p. 8 e p. 1. 
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No seu Relatório a Comissão regozijou!se pela 

inscrição de mais 119 novos associados. A cobrança da nova 

quota, actualizada para 5$00 mensais, começou em 

Setembro, apelando!se à compreensão e dedicação, 

“confiantes em que continuará a ser nosso Consócio”258. Em 

31 de Dezembro existiam 848 sócios259. 

O Balanço apresentou!se muito favorável, o saldo 

positivo teve o valor de 2.427$55, depois de todas as contas 

pagas, incluindo os 38.288$85 das obras e os 23.288$20 de 

“ordenados, salários e gratificações”. Das receitas 

destacaram!se as quotizações – 16.899$60 – e os donativos 

do Governador Civil (2.000$00), da Aliança Francesa 

(1.000$00), do Club de Santarém (3.000$00) e do Dr. Silva 

Pereira (8.000$00). 

 A primeira Assembleia Geral efectuou!se no dia 27 

de Dezembro de 1954, onde se elegeu a primeira direcção do 

Círculo Cultural Scalabitano para a gerência do ano de 

1955260. 

Em 1944, numa manifestação inédita, reivindicava!

se para Santarém, espectáculos culturais de qualidade, que 

de outra forma não viriam a esta Cidade, tendo subjacente a 

ideia, ainda hoje original, de oferecer espectáculos gratuitos 

à população, numa região periférica a Lisboa. O gesto e a 

palavra de Ginestal Machado revelaram a natureza do 

homem, à frente do seu tempo que, liderando o movimento 

cultural, inscreveu o seu nome nas páginas da história de 

Santarém, pois até hoje não se conhece manifestação 

idêntica pelo direito à cultura. Ao proferir a frase “todos os 

homens têm direito à cultura”, em 1958, reflectia a influência 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, consignado 

pela ONU, no ano de 1948261, e corporizada na Constituição 

258
 Círculo Cultural Scalabitano, Circular, 26 de Agosto de 1954.  

259
 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Direcção Referentes  à 

Gerência de 1955, 31 de Dezembro de 1955. 
260

 Vide Anexo 3. 

261
 Cf. Artigo 26.º1.Toda a pessoa tem direito à educação. […] 2.A educação 

deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades 
das Nações Unidas para a manutenção da paz. […] 

Artigo 27.º 1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 

científico e nos benefícios que deste resultam. […] 

 



Portuguesa de 1976, que no seu Artigo 73º afirma “Todos 

têm direito à educação e à cultura”. 

O Clube Literário e o Orfeão unidos em 1954, 

prosseguiram os seus esforços no desenvolvimento do ensino 

artístico, promovendo a música, nos seus registos erudito e 

tradicional, o teatro, a dança, o cinema, entre outras formas 

de cultura como a leitura e o coleccionismo, influenciando a 

vida cultural da cidade, nos anos seguintes, com a formação 

de novos públicos. 

 O Círculo Cultural Scalabitano beneficiou do 

apadrinhamento do regime, pela necessidade de 

manipulação e manietação salazarista das associações, tendo 

tido Artur Proença Duarte como seu presidente, mas 

beneficiou igualmente das contradições e conflitos latentes 

com a oposição democrática, provocada pela presença de 

Manuel Ginestal Machado, seu vice!presidente. Esta união, 

só foi possível com a cedência de ambas as partes, 

demonstrada pela introdução do conceito de “cultura 

popular” nos seus objectivos262 e a proibição de debater 

política e religião, mas não foi suficiente para impedir “a 

liberdade do pensamento”, mesmo com o controlo dos 

vigilantes de Salazar nunca se perdeu de vista a ideia 

republicana e democrata do desenvolvimento humano pela 

acção educativa e cultural. 

Acrescente!se que, nas suas cedências, o Círculo 

Cultural Scalabitano prosseguiu uma política de colaboração 

com as instituições do Estado Novo, tal como SNI e a 

Emissora Nacional o que, em nossa opinião, proporcionou a 

subsistência possível do importante papel que teve, e 

continua a ter, o associativismo na vida social e cultural do 

país, ou seja, ao utilizarem os recursos do Círculo Cultural 

Scalabitano, as instituições salazaristas pensaram controlar as 

associações em prol dos seus objectivos, mas os “cachets” 

mantiveram o Círculo bem vivo e dinâmico. Mal sabiam que, 

com a manutenção desta contradição, abririam o caminho à 

liberdade e à democracia. 
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2.1.2. 1954 – O ano da fundação e a Comissão 

Administrativa  

  

O Círculo Cultural Scalabitano surge numa fase de 

ligeiro crescimento económico que se verificou no país no 

período da pós!guerra, onde Santarém não foi excepção à 

regra.  

O período anterior, ficou marcado pelas obras 

públicas, já influenciadas pela política salazarista, com a 

construção do novo edifício do Liceu Nacional, que perdeu 

assim o seu nome Sá da Bandeira263, em 1943. Na década 

seguinte, com a afirmação do Estado Novo, fez!se a 

inauguração do Palácio da Justiça, uma obra pública com 

projecto do arquitecto Raul Rodrigues Lima, em 1954. No 

mesmo ano, depois da subscrição pública, para a qual 

contribuíra o Clube Literário, na década de Trinta, deu!se a 

aquisição do Palácio do Provedor das Lezírias, seguidamente 

remodelado, para aí instalar a Câmara Municipal de 

Santarém, inaugurado em 1956 pelo presidente Craveiro 

Lopes. Os arranjos do Campo Sá da Bandeira também 

terminaram no final da década de Cinquenta.  

Pode citar!se, ainda, os eventos que marcaram a 

vida da Cidade: ainda na década de Quarenta (1947), a 

realização do II Congresso Ribatejano, representou uma nota 

pouco discreta da oposição e, já na década seguinte, a 

fundação da Rádio Ribatejo, em …., e a organização da 1.ª 

Feira do Ribatejo, em Maio de 1954, surgiram certamente 

pelo influxo das ideias de Homem Novo e de um país que se 

queria rural e turístico264.  

E, se as perseguições políticas se intensificaram com 

a campanha do General Norton de Matos, iria verificar!se um 

ligeiro abrandamento até que se reacendesse a esperança da 

oposição com a candidatura de Humberto Delgado, o 

“General Sem Medo”, em 1958, proporcionando alguma paz 

pública para a concretização de projectos culturais 

totalitários, ou seja, projectos unívocos que uniformizassem 

os gostos e as ideias na forma e no conteúdo.  

263
 Um nome liberal, adoptado pelos republicanos como sua referência. 

264
 Não devemos esquecer que a imagem do Campino, em traje de gala de 

colete vermelho e barrete verde, altivo em cima do seu cavalo, era a ideia 

perfeita de cartaz turístico e do Homem Novo, que reunia simbolicamente os 
valores defendidos pelo Estado totalitário e normalizador: o homem rural, 
pobrezinho e humilde, mas orgulhoso do seu trabalho e sempre corajoso 

perante a dureza da vida, tal como perante o touro.  



O processo de fundação do Círculo Cultural 

Scalabitano, resultou destes tempos levemente auspiciosos, 

iniciando!se quando as direcções do Clube Literário 

Guilherme de Azevedo e do Orfeão Scalabitano estabelecem 

um compromisso, sob o título Bases para a Fusão do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão Scalabitano, 

Acordadas em Reunião das Duas Direcções Realizada em 

Vinte e Sete de Julho de Mil Novecentos e Cinquenta e 

Quatro. Tal acordo foi assinado, no dia 29 de Julho, por 

Manuel Ginestal Machado que representava o presidente do 

Orfeão e João Martins, presidente do Clube Literário 

Guilherme de Azevedo. Nele constava: “Será organizada já 

uma Comissão Administrativa que dirigirá os destinos da 

nova colectividade e elaborará o projecto de estatutos a 

apresentar à Assembleia Magna…” onde seriam 

apresentados, discutidos e aprovados os estatutos da nova 

associação e eleitos os seus corpos directivos, para a gerência 

do ano seguinte.  

 A Comissão Administrativa ficou constituída por 

todos os membros das duas direcções, num total de dezoito 

elementos, nove de cada uma delas e entrou em funções “24 

horas após a realização da última das Assembleias Gerais das 

colectividades a fusionar”265. 

O jornal de 31 de Julho noticiava: “Efectuou!se 

anteontem uma reunião extraordinária da Assembleia Geral 

do Orfeão […] foi deliberado aceitar a reunião das duas 

colectividades, passando o novo organismo a ter designação 

de Círculo Cultural Scalabitano”266. Em conclusão, tudo indica 

que a Comissão Administrativa entrou em funções no dia 30 

de Julho. 

A presidência coube a Artur Proença Duarte, o 

homem do regime que desde 1925 se destacara na vida da 

Cidade e na direcção do Orfeão. Este garantia a ordem 

pública exigida por Salazar e a sobrevivência da nova 

associação.  

 O título “Círculo Cultural Scalabitano” surgiu pela 

primeira vez, num lugar de destaque da primeira página, no 

Correio do Ribatejo de dia 7 de Agosto de 1954. Aí constava: 

265
 Bases para a Fusão do Clube Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão 

Scalabitano, Acordadas em Reunião das Duas Direcções Realizada em Vinte e 

Sete de Julho de Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro, Texto Policopiado, 
Arquivo C.C.S., Artigo II, p. 1. 
266

 Correio do Ribatejo, p. 2. 

“O Clube Literário Guilherme de Azevedo e o Orfeão 

Scalabitano, duas colectividades a que Santarém muito deve, 

decidiram por deliberação unânime das respectivas 

assembleias gerais, fundirem!se numa organização única, que 

vai exercer a sua acção sob o nome de Círculo Cultural 

Scalabitano…”267. 

 Na falta de actas das respectivas associações, a 

justificação pública desta união chegou!nos através da 

mesma notícia. Esta torna!se insuficiente para entender os 

seus verdadeiros motivos: “Damos o nosso inteiro aplauso a 

tal resolução que certamente há!de permitir um sensível 

alargamento da acção que ambas se propunham. Na verdade 

as duas colectividades desde sempre viveram unidas pela sua 

comunidade de fins culturais e artísticos; e não se entendia, 

de facto, a subsistência em separado de duas organizações 

com os mesmos propósitos e em que a maior parte dos 

associados de uma o era também da outra”268. As afirmações 

não deixavam de ser verdade, desde que se fundara o Orfeão 

Scalabitano em 1925, quando as suas instalações se fixaram 

no Teatro Taborda, os directores do Orfeão tornaram!se 

sócios do Clube e a própria direcção do Clube Literário 

participava na direcção do Orfeão, conforme já citado. 

As razões que estão por detrás deste acontecimento, 

não parecem simples nem lineares. Além das questões 

pragmáticas resultantes da própria conjuntura, certamente 

existiam outras de ordem política e, portanto, explicações 

que não se podem documentar.  

Assim, a observação das contas do Clube Literário 

denota algumas dificuldades financeiras269. O prédio que 

ocupavam, por aluguer, necessitava de obras e, os sócios 

afastavam!se cada vez mais das salas da sua associação.  

Os hábitos dos escalabitanos estavam a mudar, com 

certeza precipitados pelas grandes dificuldades causadas por 

um período conturbado da história, como o crash americano 

de 1929, a Guerra Civil Espanhola, 1936!38 e a Grande Guerra 

Mundial, 1939!45, e, internamente, pela repressão e 

perseguições políticas às agremiações, símbolos de 

democracia e liberdade. 

267
 Correio do Ribatejo, 7 de Agosto de 1954, p. 1. 

268
 Idem, Ibidem. 
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Apesar de todas as dificuldades, o Orfeão parecia 

estar numa fase de desenvolvimento e de consolidação. 

Desde o seu ressurgimento em 1943, produziu um número 

considerável de actividades apoiadas pelas instituições do 

regime. Esse impulso terá sido dado após a dinâmica criada 

pelo Movimento Cultural de 1944 liderado por Manuel 

Ginestal Machado e, a partir de 1948, pelo deputado da 

Nação Artur Duarte. Mercê dos ventos que sopravam, 

acomodaram!se nos órgãos directivos os republicanos 

moderados e conservadores, ligados à ditadura Salazarista. 

Com o controlo dessa nova classe política, de militares e 

advogados, e com a colaboração financeira dos grupos sociais 

mais conservadores, como os proprietários agrícolas e das 

instituições públicas, como o SPN270, a FNAT, a Emissora 

Nacional, o Governo Civil e a Câmara Municipal, iniciou!se um 

processo de ascensão. Em 1947, o Orfeão assumiu a 

Orquestra Típica como projecto seu e em 1950, criava!se a 

Academia de Música e a Escola de Arte de Dizer e 

Representar (1950) orientada pelo professor do 

Conservatório Nacional, Carlos de Sousa. 

Com a quebra dos laços fraternos que uniam o 

Orfeão ao Clube Literário, supostamente por 

desentendimentos institucionais, e a sua instalação no 

ginásio do Seminário, desde 1946 até à data da fusão com o 

Clube, adiou!se por uns tempos, a ideia de uma sede própria, 

ou seja, o antigo sonho do Palácio da Música271.  

Ora, foi na década de Cinquenta, mais precisamente 

em 1953, que se agravaram as dificuldades de 

relacionamento do Orfeão com os restantes utentes do 

ginásio do Seminário, quando na mesma altura o Grémio 

vivia dificuldades financeiras272 e algumas perseguições 

veladas, como as que sofria realmente Humberto Lopes273.  

O Coral Infantil Scalabitano, secção do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo, dirigido artisticamente pelo 

maestro Luís da Silveira, fora fundado em 1947274, A sua 

270
 Reorganizado em 1944, sob o nome de Serviço Nacional de Informação – 

SNI. 
271

 Diga!se de passagem, mesmo partindo de um grupo de direita, Salazar 
dificultaria sempre a edificação desse sonho, tão de esquerda! 
272

 Grémio Literário Guilherme de Azevedo, Livro de Contas, Arq. do C.C.S. 
273

 Aliás, se existem em Arquivo as actas do Grémio entre 1922 e 1944, 2 

volumes, desconhecemos a localização das actas entre 1944 e 1954. 
274

 É interessante reparar que se constituiu um grupo coral infantil, em 1946, 
orientado pela professora Judith David. No entanto, o impulso terá sido dado 

por Luís da Silveira que entre 1928 e 1932, dinamizara um Coral Infantil 

projecção foi tal que, em 1949275, elegeu!se uma comissão 

directiva própria, com regulamento, mas sem estatutos 

próprios, cujo director era o capitão Joaquim Augusto Barros 

e Matos e em 1954, José Coelho276. Realce!se ainda a 

existência de uma Escola de Música, com cursos gratuitos de 

solfejo, piano, violino e violoncelo, para as classes infantis, 

cujos professores eram Judith David e Luís Fernandes, 

colaboradores do maestro. Admirável, foi igualmente a 

manutenção de uma orquestra constituída por essas crianças 

e, ainda, as experiências teatrais, como a representação do 

“Auto da Barca do Inferno”, segundo o poema de Afonso 

Lopes Vieira, em Abril de 1954. Assim, além do Coro, os 

jovens músicos interpretavam música de câmara, 

apresentando!se em orquestra ou em solos de violino ou 

violoncelo e na formação global das crianças, o Coral Infantil 

não esquecia o teatro277.  

As referências, na imprensa local, ao Clube Literário 

eram praticamente nulas, no início da década de 

Cinquenta278. O Correio do Ribatejo dava, quase 

exclusivamente, ênfase às actividades do Coral Infantil, de tal 

forma, que algumas pessoas foram induzidas a considerá!lo 

uma associação independente do Clube Literário279, o que 

nunca se verificou.  

Manuel Ginestal Machado, amigo de Humberto 

Lopes, presidente do Clube Literário Guilherme de Azevedo 

entre 1945 e 1947, e seu companheiro na oposição ao 

regime, terá defendido e liderado a fusão entre as duas 

colectividades280. Esta acção permitiu a sobrevivência do 

Clube Literário e resolveu o problema da sede para o Orfeão: 

“A sede do Círculo Cultural Scalabitano será a da 

dentro do Orfeão Scalabitano do qual era, também maestro. Cf.  Correio do 

Ribatejo, 30 de Março de 1946, p. 6. 
275

 Cf. “O Coral Infantil” in Ribatejo, n.º 6, Dezembro de 1954. Dir. Álvaro do 

Amaral Netto, órgão da Casa do Ribatejo. 
276

 Cf. Correio do Ribatejo, 26 de Junho de 1954, p. 2. 
277

 Foi neste Coro que iniciou a sua formação musical aquela que veio a ser a 

maestrina do Coro do Círculo Cultural, durante mais de quinze anos. Cf. 
Correio do Ribatejo, 10 de Abril e 26 de Junho de 1954, p. 10 e p. 8, 
respectivamente. 
278

 A sua última actividade anotada pelo Correio do Ribatejo foi uma 

conferência de Mário Dionísio, por ocasião de uma “homenagem à memória” 

de Guilherme de Azevedo, seu patrono. Cf. 5!12!53, p. 8. 
279

 Octávio Mendes. 
280

 Cf. Lopes, Teresa, Op. Cit..  



 pelo regime.  

colectividade fusionada Clube Literário Guilherme de 

Azevedo”281.  

Artur Proença Duarte, também por este facto, 

aceitou e dinamizou esta união. E, se na Comissão 

Administrativa282
 os corpos directivos resultavam das duas 

direcções283, na primeira direcção284
 da nova associação não 

parece ter!se mantido assim. O alto patrocínio e controlo 

estava nas mãos do deputado da Nação, Artur Proença 

Duarte, como seria conveniente. A conformidade desta 

organização com os princípios impostos pelo regime vigente, 

verificou!se pela aprovação do Artigo 2.º, dos seus novos 

Estatutos: “O Círculo Cultural é uma colectividade que tem 

por objectivo a difusão da cultura popular285”, ao contrário 

do antigo Clube que era uma sociedade de recreio e instrução 

de raízes republicanas, e do Artigo 7º, “É absolutamente 

defeso tratar de assuntos políticos e religiosos”286, o 

equivalente à política global do Estado Novo que não podia 

ser posta em causa, ou seja, não se podiam debater a política 

e a religião, pois esses assuntos estavam “definitivamente” 

definidos

 Com data de 31 de Dezembro, a Comissão 

Administrativa apresentava o seu Relatório287. Este referiu!se 

aos melhoramentos executados no edifício, agora a sua sede, 

para os quais receberam um donativo do senhorio, Dr. Silva 

Pereira288.  

281
 Número VI. Bases para a Fusão do Clube Literário Guilherme de Azevedo e 

Orfeão Scalabitano, acordadas em reunião das duas direcções realizada em 

27 de Julho de Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro, s/p., Arq. C.C.S.. 
282

 Círculo Cultural Scalabitano, Livro de Actas da Direcção, n.º 1, Acta de 

posse da Comissão Administrativa, 29 de Julho de 1954. Arq. C.C.S.. Vide 

Anexo 2. 
283

 “Esta Comissão será constituída por 18 membros, nove de cada uma das 
colectividades fusionadas…”. Número II, § 2.º. Bases para a Fusão do Clube 

Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão Scalabitano, s/p., Arq. C.C.S.. 
284

 Círculo Cultural Scalabitano, Op. Cit, 27 de Dezembro de 1954. Vide Anexo 

2. 
285

 “Cultura Popular” foi um conceito adoptado pelo Estado Novo, e 

promovida pelo SNI, sob a liderança de António Ferro, em 1944, e que se 

subentendia ser a “cultura nacional” e de uma “consciência histórica 

colectiva”, uniformizadas e consideradas a “verdade” única e indiscutível, 
aligeirada, portanto, pronta a consumir e fácil de interiorizar/apreender. 
Para aprofundamento deste conceito consulte!se: Daniel Melo, Salazarismo 

e Cultura Popular (1933!1958), Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2001. 
286

 Círculo Cultural Scalabitano, Estatutos, aprovados por Despacho 

Ministerial de 6 de Fevereiro de 1958. Por isso, erroneamente, ainda hoje, 
alguns afirmam que no Círculo “não há política”. Uns solucionam essa 

contradição afirmando que a falta de discussão política se deve à 

necessidade de tolerância entre pessoas de diversas ideias políticas, outros 
continuam a pensar que esse debate é pernicioso para a confraternização 

entre os sócios. 
287

 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório da Comissão Administrativa, 
Setembro a Dezembro, 1954. 
288

 A venda do prédio ao Dr. Joaquim Silva Pereira verificou!se em 31!7!1941. 
O Correio do Ribatejo de 2!10!54, refere!se ao sr. Firmiano da Silva Pereira 

 As actividades desenvolvidas demonstraram a 

dinâmica das diversas secções e a dedicação dos corpos 

directivos. As secções herdadas foram: Orfeão Scalabitano, 

Orquestra Típica Ribatejana, que assumiu esta designação, 

Coral Infantil Scalabitano, Curso de Iniciação Teatral “Actor 

Taborda”289 e Biblioteca “Guilherme de Azevedo”290. 

 O Orfeão Scalabitano, sob a regência do maestro 

Fernando Cabral, realizou três concertos radiofónicos numa 

colaboração com a Emissora Nacional que se iniciara após o 

movimento cultural de 1944 e cujos “cachets” eram 

importantíssimos para a subsistência, mas também para o 

prestígio, deste agrupamento e do Círculo Cultural. Estes 

realizavam!se com uma frequência mensal: um em Outubro e 

os outros em Novembro e Dezembro. 

 O Coral Infantil era dirigido artisticamente pelo 

maestro Luís Silveira e tinha cento e vinte crianças inscritas. 

Este coral proporcionava também cursos de música: solfejo, 

pela professora Judith David, violino, pelo professor João 

Torres Costa e piano; tinha uma orquestra que se organizava, 

principalmente para as festas anuais. A “Festa de Natal” 

dedicada à criança e organizada pelos responsáveis, realizou!

se no dia 22 de Dezembro. Na primeira parte actuou o Coral 

Infantil sob a regência do maestro Luís Fernandes que 

substituiu o maestro Luís Silveira que entretanto, adoecera. 

Este viria a falecer no dia 24 de Dezembro, com 61 anos de 

idade, efectuando!se o seu funeral no dia de Natal291. No 

Relatório, com data de 31 de Dezembro, já se anunciava a 

direcção do maestro Joel Canhão292.  

 Registe!se, ainda, que a segunda parte da Festa de 

Natal, dia 22 de Dezembro, apresentou!se um Auto de Natal, 

de José António Ribeiro com o desempenho de Maria Helena 

como “actual proprietário do edifício”. Este é o filho de Joaquim Silva 

Pereira. (Acta n.º 2, do CCS) 
289

 Cujo trabalho se tinha iniciado em 1950, dentro do Orfeão Scalabitano. 
290

 Cf. Círculo Cultural Scalabitano, Relatório da Comissão Administrativa, 
Setembro a Dezembro, 1954. 
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 Em Santarém, dedicara!se ao ensino da música desde 1928, ou mesmo 

antes, dirigira o Orfeão entre 1928 e 1933, fundara o Coral Infantil em 1928, 
no Orfeão, e depois em 1947, no Clube Literário Guilherme de Azevedo, a 

Câmara chegou a atribuir!lhe o título de Cidadão Honorário e era primeiro 

violino na Orquestra Sinfónica Nacional, “há muitos anos”. Cf. Correio do 

Ribatejo, 1!1!1955, p. 8. 
292

 Este maestro chegara a Santarém em 1948 para coadjuvar o maestro 

Fernando Cabral. Desempenhou, nesta ocasião um importante papel de 

continuidade do ensino da música, da direcção do Coral Infantil e de 

composição de músicas infantis que estão hoje registadas no seu livro ……….. 
Cf. Canhão, Joel, “Uma Instituição a Várias Vozes” in Correio do Ribatejo, 24!

9!2004, p. 1 e 5. 



Magalhães, Virgílio Barrera, José Trindade, Vítor Faria, João 

Moreira e Nuno Neto de Almeida. Por fim, António Cacho e 

João Moreira criaram uma pantomina cómica!musical que 

agradou a todos. Poderemos certamente considerá!los os 

antecessores dos palhaços do Veto Teatro Oficina. XXXXX 

Reprodução de Foto??? 

 A Orquestra Típica, formada em 1946 e integrada no 

Orfeão em 1947, regida pelo maestro Casimiro Silva, 

concretizou diversos espectáculos em: Santa Cita, Sobral, 

Bombarral, Salvaterra de Magos e Lisboa. De todos, 

realçaram!se os concertos apresentados em Salvaterra de 

Magos (12!11!1954), no Congresso Internacional das 

Agências de Viagens, a convite do Serviço Nacional de 

Informação e no aeroporto de Lisboa (..! …!954), promovido 

pela TAP, numa mostra turística do Ribatejo consagrada a um 

importante grupo de americanos que se deteve duas horas 

no aeroporto.  

 O Curso de Iniciação Teatral “Actor Taborda”, 

iniciara!se esse ano com a inscrição de trinta alunos, sob as 

instruções do consagrado professor Carlos Sousa, do 

Conservatório Nacional. Esta secção demonstrou a sua 

capacidade com a participação no Sarau Garrettiano, que 

integrava as comemorações nacionais do centenário da 

morte de Almeida Garrett. Santarém recebeu honras por ter 

sido seleccionada para estas comemorações, em conjunto 

com Lisboa, Porto, Coimbra e Angra do Heroísmo. E, ao 

contrário do anunciado – “representação do Alfageme, pelos 

artistas do Teatro do Povo”! coube o privilégio aos alunos da 

Iniciação Teatral “Actor Taborda” do Círculo Cultural, 

representar essa peça de Almeida Garrett, num espectáculo 

financiado pela respectiva Comissão: “… o senhor 

Governador Civil, informou que a Comissão a que pertence 

concordou em que seja a secção de teatro do Círculo a 

encarregada da realização da parte teatral” das 

comemorações, “… Mais informou que todas as despesas do 

Festival correriam por conta da Comissão Central”293. Foi no 

dia 28 de Novembro, no palco do Teatro Rosa Damasceno, 

depois da magistral lição do Doutor Manuel Lopes de 

Almeida, o declamador Joaquim Campos leu algumas páginas 

seleccionadas de “As Viagens na Minha Terra”; Nuno Neto de 

Fernandes, por motivos de doença do maestro Luís 

293
 Actan.º 8, de 15!10!1954. 

Almeida e Deline Martins interpretaram “O Poeta e a 

Saudade”, de D. João da Câmara; seguindo!se a 

representação de três episódios de “ O Alfageme de 

Santarém”, por Joaquim Campos, António Cacho, Carlos 

Mendes, Maria Helena, Serra e Moura, Fernanda Figueiredo, 

Maria do Céu, Lucienne Figueiredo, Fernanda Conde, 

Alexandre Passos, José Frazão e José Lopes entre outros, com 

encenação do professor Carlos Sousa. 

 A Biblioteca “Guilherme de Azevedo” desenvolvia a 

catalogação das suas obras que reunia e resultaram da junção 

da Biblioteca do Orfeão e do Clube Literário. 

 Acrescente!se que no dia 9 de Novembro o Círculo 

Cultural inaugurou a sua sede, no edifício que “foi do Teatro 

Taborda e depois do Grémio Literário” que possuía  espaços 

como: exposição de troféus, salão de festas, salas de leitura e 

de diversões, gabinetes da direcção e do director de serviços, 

sala de bilhar e outros jogos lícitos e bar294. 

 As conferências e os concertos tiveram o seu lugar 

importante. No dia 8 de Novembro, em colaboração com a 

Aliança Francesa, tal como já o fazia o Orfeão, o Dr. Robert 

Rey proferiu uma conferência com o título “História do 

Palácio e do Museu do Louvre”295. Dentro da mesma 

colaboração, realizou!se um concerto de piano, pelo pianista 

e professor Fernando Laires, no dia 19 de Dezembro. No dia 9 

de Dezembro, o professor de Liceu e do Ateneu Comercial, 

José Gomes Braz, apresentou o tema “Garrett, esse 

desconhecido”.  

 A 2 de Dezembro, na Circular n.º 2, a Comissão 

Administrativa apelou aos sócios para participarem no 

programa de recepção do Orfeão “Tomás d´ Alcaide” de 

Estremoz  que se preparava para dia 13 de Dezembro, com 

recepção na Câmara Municipal e Sarau, à noite no Teatro 

Rosa Damasceno. 

 De realçar a Festa de Natal, dedicada à criança, 

realizada no Círculo Cultural, no dia 22 de Dezembro, à qual 

assistiram trezentas crianças. O programa contava com uma 

audição do Coral Infantil, com regência do professor Luís 

294
 Cf. Correio do Ribatejo, 6 e 13!11!1954, p. 8 e p. 1. 

295
 Destacamos a a referência a este Doutor em Letras, como “combatente da 

Resistência na Grande Guerra”. Verificamos aqui a predominância e 

desenvolvimento do gosto pela cultura francesa, símbolo da liberdade e da 

resistência ao totalitarismo. Cf. Correio do Ribatejo, 30!10!1954, p. 9. 
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Assembleia Geral efectuou!se no dia 27 

e Deze

 1944, numa manifestação inédita, reivindicava!

se para 

Silveira296, seguiram!se “recitativos pelas meninas Maria 

Floriana Calado, Maria Eduarda Tribolet Bento e Perpétua da 

Graça. A segunda parte foi preenchida com a representação 

de um Auto de Natal, de José António Ribeiro. A terceira 

parte foi um sucesso retumbante, apresentou!se, pela 

primeira vez, uma pantomina cómico!musical, pelos 

artistas”irreconhecíveis e gáveis, António C  João 

Moreira297. Este agrupamento, apodados de Toneca e 

Juanito, protagonizaram os primeiros Palhaços do Círculo 

Cultural e vieram a animar as festas infantis desde 1954, com 

grande sucesso e participação, criando uma tradição que se 

prolongou no tempo.  

No seu Rela

 de mais 119 novos associados. A cobrança da nova 

quota, actualizada para 5$00 mensais, começou em 

Setembro, apelando!se à compreensão e dedica ão, 

“confiantes em que continuar  a ser nosso Consócio”298. Em 

31 de Dezembro existiam 848 sócios299. 

O Balanço apresentou!se muit

 teve o valor de 2.427$55, depois de todas as contas 

pagas, incluindo os 38.288$85 das obras e os 23.288$20 de 

“ordenados, salários e gratificações”. Das receitas 

destacaram!se as quotiz çõ s – 16.899$60 – e os onativos 

do Governador Civil (2.000$00), da Aliança Francesa 

(1.000$00), do Club de Santarém (3 000$00) e do Dr. Silva 

Pereira (8.000$00). 

 A primeira 

d mbro de 1954, onde se elegeu a primeira direcção do 

Círculo Cultural Scalabitano para a gerência do ano de 

1955300. 

Em

Santarém, espectáculos culturais de qualidade, que 

de outra forma não viriam a esta Cidade, tendo subjacente a 

ideia, ainda hoje original, de oferecer espectáculos gratuitos 

à população, numa região periférica a Lisboa. O gesto e a 

palavra de Ginestal Machado revelaram a natureza do 

feão unidos em 1954, 

prossegu

 Cultural Scalabitano beneficiou do 

 n

, nas suas cedências, o Círculo 

Cultural Scalabitano prosseguiu uma política de colaboração 

296
 Com enorme pesar dos sócios do Círculo e da restante população de 

Santarém, por quem tinham grande estima e consideração, o maestro Luís 
Silveira veio a falecer no dia 24 de Dezembro desse ano. 
297

 Cf. Correio do Ribatejo, 1!1!1955, p. 2. Para mais informação pode ler!se: 
História do Circo, Santarém, Teatrinho, 2001. 
298

 Círculo Cultural Scalabitano, Circular, 26 de Agosto de 1954.  
299

 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Direcção Referentes  à 

Gerência de 1955, 31 de Dezembro de 1955. 
300

 Vide Anexo 3. 

homem, à frente do seu tempo que, liderando o movimento 

cultural, inscreveu o seu nome nas páginas da história de 

Santarém, pois até hoje não se conhece manifestação 

idêntica pelo direito à cultura. Ao proferir a frase “todos os 

homens têm direito à cultura”, em 1958, reflectia a influência 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, consignado 

pela ONU, no ano de 1948301, e corporizada na Constituição 

Portuguesa de 1976, que no seu Artigo 73º afirma “Todos 

têm direito à educação e à cultura”. 

O Clube Literário e o Or

iram os seus esforços no desenvolvimento do ensino 

artístico, promovendo a música, nos seus registos erudito e 

tradicional, o teatro, a dança, o cinema, entre outras formas 

de cultura como a leitura e o coleccionismo, influenciando a 

vida cultural da cidade, nos anos seguintes, com a formação 

de novos públicos. 

 O Círculo

apadrinhamento do regime, pela necessidade de 

manipulação e manietação salazarista das associações, te do 

tido Artur Proença Duarte como seu presidente, mas 

beneficiou igualmente das contradições e conflitos latentes 

com a oposição democrática, provocada pela presença de 

Manuel Ginestal Machado, seu vice!presidente. Esta união, 

só foi possível com a cedência de ambas as partes, 

demonstrada pela introdução do conceito de “cultura 

popular” nos seus objectivos302 e a proibição de debater 

política e religião, mas não foi suficiente para impedir “a 

liberdade do pensamento”, mesmo com o controlo dos 

vigilantes de Salazar nunca se perdeu de vista a ideia 

republicana e democrata do desenvolvimento humano pela 

acção educativa e cultural. 

Acrescente!se que

301
 Cf. Artigo 26.º1.Toda a pessoa tem direito à educação. […] 2.A educação 

deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades 
das Nações Unidas para a manutenção da paz. […] 

Artigo 27.º 1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 

científico e nos benefícios que deste resultam. […] 
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 instituições do Estado Novo, tal como SNI e a 

Emissora Nacional o que, em nossa opinião, proporcionou a 

subsistência possível do importante papel que teve, e 

continua a ter, o associativismo na vida social e cultural do 

país, ou seja, ao utilizarem os recursos do Círculo Cultural 

Scalabitano, as instituições salazaristas pensaram controlar as 

associações em prol dos seus objectivos, mas os “cachets” 

mantiveram o Círculo bem vivo e dinâmico. Mal sabiam que, 

com a manutenção desta contradição, abririam o caminho à 

liberdade e à democracia. 

 

2.1.3. 1955!1964 ! O per

M

 

2.1.3.1. Da 

 

 Num país que teimava resistir à moderniza

década de Cinq

crescimento urbano e por uma certa industrialização, forçada 

pela electrificação em 1946, cujo crescimento de % permitiu 

considerá!la o sector mais dinâmico, demonstrado pela 

organização do II Congresso da Indústria, em 1957.  

No Ribatejo, a velha estrutura social, baseada na 

grande pressão de um grupo conservador de 

se à industrialização e às mudanças de produção 

necessárias à adaptação do mercado aos novos hábitos de 

consumo303. Em conformidade com a opção política de 

Salazar, em que o crescimento industrial se devia subordinar 

ao desenvolvimento agrícola, a região ribatejana aproveitou 

uma política de crédito, enquadrada pelo I Plano de Fomento 

que referia a necessidade de industrialização, iniciada 

também em 1946, que facilitava a compra de máquinas 

agrícolas, traçando as linhas do estabelecimento de indústrias 

agro!alimentares nesta região que, por sua vez, influenciaram 

a introdução de outros produtos e absorveram parte da mão!

de!obra disponível pela mecanização da agricultura. 

Consequentemente, o período entre 1950 e 1973, 

caracterizou!se pela igeira modernização dos sectores de 

actividade da região30 .  

303
 Cf. Fernando Rosas, “O Estado Novo (1926!1974)”, História de Portugal, 

ando Rosas, “O 

 se tornarem visíveis pelo apoio que 

deram a

ro para a Cidade e para o Concelho”, constava 

do título

ções Económicas, etc. dos Associados” 

io p

 e o to

s e u

ia política e de 

consolid

Ora, na primeira reunião de direcção de 31 de 

Janeiro, reunida a nova direcção sugeriram!se, de imediato, 

dir. de José Mattoso, vol. 7, Lisboa, Editorial Estampa, 1996. 
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 Para perceber melhor este período, consulte!se: Fern

As classes conservadoras tiveram a oportunidade de 

afirmar o seu poder e de

o lançamento da Feira do Ribatejo, organizada pela 

primeira vez, em Santarém, no final do mês de Maio de 1954. 

Ano que coincidiu com os arranjos do Campo Sá da Bandeira, 

a aquisição do palácio do Provedor das Lezírias, onde se viria 

a instalar a Câmara, e a fundação do Círculo Cultural 

Scalabitano. 

“O ano de 1954, manda a verdade que se diga, foi 

bom e próspe

 de primeira página do Correio do Ribatejo305, sobre 

a gerência do Município, cujo presidente da Câmara era, 

então, Jacob Pinto Correia.  

 Com 943 sócios em 1955, o “Quadro Demonstrativo 

das Profissões, Situa

possibilitou a caracterização sócio!profissional desta 

associação, verificando!se a existência de um grande número 

de funcionár s da administração ública (154), de bastantes 

empregados no comércio e de escritório (164), de um 

número considerável de “Industriais” (101) e “Comerciantes” 

(165) que se aproximavam entre si, de “Proprietários” (50), 

profissões liberais (médicos, médicos veterinários, 

advogados, engenheiros civis, agrónomos e silvicultores – 

86), oficiais  sargent s do exérci  (44), domésticas (30) e 

ainda, as empresas (44). Os grupos sociais pouco 

representados são, como seria de esperar, os agricultores (3), 

“criado  hoteleiros, d  cafés, cl bes, etc.” (7), padres 

católicos (1) e operários (0)306. Predominavam o “vasto 

pântano das classes médias” onde se excluíram, de vez, os 

operários. Os mais liberais, quando queriam levar as serviçais 

tinham de as fazer passar por familiares307. 

O ano de 1955 foi um ano de grande fôlego. 

Verificava!se um breve período de acalm

ação do regime. Viviam!se momentos de entusiasmo, 

forte motivação e convicção, proporcionados pelo 

crescimento económico, pelo que os novos sócios afluíam. 

Estado Novo (1926!1974)”, História de Portugal, dir. de José Mattoso, vol. 7, 
boa, Editorial Estampa, 1996. Lis

305
 19 de Fevereiro de 1955. 

306
 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Direcção Referentes  à 

rência de 1955, 31 de Dezembro de 1955. Ge
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apresen

 os vogais, Manuel Ginestal Machado, 

Francisc

 estão neste ano de 1955, no 

Círculo 

o em que surgiu em Paris, em 1895. E 

ainda, 

duas n vas secções  o cine!club e ilatelia (Numismática e 

Ex!libris” e, ainda, a constituição de uma comissão para trat

s assuntos relativos à Feira do Ribatejo, tal era a 

importância deste evento308. 

As duas novas secções, representadas pelos seus 

mentores, Manuel Castela pelo grupo do Cine!Clube e José 

Carlos de Oliveira Sollas pela grupo da filatelia, expuseram as 

suas finalidades e object

taram os regulamentos que a direcção apreciou e 

aprovou, ficando formalmente formadas as secções de Cine!

Club e Numifilatelex (numismática, filatelia e ex!librismo). No 

mesmo dia decidiu!se aprovar a proposta de o Círculo 

Cultural constituir uma delegação da Juventude Musical 

Portuguesa.  

Para o “Cine!Clube” ficou indicado o vogal o Dr. 

Eduardo Cambezes, para a Filatelia, José Carlos de Oliveira 

Sollas. A comissão para tratar dos assuntos relativos à Feira 

do Ribatejo integrava

o Vinagre, José Carlos Oliveira Sollas, Guilherme 

Monteiro Pereira e Vítor Hugo Faria e como delegado na 

Comissão Central da Feira do Ribatejo foi nomeado o Dr. 

Leonardo Ribeiro d´Almeida. 

Interessante anotar algumas referências sobre o 

Cine!Club. O Cine!Clube de Santarém, como associação 

autónoma, foi posterior (Dezembro de 55), mas não temos 

dúvidas que as raízes também

Cultural, apoiado vivamente por Manuel Ginestal 

Machado que entendia ser uma forma de realizar “os fins 

culturais e educativos, objectivo principal” da existência do 

Círculo Cultural309.  

Recorde!se que o Teatro Taborda teria tido um papel 

pioneiro na apresentação da imagem animada através de um 

aparelho de Lumière, da pertença de Meneses e Almeida, 

precisamente no an

pode!se afirmar que em Santarém o primeiro 

animatógrafo foi formalmente apresentado no Teatro Rosa 

Damasceno, em 1896, segundo os jornais da época. Nos anos 

Vinte, já este “Primeiro Teatro de Santarém” exibia, com 

sucesso, filmes mudos. E, na década de Trinta, para fazer face 

às dificuldades financeiras, o Grémio Literário Guilherme de 

Azevedo tinha, na sua sede, sessões de cinema, com a 

colaboração de um sócio que era agente do Pathé!Baby, em 

Santarém. Nos anos Cinquenta, registem!se dois nomes 

responsáveis pela sensibilização e divulgação do cinema 

como forma de arte – Manuel Alves Castela e Fernando 

Duarte

307
 Testemunho 

 Cf. Acta n.º 2, de 31 de Janeiro in Círculo Cultural Scalabitano, Op. Cit.. 

do Correio do Ribatejo, ………., numa 

polémic a

308
  “Acta n.º 1, de 3 de Janeiro de 1954” in Círculo Cultural Scalabitano, Livro 

de Actas da Direcção, 29 de Julho de 1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do 

C.C.S. 
309

310. O primeiro, iniciou o cine!clube dentro das 

paredes do Círculo Cultural, tendo sido sócio e “delegado da 

secção de cine!clube”, autor do programa e regulamento 

desta secção, ladeado por Eduardo Cambezes, vogal da 

direcção. O segundo, escreveu sobre cinema nas páginas do 

Correio do Ribatejo, mais tarde, com Manuel Castela, entre 

outros, foi fundador do Festival Internacional de Cinema de 

Temática Rural, de Santarém.  

Francisco Pereira Viegas, futuro presidente do 

Círculo Cultural Scalabitano, também ligado à oposição, 

surgiu nas páginas 

a, que durou os primeiros meses de 1957, inici da 

por um artigo de José Carlos Oliveira Sollas, “Poeiras de 

Cineclubismo”, onde intervieram, além deste, Edmundo Vaz 

Mourão e Manuel Castela. Oliveira Sollas afirmou a existência 

de uma ideia de Cineclube desde 1932, quando se organizou 

a Associação Scalabitana dos Amigos de Cinema, da qual ele 

próprio fez parte. Viegas defendeu a existência de uma 

Comissão Organizadora de um cineclube desde 1954, 

constituída por Manuel Castela, Humberto Vicente e ele 

próprio, entre outros, e repudiou a “propriedade da ideia”. 

Oliveira Sollas referiu!se311, ainda, ao esquecimento a que 

foram votados os nomes daqueles que tinham subscrito o 

primeiro projecto de Estatutos, enviados para aprovação 

oficial, pela Comissão Organizadora que veio a integrar os 

primeiros corpos directivos. Percebeu!se que o atraso da 

aprovação oficial dos Estatutos, provocou uma dissidência  

dentro dos primeiros subscritores que se reorganizaram e 

prosseguiram o projecto, carregado das previsíveis 

310
A coluna do Correio do Ribatejo era assinada por M. A. Castela. Em 27  de 

Fevereiro de 1954, Castela publica um artigo assinado por Fernando Duarte, 
apresentado como director da revista Visor, fundador do cine!clube de Rio 

Maior, responsável pelo programa Jornal do Cinema da Rádio Ribatejo, pelo 

menos entre 1953 e 1954 e interessado em apoiar a constituição de um cine!

clube em Santarém. Vide Correio do Ribatejo, de 27!2!1954 e de 11!9!1954.   
311

 Cf. Correio do Ribatejo, de 9!2!1957. 
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contrariedades, mesmo quando tentaram em Janeiro de 

1955, incluir!se como secção d  Círculo Cult ral Scalabitano.   

O movimento cine!clubista, caracterizou!se pela sua 

acção de associativismo livre que teve um papel de 

cia ao salazarismo, promovendo a educação pelo 

cinema, uma nova arte, uma nov ssima forma de aprender e 

conhecer o que lhes era vedado pela ditadura.  

No Correio do Ribatejo de 8 de Janeiro 1955, dizia!se 

que o Cine!Clube, era uma nova secção do Cír

por Eduardo Cambezes com a colaboração do grupo 

organizador do cineclube de Santarém, liderado por Manuel 

Castela e o escritor e realizador, Gentil Marques. Assim, o 

nomeado cineclube, surgiu “como uma velha aspiração 

scalabitana”, com a denominação posterior de “Secção de 

Cinema”, nas páginas do Correio do Ribatejo, sendo esta uma 

forma de distanciação ideológica desse movimento, 

certamente para não provocar o poder instalado e não 

prejudi ar a rogramação. ssa secção cou estabelecida, no 

Relatório de 1955, como Cinema Cultural e a sua primeira 

sessão realizou!se no dia 2 de Março com o filme D´Homme à 

Homme, na tradução portuguesa “Do Sangue Nasceu uma 

Cruz”, de Christian Jacques, comentado por Gentil Marques, 

o cineasta e crítico, relacionado com esta associação.  

Em Outubro de 1955, Manuel Castela deixou a 

“Comissão de Cinema” que ficou composta por E

es, Henrique Dias Vigário, Joaquim Maria das Neves e 

Alexandre de Sousa Passos312. No dia 3 de Dezembro, foi 

anunciado no Correio do Ribatejo que no dia 9 de Dezembro 

de 1955, se organizaria uma sessão inaugural do “Cine!Clube 

de Santarém antiga aspiração dos amadores de bom cinema 

”313.  

Depois de algumas alegadas dificuldades, a 

activid

iu no di  9 d  Novembro, com o fil e “A Sombra e 

um Homem”, comentado pelo advogado, escritor e ineasta, 

Luís Francisco Rebelo, que não podendo ter marcado 

presença, enviou um comentário escrito, lido após a sessão. 

Conhece!se a fort  ligação do movimento 

cineclubista à oposição ao regime salazarista, desde a sua

 Correio do Ribatejo, 3!12!1955, p. 2. 

criação. b M el

ou simplesmente Secção de Cinema que procurava 

“colabor

“Rio 

Escondid

às crianças. Tal aconteceu no dia 6 de Maio de 

1956 co x o Z

312
 Cf. Acta n.º 17, de 21!10!55 in Círculo Cultural Scalabitano, Livro de Actas 

da Direcção, 29 de Julho de 1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do C.C.S. 
313

Certamente tam ém por isso, anu  Castela e 

outros mentores prosseguiram a sua luta longe do olhar 

censório do deputado da Nação e outros colaboradores do 

regime.  

No Círculo continuou uma secção de Cinema 

Cultural, 

ar activamente no movimento cineclubista”314.  

Dia 4 de Janeiro de 1956, “O Comboio Apitou Três 

Vezes”, foi comentado pelo crítico Vitoriano Rosa. 

o”, exibiu!se em Fevereiro, com a colaboração de 

Ernesto de Sousa. João de Freitas Branco comentara o filme 

“Contos de Hoffman”, após a 8.ª sessão de cinema 

apresentada no dia 30 de Abril de 1956315. Os convites para 

comentar os filmes denotavam uma enorme actualidade e 

qualidade. Foi assim com a 10.ª sessão, dia 7 de Novembro 

(1956), apresentando!se o filme “As Férias do Sr. Hulot”, de 

Jacques Tati, comentado por Sebastião Fonseca [e Costa?]. 

No dia 8 de Fevereiro, o crítico cinematográfico Nuno 

Portas316 comentou a “notável produção” “Deus precisa de 

Homens” (11.ª sessão), de Jean DeLannoy. A 12.ª sessão, com 

“Pão Nosso de Cada Dia”, de Giuseppe de Santis, foi 

calorosamente aplaudida pelo jornal Diário de Lisboa, de 2 de 

Abril (1957): “Trata!se de um autêntico caderno de 

divulgação da cinematografia neo!realista italiana, este seu 

último programa…”, onde falou Henrique Espírito Santo. A 

13.ª sessão, de dia 3 de Abril de 1957, apresentado no Teatro 

Rosa Damasceno, constou de: “I! Marismas do Guadalquivir e 

Paisagem Maravilhosa; II! Comentário de [ Sebastião ?] 

Fonseca e Costa; III ! Bem!vindo, Sr. Marshall!”317, de Luís G. 

Barlanga.  

Esta secção também organizou programas 

destinados 

m a e ibição d s filmes “ anzabela em Paris”, de 

Sonika Bô e “Bim – o burrinho marroquino”, de Albert 

Lamorisse, com a colaboração do Comissariado de Turismo 

Francês. Pela primeira vez, esta secção promoveu um 

concurso pedindo às crianças que escrevessem a sua 

gramas Dispersos, 20/3/1957, Arquivo CCS. 

314
Plateia, Lisboa, 1 de Outubro de 1958 , pp. 26, 27. 
Cf. Acta n.º 21, de 15!4!56. 

315
 

316
 Hoje Arquitecto Nuno Portas, ligado aos “seareiros” e ao Centro Nacional 

de Cultura, antes do 25 de Abril. Responsável pela preocupação pelo 

património histórico que levou a cidade de Guimarães a “Património 

Mundial”. 
317
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Após a tentativa de resolução destas questões, 

promoveu!se em 1958, uma homenagem ao artista e 

“opinião” sobre os filmes, com a promessa que os melhores 

trabalhos seriam publicados no jornal. O primeiro prémio 

atribuiu!se a Anabela Gonçalves de Carvalho Rodrigues, de 

nove anos; o segundo a António Júlio da Silva Paulino, de oito 

anos e o terceiro a Carlota Hermínia Félix Neves, de dez anos. 

Os resultados do concurso foram publicados, tal como os 

trabalhos dos três primeiros classificados, no jornal Diário de 

Lisboa, do dia 17 de Julho de 1956, sob o título “Gostava que 

houvesse mais vezes cinema para crianças”.  

As sessões de cinema eram quase sempre 

acompanhadas de um folheto impresso que

do f me e diversos apontam ntos críticos tr nscritos 

de revistas especializadas e de cineclubes da época, como 

“Cinema Universitário n.º 2, Rassegna del Film n.º 22, Visor, 

Objectivo, Cinema e Télé!Ciné”318, bem como outros 

programas de cineclubes visto que um dos seus objectivos 

passou pela colaboração com “todos os cineclubes e Secções 

de Cinema de características idênticas em prol da arte 

cinematográfica”319.  

A secção de Cinema tivera grande dinamismo 

durante este período,

repercutiram na proposta de um Regulamento, em 

Abril de 1957. Até aí, o CCS beneficiava de um módico 

aluguer do Teatro Rosa Damasceno, pela empresa 

arrendatária, para apresentação de filmes de formato de 35 

mm. Nesse ano, o aumento d  750$00 para 1000$ 0 trouxe 

problemas acrescidos. Além deste, houve sempre 

constrangimentos relativos às autorizações: o novo decreto!

lei 41 062 [ u 40 572?], i possib itava o curso a s filmes 

de 16 mm, a passarem na sede do Círculo Cultural, apesar de 

se “observar que se levam a efeito sessões de 16mm, noutras 

localidades […] com filmes cedidos pelas embaixadas, 

portanto não censurados (supomos)”320. A referida comissão 

denunciou, ainda, com oportuna cautela o rigor com que a 

Delegação de Espectáculos de Santarém tratava as 

“formalidades legais, o que não se pode levar a mal, pois está 

dentro do s u papel”321.  

!1957]. 

a Secção de Cinema.  
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cerem a qualquer 
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 24 de Abril, exibiram!se filmes culturais 

da emb

p  i

318
 CCS, Programas Dispersos,  20/3/1957, Arquivo CCS. 

319
 “Regulamento”, Abril de 1957 in CCS, Regulamentos, [1954

320
 “Regulamento”, Abril de 1957 in CCS, Regulamentos, [1954!1957]. 

realizador Charles Chaplin no dia 26 de Abril. Esta deverá ter 

sido a derradeira sessão d

A adesão ao movimento cine!clubista ficou 

demonstrada pelo que nos é dado a conhecer através da 

inclusão de um recorte de jornal, indicativo da participação 

do CCS, no II Encontro dos Dirigentes dos

 em 1956, realizado na Fi ueira da Foz  pela 

constituição de uma delegação do Círculo, constituída por 

Ginestal Machado, Joaquim Maria das Neves e Proença 

Ferreira. A intermitência de 1957, por ocasião do III Encontro, 

promovido em Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de Novembro, deveu!

se ao facto de ser o Círculo considerado delegado 

observador, sem direito a voto, motivando “…a não 

participação no mesmo […] evitando!se que a Federação de 

Cine!Clubes se intrometa na vida associativa da 

colectividade”322. O IV Encontro dos Cine!Clubes 

Portugueses, realizou!se em Santarém, com o ontri uto 

organizativo do Cine!Clube de Santarém, em Novembro de 

1958, no qu l participou o C S. oi presidido por C sar 

Moreira Baptista, então secretário nacional do SNI.  

Após este IV Encontro, o Estado desferiu o golpe 

final no movimento cineclubista, promovendo legislação que 

impedia a continuidade do movimento e divulgando uma lista 

de dirigentes proibidos de perten

ão cultural323. Em Outubro, José Carlos Oliveira Sollas 

assumiu a suspensão das actividades, atribuída à falta de 

salas de exibição, mas para o que contribuiu a acção de César 

Moreira Baptista.  

As sessões de cinema que se seguiram foram 

escassas. No ano seguinte, organizaram!se duas sessões de 

formato reduzido, na própria sede, apoiadas pelas 

embaixadas: no dia

aixada dos Estados Unidos da América, comentados 

por Miss J. Caddy Friend, outra sessão no dia 18 de 

Novembro, comentada or Luís Eugén o Ferreira, em 

colaboração com a embaixada de França. A apresentação de 

documentários cinematográficos, comentados pelo mesmo 

sócio e professor da Aliança Francesa, regressou no dia 20 de 

321
 Idem, ibidem. 

322
 Acta n.º 42, de 21!10!57. 

323
 Nesse movimento, em Santarém, alguns dos seus dirigentes também o 

eram do Círculo Cultural como Edmundo Vaz Mourão, Joaquim Maria das 
Neves e Luís Eugénio Ferreira. Cf. Ferreira, Luís Eugénio, Santarém, 
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ra. Lembremo!nos que Elisa de Sousa 

Pedroso

Janeiro de 1 62, cedidos desta vez pela Direcção de Turi mo 

Francês, os tais que se podiam escapar à censura. 

Tal como aconteceu com o movimento cineclubista, 

também a secção de cinema, sem sessões frequentes, resistiu 

às contrariedades. Para tal, por vezes conjugou esforços com 

o Cine!Clube de Santarém324. Este permaneceu co

 democrática em Santarém, durante o restante 

tempo que durou a ditadura. Tal aconteceu, quando Ernesto 

de Sousa veio ao CCS conferenciar sobre cinema, ilustrando o 

tema com projecções, em Fevereiro de 1960325. 

A instalação da delegação da Juventude Musical 

Portuguesa no Círculo Cultural Scalabitano e a relação de 

Manuel Ginestal Machado com João de Freitas Branco e Elisa 

de Sousa Pedroso, fundadores dessa organizaç

ente. Em 1948, integrados num amplo movimento 

europeu de Juventudes Musicais, liderado por Marcel 

Cuvélier, estes musicólogos portugueses fundaram a JMP326, 

em Lisboa, e logo, o vice!presidente do Círculo Cultural 

Scalabitano entendeu trazer para a Cidade, todos os 

benefícios da música. João de Freitas Branco teve um papel 

relevante na divulgação da música portuguesa, mas também, 

nos movimentos oposicionistas, de relações muito próximas 

dos seareiros, ou seja, do grupo Seara Nova327, que iniciando 

a sua actividade em 1921, permaneceu, durante a ditadura, 

como referência da divulgação das ideias republicanas, 

contrárias às vigentes e, ainda, contava com a sua 

participação nos movimentos musicais do país como a 

Academia de Música.  

Ginestal Machado não terá sido alheio a todos estes 

movimentos culturais que, afinal, pretendiam promover a 

participação do cidadão, numa relevante resistência política 

pela educação e cultu

 tinha sido já convidada de honra quando Manuel 

Ginestal Machado impulsionou a instalação de uma 

delegação do Círculo de Cultura Musical, do qual esta mulher 

e u

 dia 19 de Novembro de 

955, co

!se à 

abertura

ero diminuto de 

inscriçõe

piano foi

 diferentes 

interess entre a cultura erudita e popular.  

Memórias da Cidade, Santarém, Jortejo, 1998, p. 60. 
324

 Ao Cine!clube continuaram ligados nomes do CCS como Edmundo Vaz 
Mourão, Joaquim Maria das Neves, Manuel Alves Castela, Luís Eugénio 

Ferreira entre muitos outros como Fidalgo Pereira, Armando Fernandes, 
Hugo Teixeira Barbosa, quase todos, se não todos críticos em relação ao 

sistema e ligados aos movimentos democráticos que se constituíram no final 
da década. 
325

 Acta n.º 87, 12!2!60.  
326

 Cf. Correio do Ribatejo, 8!10!1955. 
327

 Centro Nacional de Cultura, CNC: 50 Anos de Vida, pp. 29!42. 

era presidente, nas instalações do Ginásio do Seminário onde 

funcionava o Orfeão Scalabitano.  

 A Juventud  Musical Portuguesa torno !se uma 

secção do Círculo Cultural, aprovada em reunião de direcção 

de 31 de Janeiro de 1955, por proposta de Ginestal Machado. 

A sua inauguração realizou!se no

1 m um concerto pelos jovens artistas do Curso de 

Ópera, antecedido “de uma palestra pelo presidente da 

Juventude, crítico de arte e jornalista, Dr. João de Freitas 

Branco”328. O jornal complementou o programa, informando 

que se fariam “ouvir os tenores António Alvarinho e Carlos 

Jorge, o barítono Luís França, os sopranos Leontina de 

Miranda e Maria Teresa de Almeida e o meio!soprano Laura 

Lima, nomes bem conhecidos através da Rádio…”329.     

Mas as novas secções não se ficaram por aqui. 

Releve!se o facto de que o Círculo Cultural Scalabitano, como 

lugar de educação, organizava!se de acordo com os anos 

lectivos e, assim, nos finais do ano de 1955, assistiu

 de inscrições para novas secções e cursos de: Curso 

de Violino, Dança Clássica e Dança Regional330, para além das 

inscrições para as secções iniciadas o ano anterior (Orfeão, 

Orquestra Típica, Coral Infantil e Teatro).  

O Curso de Violino era orientado pelo violinista João 

Torres Costa, que possuía onze alunos, em 1955, 1956, 1957. 

Havia a intenção de abrir o Curso de Piano, pelo 

professor Fernando Silva, mas o núm

s não permitiu efectuar!se neste ano. Joel canhão 

assumiu uma classe de piano em 1956/57. A ideia do curso de 

 retomada a partir de 1959, pela professora Maria de 

Lourdes Trigoso Hintze Ribeiro, prestando um importante 

contributo ao ensino da música, em Santarém331. 

  

A dinamização da nova secção de Dança – Dança 

Clássica e a Dança Regional – demonstrou a possibilidade de 

conjugação, dentro da mesma associação, de

es 

328
 Círculo Cultural Scalabitano, Circulares, n.º 4, 1 de Novembro de 1955. 

329
 Cf. CR, 19!11!55. 

330
 Sobre a Dança Regional em Santarém aguardamos o cumprimento da 

promessa de Ludgero Mendes para conhecermos mais profundamente as 
suas raízes históricas em Santarém, na data em que se completará os 50 

anos do Grupo Infantil de Danças Regionais e do Grupo Académico de 

Danças Ribatejanas. 
331

 Consulte!se Circulares. 
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vo conceito de “cultura 
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rreiros, director do 

Rancho 

A secção de Dança Clássica
332, aprovada em reunião 

de 12 de Setembro desse ano, teve como primeira professora 

a “distinta” bailarina Bruna Barocchi. Mais uma vez se 

verificou a influência das relações de M

o, pois a professora indigitada era “esposa do tenor 

Giovanni Voyer, director do curso de ópera da Juventude 

Musical Portuguesa, em Lisboa”333. O sucesso desta secção 

excedeu todas as expectativas. A professora contou com 

quarenta e cinco alunas, número máximo estipulado, que 

pagavam, nessa época, a mensalidade de 50$00, e bastantes 

outras inscrições não puderam ser satisfeitas. Bruna Barocchi 

preparou uma “Hora de Arte”, no dia 11 de Maio, onde 

participaram a bailarina e “bem conhecida patinadora, Maria 

Antónia de Vasconcelos”334, sua aluna e as cantoras 

Madalena Andersen e Maria Beatriz Horta, alunas de 

Giovanni Voyer (seu marido, maestro na JMP). 

No ano lectivo de 1956/57 entrou Wanda Ribeiro da 

Silva uma jovem bailarina consag ada, “diplomada pela 

célebre Escola inglesa, Sadler´s Wells e aluna, em França, dos 

professores de “ballet”, Nora, Preobagensky e

passou para 80$00 mensais. 

O Círculo Cultural não foi indiferente ao movimento 

regionalista e folclorista. O Folclore fora impulsionado a partir 

de 1944, pela política cultural do então S.N.I., dirigido por 

António Ferro, onde se incluía o no

. Os ranchos folclóricos, fundados nesta época, 

foram a expressão da divulgação deste conceito, ao qual se 

tentou imprimir um cunho totalitário, o que significou a 

normalização e uniformidade dos trajes, da música e da 

dança, afastando!se assim da verdadeira realidade popular, 

servindo apenas algumas elites urbanas.  

A abertura de inscrições para a secção de Danças 

Regionais, verificou!se em Outubro de 1955. Esta teve como 

mentor Celestino Graça, tendo tido o apoio do etnógrafo 

Augusto Manuel Serrão de Faria Souto Ba

Folclórico da casa do Povo de Azinhaga. Em 

Dezembro, ainda não havia inscrições suficientes para o seu 

início, razão que provocou um artigo de jornal “O Círculo 

 

 

o

e

al folclórico apresentado por Celestino Graça338. 

Esta sec

ara a época seguinte. Celestino Graça 

prosseguiu o seu ideal, fundando o Grupo Infantil e o Grupo 
332

 Tendo em atenção que a secção se iniciou, em Outubro de 1955, consulte!

se,: Caldas, Ana Pereira, “Início de um Ciclo” in Correio do Ribatejo, 19!11!

2004, p. 1. 
333

 Correio do Ribatejo, 15!10!1955, pp. 6 e 10. 
334

 Circular n.º 7, de Maio de 1956. 

Cultural, a dança regional e a Feira do Ribatejo”, da autoria 

de Celestino Graça onde dava conta da sua insatisfação 

quanto à forma como a ideia da dança regional tinha sido mal 

acarinhada pela população e o que isso prejudicaria o 

prestígio do Círculo Cultural, essencialmente por não poder 

apresentar, a par de outros existentes, um grupo da Cidade 

de dança regional, na III Feira do Ribatejo336. Deste artigo 

resultou um comunicado do presidente da Comissão 

Municipal de Turismo, dando o seu apoio à ideia e 

oferecendo os seus préstimos à concretização do mesmo 

objectivo. No dia 10 de Março, sob o título “Dança Regional” 

o jornal orgulhava!se por ter participado na divulgação deste 

ensejo:” Hoje podemos finalmente dar a grande notícia de 

que aquilo que parecia ser mero idealismo do autor do artigo 

[…] é uma brilhante realidade. […] não só se inscreveram 

algumas dezenas de alunos no Círculo Cultural, como se 

verificaram outras manifestações de interesse pelo 

assunto…”. A primeira lição realizara!se no dia 4 de Março, 

sob o olhar vigilante de Ginestal Machado, Nuno Oliveira e 

Celestino Graça. Refira!se, no entanto, a existência de outro 

agrupament  que germinava: “No mesmo domingo, realizou!

se em casa particular de pessoa cá do burgo que é grande 

entusiasta destas coisas, o terceiro ensaio de um grupo 

infantil de carácter particular, que certamente há!de 

constituir uma surpresa e um número de grande sucesso na 

Feira”337.  

Conclusão, formou!se um Grupo Infantil Scalabitano, 

que era uma secção d  Dança Regional, no Círculo Cultural 

que actuou na Feira do Ribatejo no dia 17 de Junho de 1956, 

num festiv

ção apresentou!se, ainda, na festa infantil do Círculo 

Cultural, em Maio, e no sarau promovido pela secção de 

Dança Clássica, no dia 1 de Julho do mesmo ano, no Teatro 

Rosa Damasceno.  

A seguir, sabe!se pouco sobre a incompatibilidade 

entre Celestino Graça e Manuel Ginestal Machado. Na 

realidade, em Outubro 1956, a secção de Dança Regional não 

abriu inscrições p

335
 Circular n.º 8, de 20 de Outubro de 1956. 

336
 Cf. Correio do Ribatejo, 21!1!1956, pp. 1 e 8. 

337
 Correio do Ribatejo, 10!3!1955, p. 8. 
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a professor delegado, iniciando no dia 14 de 

Novemb

!se 

então, o

ico de Danças Ribatejanas ainda nesse ano. Apesar do 

cunho totalitário do folclore atribuída pelos 

desenvolvimentos de António Ferro, Celestino Graça terá tido 

acção divergente desta, preocupando!se muito mais com a 

verdade etnográfica e a diversidade regional e, não tanto, 

com essa uniformidade imprimida pelo regime. 

ão há dúvidas s re a influência de nestal 

Machado na continuação da colaboração com a Aliança 

Francesa, para a apresentação de concertos ou divulgação 

cultural francesa, tal como se fazia com o Orfeão Scalabitano, 

visto ele próprio ter sido director, em Sant

ão339. O primeiro evento decorreu no dia 26 de 

Janeiro de 1955, no salão de festas do Círculo Cultural, com a 

apresentação de uma sessão de “filmes culturais” sobre 

França340.  

No dia 1 de Novembro do mesmo ano, a Circular n.º 

5, destinada aos sócios, aludiu a um acordo com a Delegação 

da Aliança Francesa, a partir do qual se abriu na sede do 

Círculo as aulas dos cursos de Francês, das quais Luís Eugénio 

Ferreira er

ro. Em Dezembro a mesma instituição inaugurava 

uma Biblioteca, que ficaria depositada nas instalações do 

Círculo, prevendo!se a presença do embaixador francês. 

As actividades desenvolvidas pela Aliança Francesa 

contaram sempre com a colaboração do Círculo Cultural que 

abria as suas portas a essas iniciativas, sempre bem 

recebidas. Afinal, também o professor Luís Eugénio Ferreira 

foi  sempre um homem dedicado à cultura. Estabelecera

 acordo de serem apresentados em audição no CCS, 

os primeiros prémios do Conservatório de Paris “facto 

inédito, que cedo granjeou extraordinária assistência”. Tal 

aconteceu desde logo em 1954 com a presença de uma 

“embaixada artística, composta por France!Clidat, pianista, 

Lilliane Garnier, violoncelista e Jean Londeix, 

saxofonista…”341. Eric Heidsck, pianista francês, com 

338
 Cf. Correio do Ribatejo, 23!6!1956, p. 10. 

339
 A Direcção da Aliança Francesa no ano de 19  era constituída por 

colaboração da Aliança Francesa, apresentou!se em concerto 

no dia 1 e Maio de 955, o qual de origem a um incidente 

que atingiu os dois países, devido ao modo como recusou 

tocar piano, por este ter uma nota desafinada. Além dos 

concertos foram organizadas conferências relevantes.    

Não é difícil continuar a concluir que, na década de 

Cinquenta, o Círculo Cultural continuou a incentivar o gosto 

pela cultura francesa, símbolo da República, da democr e 

47
Eduardo Figueiredo, presidente; Adolfo Faria de Castro, vice!presidente; 
Humberto Lopes, secretário; João Correia Vieira e Manuel Ginestal Machado, 
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 com as disciplinas musicais.  

directores; participavam na Mesa da Assembleia Geral, Eurico Ferreira, 
presidente; Henrique Teles Feio e Luís Bruto da Costa, vogais. Repare!se na 

forte equipa oposicionista ao regime. Cf. Correio do Ribatejo, 8!2!1947, p. 2. 
340

 Cf. Correio do Ribatejo, 23!1!1955, p. 8. 
341

 Ferreira, Luís Eugénio, Santarém, Memórias da Cidade, Santarém, Jortejo, 
1998, pp. 19!21. 
 

e. 

Malgrado o grande mentor e dinamizador do Coral 

Infantil, Luís Silveira, ter falecido em 24 de Dezembro de 

1954, este

mente pelo professor do Liceu, maestro e 

compositor, Joel Canhão, cuja carreira se desenvolvera em 

Santarém, desde 1948. Além de nsaiar o coro, o maestro era 

responsável pelas aula  do quinto ano e solfejo. Os outros 

anos foram entregues ao professor Luís Fernandes. A 

dedicação de Joel Canhão, a competência e amor pela música 

facilitaram a aprendizagem das crianças e jovens alunos, 

prometendo!lhes um futuro auspicioso342, compôs algumas 

canções infantis em Santarém343
 de forma a serem 

apresentadas pelo Coral Infantil nas festas infantis, 

contribuindo dessa forma para o prestígio da instituição e da 

Cidade.  

A Direcção deu prioridade à educação artística, 

nomeadamente à educação das crianças, criando por isso 

esta secç

o sentido de manter a Escola Musical Infantil, com 

aulas gratuitas de Canto Coral, de Solfejo e Iniciação Musical, 

para crianças a partir dos três anos. Esta situação contribuiu 

para a formação musical de muitas crianças, tendo a cidade 

usufruído, assim, dos princípios da igualdade de 

oportunidades e democratização da cultura. 

À direcção artística do Coral Infantil cabia a 

importante arefa de organ zar as tard s infantis e os sa us 

anuais infantis, onde os alunos do Coro apresentava

relacionados

342
 Como exemplo, temos nos dias de hoje uma maestrina escalabitana que 

iniciou a sua formação musical no Círculo Cultural e foi aluna do maestro e 

Eulália Teigas Marques que prosseguiu a paixão pela música como exímia 

coralista do Coro do Círculo.   
343

 São elas ….,  
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maestro

abitano, em 1948, fundara uma 

Academ

sentido desta Academia passava pela 

prepara  

 ia o

Durante alguns anos, desde a sua fundação, exibiam!

se a orquestra infantil, peças de teatro infantis e, ouviam!se 

recitações de poesia, todas estas actividades desenvolvidas 

pelas crianças que frequentavam esta secção. No ano de 

1955, preparou!se uma Tarde Infantil, no

presentação do Coral Infantil, apresentando!se uma 

adaptação infantil de Afonso Lopes Vieira, o “Auto da Barca 

do Inferno”, de Gil Vicente, com a colaboração dos alunos da 

secção de teatro com a representação do poema dramático 

“O Caminho é por aqui”, de António Couto Viana344. 

Um Sarau Infantil, no dia 31 de Maio de 1955, 

proporcionou igualmente, a apresentação da peça “O 

Capuchinho Vermelho”, pelos alunos do Coral Infantil. O 

Sarau Anual, desse ano, decorreu no dia 26 de Junho, além 

do Coral, houve uma audição de piano, pelos al

 Joel Canhão345. 

No ano de 1956, o Coral Infantil continuava a ser 

dirigido por Joel Canhão que contava, com a ajuda dos 

professores Luís Fernandes e pianista, Maria de Lourdes 

Hintze Ribeiro. 

O Orfeão Scal

ia de Música e de Teatro, baseada nas experiências 

das Academias de Coimbra e Funchal, beneficiando da 

proximidade do Conservatório de Lisboa onde iam buscar os 

“mestres”. O 

ção artística de todos quantos pretendiam elevar os 

seus conhecimentos, ficando assegurada a continuidade do 

coro, da orquestra sinfónica e do grupo cénico, com a 

entrada constante de novos elementos. O projecto de 

regulamento da Academ  de Música fora apresentad  em 

Dezembro de 1948, logo após a reentrada de Manuel 

Ginestal Machado, pelo maestro Fernando Cabral que a 

dirigia. Além deste, contava!se com a colaboração dos 

professores Judith David e Luís Silveira. Os meios de 

subsistência foram procurados junto da Câmara Municipal e 

da Junta de Província do Ribatejo, acrescentando!se ainda às 

receitas as mensalidades estipuladas de acordo com cada 

curso346. Fernando Cabral teve então, um papel de relevo, 

344

mantendo em funcionamento o Orfeão e a sua Orquestra 

Sinfónica. 

Em 1955, Fernando Cabral começou a dar mostras 

de alguma dificuldade em dar a devida assistência ao Orfeão. 

Ainda esse

 Cf. Correio do Ribatejo, 26!5!1955, p. 1. 
345

 Cf. Correio do Ribatejo, 25!6!1955, p. 2. 
cademia de Música do Orfeão 

Scalabitano” in Círculo Cultural Scalabitano,  Regulamentos, [1954]. 

 ano, em Outubro, o maestro deixou a regência do 

coro e J

 

 pela necessidade dos “cachets” 

recebido

 como 

Fernand

O ce a m

entendidos sempre como uma oportunidade de organizar 

uma festa e de dar visibilidade ao Círculo Cultural. Por 

de 1956, o Teatro Rosa 

346
 Cf. “Projecto de Regulamento da A

oel Canhão assumiu o lugar de maestro do Orfeão 

Scalabitano. A colaboração com a Emissora Nacional, na 

organização de concertos radiofónicos mensais, essenciais à 

sobrevivência do Círculo, exigia um trabalho árduo e 

sistemático. Por isso, no final da época 1954/55, a direcção 

decidiu convidar Joel Canhão que, auferia de maiores 

vantagens “por ter deixado de existir sub!regente [que era o 

próprio Joel Canhão], e [por este] residir em Santarém”347, 

fez diminuir os encargos com o Coral. A primeira 

apresentação sob a sua direcção decorreu no dia 21 de 

Outubro, na sede do Círculo Cultural, com um concerto de 

peças nacionais iniciado por “Maria da Conceição”, de 

Fernando Lopes Graça, em primeira audição.  

Preocupados com a enorme responsabilidade que 

eram os concertos radiofónicos, quer pela necessidade de 

manter a qualidade quer

s, de forma a incentivar a participação de todos os 

orfeonistas a direcção instituiu um “Prémio de Assiduidade”, 

em 20 de Março de 1955. Este prémio consistia em entregar 

dez diplomas aos orfeonistas mais qualificados, incluindo três 

prémios especiais: o primeiro, constituído por oferta de uma 

viagem a qualquer localidade do país, com despesas pagas 

durante dois dias, e em caso de ser senhora oferta de outra 

viagem igual para familiar, o segundo prémio era uma viagem 

de um dia a Lisboa, com ingresso em espectáculo à escolha, o 

terceiro prémio seria um livro sobre música348. 

O repertório do Orfeão Scalabitano, em 1955, 

possuía uma forte componente de compositores 

portugueses, alguns pouco queridos do regime,

o Lopes Graça e Tomás Borba. 

s con rtos r diofónicos era  mensais e foram 

exemplo, no dia 27 de Janeiro 

347
 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Direcção Referentes à 

Gerência de 1955, 31 de Dezembro de 1955. 



p

ano, dirigido por Joel 

Canhão.

s  

 o CCS 

delibero

!   s

dadas com muito interesse […] 

Sob a pr

Damasceno foi palco da festa organizada or ocasião da 100.ª 

audição radiofónica do Orfeão Scalabit

 Este acontecimento, onde tomaram parte todas as 

secções do Círculo Cultural, motivou fortes aplausos que 

ficaram expressos no Correio do Ribatejo, mas também na 

imprensa nacional, como no Diário Popular de 11 de 

Fevereiro: “A direcção do CCS convidou os representantes da 

Imprensa a visitar as instalações daquela prestimosa 

colectividade que relevantes serviços está prestando à causa 

da Arte e Cultura Musical desta cidade…”. Para finalizar esse 

dia, homenageou!se o falecido maestro Luís Silveira, com o 

descerramento da lápide que deu novo nome à Travessa dos 

Bacelos: “Rua Maestro Luís Silveira349. XXXXXXXXXXX 

Não e pode esquecer o impacto da rádio na vida 

dos cidadãos portugueses, quando ainda não havia televisão. 

A rádio assumia um papel importantíssimo de divulgação pois 

os aparelhos, se não eram acessíveis a todas as bolsas, 

estavam em todas as associações e cafés, abrangendo 

importante número de população. Por exemplo,

u comprar uma telefonia, por 1500$00, em 

Novembro de 1957350.  

Os concertos chegavam a todo o país, mas também 

às antigas colónias. José Mendes Nazaré escrevia no Notícias 

de Beja [1957]: “O orfeão de Santarém, sem favor nem 

lisonja, pode incluir!se no primeiro plano, devendo mesmo 

considerar se a sua preclara estirpe artística, porque as uas 

audições são sempre aguar

oficiente regência de Joel Canhão o último concerto 

foi de requintado gosto e de opulenta interpretação”. O 

mesmo acontecia nos jornais nacionais. De tal modo, que o 

grande amigo de Ginestal Machado, João de Freitas Branco 

incluiu referências ao Orfeão Scalabitano na sua História da 

Música Portuguesa [1958]: “Lamentável é a escassez dos 

grupos corais portugueses, devida principalmente à falta de 

ensino musical eficiente nas escolas. […] Fora de Lisboa a 

actividade coral não parece mais intensa […] A vida orfeónica, 

se existisse, poderia elevar a cultura musical do povo, e 

exemplos tais como o Coro Aleluia, em Aveiro e o Orfeão 

Scalabitano merecem atenção pelo que demonstram de 

utilidade cultural e social de uma prática ainda hoje sem 

condições de expansão no País…”

348
 Cf. “Prémio de Assiduidade ! Regulamento” in CCS, Regulamentos, [1954!

1957]. 

ra apresentação pública 

no dia 9

oximou!a dos 

valores 

 

 a

em todo o país, no ano de 1955, 

distingui !

  

 ao folclore, criou dois novos 

rémios

p n

349
 Cf. Vida Ribatejana, número especial, Vila Franca de Xira, Junho de 1955, 

p. 63. 
350

 Acta n.º 43, 13!11!57. 

351. 

Joel Canhão dirigiu o Orfeão até 1961, ano em que 

foi premiado com uma Bolsa de Estudos, de um ano em Paris, 

atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

A Orquestra Típica integrada no Orfeão desde 

Março de 1947, realizou a sua primei

 de Junho de 1947, no Teatro Rosa Damasceno352. 

Os valores regionalistas e rurais, aliados ao interesse 

turístico, que a Orquestra representou, apr

do Estado Novo e, em consequência, a sua actividade 

continuou intensa.  

Os convites aumentaram e as suas actuações

entraram num período áureo. Tendo sido fund da e dirigida, 

até 1952, por António Gavino, foi no princípio de 1953 que 

Casimiro Silva assumiu a sua regência até 1957. Contaram!se 

quinze concertos, 

ndo se o que se realizou na Festa dos Ídolos, em Vila 

Franca de Xira, promovida pela primeira vez pelo semanário 

Festa, cujo director – Gentil Marques – era bem relacionado 

com Ginestal Machado e com o Círculo Cultural 

Scalabitano353. Em Dezembro de 1955, já assumia o nome de 

Orquestra Típica Sclabitana354.  

 Em 1956, a Orquestra Típica participou numa 

homenagem ao cantor Luís Piçarra, cujo espectáculo 

decorreu no Coliseu dos Recreios. No mesmo ano, o 

semanário Festa organizou outra Festa dos Ídolos e pela 

primeira vez, alargando o âmbito

p  de “Conjunto Folclórico” e “Melhor Intérprete”, 

“esses dois rémios foram co quistados pela capital do 

Ribatejo, através da consagrada Orquestra Típica do Círculo 

Cultural Scalabitano e da sua cançonetista Dilma Melo”. 

Sobre Dilma Melo: “…eleita como intérprete preferida pelos 

nossos leitores, no inquérito dos Ídolos, é sem dúvida a 

grande revelação do ano, pois bateu por larga margem de 

votos artistas consagradas como Júlia Barroso, Mirita 

Casimiro, Maria Clara e outras”355. Refira!se que a Orquestra 

351
 Lisboa, Europa!América, [1958], p. 189. 

ro de 1955. 
355

 Festa, 12!10!1956. 

352
 Vide  

reio do Ribatejo, 19!11!55 
353

 Cf. Cor
354

 CCS, Circulares, n.º 5, 9 de Dezemb



a integrar um Festival Ribatejano, em 

ila Fran

iu, e qualquer forma, o concerto da 

rquest

n r u

u s r

indo a Orquestra da Emissora 

 

 professor do Conservatório dirigiu este Curso e, 

inda, a

Típica Scalabitana conquistou esse prémio, promovido pela 

Festa, no ano seguinte. 

 Certamente, os prémios atribuídos trouxeram maior 

projecção à Orquestra, nesse ano ainda se apresentou na 

Televisão Portuguesa, em 5 de Outubro de 1956 e, no ano 

seguinte, foi convidada 

V ca de Xira, por ocasião da visita da rainha Isabel II, de 

Inglaterra, em 1957.    

 Em Junho de 57, o maestro Casimiro Silva deu 

mostras de irregularidade na presença aos ensaios, 

prejudicando a “disciplina e o ânimo” dos elementos da 

Orquestra. Não imped  d

O ra Típica na “Festa dos Campeões”, ou seja, a festa do 

Benfica, o Coliseu dos Recreios que empa ceiro  com o 

Orfeão desta agremiação desportiva, que estreava nesse 

próprio dia, juntaram!se nesta apresentação Igrejas Caeiro e 

José Luís Nazaré Barbosa. Comentou!se assim: “E veja!se: o 

mesmíssimo público que aplaude as nossas vitórias 

desportivas […] emocionou!se perante a mensagem de arte 

que se lhe ofertou…”356.  

 Em Novembro, entrava uma grande maestro, e 

compositor q e ofereceu de de logo impo tantes garantias 

de dedicação e qualidade, filho de Santarém, possuía já um 

elevado currículo, dirig

Nacional. 

 A secção Iniciação Teatral Actor Taborda foi a 

continuidade do Curso de Arte de Dizer e Representar, 

iniciado no Orfeão no ano de 1950. Carlos de Sousa, 

prestigiado

a  secção de teatro do Círculo, até final de1956. Voltou 

a dirigir a secção de teatro em Outubro de 1960, deixando!a 

definitivamente em Janeiro de 1962, depois de ter ofertado a 

sua biblioteca privada ao Círculo Cultural357. A sua acção 

influenciou a geração de homens e mulheres que integraram 

as actividades de teatro amador nos anos seguintes, 

repercutindo!se até aos dias de hoje358.  

 Os saraus anuais tinham o objectivo de apresentar 

aos sócios as actividades mantidas ao longo do ano pelas 

112 e 113 in Círculo Cultural Scalabitano, Actas da 

a 9 de Junho de 1964. Livro II. 

stódio. 

enação de Carlos de 

ousa, d

M C

teve presente na reunião 

e direc

ês do 

pós!guerra, um teatro experimental que fez do 

experimentalismo os motivos para a criação, que 
356

 O Benfica, 2 de Julho de 1957. 
357

 Cf. Actas n.ºs 98, 
Direcção, 12 de Fevereiro de 1957 
358

 O actual encenador do CCS, José Ramos, possui esse curso, tal como o 

colaborador Virgílio Barrera e os sócios João Moreira e Florindo Cu

diferentes secções. Assim, era nesta ocasião que os alunos de 

teatro estreavam novas peças. Com enc

S epois de “O Alfageme de Santarém”, de Garrett, 

apresentado em Novembro de 1954, nas comemorações do 

Centenário de Almeida Garrett, em Junho de 1955, 

representou!se “As velhacarias de Scapin”, de Molière, em 

1956, no dia 31 de Maio, no Sarau Infantil, pelos alunos do 

Coral representou!se a peça “O Capucinho Vermelho”, com a 

colaboração de Guilherme onteiro Pereira e António acho. 

No dia 7 de Outubro, integrado num ciclo de divulgação – 

Teatro de Autores Modernos – que mereceu elogios da 

imprensa nacional, apresentou!se “As Cinco Vogais”, de 

Romeu Correia, encenada pelo aluno Alexandre Passos, “O 

Homem de Flor na Boca”, de Luigi Pirandello e “Se eu 

soubera escrever”, de Duarte Lima. 

 A secção ficou sem professor no início de Fevereiro 

de 1957. Logo de seguida, por contactos de Ginestal 

Machado, João de Freitas Branco indicou o nome de 

Humberto d´Ávila. Este professor es

d ção de dia 27 de Fevereiro, estabelecendo!se desde 

logo o seu compromisso duas vezes por semana a Santarém, 

com uma remuneração de mil escudos. “Sisifido e a Morte”, 

de Roberto Merle, a sua primeira encenação, apresentou!se 

no mês seguinte. “O Príncipe das Mãos vazias”, de Adolfo 

Simões Müller, dirigida por si, serviu para preencher a 

terceira parte de uma Tarde Infantil, promovida pelo Círculo 

Cultural, no Teatro Rosa Damasceno, teria constituído uma 

agradável surpresa, pois contou com a representação de duas 

dezenas de crianças do Coral Infantil, a interpretação de uma 

dança com o tema de uma canção de Joel , coreografada por 

Wanda Ribeiro da Silva e arranjos de cena de Vítor Faria e 

Quintino Duarte; o acompanhamento musical estava a cargo 

de “um pequeno grupo de elementos da Orquestra Típica 

Scalabitana e da Banda dos Bombeiros de Santarém359. 

 Com Humberto d´Ávila, deixou!se a denominação de 

Iniciação Teatral Actor Taborda e assumiu!se como Secção de 

Teatro, “Teatro Experimental Scalabitano”360. Este encenador 

trouxe consigo as características de um teatro portugu

359
 Cf. “Tarde Infantil, 30 de Junho de 1957”  in Programas Dispersos 



compa

 d r s

e o ro

as e Florindo Custódio, manteve o Curso de 

stituiu um grupo de Teatro de 

nsaio, 

 

“Secção de 

o

 

Filatélica de Motivos Cristãos, entre 4 e 11 de Maio, na Igreja 

a nhou a esperança da renovação e de actualização: 

“Nestes dois pontos, a cultura artística e o aperfeiçoamento 

social, se contém o que deve ser a acção do teatro 

experimental, como o entendo. E, porque toda a cultura para 

ser viva tem e se moderna, assim teremo  o amadorismo 

teatral como agent  dinâmico e p pularizador do teat  do 

seu tempo”361. 

 XXXXXXXXXXXXXXPROGRAMA 

 Em meados de 1959, com a saída de Humberto 

d´Ávila, tomou o lugar de director artístico Carlos Augusto 

Mendes Júnior, o mais destacado aluno do professor Carlos 

Sousa. A secção de teatro, tendo como dirigentes José Carlos 

de Oliveira Soll

Arte de Dizer e de Teatro, e con

E com a participação de vinte e quatro intérpretes, 

levando à cena: “O Beijo do Infante”, de D. João da Câmara, 

“A Fera Amansada”, de William Shakespeare, “O Auto do 

Bom Pastor”, de António Couto Viana, “À Sesta”, de Faustino 

dos Reis Sousa e “Uma Anedota”, de Marcelino Mesquita. 

Neste ano, o grupo de Teatro de Ensaio editou!se os 

Apontamentos de Arte e Dizer, do professor Carlos de Sousa, 

imprimido nas oficinas gráficas do Jornal do Ribatejo. 

                XXXXXXXXXXXXXXXXX Publicação capa 

 “Atendendo a que a Numismática, a Filatelia e o Ex!

librismo são modalidades do coleccionismo intimamente 

ligadas à Cultura e à Arte, tendo como acessórios a Bibliofilia, 

a Heráldica, a Etnografia, a História, a Geografia e tantas 

actividades da cultura humana, […] criou o Círculo Cultural

Scalabitano a secção Numifilatelex…”, 

Numismática, Filatelia e Ex!librismo”, na reunião da direcção 

de 31 de Janeiro de 1955, onde foi exposto o 

“Regulamento”362 pelo vogal responsável José Carlos de 

Oliveira Sollas. Chegou a ter um Boletim, noticiado no Correio 

do Ribatejo de 5 de Janeiro de 1956.  

 A colab ração com outros coleccionadores tornou 

intensa a sua actividade. Entretanto, organizou igualmente 

exposições, por exemplo na III Feira do Ribatejo, 1956, com 

um pavilhão próprio. Esta secção levou a cabo a 1.ª Exposição 

l”.  

vedo, herdada do 

lube L

ino e Sousa da 

outros 

 mantin

   

 

ssante conferência sobre “Alimentação 

reventiva e Curativa”, proferida pelo Dr. José de Castro 

emento do naturismo mundial, no dia 5 de 

aio de 1957365. Mário Ventura Henriques, dois dias antes 

i orad

360
 Circular n.º 9, 15 de Outubro de 1957. 

361
  Jornal do Ribatejo, 27!3!58, p. 5. 

362
 “Numifilatelex ! Regulamento” in CCS, Regulamentos, [1954!1957]. 

da Graça, depois de conversações tidas com a União 

Português de Filatelia Cristã “S. Gabrie

 No ano seguinte, começou o ano com uma exposição 

filatélica, também de motivos religiosos, antecedida de uma 

conferência de António da Silva Peralta, sobre “A Arte 

dominando o Homem – A Filatelia como Arte no Apostolado 

Cristão”. Em Março, dia 25, eram expostos um conjunto de 

70 quadros de selos de Penna Monteiro. 

 A Biblioteca Guilherme de Aze

C iterário Guilherme de Azevedo, prosseguiu a sua 

actividade, dirigida por Vasco Duarte e Amílcar Soares Costa, 

vogais da direcção, nomeados na primeira reunião da 

primeira direcção eleita para o triénio de 1955 a 1957. 

 Em reunião de 13 de Novembro de 1957, a direcção 

encarregou o associado João Aqu

responsabilidade do lugar de bibliotecário363.  

A biblioteca da Aliança Francesa ficou à guarda do 

Círculo Cultural, no mesmo ano364, visto que este organismo 

se sedeou no seu espaço. Neste ano, procederam!se a 

remodelações, adquiriram!se livros, encadernaram!se 

e ha!se a requisição de livros para leitura ao domicílio, 

pelos sócios. No ano seguinte, referiu!se a conclusão de um 

catálogo, fruto da reorganização anterior. 

O espólio de livros enriqueceu!se, ainda, com a 

oferta da biblioteca particular do professor de teatro Carlos 

de Sousa, em 1961, tendo sido mandada construir uma 

estante, para tal fim. 

 

Conferências 

 

 Além da conferência de Armando Leça, sob o tema 

“Música da Nossa Terra, no dia 15 de Março de 1957, por 

ocasião da visita do Ministro da Educação, ainda nesse ano, 

realizou!se uma intere

P

“destacado el

M

fo or de uma conferência ! “Santarém na Evolução da 

Arte Portuguesa” – onde utilizou um conjunto de diapositivos 

363
 Acta n.º 43, de 3!11!57. 

365
 O Século, 4 de Maio de 1957 

364
 Acta n.º 58, de 19!7!58. 



 dos Trovadores”. Bernardo Santareno, ou 

seja, An

a um Teatro Português 

Modern

tuados da oposição ao regime. 

 , visitas anuais, 

encontr

scais, tornou!se 

 Auspicioso ! o período de 1955 a 1959 

 seus 

irigentes artísticos, possibilitados por um conjunto de bons 

patrocin nestal 

Machad foi determinante devido à constante ausência do 

presiden

que marcaram o ano de 1955.  

o do prestígio desta associação.  

 

os prémios atribuídos pelo 

semaná F ,

 em Julho, pelo 

eu importante

rfeão Scalabitano, a Orquestra Típica 

Scalabita

 

um dele

ilustrativos dos monumentos de Santarém, da autoria de 

Eduardo Gageiro.  

Uma única conferência foi realizada no dia 11 de 

Março 1958, por Luís Francisco Rebelo, sobre “Tendências 

Actuais do Teatro Contemporâneo”. 

Com a colaboração da Aliança Francesa, no dia 16 de 

Janeiro de 1959, Armand Lunel proferiu uma conferência 

sobre “A Provença

tónio Martinho do Rosário, dramaturgo e poeta, 

pronunciou uma conferência, no dia 16 de Novembro de 

1959 sobre “Caminhos Possíveis par

o – Teatro de Amadores”, no Círculo Cultural 

Scalabitano.  

7!10!60 Urbano Tavares Rodrigues 

Facilmente se apercebe que as conferências 

prosseguiam sob a influência de Ginestal Machado, pois os 

nomes de Mário Ventura Henriques, Luís Francisco Rebelo, 

Bernardo Santareno, Urbano Tavares Rodrigues, foram 

nomes concei

Outras actividades, saraus anuais

os desportivos, jantares de confraternização e 

homenagens. 

19 de Junho de 1955, Dia do Orfeonista 

 Excursão a Torres Vedras (8 de Dezembro de1955); 

12 de Agosto de 1956, visita oficial a Ca

madrinha a filha do Secretário Nacional da Informação. 

 

Futuro

  

A consagração do Círculo Cultural resultou de um 

trabalho minucioso, competente, eficaz e dedicado de todos 

os elementos que constituíam a direcção, as secções e

d

adores. A força congregadora de Manuel Gi

o 

te Artur Proença Duarte, para o sucesso desta 

associação. 

Este período de crescimento do Círculo Cultural 

Scalabitano teve reflexos na grande multiplicidade de novas 

secções e actividades, conforme se relatou anteriormente, 

O ano de 1956 ficou marcado por vários 

acontecimentos que levarão à consagração desta associação 

e ao aument

Assim, além do grande espectáculo na 100.º 

concerto radiofónico, em Janeiro, além da grande visibilidade 

do primeiro concurso para crianças, após uma sessão de 

cinema infantil e os primeir

rio esta, na festa dos Ídolos  à Orquestra Típica e à 

intérprete Dilma Melo, em Outubro, a direcção recebeu um 

diploma da Comissão Organizadora da Feira,

s  contributo para o sucesso da Feira do 

Ribatejo e, ressalte!se ainda, a atribuição da Medalha de 

Ouro da Cidade, pela Câmara Municipal de Santarém, no dia 

3 de Outubro desse ano, por proposta do vereador Caetano 

Marques dos Santos. 

Guardou!se, na memória de muitos, o dia 12 de 

Agosto do mesmo ano, aquando da visita do Círculo Cultural 

Scalabitano à vila de Cascais, por iniciativa dos Bombeiros 

Voluntários que comemoravam o 70.º aniversário, onde se 

exibiram a Banda dos Bombeiros de Santarém, os ranchos de 

Pescadores do Tejo e de Campinos do Vale de Santarém; e as 

secções do CCS, o O

na e o Grupo Infantil Scalabitano de Dança Regional. 

Esta visita foi amplamente divulgada pelos jornais nacionais.  

   “Para se avaliar do intenso movimento que na 

passada época [1955/56] esta organização desenvolveu, 

bastará citar o número das suas realizações: 10 concertos 

radiofónicos pelo Orfeão; 13 concertos pela Orquestra Típica; 

4 conferências; 3 recitais de música em que colaboraram 

concertistas nacionais e estrangeiros; 3 festas pelo Coral 

Infantil; 4 sessões de cinema; 3 espectáculos de teatro, sendo

s realizado pelo notável actor brasileiro Rodolfo 

Mayer; 1 festa organizada pelos orfeonistas e o sarau anual 

onde participaram o Orfeão, a Orquestra Típica e a secção de 

teatro”366.  

Por ocasião da cerimónia de inauguração da Escola 

Industrial e Comercial de Santarém, no dia 15 de Março [dia 

de aniversário da “Reconquista de Santarém aos Mouros”] de 

1957, o Ministro da Educação, Professor Leite Pinto, visitou o 

Círculo Cultural numa altura em que se formulara um pedido 



 já um ano no Ministério. Montou!se nessa noite, 

uma op

  

Diário das Sessões da 

Assemb

1 s

P Á a l,

de subsídio e faltava ainda a aprovação dos Estatutos, que 

demoravam

eração de charme, apresentando!se um festival 

folclórico com a actuação do Orfeão Scalabitano e Orquestra 

Típica, seguida de uma conferência por Armando Leça sob o 

tema “Música da Nossa Terra”367. 

 Mais, tarde, recebeu!se o tão desejado subsídio do 

Ministro da Educação no valor de dez mil escudos e, em 

Novembro, um da Fundação Gulbenkian, no valor de trinta e 

cinco mil escudos, que proporcionou a compra de material 

didáctico!pedagógico, instrumentos para a Orquestra Típica e 

ainda duas bolsas de estudo para a frequência de duas das 

melhores alunas da dança clássica.

Como reflexo da acção de Ginestal Machado, o Dia 

da Raça, dia 10 de Junho de 1957, comemorou!se em 

Santarém, seguindo exactamente um programa sugerido por 

ele, publicado no Diário de Notícias, dia 4 de Maio de 1957, 

com certeza sob a influência deste grande movimento que se 

reflectiu na imprensa nacional, internacional. O Círculo 

Cultural estava “em alta”, no 

leia Nacional, de 19 de Março de 1957, transcreveu!

se uma intervenção de Carlos Borges, o deputado da Nação, o 

mais antigo pelo Círculo de Santarém, falando da 

demonstração da vitalidade e beleza de Santarém e das suas 

gentes aquando da visita do Ministro da Educação ao Círculo 

Cultural Scalabitano. Também no Brasil, a Folha do Povo, da 

Cidade de Ubá, Minas, de dia 1  de Maio, ob o título 

“Círculo Cultural Scalabitano” se reafirmou a importante 

aproximação luso!brasileira, marcada pela romagem nacional 

ao túmulo de edro lvares C bra  uma iniciativa do Diário 

de Notícias. No dia 10 de Junho, as comemorações 

realizaram!se de acordo com as sugestões do vice!presidente 

do Círculo: às 16h, realizou!se uma romagem ao túmulo do 

descobridor do Brasil e, à noite, no adro da Igreja do 

Seminário, um concerto de música sacra pela Orquestra de 

Câmara da Emissora Nacional e o Orfeão Scalabitano. 

 Para culminar a sua consagração, o Círculo Cultural 

Scalabitano recebeu o diploma do grau de Oficialato da 

“Ordem da Instrução Pública”, da Presidência da República, 

ambém 

 Piano, 

pelos al

ar uma rede de solidariedade que facilitava os 

ontacto

 

al da sua candidatura 

ncontr

Manuel Ginestal Machado, Eduardo Figueiredo, Manuel 

366
 Programa Oficial da III Feira do Ribatejo, dir. de António Cacho, Santarém, 

Comissão Organizadora, 1956, [s.p.]. 
367

 Cf. Acta n.º 32, de 27!2!57. 

sob proposta do Ministro da Educação, em Julho do mesmo 

ano de 1957, ainda consequência da sua visita a Santarém, 

“considerando os relevantes serviços que vem prestando à 

causa da cultura popular”368. Os Estatutos foram t

aprovados, logo de seguida, em 26 de Junho de 1958. 

Os programas dedicados às crianças voltam a estar 

em foco. Todos os directores artísticos colaboravam para 

criar um ambiente propiciador ao gosto pelas diversas artes, 

conseguindo, certamente, motivar muitas crianças e jovens. 

Em 30 de Junho de 1957, no teatro Rosa Damasceno, 

organizou!se uma Tarde Infantil, composta de três partes: a 

primeira foi preenchida pelo Coral Infantil e Recital de

unos de Joel Canhão; a segunda, apresentou!se a 

classe de dança clássica, com “Cenas Infantis”, da professora 

Wanda Ribeiro da Silva; na terceira parte, representou!se a 

peça “O Príncipe das Mãos Vazias”, encenada por Humberto 

d´Ávila. 

 O Orfeão Scalabitano contava com um conjunto de 

Madrinhas, ou seja, “gentis senhoras” de destacadas 

virtudes, eleitas pela direcção em cada localidade por onde 

passavam, as fitas colocadas no estandarte, infelizmente 

desaparecido era a demonstração simbólica desse contrato 

de ajuda. Os nomes escolhidos eram certamente importantes 

para cri

c s e os subsídios. Aliás, realce!se assim, a homenagem 

às Madrinhas, no dia 17 de Maio, na qual se ofertou 

simbolicamente a Medalha de Ouro da Cidade, atribuída o 

ano anterior e a presença do CCS nas festas de 66.º 

aniversário do Ateneu Vilafranquense, encerrando!as no dia 

14 de Junho, em Vila Franca de Xira. 

 No final do ano, o Círculo Cultural assumiu!se como 

patrocinador da pintura portuguesa tendo apreciado e 

adquirido um quadro “Margens do Caia – Campo Maior”, de 

Francisco Tomás Borga, pela importância de 500 escudos369. 

 A candidatura do general Humberto Delgado, em 

1958, voltou a animar as hostes oposicionistas e os antigos 

republicanos. Na Comissão Distrit

e avam!se nomes da elite esclarecida escalabitana, 

também dirigentes e sócios activos do Círculo Cultural: 

368
Cf. Primeiro de Janeiro, 10!7!57.  



 

 se aproximar e 

ue se li

evia José Carlos de 

Oliveira 

resa d´Almeida e Luís França e, outro da 

responsabilidade do Círculo, pelo Trio Mozart, com os 

Lopes Branquinho, Custódio Branquinho dos Santos, Carlos 

de Oliveira e Sousa, Joaquim Santos Martinho, Joaquim

Martinho do Rosário370
 (?), Eurico Ferreira, anteriormente 

dirigente do Grémio Literário Guilherme de Azevedo e 

Hermínio Paciência. Os dois últimos destacaram!se por terem 

exercido funções na Comissão Nacional371. 

 O crescendo da campanha e a esperança posta na 

liberdade e na democracia, poderá ter sido responsável pelo 

risco contido no discurso de Ginestal Machado, no dia 20 de 

Março de 1958, quando afirmou em entrevista dada ao Jornal 

do Ribatejo: “Todos os homens têm direito à cultura…”. 

Expressava, nesta afirmação, os anseios democráticos de 

muitos. Nele se verificou, aqui, a ausência do discurso 

estadonovista, do qual tantas vezes teve de

q mitava aos valores da “cultura popular”, esvaziado de 

qualquer intenção de envolver o povo. 

A direcção eleita para o triénio de 1958 a 1960, 

prosseguiu a acção dedicada e empenhada. Esta beneficiou 

da fundação de um novo jornal, em Santarém, de conteúdo 

marcadamente cultural ! Jornal do Ribatejo ! , cujo número 1 

saiu no dia 6 de Março de 1958372. Era seu director Francisco 

Nunes Melro e seus colaboradores, nomes ligados à direcção 

e secções do Círculo Cultural: Luís Eugénio Ferreira ocupava a 

direcção literária; sobre coleccionismo escr

Sollas; sobre teatro, escreviam Florindo Custódio e 

Carlos Oliveira373; Joel Canhão tinha uma coluna dedicada à 

crítica musical e Alves Castela dedicava!se à divulgação do 

cinema.  

Neste ano (1958), o Orfeão realizou 10 concertos 

radiofónicos, um para o Rádio Clube do Norte, outro pela 

Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, os restantes para a Emissora 

Nacional; 3 concertos organizados com a colaboração da 

Aliança Francesa, por Nell Gotkowski, violinista, Gilles 

Boizard, pianista e Michel Debost, flautista, da Juventude 

Musical Portuguesa, pelos cantores João Rosa, Helena Barros, 

Maria Te

372

cantores

  p

perimental Scalabitano”, de Humberto 

d´Ávila; 

 

 conflito

369
 Acta n.º 45, 30!12!57. 

370
 Pai do escritor e dramaturgo de relevo nacional, Bernardo Santareno. 

371
 Cf. Pais, José João Marques, “Gente de Outro Ver”.Actividade Política em 

Alpiarça desde as Invasões Francesas até Abril de 1974, Alpiarça, Edição de 

Autor, 2005, p. 436. 
 Este jornal, tomou o nome de Notícias do Ribatejo, no dia 13 de Setembro 

r. de 1962, com o mesmo directo

 Lee Meredith, John Yard e Joseph Collins; 3 

concertos pela Orquestra Típica, em Almeirim, Alcácer do Sal 

e escola Prática de Engenharia de Tancos; 1 conferência por 

Luís Francisco Rebelo “Tendências Actuais do Teatro 

Contemporâneo” (11!3); 1 sessão de cinema, de homenagem 

a Charles Chaplin (26!4); 1 visita oficial a Torres Vedras (18!5) 

e 1 Sarau Anual, com a participação do Orfeão da Orquestra e 

da secção de Teatro; recital de poesia com Margarida Lo es 

de Almeida (21!5); um Festival Infantil no qual tomaram parte 

o Coral Infantil, os alunos dos cursos de bandolim, de Dança 

Clássica e Dança Regional e secção de teatro infantil (15!6); 

uma Tarde Infantil pela Fundação Musical dos Amigos das 

Crianças (12!1), um baile (27!12) e uma Tarde Infantil 

Carnavalesca (16!2). 

O número um, do Boletim do Círculo Cultural 

Scalabitano, saiu em Junho desse ano, sob a direcção de 

Manuel Pereira de Carvalho e com as seguintes colaborações: 

“O Caminho do Futuro”, de Artur Poença Duarte, presidente 

da direcção; “A Propósito de Bibliotecas”, de Luís Eugénio 

Ferreira, professor delegado da Aliança Francesa, colaborava 

com a Biblioteca, a Numifilatelex e outras actividades da 

direcção; “Interrogação mas presença”, de Joel Canhão; 

“Futuro do Teatro Ex

um artigo de opinião sobre as relações luso!

brasileiras, “Intencionalidade”, de Virgílio Arruda que era o 

presidente da Mesa da Assembleia Geral; uma coluna 

dedicada ao coleccionismo e outra à actividade do Círculo. 

Um dos momentos de relevo de 1958, foi a 

conferência de Luís Francisco Rebelo, no dia 11 de Março, 

que representou uma acção de oposição ao regime, servindo 

igualmente a consolidação da ideia de importância 

subjacente à actividade do teatro, influenciando com certeza 

Oliveira Sollas quando, no mesmo ano, afirmava a 

importância do teatro na sociedade portuguesa e a 

necessidade da descentralização do teatro para os municípios 

criando os teatros municipais374. 

Em Outubro, iniciaram!se aulas de inglês que não 

foram bem sucedidas devido à incompatibilidade existente 

no uso das instalações pelos professores de francês e inglês. 

Nesta dificuldade ressalte!se o  entre Ginestal 

373
 José Carlos Oliveir  Sollas.  a



e

ava que os dois professores 

eviam 

Palácio da Música, quando se 

consegu

 pólo cultural 

que rec

Machado que defendia os direitos da Aliança Francesa por t r 

mobilado a sala, fornecido os livros e conceder uma verba 

para tal e Joaquim Jacob consider

d ter tratamento igual375. As aulas de Inglês, dirigidas 

pelo professor António Vilela Figueiró, não resistiram ao 

tempo e, em Outubro de 1961, deixaram de integrar os 

planos de trabalho do Círculo Cultural, enquanto a Aliança 

Francesa se manteve durante muitos anos. No mesmo mês, 

as inscrições para as aulas de dança clássica estiveram 

abertas, também, para rapazes. Este facto merece atenção. 

Relembre!se que a prática da dança clássica pelos homens, 

tinha sido proibida em Portugal, até 1950376. Ter em 

Santarém, uma classe de rapazes foi um enorme passo para a 

formação de novas mentalidades. Os resultados foram pouco 

satisfatórios nesse ano, mas a intenção de desenvolvimento 

artístico, da professora e do Círculo, fez quebrar barreiras e 

preconceitos arreigados na sociedade portuguesa, vai ter os 

seus reflexos na abertura de uma classe de rapazes no ano de 

1959 que irão participar na Festa Infantil de 1960, onde 

actuaram o Orfeão Scalabitano, uma Pequena Orquestra de 

Bandolins, o teatro infantil. 

Em Dezembro, criou!se um curso de canto dirigido 

pela professora Maria Bernardette Vaz de Azevedo Dias, 

possuía o diploma do Curso Superior de Canto do 

Conservatório Nacional, professora de Canto Coral no Liceu 

Nacional e na Escola Industrial e Comercial377.  

O ano de 1959 iniciou!se de forma esperançosa, 

reanimando!se a ideia de 

iu um apoio substancial para a sua construção da 

parte da Fundação Calouste Gulbenkian, considerado de 

enorme importância para o desenvolvimento artístico e 

cultural de Santarém, bem como para o desenvolvimento do 

Turismo. Almejava!se um lugar de honra, um

ebesse artistas nacionais e estrangeiros; almejava!se 

colocar Santarém na rota da cultura europeia: “Esperamos, 

pois, que tudo seja levado a bom termo e que em breve 

Santarém – a capital do gótico – possa ser também a Capital 

ças a frequentar as aulas de solfejo, violino, 

bandolim

 por 

Armand
374

 Plateia, Lisboa, 1!10!58. 
375

 Acta n.º 66, 26!1!59. 
376

 Essa regra foi quebrada pela professora Margarida Abreu que apresentou 

em Santarém, o seu Curso de Iniciação Coreográfica, pela iniciativa de 

Ginestal Machado, no princípio da década de Cinquenta.  
377

 Circular n.º 12, 12 de Dezembro de 1958. 

da Cultura, com o que virá a lucrar muito, o turismo da 

cidade…”378.  

Em 1959, no Orfeão o número de orfeonistas desceu 

de 82 para 45, efectuou dez concertos radiofónicos, ao longo 

dos quais executou 63 peças corais, sendo treze em primeira 

audição; o mesmo aconteceu com o Coral Infantil, de 31 

elementos passou a dezasseis, mantendo!se ou aumentando 

o número de crian

 e ainda com 14 pequenos actores no teatro infantil; 

o cinema deixou de ser uma secção forte e só realizou duas 

sessões de formato reduzido, uma com o apoio da embaixada 

do Estados Unidos da América, outra com o apoio da 

embaixada de França; a Orquestra Típica teve uma grande 

actividade com a actuação em sete festivais e quatro Serões 

para Trabalhadores, em colaboração com a FNAT e a 

Emissora Nacional, que tiveram lugar em Lisboa, Santarém, 

Covilhã, Coruche, Montijo, Rio Maior e Pataias. A secção de 

teatro, com a saída de Humberto d´Ávila, voltou a designar!se 

“Iniciação Teatral Actor Taborda”, manteve!se o Curso de 

Arte de Dizer e de Teatro, com a participação de vinte e 

quatro intérpretes, o qual foi dirigido por Carlos Augusto 

Mendes Júnior, um antigo e destacado aluno de Carlos de 

Sousa, levaram à cena: “O Beijo do Infante”, de D. João da 

Câmara, “A Fera Amansada”, de William Shakespeare, “O 

Auto do Bom Pastor”, de António Couto Viana, “À Sesta”, de 

Faustino dos Reis Sousa e “Uma Anedota”, de Marcelino 

Mesquita. A Biblioteca Guilherme de Azevedo, adquiriu vinte 

e cinco obras e procedeu à encadernação de algumas já 

existentes. A Numifilatelex, apesar de uma acção considerada 

“limitada” pelos próprios, manteve um grande fluxo de 

correspondência com secções congéneres no mundo inteiro e 

o seu património continuou a aumentar com as ofertas. 

Neste ano, evidenciaram!se as colaborações com a 

Aliança Francesa e com a Embaixada dos Estados Unidos. 

Em conjunto com a primeira instituição, apresentaram!se um 

recital de música, no dia 21 de Janeiro, com as artistas Marie!

Thérèse Challey, na violeta e Nicole Rolet de Castele, ao 

piano e, no dia 16 de Janeiro, uma conferência proferida

 Lunel, sobre “A Provença dos Trovadores”. Com a 

embaixada dos Estados Unidos da América organizou!se uma 

378
 Jornal do Ribatejo, 5!3!59, p. 1. 



 

l do Ribatejo), organizada por José Carlos 

Oliveira 

r N a

  o a C

grupo referia!se à aposta em teatro contemporâneo, à revelia 

sessão de cinema e uma exposição de maior envergadura – 

“50 Anos de Pintura Norte Americana” –, que consistiu em 

“40 cópias de famosos óleos e aguarelas […] Desde o realismo 

do velho George Luks, ao abstraccionismo dos actuais Jackon 

Pollack e George Constant…”. A dificuldade de acesso à 

cultura e à arte era tão difícil, ou inexistente, que esta 

exposição foi considerada “um acontecimento invulgar no 

nosso meio”379. E, não se pense que esta relação com os 

Estados Unidos da América era casuística. Esta embaixada, 

viria a acolher Humberto Delgado quando este foi 

encurralado pelo regime salazarista e, em Santarém, Ginestal 

Machado fora, no ano transacto, um dos membros da sua 

comissão distrital.  

O teatro dava mostras do investimento feito, 

anteriormente desde a criação da Academia de Música e 

Teatro, com o Curso de Arte e Dizer, dirigido pelo professor 

Carlos de Sousa, desde 1950. Carlos Mendes foi um desses 

alunos brilhantes e queridos de todos no CCS, a homenagem 

em14!5!1959 (jorna

Sollas, homem da direcção, contou com a 

colaboração dos antigos e dos jovens actores amadores de 

teatro de Santarém. Dos mais antigos, estavam presentes o 

professor Carlos de Sousa, o encenador Guilherme Monteiro 

Pereira do antigo grupo do Teatro Taborda/ Clube Literário 

Guilherme de Azevedo e dos mais jovens, ex!alunos do 

professo , Florindo Custódio, uno Neto de Almeida, s 

alunas Fernanda de Figueiredo e Helena Monteiro, os actuais 

alunos José Ramos380, o académico João Ventura 

Fernandes381, o estudante de técnica agrícola Rui de 

Carvalho382
 e o mais jovem de todos, “Carlitos” de Oliveira383. 

O entusiasmo projectou!se durante todo o ano e, os 

Apontamentos de Arte e Dizer, do professor Carlos de Sousa 

acabaram por ser editados, em 1959, pelo grupo “Teatro de 

Ensaio”, entre eles se c nt va com Florindo ustódio, 

imprimido nas oficinas gráficas do Jornal do Ribatejo, com 

uma edição de 50 volumes, mas reproduzidos 

indefinidamente pelos alunos de teatro. Em entrevista, este 

re e n o d

 no 

Círculo o  

José Ramos que 

“denoto

379
Correio do Ribatejo, 25!7!59, p. 2.  

380
Hoje reformado bancário, encenador do Veto Teatro Oficina.  

381
 Hoje dirigente da Confederação dos Agricultores Portugueses. 

382
 Hoje escritor, autor de “Venham lá Visitar Pastores”, Círculo de Leitores, 
98. Cf Jornal do Ribatejo, 14!5!59.  19

de todas as indicações da censura. A secção de teatro, sob 

proposta de António Cacho, abraçou a ideia de criar um 

grupo de Jograis, destinado à divulgação da poesia. 

Mereceu relevo, a conferência de Bernardo 

Santa no, ou s ja, A tóni  Martinho o Rosário, natural de 

Santarém e, considerado desde logo, como um dos nomes de 

referência do teatro contemporâneo português, dramaturgo 

e poeta, vigiado e perseguido pelo regime384, realizou uma 

disputada conferência385 sobre “Caminhos Possíveis para um 

Teatro Português Moderno – Teatro de Amadores”,

Cultural Scalabitan , no dia 16 de Novembro386, 

antecedido pela apresentação do poema “Mar” de Fernando 

Pessoa, cantado pelo Orfeão Scalabitano.  

O espectáculo de encerramento da VI Feira do 

Ribatejo, organizado exclusivamente pelo Círculo Cultural 

Scalabitano, que constituiu um marco memorável, em grande 

parte devido à magistral criatividade de Joaquim Luís Gomes. 

A secção de teatro, dirigida por Carlos Mendes representou a 

peça regionalista de Faustino Reis Sousa, “À Sesta”, onde 

participou Nuno Neto de Almeida e 

u progressos no Gafanhoto”387, o Orfeão Scalabitano 

apresentou!se com uma segurança e harmonia notáveis” sob 

a direcção de Joel Canhão e a Orquestra Típica, regida pelo 

maestro Joaquim Luís Gomes executaram “Pampilho ao 

Alto”, de J. Luís Gomes, “Azeitona Miudinha”, de Casimiro 

Silva, entre outras. O momento alto do festival aconteceu 

quando o Orfeão e a Orquestra Típica “interpretaram a 

Apoteose Final, intitulada «Ronda Ribatejana», com música 

do maestro Joaquim Luís Gomes e letra de António de Sousa 

Freitas. A abrir esta apoteose José Luís Nazaré Barbosa 

declamou com calor e intenção apropriadas um poema da 

sua autoria [“Ode ao Ribatejo”] que o público sublinhou com 

intensos aplausos”388. 

O conflito interno causado por alguns orfeonistas, foi 

motivado por animosidades amorosas que não se podiam 

admitir no Círculo Cultural Scalabitano, pois vivia!se numa 

sociedade fechada, de preconceitos arreigados, numa 

383
 Carlos Oliveira, Chona, para os amigos, director de O Teatrinho. 

384
 Consulte!se: catálogo da “Exposição Bio!bibliográfica de Bernardo 

Tempo em que se Disputavam 

Santareno”, Santarém, Novembro, 2005. 
385

 Consulte!se: Lopes, Teresa, “No 

Conferencistas…” in Correio do Ribatejo, 29!10!2004. 
386

 Jornal do Ribatejo, 19!11!59, pp. 1e 6. 
387

 Jornal do Ribatejo, 18!6!59, p. 1. 



pendência e liberdade. Para poderem 

sair de 

 

r!se: “Espera!se que o SNI e a Fundação Gulbenkian 

voltem 

estígio e qualidade da instituição e reafirmar 

Santarém

tos de vanguarda, continuou a 

os gerentes para o 

iénio de 1955 a 1957, no dia 27 de Dezembro de 1954, 

maram posse dos seus cargos, no dia 3 de Janeiro de 

955391. 

sociedade onde cada vez mais as mulheres eram impedidas 

da sua autonomia, inde

casa e participarem no grupo coral ou no teatro, a 

direcção devia assumir o compromisso de proteger a sua 

honra e a dos seus pais. Esse conflito levou à expulsão dos 

orfeonistas implicados e provocou a primeira dissidência com 

a organização do Coral do Ribatejo, apresentando!se este, 

pela primeira vez, no Ginásio do Seminário, no dia 26 de Maio 

de 1959. 

Apesar de nunca se ter perdido totalmente a 

dinâmica associativa, considerou!se o ano de 1959 o culminar 

de uma época áurea com o relançamento da ideia de Palácio 

da Música. A direcção deu conta de um desequilíbrio 

financeiro, pensando que os subsídios pedidos iriam 

concretiza

a interessar!se, esta época, pelas actividades do 

Círculo”389.  

A actividade de 1959 teve um ritmo elevado, mas no 

final do ano as contas já davam mostras de uma despesa 

maior do que a receita390. 

 A conjunção de diversas vontades díspares, ou seja, 

separadas ideologicamente, mas irmanadas no objectivo de 

afirmar o pr

, no panorama nacional, pela cultura, aceitando por 

um lado, integrar o espírito da “cultura popular” e por outro, 

acompanhar os movimen

proporcionar um desenvolvimento espantoso das actividades 

do Círculo Cultural Scalabitano, mesmo quando se estava 

perante uma das maiores crises internas. 

  

 

 

2.1.3.2. A Questão dos Estatutos. 

 

Depois de eleitos os novos corp

tr

to

1

58, p. 1. 
bitano, Relatório e Contas da Gerência de 1958 ! 

 Gerentes…” in Círculo Cultural Scalabitano, 

 aconselhara (Acta n.º 10, 

de 2!11! )  a elaboração de novos Estatutos. O seu 

projecto

 Março de 1955, devido a ameaça de proibição 

das acti

 enviou

us estatutos aprovados. O que acontecia era que 

a entid

 

devolver

6 de Fevereiro de 1958”392 e o livro de Actas 

deu con

,

 

[dia de

a situação do Círculo, a sua vida associativa, a sua obra 

388
 Idem, Ibidem. 

389
 O Século, 9!11!

390
 Cf. Círculo Cultural Scala

1959, 25 de Abril de 1960. 
391

 “Acta de Posse dos Corpos

A Comissão Administrativa

54

 foi apreciado e aprovado na reunião de 13 de 

Dezembro e levados a Assembleia Geral de dia 15 de 

Dezembro. 

Em

vidades do Círculo, a direcção reuniu os documentos 

necessários e !os ao Ministério da Educação Nacional. 

Sabemos que o Estado pretendia inviabilizar as 

associações de produzirem qualquer actividade por não 

verem os se

ade tutelar pretendia normalizar os estatutos de 

forma a inviabilizar o distanciamento ideológico e impedindo 

o associativismo livre. Assim, a comissão de análise podia

 os estatutos, aconselhando a alterar os artigos que 

punham em causa o totalitarismo de acordo com o que 

estipulavam.  

Se os estatutos fossem aprovados de imediato, 

podia!se pensar que Artur Proença Duarte teria exercido esse 

papel de imposição ideológica, garantindo a autorização para 

a constituição do Círculo Cultural. Mas isso não aconteceu, os 

estatutos foram somente “aprovados por Despacho 

Ministerial de 

ta de alguma divergência. Logo em 11 de Maio de 

1955, Ginestal Machado dava conta que o Círculo foi proibido 

de realizar quaisquer actividades na sede, até que se 

legalizasse “a situação como colectividade cultural”393.  

Entretanto  em 1956, foi concedida ao CCS, em 

reunião de Câmara Municipal de 3 de Outubro, sob proposta 

do vereador Caetano Marques dos Santos, a Medalha de 

Ouro. Um ano depois por ocasião da cerimónia de 

inauguração da Escola Industrial e Comercial de Santarém, o 

Ministro da Educação visitou o Círculo no dia 15 de Março

 aniversário da “Reconquista de Santarém aos 

Mouros”] a propósito do que se anotou em Acta n.º 33, de 14 

de Março de 1957: “Foi lida e apreciada a representação a 

entregar ao senhor Ministro da Educação Nacional, expondo 

Livro de Actas da Direcção, 29 de Julho de 1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. 
 C.C.S. do

392
 Círculo Cultural Scalabitano, Estatutos, aprovados por Despacho 

nisterial de 6 de Fevereiro de 1958.  Mi
393

 Círculo Cultural Scalabitano, Livro de Actas da Direcção, 29 de Julho de 



a s

 os  ou ad pa

os”397. Repare!se que “colectividade” foi uma palavra, 

imposta

r

cultural e artística, apontando os meios precisos para mais 

expansão dessa obra e solicitando!os como 

imprescindíveis”394. Nesta ocasião, pediam poios, ma  os 

estatutos não tinham sido aprovados. Além de um subsídio 

concedido de seguida, por influência do Governador Civil, 

houve mais um compasso de espera de um ano, para se 

receber a informação da aprovação dos Estatutos impondo a 

consignação de um artigo: “os sócios eleitos para os corpos 

gerentes e  eleitos  nome os ra quaisquer funções de 

direcção ou orientação, só podem entrar em exercício, depois 

do Ministério da Educação Nacional ter sancionado a eleição 

ou nomeação”395. Para culminar a sua consagração, o Círculo 

Cultural Scalabitano recebeu o diploma do grau de Oficialato 

da “Ordem da Instrução Pública”, da Presidência da 

República, sob proposta do Ministro da Educação, em Julho 

do mesmo ano de 1957, ainda consequência da sua visita a 

Santarém, “considerando os relevantes serviços que vem 

prestando à causa da cultura popular”396. Os Estatutos foram 

também aprovados, logo de seguida, em 26 de Junho de 

1958. 

Conforme referido anteriormente, apesar de não se 

conhecer a correspondência com o Ministério da Educação, 

os estatutos aprovados demonstram algumas das cedências 

que foram obrigados a introduzir: “O CCS é uma colectividade 

que tem por objectivo a difusão da cultura popular…” e “É 

absolutamente defeso tratar de assuntos políticos e 

religios

 pelo governo e pela ideologia estadonovista, para 

liquidar a palavra “associação”398. Tal como, o conceito de 

“cultura popular”, já analisado, que substituía as palavras 

“instrução e recreio”. A proibição de tratar de assuntos 

políticos e religiosos era um assunto transversal à sociedade 

portuguesa da época, conforme se apreciou ante iormente. 

No entanto, foi permitido a Manuel Ginestal 

Machado continuar a ocupar o cargo de vice!presidente, 

mesmo havendo conhecimento público da sua participação 

em acções da oposição, nomeadamente nas comissões 

2.1.3.3.  

 década de Quarenta e quase 

oncretizada nos anos Sessenta. E, se os apoios das 

I, a 

EN e a FNAT, faziam crer que esse objectivo ia ser 

concreti

, culto, bem relacionado e comprometido 

com as i

 tão ambicionado edifício. Para 

tanto se

91954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do C.C.S.  
394

 Círculo Cultural Scalabitano, Livro de Actas da Direcção, 29 de Julho de 

1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do C.C.S. 
395

 Círculo Cultural Scalabitano, Livro de Actas da Direcção, 29 de Julho de 

 C.C.S. Acta n.º 51. 1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do
Cf. Primeiro de Janeiro, 10!7!57. 

396
 

isterial de 6 de Fevereiro de 1958.  
397

 Estatutos, aprovados por Despacho Min

distritais das candidaturas de Norton de Matos (1949) e de 

Humberto Delgado (1958). 

 

O relançamento da ideia de Palácio da Música  

 

O sucesso das actividades resultara numa grande 

afluência de sócios, o que levantou, novamente, a questão da 

sede. Ideia de Palácio da Música fundada no ano de 1932, 

renovada nos anos finais da

c

instituições estatais, como a Câmara, o Governo Civil, o SN

 

zado, talvez Manuel Ginestal Machado nunca tenha 

tido dúvidas sobre a dificuldade da sua concretização. Afinal, 

um Estado totalitário, apesar do discurso de aproximação às 

associações e ao seu valor, nunca teve intenções de as 

incentivar, nunca teve uma política cultural baseada na 

diversidade e no debate de ideias, e quando isso parecia 

acontecer, por exemplo com a atribuição de subsídios, era na 

medida do necessário para alimentar a esperança e evitar as 

reivindicações.  

Desde a criação da Fundação Calouste Gulbenkian, 

em 1956, renasceu a esperança de Ginestal Machado, pois à 

frente desta instituição, independente do Estado, ficou José 

Azeredo Perdigão, um dos membros da primeira direcção da 

Seara Nova, membro da Comissão Nacional de apoio à 

candidatura do General Norton de Matos, ou seja, um 

homem sensível

deias republicanas.  

A ideia do Palácio da Música voltou a tomar forma 

em 1959: “…o belo sonho de tantos anos, que tão vivos 

anseios tem despertado, vai ter finalmente a sua 

concretização, mediante a oferta feita, há dias, à direcção 

d´aquele organismo pelos administradores da Fundação 

[Calouste Gulbenkian], da verba requerida para custear a sua 

construção nesta cidade, do

 requer, apenas, que seja apresentado o respectivo 

projecto e oferecido o terreno correspondente, em local que 

podia ser na alameda do Presídio”3 9.  

398
 Cf. Melo, Daniel, Salazarismo e Cultura 

399
 Correio do Ribatejo, 28!2!59. 



fizera parte da sua 

orquestr

tísticos: 

auditóri

 

ia de Assistência aos sócios mais 

“desfavorecidos” pela doença, não era uma preocupação 

preocupação de índole social, 

própria  ideário republicano e socialista. A preocupação 

com os c ” a e

i ir

ndo 

de Assi

s e seus familiares, com a prestimosa colaboração 

do Dr. 

is

 

istas pobres, como também dando 

a sua de

cessão de empréstimo, nomeadamente em 

caso de

ncia da intensa actividade do Círculo Cultural 

Scalabitano, repercutiu!se em outras localidades. Este 

evação do nível cultural e 

artístico o povo” chegou a Castelo Branco, iniciando!se em 

1956 u

 

A conjuntura parecia favorável. No dia 31 de Janeiro 

tinha tomado posse o novo Governador Civil, Brigadeiro Dias 

Lino Valente. Este homem fora orfeonista, chegara a presidir 

à direcção do Orfeão Scalabitano, 

a sinfónica e além de tudo, fora um dos mentores da 

ideia do Palácio da Música em 1932. A própria Câmara 

dispôs!se a encontrar um terreno para a construção.  

Ginestal Machado deu forma ao sonho, projectou 

um espaço de acordo com as suas fortes convicções, dotando 

Santarém de um equipamento cultural de qualidade, 

equiparado aos mais modernos conservatórios ar

o de mil e quinhentos lugares, salas para o ensino da 

música e para os ensaios da diversas secções e, como tantos 

outros, faleceu muito novo, sem vislumbrar a sua 

concretização.   

 

2.1.3.4. A preocupação social. 

A ide

nova. A “Assistência” era uma 

do

 “desfavore idos já o era para as ssociaçõ s de 

socorros mútuos fundadas em Santarém no fim do século XIX 

e princípio do século XX. Essa forma de solidariedade, estava 

próxima do pensamento revolucionário francês, pela 

evocação da igualdade e da fraternidade, muito mais neste 

tempo de ditadura, marcado por amplas desigualdades.  

Quer o Clube Literário Guilherme de Azevedo quer o 

Orfeão Scalab tano introduz am essa questão desde a sua 

fundação.  

O Orfeão em 1946, além de uma rubrica de “Fu

stência”, tinha conseguido criar um serviço de 

consultas médicas gratuitas para orfeonistas mais 

necessitado

Ramiro Nobre. As características do regime que 

governava o país, sem respostas sociais aos problemas das 

pessoas, nomeadamente dos ma  carenciados, obrigavam a 

produzir medidas de ordem particular, nomeadamente 

dentro do associativismo. 

Acerca do Orfeão, em 1953, já Ginestal Machado, 

em entrevista ao jornal Há Novidades400, sobre os seus fins 

afirmava: “Realiza, também, esta colectividade, uma obra de 

assistência não só a orfeon

sinteressada colaboração às instituições de Caridade 

desta cidade…”.  

O Círculo Cultural introduziu essa ideia nas suas 

despesas, numa rubrica financeira que tinha o objectivo de 

socorrer os sócios em ocasiões difíceis, através de pagamento 

directo ou de con

 doença prolongada ou outras fatalidades. Assim, 

pagou as despesas de internamento e medicamentos de 

Américo Passos, no ano de 1957401, à Santa Casa da 

Misericórdia, beneficiando de uma redução das verbas e do 

pagamento em prestações trimestrais, fruto de decisão da 

Mesa da Misericórdia a propósito de um pedido de Ginestal 

Machado402. O mesmo aconteceu, por ocasião da sua 

doença, com José Coelho403, o fundador do Teatro Taborda, 

do Grémio Literário Guilherme de Azevedo e Orfeão 

Scalabitano, um nome de relevo entre os mais marcantes da 

sua época em Santarém.  

 

2.1.3.5. Sementes associativas. 

 

A influê

movimento em defesa da “el

 d

m processo de criação de um Círculo Cultural 

Albicastrense404
 e das suas secções de Orfeão, Orquestra 

Típica e Grupo Cénico. O mesmo acontecera anteriormente 

com a fundação dos Orfeões da Covilhã e de Leiria. 

Transcrevia!se em Brados do Alentejo: “Dizia!nos há dias um 

director do Círculo Cultural Scalabitano que o Orfeão de 

Santarém se orgulha de com as suas visitas, ter lançado as 

sementes que viriam frutificar […] no que se refere ao canto 

coral e ao desenvolvimento da cultura musical no nosso país: 

os orfeões da Covilhã, Leiria e Castelo Branco, com a 

400
 De 15!3!1953. 

401
 Américo Passos veio a falecer em Janeiro de 1958. Acta n.º 48, de 27!1!58. 

402
 Acta n.º 44, de 2!12!57. 

403
 Acta n.º 65, de 5!1!58. 

404
 Reconquista, Castelo Branco, 9 de Dezembro de 1956. 



mo consolidava!se e, apesar de todos os 

olpes desferidos, estabeleciam!se as dinâmicas da 

ação de 

ctividades que serviam o regime, com colaborações 

assíduas

a  ainda d

fl

 

te, Carlos Borges, 

Virgílio 

e

cal e central. Para a 

continui

s  

i  

Orquestra Típica Albicastrense, estes dois últimos 

recentemente formados”405. O mesmo aconteceu com a 

Orquestra Típica de Alcobaça, que chegou a ser dirigida por 

António Gavino406. 

 

2.1.4. ! As relações institucionais e patrocinadores. 

 

O Salazaris

g

oposição. Este facto tornou!se evidente pela conjug

a

 com as instituições governamentais como a 

Emissor  Nacional, a FNAT e o SNI e,  as activida es 

promovidas por nomes importantes da oposição, como João 

de Feitas Branco, sob in uência das relações estreitas 

mantidas por Manuel Ginestal Machado.  

Lembre!se ainda, que no Círculo Cultural dominava 

uma nova geração de advogados e militares conservadores: 

os mais poderosos e fiscalizadores, directamente 

dependentes e do regime como Artur Duar

Arruda e os outros não menos conceituados, nomes 

da oposição como Manuel Ginestal Machado, Eurico 

Ferreira, Joaquim Martinho  Eduardo Figueiredo. Pelo que 

se conclui que esta ambiguidade caracterizou a acção do 

Círculo Cultural até ao final da década de sessenta, o que 

influenciou os apoios financeiros.  

A influência do presidente do Círculo Cultural, Artur 

Proença Duarte e outros elementos da elite escalabitana, 

seus associados, possibilitava o fácil relacionamento com as 

instituições da administração lo

dade da grande actividade que desenvolvia os 

subsídios eram essenciais. Qualquer apoio estatal era bem!

vindo, encontrando nesses a sua principal fonte de 

subsistência. No  primeiros anos, verificou!se um esforço 

enorme no sentido da divulgação da obra do Círculo Cultural 

de forma a poder consolidar o seu prestígio e, assim, 

beneficiar do patrocín o do Governo Civil, do SNI, da FNAT e 

da EN. Ao Governador Civil pediu!se a sua intervenção ora 

junto do Ministro da Educação, para aprovação dos primeiros 

do Orfeã

te período, o presidente da 

Câmara 

 de Censura, sob a tutela da Presidência do 

Conselh

retaria Nacional da 

Informa

 situações difíceis, 

demons o o a , d

405
 Cf. 15!2!58. 

406
 Esta Orquestra deu um concerto em Santarém, no dia 30 de Janeiro de 

1959. Cf. Jornal do Ribatejo, 29!1!59, p. 2. 

Estatutos e de um subsídio, pelo que foi considerado sócio de 

Honra407, ora junto do Secretário Nacional de Informação, 

Cultura Popular e Turismo, para obtenção de subsídios ou na 

participação das secções em actividades promovidas pelo 

SNI. Um desses pedidos foi feito ao Governador Civil, em 

Abril de 1958, tendo tido resposta positiva em Maio de 1958, 

entregando o SNI um subsídio no valor de dez mil escudos408. 

A FNAT continuava a ser importante manter a 

colaboração da Orquestra Típica Scalabitana nos Serões para 

Trabalhadores. Com a Emissora Nacional tentou!se manter os 

concertos radiofónicos mensais e aquando da primeira crise 

o Scalabitano em 1962. 

Com a Câmara Municipal, o relacionamento era 

estreito, verificado pela Medalha de Ouro da Cidade, 

atribuída em 1956, como reconhecimento pelos elevados 

serviços prestados à Cidade. Nes

e muitos dos vereadores eram sócios do Círculo 

Cultural. O mesmo acontecendo com os elementos da 

Comissão Municipal de Turismo e da Comissão Organizadora 

da Feira. 

De relacionamento mais difícil estavam os diferentes 

organismos a quem se dirigiam os pedidos de autorização 

para os espectáculos como a Inspecção de Espectáculos ou a 

Comissão

o. Com a PIDE as relações mantinham!se, com 

certeza, em zonas mais obscuras ainda não totalmente 

documentadas, por dificuldades óbvias. 

As peças de teatro, os filmes ou documentários, o 

repertório do Orfeão ou da Orquestra Típica e mesmo as 

conferências tinham que ter a aprovação da Inspecção dos 

Espectáculos, uma dos braços da Sec

ção, Cultura Popular e Turismo, que era directamente 

tutelada pela Presidência do Conselho. 

As influências locais eram, muitas vezes, 

insuficientes para ultrapassar a burocracia imposta, que 

servia os interesses totalitários do regime, exigindo uma certa 

subserviência ao Estado inerente a

trad  pela carta dirigida a Govern dor Civil atada 

de 16 de Abril de 1959: “A Direcção do Círculo Cultural 

Scalabitano, dirige!se a V. Ex.a, nosso distinto Consócio, a 

407
 Acta n.º 34, de 26!3!57. 



 Cultural assumiu!se a denominação de Cinema 

Cultural

ral de 44, proporcionava 

“cachets

pedir respeitosamente a vossa valiosa intervenção junto do 

Ex.mo Senhor Secretário Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo, afim de serem deferidos os justos pedidos 

deste Círculo”409. De seguida, a linguagem aproximava!se da 

do regime ! solicitando o auxílio para a sua obra de “cultura 

popular”! para melhor poder receber os meios financeiros 

necessários, arranjando um compromisso essencial às 

autorizações indispensáveis à sua actividade. Ora, repare!se 

que todas as peças de teatro só podiam exibir!se depois de 

apostos na folha de rosto, do folheto propositadamente 

elaborado, de uma Licença de Representação, concedida pelo 

Inspector dos Espectáculos onde figurava a classificação e de 

um carimbo da Censura, onde minuciosamente se registava e 

aprovava o espectáculo, ao qual se podiam acrescentar 

outros carimbos – que parecem ter o mesmo fim – como o da 

“Inspecção dos Espectáculos, Aprovado sem cortes…” e, 

ainda outra inscrição “… aprovada pela Comissão de 

Censura…”, como se registou na aprovação da peça infantil 

“Cinco Vogais”, de Romeu Correia. XXXX Publicar folha de 

rosto  

As dificuldades evidenciaram!se com a secção do 

Cine!clube, em 1955, originando!se a primeira dissidência. 

Um novo Cine!clube se afirmou em Dezembro desse ano e no 

Circulo

,com algumas sessões dedicadas às crianças. As actas 

dão conta dos obstáculos surgidos.  

O antigo relacionamento com a Emissora Nacional 

seria demasiado importante para a situação financeira do 

Círculo Cultural. A colaboração mensal do Orfeão Scalabitano, 

que vinha desde o Movimento Cultu

” essenciais ao pagamento do maestro e à 

manutenção da sede. A Emissora Nacional teria, certamente, 

a sua programação comprometida com o regime, no entanto, 

era possível que a ligação a esta instituição se fizesse com a 

influência, mais uma vez, de João de Freitas Branco, que aí 

detinha uma importância considerável, sendo dirigente de 

um programa de divulgação da música.  

Os concertos radiofónicos eram produzidos em 

Santarém e, transmitidos em directo. Esses eram abertos aos 

ra Nova e, por isso, com a oposição, 

facilitara

 

 à sua criação oficial.  

e ,  

 Cultural 

consider

idos 

da Amé

atejo contou com um programa 

408
 Acta n.º 56, de 7!5!58. 

409
 Cf. Círculo Cultural Scalabitano, Correspondência com Governo Civil e SNI, 

de 1958!1977. 

sócios e ao público em geral e permitiram a sua grande 

divulgação nacional. 

No último lustro da década de Cinquenta, o Círculo 

Cultural Scalabitano foi favorecido pela criação da Fundação 

Gulbenkian, com data de 1956. As ligações desta Fundação 

com o grupo da Sea

m as relações com os grupos da oposição de 

Santarém – Azeredo Perdigão e Jaime Cortesão410
 integraram 

a primeira direcção daquela revista, participaram na 

Comissão Nacional da candidatura de Norton de Matos, em 

1949, tal como Manuel Ginestal Machado, em Santarém. 

Jaime Cortesão esteve mesmo presente no comício de apoio 

ao General, organizado no Teatro Rosa Damasceno e no 

jantar da Comissão Eleitoral dessa candidatura, realizado no 

Restaurante Abidis411. 

Esta proximidade parece estar na base da 

candidatura do Círculo Cultural Scalabitano a um subsídio da 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Dezembro do ano de 

1955412, antecipando!se

 No dia 16 de Novembro d  1957  o Correio do 

Ribatejo informava que a Fundação Gulbenkian atribuíra um 

importante subsídio no valor de setenta e cinco mil escudos 

nesse ano. A direcção foi elogiada e o Círculo

ado “um organismo de excepção, como excepcional 

é a sua actuação em todos os sectores culturais e artísticos”. 

Outros se seguiram e essa relação durou muitos anos, tendo 

sido a maior instituição patrocinadora da sua actividade. 

Apesar da aparente subjugação ao poder instituído, 

o CCS mantinha relações intensas com os movimentos 

oposicionistas, verificando!se a grande influência de João de 

Freitas Branco, às embaixadas Francesa e do Estados Un

rica representantes da liberdade e do espírito 

republicano, em Portugal. 

Feira do Ribatejo 

 

Pela primeira vez realizada entre 23 de Maio e 6 de 

Junho de 1954, a Feira do Rib

 
410

 Jaime Cortesão esteve no comício e jantar da Comissão Eleitoral da 

candidatura de Norton de Matos, em Santarém. 
411

 Cf. Círculo Cultural Scalabitano, Percursos – Manuel Ginestal Machado, 
Santarém, 2005, pp. 26 a 28. 
412

 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Direcção Referentes à 

Gerência de 1955, 31 de Dezembro de 1955. 



cultural algumas das associações mais 

representativas da Cidade, tal como a Banda dos Bombeiros e 

o Orfeã

tuiu!se uma comissão para acompanhar todos 

os assun

, sob a 

regência

organizado por 

o Scalabitano. No dia 28 de Maio, integrado no 

programa da Feira, organizou!se o Sarau Anual do Orfeão 

Scalabitano, com a participação do grupo coral, da Orquestra 

Típica e da representação de uma peça de Teatro, pelos 

alunos do Curso de Arte e Dizer, que decorria no Orfeão 

desde 1950, sob a direcção do professor do Conservatório 

Carlos Sousa. 

No ano de 1955, uma das principais preocupações da 

direcção do Círculo Cultural era o seu contributo à Feira do 

Ribatejo. Assim, após a eleição da primeira direcção, em 

Janeiro, consti

tos relativos à Feira do Ribatejo413. Além disso, foi 

destacado um delegado, Leonardo Ribeiro de Almeida, para 

representar o Círculo junto da Comissão Organizadora da 

Feira do Ribatejo. Logo em Abril, esta Comissão fazia um 

apelo, no Correio do Ribatejo414, aos antigos orfeonistas para 

reforçarem este coro e colaborarem na interpretação de uma 

peça musical, expressamente escrita por Belo Marques, com 

o objectivo de dignificarem a participação do Círculo Cultural, 

“em prol do bom nome de Santarém e do Ribatejo”. 

A Feira decorreu entre 22 de Maio a 5 de Junho. No 

dia 3 de Junho, o Círculo Cultural apresentou o seu Sarau 

Anual com a participação de todas as suas secções: o Orfeão, 

dirigido por Fernando Cabral; a Orquestra Típica

 de Casimiro Silva e o teatro pela secção “Iniciação 

Teatral Actor Taborda”, encenado por Carlos Sousa, que 

substituiu o anterior Curso de Arte de Dizer e Representar. O 

encerramento da feira constituiu um espectáculo “brilhante” 

e marcante, designado de Apoteose Ribatejana415, no dia 5 

de Junho, onde se conjugou as vozes do Orfeão Scalabitano 

com a música da Orquestra Típica e da banda dos Bombeiros, 

dirigidos pelo maestro Herculano Rocha. Este conjunto 

musical interpretou uma “ode” musical – “Poema do 

Ribatejo”! , cujo poema e música eram da autoria do maestro 

Belo Marques. Nesta ocasião Cardoso dos Santos escreveu 

í c i (

a peça musical – 

“Ode de

l

 os seus Saraus Anuais, mas o espectáculo de 

encerram

pela Orquestra Típica de Rio Maior e 

o seu c

 representantes do 

Círculo 

o, 

em cola
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  “Acta n.º 1, de 3 de Janeiro de 1954” in Círculo Cultural Scalabitano, Livro 

de Actas da Direcção, 29 de Julho de 1954 a 12 Fevereiro de 1957, Arq. do 

C.C.S. 
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 Cf. “Feira do Ribatejo”, 23!4!1955, p. 10. 
415

 Consulte!se: Barbosa, Luísa, “Ode ao Ribatejo”, Correio do Ribatejo, 12!

11!2004, p. 1. 

um poema para ser declamado – “Em louvor do Ribatejo” – 

publicado no Correio do Ribatejo de 18 de Junho. Também 

José Luís Nazaré Barbosa se inspirou no Ribatejo, para 

escrever e declamar, nesse mesmo dia, a “Ode ao Ribatejo”, 

poema da sua autoria com que passou a finalizar os festivais 

de encerramento de todas as Feiras, onde sempre participou 

a Orquestra Típica, da qual foi seu apresentador 

insubstituível, por mais de cinquenta anos. 

No dia 17 de Junho de 1956, o maestro Herculano 

Rocha voltou a dirigir o Orfeão Scalabitano, a Banda dos 

Bombeiros e a Orquestra T pica S alab tana primeiro ano 

com esta designação), que interpretaram um

 Exaltação ao Ribatejo”416 – desta vez, da autoria do 

maestro Herculano Rocha, com letra de Cardoso dos 

Santos417. 

Estes espectáculos encerravam a Feira do Ribatejo e 

continuaram até 1959.  

Em 1957 e 1958, O Círculo Cultura  continuou a 

apresentar

ento da Feira, dirigido pelo maestro Herculano 

Rocha, foi interpretado 

oro, que tinha sido fundada e era, nessa ocasião, 

regida pelo maestro António Gavino.  

As actas deram conta que a direcção do Círculo 

pretendeu construir um pavilhão próprio no recinto da Feira, 

mas tal não foi conseguido em 1955, por falta de verbas418. 

A influência da presença de

Cultural na Comissão Organizadora da Feira do 

Ribatejo dinamizou, além dos espectáculos citados, outras 

actividades culturais. Assim, em 1956, a referida comissã

boração com o Círculo Cultural, implementou!se um 

Concurso Literário Ribatejano, aberto a todo o país, onde se 

admitia todos os géneros de poesia e de prosa, com a 

excepção do romance. A comissão organizadora era 

416
 As partituras das diferentes odes: “Poema do Ribatejo” (1955), de Belo 

Marques; “Ode de Exaltação ao Ribatejo” (1956), de Herculano Rocha; “Ode 

de Glorificação ao Ribatejo” (1957), de Herculano Rocha, encontram!se na 

Biblioteca Municipal de Santarém, devido à acção de Bertino Coelho Martins 
que, como bibliotecário, influenciou a Câmara de Santarém a comprá!las à 

viúva de Herculano Rocha, aceitando a sugestão de Celestino Graça, 
secretário!geral da Feira do Ribatejo, até 1974.  
417

 Para maior aprofundamento do assunto pode consultar!se na Biblioteca 

Municipal de Santarém: os Programas da Feira do Ribatejo, e ainda, Barbosa, 
Luísa, “Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo – Retrospectiva, 1954!

1988”, Santarém, Comissão Executiva da FNA/FR, 1988. 
418
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,

oração do Círculo Cultural manteve!se ao 

longo d

, um papel 

congreg

 dos Bombeiros, 

conferên

 d

a 

colabora na obra de divulgação da secção de Dança 

tituições que exercia a sua 

influênc  junto da administração local e, também, uma das 

suas pat

solicitado para participar em certos 

eventos,

  

composta por Joaquim Maria das Neves, Alexandre Passos, 

Aníbal freire, João Fernão Pires Leal, Francisco Cordeiro e Joel 

Canhão. Das bases do regulamento constava que se 

aceitavam  também, monografias e reportagens, desde que 

se limitassem a temas ribatejanos; o prazo para a entrega de 

trabalhos ia de 15 de Março a 10 de Maio de 1956419. No dia 

16 de Junho, penúltimo dia da Feira do Ribatejo, foram 

entregues os prémios pelo Júri constituído Aníbal Freire, João 

Fernão Pires Leal, Francisco Cordeiro, Joel Canhão, Adelaide 

Félix, Maria de Carvalho, Francisco Câncio, Faustino de Reis 

Sousa, José Gomes Braz e Virgílio Arruda. O maior vencedor 

foi Francisco Nunes Moura Júnior, de Santarém, que ganhou 

os prémios: Soneto ! 2.º lugar; Poesia Lírica ! 1.º e 2.º lugares; 

e as menções honrosas para o Conto, a Quadra Popular e a 

Reportagem420. 

Em 1959, destaque!se a apresentação de um 

espectáculo organizado totalmente pelo Círculo Cultural 

Scalabitano que se apresentou na última noite. 

A colab

os anos, até que a Feira foi entregue, em 1989, à 

gestão do Centro Nacional de Exposições. 

O Círculo desempenhou, igualmente

ador das actividades associativas da Cidade. 

Muitíssimas vezes, apresentava!se em espectáculos 

produzidos em conjunto com a Banda

cias em colaboração com a associação Académica. 

 

A Comissão Municipal e Turismo 

 

A Comissão Municipal de Turismo que se dispôs 

r 

Regional, em 1955, era uma das ins

ia

rocinadoras. 

O Círculo Cultural Scalabitano procurava “…dentro 

dos seus modestos recursos, honrar o Distrito de 

Santarém”421, contribuindo para um a boa imagem turística 

de Portugal quando 

 ao mesmo tempo que as verbas recebidas pelos 

                                              
419

 Cf. Correio do Ribatejo, 10!3!56, p. 2. 
420

 Cf. Correio do Ribatejo, 16!6!56, p. 10. 

422, que se reorganizaram no ano de 1963. 

  

pação com a divulgação das actividades e 

 da associação estava sempre presente no 

espírito  Manuel Ginestal Machado que implementou uma 

colabora

s do Círculo. 

o e

, de Santarém e do Ribatejo. De tal 

forma, 

serviços eram uma necessária fonte de receitas e, por isso de 

subsistência. 

Alguns subsídios foram dispensados, por esta 

Comissão, para certas actividades, nomeadamente para as 

Horas de Arte

A Imprensa 

 

A preocu

com o bom nome

de

ção com uma empresa de recortes de jornais de 

forma a produzir os dossiers de imprensa do Círculo. A 

empresa “Recorte” de Lisboa, enviava ao Círculo todas as 

notícias de jornais nacionais e regionais onde surgisse o nome 

da instituição. Encontram!se aí notícias de jornais regionais 

dos lugares onde se deslocavam qualquer das secções quer 

dos jornais nacionais, como o Diário Popular, O Século, A 

República, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, Comércio do 

Porto, entre outros regionais de todo o país, pelo menos até 

1958423.  

Sabemos também que Ginestal Machado convidava, 

frequentemente, toda a imprensa para divulgar as 

actividade

Assim, o relacionamento com a imprensa local e 

nacional era intencionalmente mantid , numa luta p lo 

prestígio da instituição

em reuniões de direcção Ginestal Machado ou em 

cartas abertas aos directores, não se coibia de agradecer os 

“serviços prestados”. As suas críticas não se faziam esperar 

caso a imprensa não correspondesse à necessária divulgação, 

como aconteceu com a atribuição da Medalha de Ouro da 

Cidade em 1956 “ Ginestal Machado […] explicou a razão por 

que, no noticiário jornalístico, se não fez referência a essa 

resolução camarária, lapso de que só é culpado, ainda que 

involuntário, o noticiarista do jornal local”424 ou como em 

1958: “O Vice!Presidente recordou que a Rádio Ribatejo […] 

 SNI, 1958!1977, Santarém, 2 de 

cia com Governo Civil e SNI, 1958!1977, Santarém, 12 de 

e Recortes, 1952 a 1954, 1954 a 1959, 2 vol.s, Arquivo do C. C. 

Acta n.º 28, 19!10!56. 
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 – 1960 !64. 

   1958, o “terramoto político”, provocado por 

ões do Bispo do Porto, fez 

estremecer o regime e animou os democratas. Depois desta 

n

mio Literário e sócio do CCS, membro da 

Comissã

mantém!se alheia a todas as manifestações de cultura e arte, 

promovida por este Círculo, não obstante ser convidada, 

como consócia e como espaço de radiodifusão, por isso, 

propôs oficiar o Director da mesma Estação”425. 

  

2.2. A Irreverente Geração de Sessenta, 1960!69 

   

2.2.1. A primeira crise

  

Em

Humberto Delgado e pelas declaraç

data, Salazar empreendeu um aumento da repressão e, em 

Santarém, após a vitória do “General sem medo” em sete 

concelhos do Distrito, mercê de uma aturada fiscalização por 

parte de membros da sua candidatura e atribuída, em parte, 

às fragilidades do governador civil Castro dos Reis, o governo 

procedeu à sua substituição, nomeando o Brigadeiro Lino 

Dias Valente, em Janeiro de 1959. O regime apertou as 

vigilâncias, aumentou as perseguições e a repressão. 

Sucederam!se detenções dos elementos da Comissão 

Eleitoral de Humberto Delgado do Distrito de Santarém, na 

sua maioria republicanos a teriormente reunidos para lhe 

dar o apoio426.  

Seria impossível ignorar Santarém. Os reflexos não 

se fizeram esperar no CCS. Eduardo Figueiredo, o antigo 

director do Gré

o Eleitoral da campanha de Norton de Matos e 

também da de Humberto Delgado, foi preso em Maio de 

1961427, por ter sido um dos sessenta e dois subscritores do 

Programa para a Democratização da República, e entre as 

suas testemunhas constavam Manuel Ginestal Machado e 

Joaquim dos Santos Martinho, homens que aderiram a todas 

as manifestações republicanas em Santarém.  

ta. Logo, em 

Janeiro a

, a e

t n

 políticos: em Maio de 1961, 

efectuou

esma altura rebentava a guerra 

colonial

425
 Acta n.º 56, de 7!5!58. 

426
 Nomes já referidos anteriormente. Nesta ocasião Humberto Lopes 

encontrava!se preso. Consulte!se: Pais, José João Marques, “Gente de Outro 

Ver”.Actividade Política em Alpiarça desde as Invasões Francesas até Abril de 

1974, Alpiarça, Edição de Autor, 2005; Ferreira, Luís Eugénio, Santarém, 
Memórias da Cidade, Santarém, Jortejo, 1998 e Silva,  Joaquim Martinho da, 
“Os Advogados de Santarém”, separata do Boletim I, Santarém, Delegação de 

Santarém da Ordem dos Advogados, Outubro de 2002. 
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 [Argumentação de Defesa de Eduardo Figueiredo], texto policopiado, Arq. 
LB. 

O regime deu mostras de alguma fraqueza e 

incoerência no início da década de Sessen

de 1961, o caso Santa Maria anunciou o mal!est r 

existente e os acontecimentos sangrentos em Angola, cujos 

reflexos se fizeram sentir de uma forma negativa para o 

governo português no Conselho de Segurança da ONU 

(Março) e na Conferência Internacional de Genebra (Julho). 

Aproveitando a situação para moldar todos os portugueses 

numa mesma ideia de “Portugal, Uno e Indivisível”, através 

da comunicação social, em Santarém, a Mocidade Portuguesa 

organizava uma manifestação de defesa dos valores 

patrióticos: “…pela integridade da Pátria, pela Pátria Una, 

Pátria Forte  Pátri  Próspera, Pátria d  Deus”428. No último 

mês do ano de 1961, o Estado Português voltou a deparar!se 

com a ameaça do seu esboroamento, com o ataque ao “solo 

sagrado da Pátria, na longínqua e histórica Índia 

Portuguesa”429. 

No Círculo Cul ural vivia!se e se tia!se “na pele”, os 

efeitos destes desequilíbrios

!se um sarau cujas receitas se destinavam “às 

vítimas de Angola” e, apesar do seu prejuízo, a direcção 

deliberou contribuir com mil escudos430. Em Janeiro de 1962, 

lavrava!se em acta, um voto de protesto pela agressão da 

União Indiana ao nosso Estado da Índia431, afinal o ideário 

republicano, ao qual se aproximava um homem como 

Ginestal Machado, mas também, Artur Duarte, sempre 

pugnara pela unidade da nação portuguesa, incluindo todos 

os seus territórios coloniais. 

Quanto mais se sentia ameaçado o Estado, mais se 

agravava a repressão. Na m

 e muito esforço de propaganda teve o governo de 

efectuar de forma a convencer a comunidade internacional 

da decisão da sua acção. Em Santarém, a política salazarista 

endureceu, o que se verificou com a nomeação de Lino 

Valente (1959), demonstrando a falta de confiança política no 

governador civil anterior e de um novo Delegado da PSP, 

428
 CR, 20!4!60, p. 1. 

429
 JR, 21!12!61, p. 1. 

430
 Cf. Acta 106 e 107, 4!4 e 19!5!60. 
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 Acta n.º 112, 3!1!62. 



David Araújo, Novembro de 1961432, servindo os mesmos 

intentos.  

A partir de 1959, repercutindo!se a partir do ano de 

1960, a esperança esmoreceu e as motivações anteriores, 

depararam!se com um recrudescimento das dificuldades para 

o Círculo Cultural Scalabitano. 

O número de reuniões da direcção diminuiu 

apreciavelmente: de 30 reuniões em 1959, realizaram!se 13 

no ano de 1960, 11 em 1961, 5 em 1962 e apenas duas em 

1963, reiniciando a sua actividade, só após a morte de 

Ginestal Machado, no dia 12 de Fevereiro de 1964. 

A ideia do Palácio da Música começou a dar sinais de 

falta de resposta por parte das entidades públicas 

responsáveis. Essa preocupação perpassou através das 

palavras inscritas na Circular, n.º 15, 30 de Dezembro de 

1960: “Aproveitamos a oportunidade para afirmar aos nossos 

Consócios que não tem sido por falta de vontade e de 

diligências nossas que ainda não se transformou numa bela e 

justa realidade a aspiração de termos a nossa sede própria 

para bem cumprirmos a nossa missão […]. Queremos afirmar 

que até à presente data, ainda não nos foi cedido o terreno 

para o edifício, pedido à mais de um ano, e sem ele 

impossível é realizar a Obra”. 

Mesmo com as fortes ligações ao governo, através 

de Artur Duarte e Lino Dias Valente, antigo membro fundador 

do Orfeão e do movimento em favor do Palácio da Música, 

percebemos que esse regime nunca terá estado interessado 

na sua execução, com certeza porque a educação e a cultura 

para todos, poria o regime totalitário em perigo, mais ou 

menos a breve prazo.   

As dificuldades principiaram a sua escalada e 

atingiram o auge aquando da morte de Manuel Ginestal 

Machado, em 5 de Fevereiro de 1964. 

A secção de cinema cultural suspendera a sua 

actividade em 1958, ainda esperançada na sua continuação, a 

sua actividade resumiu!se a acções esporádicas, apesar do 

contínuo relacionamento com o Cine!Clube de Santarém. Por 

motivos diferentes, as aulas de Inglês vieram a acabar em 

1961. O curso de Canto não subsistiu se não um ano. O 

432
 Natural do Cartaxo, antigo Viriato na guerra cível de Espanha, nomeado 

Director dos Serviços Culturais da Mocidade Portuguesa, em Março anterior, 

Orfeão Scalabitano esbarrou com obstáculos intransponíveis, 

em 1963, o que provocou a suspensão da sua actividade. O 

Coral Infantil Scalabitano não se apresentou mais, a partir de 

1960. O Curso de Iniciação Musical iniciado dentro desta 

secção, prosseguiu um trabalho de relevo, perdendo!se 

entretanto o nome da secção, nesta década. As famosas 

orquestras de câmara e infantil, dos anos Quarenta, não se 

repetiram a partir dos anos Sessenta. Não se conhece 

qualquer exemplar do Boletim de 1958, durante os anos 

Sessenta. 

Nesses anos, João de Freitas Branco, sempre em 

auxílio dos seus amigos, em entrevista para o jornal Diário 

Popular, focou o papel relevante do Círculo Cultural 

Scalabitano: “…às colectividades de cultura e recreio cabem 

funções muito positivas na educação do povo português 

através da música. Algumas têm desempenhado essas 

funções de maneira notável. Cito o exemplo que melhor 

conheço, que é o Círculo Cultural Scalabitano”433.  

Tal não foi suficiente para alterar a acção política 

vigente, face à cultura e à educação. O ano de 1961 foi o virar 

de página e os objectivos que alimentaram os sonhos 

republicanos iam sucumbindo, um a um.  

Em Santarém, fala!se da crise e da forma de sair 

dela: “O Ocidente está em crise. Nós estamos em crise. […] O 

modo de afrontar uma crise histórica como a nossa, de forma 

que sobrevivamos para além dela, está  na séria crítica aos 

princípios que nos orientam, está na consciente reflexão 

sobre o que vale e não vale […] As raízes da nossa crise não 

estarão no analfabetismo cultural e social das grandes 

camadas populacionais?”434. 

Os problemas de ordem financeira emergiram neste 

período. Os subsídios eram atribuídos, essencialmente, pelo 

Governo Civil, Câmara Municipal, Junta Distrital de Santarém 

e Fundação Gulbenkian. A verba conseguida através das 

quotas não era bastante para as actividades produzidas. E os 

donativos supriam outras contrariedades. Entre 1961 e 1963, 

as receitas contavam com os subsídios que desceram de 

80500$00 para 74000$00 e 70000$00, nos anos seguintes; as 

quotas viram a sua verba diminuída de 55906$00 para 53 

foi responsável pela manifestação patriótica de Abril, este era um homem de 

confiança de Salazar. Cf. JR, 16!3!61, p. 1 e JR, 16!11!61, p. 4. 
433

 Diário Popular, Lisboa, 9!2!60, p. 2. 



048$10 e 50323$70; a receita relacionada com as secções 

teve uma oscilação que resultou num crescimento negativo, 

de 79414$00, passou para 39922 e depois para 59069$00. Os 

donativos aumentaram até porque daí vinha o equilíbrio 

financeiro desejável. 

A partir do Relatórios e Contas do Triénio de 1961 e 

1963, o último que diz respeito à vice!presidência de Ginestal 

Machado, elaborado e apresentado, no dia 15 de Maio de 

1964, posteriormente à sua morte, revela!se esclarecedor: “A 

vida do Círculo Cultural não tem sido fácil nestes últimos 

anos; as causas são diversas e julga a Direcção que os 

factores que mais contribuíram para as dificuldades que se 

lhe depararam foram um gradual desinteresse pela cultura 

musical. Em presença deste desinteresse, forçoso se tornou 

suspender a actividade do Orfeão, não sem que tudo se 

tivesse tentado, quer colocando à frente daquela secção 

maestros de excelentes qualidades e que já tinham prestado 

provas, casos dos maestros Belo Marques e Joel Canhão, quer 

tentando pelo convite pessoal o ingresso de novos 

componentes no Orfeão”. Em relação à questão financeira 

referiam!se às mesmas dificuldades: “ A quotização é por 

demais insuficiente para manter uma colectividade de 

múltiplas actividades como a nossa e, só mercê dos subsídios 

que nos foram concedidos pelos Exmos. Senhores 

Governador Civil e Presidente da Câmara Municipal e 

Fundação Calouste Gulbenkian, […], foi possível manter em 

exercício secções que acarretam prejuízo”435. Acrescente!se, 

pela cultura no sentido lato, pois o teatro também se 

queixava, tal como o bem explicou Guilherme Monteiro 

Pereira, numa análise cautelosa, mas lúcida, em entrevista ao 

Jornal do Ribatejo. À pergunta: “Como julga certa falta de 

interesse que se vem verificando da parte da nossa 

juventude?”; respondeu: “Como se sabe, as guerras trazem 

sempre um certo efeito social na vida dos povos, os grupos 

desmantelam!se, pela dispersão dos elementos e aparece!

nos a falta de interesse colectivo, porque o materialismo que 

então surge, provoca individualismo e desinteresse. Além 

disso, outros motivos de atracção surgem também e os 

poderes constituídos encaram estas iniciativas sob outro 

434
 Melro, Fernando, “Ocidente em Crise” in JR, 11!1!62, p. 1. 

435
 Círculo Cultural Scalabitano, Relatório e Contas da Gerência de 1961 – 

1963, 15 de Maio de 1964. 

aspecto”436. Esta afirmação diz!nos quase tudo: a guerra, a 

dispersão social, o individualismo, o desinteresse e as 

políticas sempre andaram de mãos dadas.  

Ainda em Outubro de 1961, a Dança Clássica e o 

Orfeão entraram em crise, pois deixaram de ter os 

respectivos directores, Wanda Ribeiro da Silva e Joel 

Canhão, entretanto regressado da Suiça. Assim, mais uma 

vez com a ajuda de João de Freitas Branco, assumiram de 

novo as direcções artísticas: Vasco Brederode, no Orfeão 

Scalabitano e Ana Mascolo, na Dança Clássica.  Vasco 

Brederode saiu antes de terminar o ano de 62. 

Em 1962, Abril, foi suspensa a actividade do Orfeão 

Scalabitano, por falta de elementos, tendo a direcção 

manifestado a seu reconhecimento pelo esforço do maestro 

Vasco Brederode437. No final do ano ainda se tentou, mais 

uma vez, chamando o maestro Belo Marques, em Outubro, 

mas em Dezembro já se suspendia outra vez a sua 

actividade438. Ainda se tentou, mais uma vez, convidando 

Joel Canhão, no ano seguinte, 1964, a assumir a direcção do 

Orfeão. 

A Fundação Gulbenkian organizava, em estreita 

colaboração com o Círculo Cultural, os seus Festivais de 

Música, em Santarém. Em 1961, trouxe o Orfeão Donostiarra; 

em 62, foi a vez da Orquestra de Câmara de Pforzheim, para 

o qual solicitou um subsídio ao Governo Civil439; em 1963, 

Santarém e a direcção do Círculo recebeu a visita do 

presidente da Fundação Gulbenkian Luís Azeredo Perdigão e 

da sua esposa e foi com tristeza que se verificou a pouca 

adesão da população ao Festival de Música organizado nesse 

ano, com a participação da Orquestra Sinfónica do Porto, sob 

a direcção de Álvaro Cassuto (31!5!63).   

Também foi em 1962 que se constou a suspensão da 

secção de teatro, o próprio pequeno Mário Viegas, com 

apenas treze anos explicou no seu diário que na última 

semana de Dezembro, depois de um espectáculo de teatro 

para o Asilo, a secção reuniu!se para se despedir de Carlos 

Mendes: “Ele coitado não tem família e os únicos amigos 

436
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somos nós do grupo de teatro. Mas, como aquilo está muito 

mal, ele vai!se embora”440.  

A censura fazia os seus estragos, não se pense que as 

actividades culturais estavam facilitadas, viver da arte era 

impensável, ou então, uma vocação missionária que 

dependia muitas das vezes da solidariedade dos poucos 

amigos. Tal aconteceu com Bernardo Santareno, ou seja, 

António Martinho do Rosário, filho de Santarém, de um 

homem – Joaquim Martinho do Rosário ! que sofreu 

perseguições, torturas e prisões, simplesmente por 

ambicionar um país livre e melhor para todos. Seu filho, viu!

se assim envolvido com aqueles que tantas famílias anularam 

e remeteram ao lixo social e, procurando uma saída em 

Lisboa, foi desde logo considerado um dos nossos maiores 

dramaturgos, senão o maior deste período. Enveredou pela 

via artística de escritor e encontrou, constantemente, a sua 

fértil actividade tolhida pela censura e a sua vida 

interrompida pela PIDE. Vivendo pobremente, da ajuda de 

alguns corações grandes, deparou!se com dificuldades e 

obstáculos quando num país livre das suas mãos só podiam 

crescer .... No suplemento “Portas do Sol”, do Correio do 

Ribatejo falava!se de uma colectânea de peças do Teatro 

Português, na qual Bernardo Santareno fazia um apelo: “o 

que eu nesta hora queria pedir às pessoas que 

superintendem nos destinos do Teatro, era isto: não 

dificultem, revejam os vossos critérios de censura, alarguem!

nos quanto possível, não vejam gigantes em reais moinhos de 

vento! […] apesar de todos os entraves postos à 

representação das peças, nunca se escreveu tanto teatro na 

nossa terra; pelo menos desde que eu ando por cá. E é feio 

estirilizar, matar, esse movimento: se não hostilizarem 

excessivamente, se ajudarem um pouco, penso que ele virá a 

dar frutos, obras válidas, riqueza espiritual…”441. 

Manuel Ginestal Machado, em Dezembro de 1962, 

agastado pela doença e pelas dificuldades, informou a 

direcção que não tencionava manter!se na direcção no 

triénio seguinte. No ano seguinte a Comissão Municipal de 

Turismo dava conhecimento da impossibilidade de 

comparticipar “materialmente nas Horas de Arte, por 
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deficiência de verbas”. O que provocou uma entrada de 

dinheiro directamente dos bolsos dos directores para a 

realização de um recital de piano442. Na mesma ocasião, 

Novembro de 1963, a direcção deu conta da impossibilidade 

da concretização do concerto radiofónico, devido à 

suspensão das actividades do Orfeão e da necessidade de se 

tentar uma gravação da Orquestra Típica, com um pequeno 

coro, para essa mesma rádio, de forma a poder manter a sua 

própria actividade com entrada de algum cachet. 

Manuel Ginestal Machado viria a falecer, em 5 de 

Fevereiro de 1964 e a nova direcção iniciou o seu mandato 

evocando a sua figura e a “acção preponderante em todos os 

ramos de actividade da colectividade, cujo falecimento 

deixou uma lacuna difícil de preencher”, aprovando “um voto 

de sentido pesar”443. 

Mas, não se pense que todas actividades do CCS 

estiveram suspensas. Percebemos que nesta área da cultura, 

se encontravam aqueles que, apesar de tudo, encontraram 

meios na prossecução dos seus objectivos. A dança, a 

iniciação musical e o teatro, apesar da crise e de uma 

actividade menor, prosseguiram o seu curso, numa fase 

muito difícil. 

Entretanto, em Santarém, há sinais de vitalidade e 

de organização de uma nova geração. 

 

As Actividades 

 

Neste difícil período, os Serões para Trabalhadores, 

organizados pela FNAT, a participação em Comemorações 

organizadas pelo Estado ou pelos organismos com quem se 

colaborava, como a Emissora Nacional, permitiram a 

continuidade da instituição. Mantiveram!se as conferências, 

nomeadamente com nomes importantes da oposição ao 

regime e as exposições com colaborações especiais. Ainda em 

Janeiro de 1960, o Governo Civil de Santarém patrocinava um 

conjunto de festivais, com organização do Círculo Cultural, a 

realizar em todo o distrito. As Horas de Arte proporcionaram 

recitais de música e canto, mas sempre com o apoio da 

Aliança Francesa, da Juventude Musical Portuguesa ou da 

Fundação Calouste Gulbenkian. Aliás, a relação com esta 
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instituição mostrou!se bem profícua, até pela diversidade de 

actividades trazidas ao Círculo Cultural: foi o caso dos recitais 

com os artistas que recebiam o primeiro prémio do 

Conservatório de Paris, bem como exposições (Exposição de 

Turismo Francês, 7!10!61) e filmes relacionados com a 

cultura francesa. O teatro continuou um período difícil, 

depois da saída do professor Carlos de Sousa, em 1962, 

substituído por Carlos Mendes, ou seja, pela “prata da casa”, 

porque o período dourado os formara anteriormente e, que 

por sua vez se viu obrigado a abandonar Santarém, por falta 

de elementos na secção de teatro, no princípio de 1963.  

Relembramos que, entre as actividades regulares do 

CCS contaram!se com as confraternizações, a organização de 

passeios anuais a diferentes cidades e os bailes que eram 

formas de manter a coesão do grupo, envolvendo todos os 

participantes na vida do CCS. As direcções nunca perderam 

de vista esta vertente lúdica e convivial, mas relevante para a 

vida associativa e a coesão dos sócios. Estas actividades, de 

cariz interno, detinham um papel de integração social de 

todos e essencialmente os que, devido à discriminação social 

existente, não tinham outra oportunidade de conviver com os 

que se sobrepunham na hierarquia social. 

Entre as novas actividades que se iniciaram em 1960, 

contavam!se com os cursos de guitarra e viola “sob a 

direcção do distinto guitarrista Alexandre Fonseca 

Tavares”444. Este professor colaborou com o CCS durante 

muitos anos, tendo servido de referência à nova geração que 

despontava. Sem qualquer continuidade nos anos seguintes, 

abriram!se inscrições para o curso de Inglês, dirigido pelo 

professor António Vilela Figueiró. Luís Fernandes dirigiu um 

curso de bandolim. 

Ao contrário, “os cursos práticos de francês, 

especiais para alunos do Liceu e da Escola Comercial e 

aperfeiçoamento da civilização francesa”445 da Aliança 

Francesa prolongaram!se no tempo, sob a direcção de Luís 

Eugénio Ferreira. 
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Neste ano, a Biblioteca Guilherme de Azevedo 

terminava a sua reorganização e informava!se da elaboração 

de um catálogo e da compra de novos livros446. 

A intenção de criar um grupo de jograis, surgiu 

dentro da secção de teatro, no final de 1959, na sequência 

dos estudos do Curso de Arte de Dizer e Representar. Tendo 

como objectivo a divulgação da poesia, António Cacho, Carlos 

Mendes, Nuno Neto de Almeida e Virgílio Barrera constituíam 

o grupo de jovens rapazes declamadores, os Jograis de 

Santarém que se apresentaram pela primeira vez, em 

Santarém, no dia 3 de Fevereiro de 1961. Estes prosseguiram 

as suas actuações, com muito agrado do público que os 

acarinhou.  

Após Bernardo Santareno, as conferências 

prosseguiram, verificando!se um maior movimento da parte 

das forças conservadoras que não quiseram deixar de dar 

sinais de vitalidade, em momentos de grande agitação 

nacional.  

Muitos dos nomes estavam reconhecidamente 

ligados à vanguarda da cultura portuguesa e, 

simultaneamente, à oposição, como José Ernesto de Sousa, 

“crítico e realizador”, que falou sobre “A cultura 

cinematográfica e o cinema português” (9!3!60), apresentado 

por Joaquim Maria das Neves, director da secção de cinema; 

Urbano Tavares Rodrigues, “escritor, jornalista e ensaísta” 

que subordinou a sua intervenção ao tema “Teixeira Gomes 

Artista” (7!10!60), onde Nuno Neto d´Almeida leu trechos da 

obra de Teixeira Gomes. Mas outros, intervieram a favor da 

propaganda do regime como Francisco Mendes de Brito, 

“médico e escritor da Golegã”, com uma conferência a 

propósito de “O Infante D. Henrique e a civilização 

Ocidental”, certamente lembrando as Comemorações 

Henriquinas, organizadas pelo SNI, em Agosto de 1960. Mais 

interessante e agressiva do ponto de vista político, a 

conferência de José Hermano Saraiva sob o tema “O Ultramar 

na vida da Nação” (8!2!61), onde se aludiu: “…ao ambiente 

de incompreensão e de hostilidade que os nossos pontos de 

vista têm encontrado nas assembleias políticas internacionais 

que se encontram dominados por um activo fervor 

anticolonialista, o qual por sua vez está a ser utilizado como 
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instrumento de interesses políticos ideológicos e económicos 

muito diferentes dos ideais que se proclamam […] Temos 

sustentado que a política da autodeterminação se nos não 

pode referir, por que não tem sentido a existência de 

governos independentes em qualquer das províncias 

integrantes de um Estado unitário e soberano. Nós não 

temos colónias, e as parcelas em que se insiste em ver 

colónias de Portugal, são províncias portuguesas. Só uma 

completa unidade interna nos permitirá triunfar dos perigos 

que nos ameaçam”447. Nos três anos seguintes não se 

efectivaram outras palestras. Só em 1964 se retomaram as 

conferências. 

As Horas de Arte foram uma forma de enquadrar os 

recitais de música, poesia ou bailado com fins idênticos, 

relembrando os objectivos do Movimento Cultural de 1944. 

Assim apelidadas, iniciaram!se com concertos, na época de 

59/60, com uma grande actividade. Essas eram quase sempre 

em colaboração com a Aliança Francesa, a Juventude Musical 

Português e a Fundação Gulbenkian. Podemos enumerar: a 

Orquestra Clássica Feminina Isabel de La Calle, de 

Barcelona448 (4!4!60, no Teatro Rosa Damasceno); os recitais 

de piano pela artista francesa France Clidat, Marie Françoise 

Laffrat (pianista), Maryvonne Le Dizés (violinista) e Alain 

Lambert (violoncelista), em 13 de Março de 1961, e outro por 

Xénia Prochorowa, “uma das melhores pianistas da 

actualidade” (31!10!60), o recital de canto pelo Curso de 

Ópera da Juventude Musical Portuguesa; concertos pelo Trio 

Mozart (? !11!60) e pelos músicos Vasco Barbosa e Alberto 

Ponce; recital de lied pelo cantor Francisco Loureiro Dinis 

(Fevereiro de 1960)449. Perdurou na memória de muitos o 

recital de ballet pela bailarina francesa Anne Sandrez, 

discípula de Sakharoff, Kurt Jooss e Maurice Béjart 

acompanhada ao piano por Miguel Sandrez450. Tal como o 

serão organizado por Wanda Ribeiro da Silva, no princípio de 

Janeiro de 1961, onde se apresentaram o violinista Vasco 

Barbosa, a pianista Grazi Barbosa e os bailarinos Wanda 

Ribeiro da Silva e Carlos Teixeira. No final do ano de 1961, 

apresentaram!se o violinista polaco Henri Lewkowicz com o 
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pianista Pedro Vallribera (6!11), Simone e Françoise Pierrat 

participaram num recital (28!11), com a colaboração da 

Alliance Française. Em 1962, no dia 5 de Janeiro, com o 

patrocínio da Fundação Gulbenkian, o Grupo Experimental de 

Ópera de Câmara, promoveu um concerto em Santarém, uma 

semana após a sua estreia em Lisboa; no mesmo mês, 

realizou!se um recital de canto e piano por Hugo Casais e 

Noémia Sarmento de Brederode (31!1); concerto juvenil 

pelos pequenos artistas da Fundação Musical dos Amigos das 

Crianças (25!2); recital de canto e poesia por Armando 

Guerreiro (tenor), Maria Salomé (declamadora) e Maria 

Celeste (pianista), em 21 de Novembro. Em 1963, o Trio 

Orpheu (8!4); concertos por Sequeira Costa, grande pianista 

português (8!4) e Tânia Achot Haroutunian (4!12). 

O Círculo Cultural participava, igualmente em 

manifestações promovidas por outras localidades isso 

aconteceu com as Festas Centenárias da Cidade de Tomar, 

nomeadamente com o Festival de Teatro, nelas integrado, 

onde se dedicou um dia a Santarém, no qual participaram o 

Orfeão, a Orquestra e o grupo de ballet. 

Os saraus anuais e os festivais infantis 

complementavam o trabalho realizado ao longo do ano por 

cada secção. Então, em 1960, no dia 19 de Junho, 

apresentaram!se o Orfeão, e pela primeira vez, os cursos de 

Iniciação Musical, com a apresentação do método de Edgar 

Willems, a pequena Orquestra de Cordas, dirigida pelo 

professor Luís Fernandes, o curso de dança, com a exibição 

do primeiro grupo de rapazes e, ainda, a secção de teatro, no 

Teatro Rosa Damasceno.  

O teatro e o investimento aí realizado no “período 

dourado” foi o primeiro a dar mostras de resistência às 

adversidades. E, foi com Carlos Mendes, e mais tarde com 

Florindo Custódio (anterior aluno de Carlos de Sousa), que 

esse salto se proporcionou.  

A década iniciou!se pela participação do CCS no I 

Encontro de Teatro Amador451, da iniciativa do Teatro de 

Ensaio, de Lisboa, nos dias 22 a 26 de Setembro de 1960, a 

partir do qual integrou uma Comissão Central, como vogal, ao 

lado do Teatro de Ensaio e do grupo de A Voz do Operário, ao 
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lado de outras comissões de trabalho que tiveram o objectivo 

de colaborar na preparação do II Encontro. 

A secção de Teatro readoptou a denominação de 

Iniciação Teatral Actor Taborda e, em 1960, preparou e 

representou as peças “À Sesta”, de Faustino Reis Sousa e 

“Uma Anedota”, de Marcelino Mesquita, com encenação de 

Carlos Mendes e recebeu, ainda, a Menção Honrosa, no 

Concurso organizado pelo SNI para teatro amador, com a 

peça “Alguém Terá de Morrer”, de Luís Francisco Rebelo. 

Em Outubro, regressou o professor Carlos de Sousa, 

reabrindo o Curso de Arte de Dizer e Representar, com uma 

elevada frequência de alunos. Este professor encenou “O 

Auto de Inês Pereira”, de Gil Vicente, apresentada no sarau 

comemorativo da 150.º emissão radiofónica do Orfeão 

Scalabitano, em Março e no sarau anual, em Junho de 1961, 

“O Auto de Cananeia”, de Gil Vicente, apresentado em Junho 

em Odivelas e a peça “Meia!Noite”, de D. João da Câmara, 

destinado ao concurso anual organizado pelo SNI. 

Nesse ano, o professor Carlos de Sousa doou a sua 

biblioteca, relativa a assuntos de teatro, ao CCS com a 

intenção de proporcionar aos alunos do Curso de Arte de 

Dizer e Representar, livros do seu interesse e estudo452
 

“passando a ser propriedade da Biblioteca Municipal da 

cidade, na hipótese do Círculo Cultural deixar de promover o 

ensino da Arte de Dizer e Representar”. 

No ano seguinte, Carlos de Sousa deixou Santarém, 

reassumindo definitivamente a direcção da Iniciação Teatral 

Actor Taborda, o devotado conterrâneo Carlos Mendes. Em 

Maio, para a Tarde Infantil do Círculo Cultural, encenou “Era 

Uma Vez Um Dragão”, de António Couto Viana 

O Teatro no Círculo Cultural entrou também em 

crise, por falta de elementos. O Círculo Cultural iniciava 

algumas colaborações para evitar o colapso, por exemplo 

com   

As organizações católicas da cidade, algumas que emanaram 

da conjuntura e do desenvolvimento dos grupos católicos 

progressistas dos anos Sessenta, que desempenharam um 

papel de relevo na oposição a Salazar, tal como a JOC 

(Juventude Operária Católica) e a LOC ( …). 
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Carlos Mendes encenou a peça “O Caminho é Por 

Aqui”, de António Manuel Couto Viana, apresentada pelo 

Grupo Cénico da JOC e LOC, no dia 23 de Dezembro de 1962, 

tal como um “Auto Infantil de Natal”, cujo original era do P.re 

Viçoso Freire, com desempenho da secção de teatro do 

Círculo Cultural. No ano seguinte, apresentou “Rosas de Todo 

o Ano”, de Júlio Dantas e “A Nau Catrineta”, adaptação de 

Egipto Gonçalves  (29!3) e organizou uma Festa de Natal para 

os filhos dos associados (16!12). 

Num desses serões de arte, Carlos Mendes 

organizou um recital de poesia com declamação de poemas 

de Cesário Verde, Fernando Pessoa, Bocage, entre outros, 

por Maria Zélia Rosa, Maria Júlia Assumpção, António Beja, 

Serra e Moura e ele próprio. 

 Merece!nos referência mais demorada os factos que 

impulsionaram a vida profissional do actor e dramaturgo 

Mário Viegas, que iniciou os seus sonhos de actor com o 

Círculo Cultural Scalabitano, tendo ficado reconhecido e 

orgulhoso, por ter sido convidado por Oliveira Sollas, director 

da secção de teatro para o “Auto Infantil de Natal”, na festa 

infantil de 1962, citada anteriormente. Foi em Outubro de 62, 

com treze anos, que Mário Viegas escrevia no seu diário, de 

baixo para cima e da direita para a esquerda, ou seja, virando 

a folha precisamente ao contrário, com medo de ser 

apanhado a escrever tal confissão: “Eu gostava muito de ser 

artista de teatro e não tenho coragem de dizer. E eu sei que 

tenho jeito, pois já tenho representado muitas coisa no meu 

quarto. Vou começar a lutar para isso e já tenho dado alguns 

passos…” e, já de forma correcta, “ Era um grande degrau 

que eu subia, se entrasse no grupo teatral do Círculo. […] 

fazia o melhor possível. E talvez alguém se interessasse por 

mim […] Já disse à mamã que gostava de entrar na festa do 

final do ano”453. Em Dezembro já tinha sido convidado. 

Realizou!se a festa, onde representou o papel de anjo São 

Gabriel. No Correio do Ribatejo, a crítica foi!lhe bastante 

favorável. Continuando a sua experiência no Círculo Cultural, 

decorreram ainda um par de anos para brilhar nos recitais de 

poesia (1967), alguns proibidos pela PIDE e que lhe valeram 

ficha nessa mesma polícia política, e participar numa 

encenação de Florindo Custódio, em Trágico à Força, de 



Anton Tchecov, para não mais parar de crescer e brilhar, a 

sua carreira teatral454. 

Nos finais de 1959, Joel Canhão era secundado pelo 

adjunto Manuel Joaquim Afonso na direcção do Orfeão 

Scalabitano. O maestro Joel Canhão foi premiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian com uma bolsa de estudos na 

Suíça, que durou a segunda metade do ano de 1960. Manuel 

Joaquim Afonso assumiu o Coral Infantil e, a pedido da 

direcção, o maestro da Orquestra Típica, Joaquim Luís Gomes 

assumiu provisoriamente a regência do Orfeão Scalabitano, 

tanto mais que os concertos radiofónicos continuaram a 

efectuar!se. Em Novembro desse ano, apresentava!se o 145.º 

concerto radiofónico para a Emissora Nacional. A colaboração 

com a Emissora Nacional efectivou!se, também, com a 

participação do Orfeão e Orquestra Típica, na comemoração 

das Bodas de Prata desta rádio, no Tivoli, dia 30 de Dezembro 

de 1960. Joel Canhão voltou, em princípios de 1961, mas o 

Curso de Iniciação Musical ocupava!lhe grande parte do 

tempo. No Orfeão destacavam!se alguns solistas: Maria de 

Lurdes Dória Bastos foi uma delas de grande prestígio. 

Assim, numa fase difícil do CCS, em Outubro de 

1961, assumiu a regência do Orfeão o professor e 

musicólogo, dirigente do Coro da Juventude Musical 

Portuguesa, Vasco Brederode. Mais uma vez, a decisão 

passou pela influência de João de Freitas Branco que, nesse 

ano, recebeu um voto de louvor da direcção455. O maestro 

não conseguirá ultrapassar a dificuldade acrescida da falta de 

assiduidade dos orfeonistas e principalmente das orfeonistas.  

Aliás, as vozes femininas começaram a escassear e 

julgamos aqui aperceber uma séria regressão na integração 

social da mulher e da consequente redução da sua 

participação na vida da sociedade.  

Dia 24 de Dezembro de 1960, Orfeão Scalabitano 

deu um concerto de Natal para a Emissora Nacional. O 

Orfeão realizou um concerto para a RTP, com a Orquestra 

Típica, em 15 de Janeiro de 1961. Concertos radiofónicos, 

apresentou nove em 61; um, em 62 e sete, em 1963. Ainda 

em conjunto com a Orquestra Típica, apresentou!se no 
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Festival Música e Cantares de Lisboa, em 21 de Novembro de 

62. 

 Como se viu em Abril de 1962, o Orfeão viu!se 

obrigado a interromper a sua actividade devido à falta de 

elementos, nomeadamente dos elementos femininos. Nesta 

ocasião, Joel canhão foi fundador de um novo grupo coral em 

Santarém – o Coro Alfredo Keil !, independente em relação 

ao CCS, mas com a sua direcção artística. Este grupo coral foi 

a segunda dissidência do Orfeão. As suas características eram 

bem diferentes, pois os cerca de vinte elementos do coro 

eram exclusivamente masculinos, número e diversidade 

marcadamente inferiores em relação ao Orfeão. Mais tarde, 

em 1966, quando se extinguiu definitivamente o Orfeão 

Scalabitano, este grupo coral integrou o CCS. 

 A direcção não deixou de investir no Orfeão e, para 

superar a crise, convidou Belo Marques a reger o coral, no 

final de 1962, certos do seu sucesso456. Certamente a força 

congregadora de Belo Marques sofrera sequelas graves quer 

se devesse aos problemas do país ou aos efeitos da idade, o 

maestro não conseguiu atrair os antigos orfeonistas, mesmo 

os antigos elementos femininos não acorreram ao seu 

chamamento. 

 Joel Canhão foi convidado a conduzir de novo os 

destinos do Orfeão em Maio de 1963, reiniciando!se os 

concertos radiofónicos na Emissora Nacional que atingiram a 

157.ª emissão. 

 O Coral Infantil Scalabitano, considerado a secção 

infantil do CCS, funcionou no ano de 1959/1960, regido por 

Manuel Joaquim Afonso, mas a sua actividade diminuiu após 

o afastamento, apesar de temporário, de Joel Canhão, e nas 

circulares de 1960 ocultou!se para dar lugar ao Curso de 

Iniciação Musical. 

Apesar de uma diminuição da actividade do 

agrupamento de coral infantil, não houve menor interesse, 

em nosso entender, houve sim um desvio de interesses. A 

década de 60 ficou marcada pela introdução de uma 

novidade metodológica do ensino da música, da 

responsabilidade do seu maestro e professor, Joel Canhão, o 

método de Edgar Willems, demonstrado publicamente na 

Tarde Infantil de dia 19 de Junho de 1960, no Teatro Rosa 
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Damasceno. O Coral Infantil apareceu referido pela última 

vez no ano lectivo de 1959/60. Mais do que se ter extinguido, 

iniciou!se no ano seguinte uma valorização dos cursos 

dedicados às crianças, portanto a secção denominada Coral 

Infantil deixa de ser referida a partir de 1960/61, no entanto, 

o Coral daria, então a vez, à secção Curso de Iniciação 

Musical.  

 Assim, neste período de tempo ganhou relevo o 

Curso de Iniciação Musical que dizia respeito ao primeiro e 

segundo anos de iniciação musical e de solfejo (1.º e 2.º 

anos), ministrado e orientado por Joel Canhão. Este ensino 

era gratuito para os filhos dos sócios. O maestro Joel Canhão 

chegou a compor música dedicada às crianças, para que os 

seus alunos a cantassem e pudessem aprender música, ao 

mesmo tempo, como se pode verificar pelas suas 

publicações457.  

Esta secção incluía, em 1960, o ensino de solfejo, do 

terceiro ao sexto ano, e piano, pela professora Maria de 

Lurdes Hintze Ribeiro; violino, a partir deste ano pela 

professora Diva Cosmelli Cancella Chantre; bandolim, pelo 

professor Luís Fernandes e, ainda, teatro infantil, dirigido por 

Carlos Mendes.   

Sem o agrupamento coral, desenvolveu!se uma 

Orquestra de Cordas Infantil, a partir do Curso de Bandolim, 

desta vez pela dedicação do professor Luís Fernandes que se 

apresentou, nas festas infantis de 1960 e1961. 

Todos os anos se organizava uma festa infantil e, 

com a colaboração da secção de teatro, apresentava!se 

sempre uma peça representada por crianças. Carlos Mendes 

encenou a peça infantil de 1960 “O Feiticeiro Infeliz”, de 

Fernando Paços e Carlos de Sousa, em 1961, a farsa “A 

Cigarra e a Formiga”. 

Apesar de todas as dificuldades, a secção de Coral 

Infantil, sob a atenta orientação de Joel Canhão, dinamizou 

essa importante secção, que ficou marcada pela 

implementação de um novo método de ensino da música, o 

método de Edgar Willems, apresentado publicamente na 

Tarde Infantil, de Junho de 1960: “Baseado no método do 

pedagogo e metodólogo suíço Edgar Willems, actualmente 

em Portugal, a convite da Fundação Gulbenkian […]. O 
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método é inédito entre nós e assenta no comportamento 

psicológico da criança, nada se lhe pedindo a não ser o que se 

lhe dá sensorialmente. Os miúdos mostravam os seus 

conhecimentos de ritmo (batendo o compasso com dois 

pauzinhos), de escalas musicais, acompanhadas de 

movimentos ascendentes e descendentes dos braços, 

identificação do timbre dos instrumentos e da altura dos 

sons, através de curiosas e modernas experiências com 

campaínhas, chocalhos e piano, ditados musicais com 

gráficos, etc.”458.  

 Joel Canhão ensinou e divulgou a importância do 

estudo da música para o crescimento saudável dos jovens, 

alertando para a sua importância na educação e para o seu 

papel educativo: “As normas estéticas do método de ensino 

que professo pretendem fugir à facilidade e à improvisação, 

para criar nos alunos […] o clima de seriedade e de trabalho, 

de abnegação e dignidade que lhe é próprio, o que considero 

imprescindível para estimular a ambição de atingir, 

gradualmente […] um conhecimento técnico eficaz. Este 

método baseia!se na compreensão do movimento e não na 

infrutuosa e inútil sua imitação, […] antepondo ao imediato e 

efémero, o duradouro”459. 

Por esta época, em Portugal, devido ao movimento 

de renascimento musical, que se intensificou na década de 

Quarenta, à volta de instituições como Círculo de Cultura 

Musical (1935), Juventude Musical Portuguesa (1948), 

Academia dos Amadores de Música (1884), Fundação Musical 

dos Amigos das Crianças e, ainda, com a Fundação Calouste 

Gulbenkian (1956), considerando o papel importante de 

divulgação musical de João de Freitas Branco, entre outros 

musicólogos, criou!se a ideia da proficuidade do ensino da 

música às crianças, demonstrando o seu contributo para o 

processo educativo de um povo e para o desenvolvimento do 

interesse e sensibilidade musicais. Desta forma, a Fundação 

Gulbenkian apoiava fortemente as associações com projectos 

de ensino da música e, por isso, o Círculo Cultural Scalabitano 

podia manter o ensino gratuito do Curso de Iniciação Musical.  

Joel Canhão, a trabalhar em Santarém desde 1948, 

professor de Canto Coral no Liceu Nacional, adjunto do 

maestro Fernando Cabral, no Orfeão Scalabitano, assumiu a 
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direcção deste Orfeão e a do Coral Infantil, em 1955, bem 

como a de iniciação musical. Em 1960, usufruiu de um prémio 

que correspondeu a uma Bolsa de Estudos da Fundação 

Gulbenkian, para aperfeiçoamento dos seus estudos, na Suiça 

e outra na própria Fundação Gulbenkian. Dedicou parte do 

seu tempo e trabalho à defesa do novo método e à 

divulgação da importância da música para a formação 

individual de cada ser humano, considerando esse 

renascimento da música como “…uma larga 

consciencialização, preparada pela história, da função 

educativa da música, do que pode representar para o 

homem, emagrecido de alma numa época mecânica, a força 

espiritual que emana de uma arte que acima de tudo é para 

sentir…”460.  

A presença de Joel Canhão constituiu mais um 

contributo do CCS para a democratização da cultura, pois 

todos tiveram igual acesso ao ensino da música. 

 A secção de Dança Clássica abriu inscrições aos 

rapazes, em Outubro de 1959, continuando a mesma política 

no ano lectivo seguinte. O resultado desta inovação para 

Santarém foi levada a público por ocasião da Tarde Infantil, 

apresentada no Teatro Rosa Damasceno, no dia 19 de Junho 

de 1960, com um programa recheado de novidades: o Orfeão 

cantou peças de Haendel e de Cláudio Carneiro; a Pequena 

Orquestra de Bandolins executou peças do seu professor Luís 

Fernandes, entre elas a “Canção do Tejo”; o teatro infantil “O 

Feiticeiro Infeliz”, de Fernando Paços, encenado por Carlos 

Mendes e as coreografias de “Meninos Felizes”, da Sinfonia 

das Crianças, de Joseph Haydn e “Les Petits Riens”, de 

Mozart, da professora Wanda Ribeiro da Silva dançada pelos 

seus alunos.  

As aulas de Dança deram atenção a outra vertente, à 

ginástica rítmica, com a ajuda de Isabel Ruth, abriu inscrições 

em Novembro, com elevada frequência. 

 Santarém, através da actividade do CCS, sofreu as 

boas e más repercussões do movimento balético. Do curso de 

bailarinas, do Conservatório Nacional até 1950, formaram!se 

as professoras que viriam a incrementar a prática do ballet 

pelo país, como Wanda Ribeiro da Silva e Anna Mascolo. 

Ambas foram professoras de dança clássica no CCS. Com o 
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interesse pelas artes da Fundação Gulbenkian, impulsionou!

se o bailado. Essa instituição financiou o Centro Português de 

Bailado, projecto onde particiaparam as duas. O curso 

transformou!se no Grupo Experimental de Ballet onde 

estreou Wanda Ribeiro da Silva e a sua colaboradora Isabel 

Ruth, em Maio de 1961, num espectáculo da Juventude 

Musical Portuguesa, o que explica a sua saída do CCS nesse 

mesmo ano e a entrada de Ana Máscolo, em Outubro desse 

ano461, outro nome sugeridos por João de Freitas Branco.  

 A secção de Ballet participava todos os anos nas 

tardes Infantis promovidas pela direcção do Círculo Cultural 

e, a sua professora coreografava bailados, apresentados 

pelas suas alunas: tal aconteceu em Maio de 1962, tendo 

apresentado um bailado com a música “O Sonho” de 

Manzini. 

Esta prestigiada professora permaneceu em 

Santarém, até à temporada de 1964/65. Esta professora, 

bastante conceituada nos meios nacionais, teve uma 

aprendizagem fora do país e foi, até aí, a única bailarina 

profissional, com uma reconhecida “carreira internacional, 

como solista na Companhia Marquês de Cuevas”462. É justo 

relembrar que, em 1964, o Grupo Experimental de Bailado 

passou para a gestão da Fundação Calouste Gulbenkian, 

criando!se a Companhia de Bailado da Gulbenkian. 

A Orquestra Típica Scalabitana apresentou 

concertos na Chamusca, Minde, Óbidos, Soure e Lagos 

integrando as Comemorações Henriquinas, em 1960;  

Nos dias 16 de Julho e 26 de Dezembro de 1960, deu 

concerto em Serão para Trabalhadores organizado pela FNAT, 

no Pavilhão dos Desportos em Lisboa. 

Nos primeiros meses de 1960, Joaquim Luís Gomes 

ensaiou, temporariamente o Orfeão. E, no dia 3 de Julho, este 

maestro dirigiu um concerto de música coral regional 

portuguesa para a Radiotelevisão Portuguesa, encerrando!o 

com a “Ronda Ribatejana”, da sua autoria. Aí se destacaram 

os solistas Maria Cândida, Hélder Frazão e um dueto por 

Dilma Melo e Manuel Albano. O sucesso obtido mereceu 

palavras de louvor do director da secção musical, Melo 
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Pereira, afirmando que “os estúdios da RTP se encontravam à 

disposição do Orfeão e da Orquestra Típica” 463. Realçamos 

ainda outros solistas desta época: Maria Perpétua Pai e Vítor 

Melancia. 

Outro momento alto da Orquestra Típica, revelou!se 

com a participação nas comemorações Henriquinas, 

apresentando!se, em Lagos, numa operação de charme do 

governo português, em homenagem ao Presidente da 

República do Brasil e aos representantes das armadas 

estrangeiras, onde também esteve presente o Presidente da 

República Portuguesa. Os espectáculos tiveram a colaboração 

de artistas da Rádio (Maria de Lurdes Resende, Alice Amaro, 

Maria do Espírito Santo) e transmitidos pelas televisões 

Americana, Brasileira e Portuguesa, bem como por diversas 

estações de rádio464.  

Nos anos seguintes a Orquestra actuou no Sarau 

Anual de 10 de Maio, em Benavente, nas festas em honra de 

Nossa Senhora da Paz, no dia 21 de Agosto, em Lamego, no 

dia 31 do mesmo mês, em Abrantes, no dia 2 de Outubro e, 

ainda,  nos Serões para Trabalhadores, organizados pela 

FNAT, em 26 de Agosto e em 30 de Dezembro, no Liceu 

Camões, em Lisboa, do ano de 1961.  

Nos dois anos seguintes diminuíram os concertos, 

não se verificando a participação em nenhum Serão para 

Trabalhadores. Assim, apresentaram!se com o Orfeão no 

Festival Música e Cantares de Lisboa (28!10!62), num 

concerto para a Emissora Nacional (15!3 e 23!10!63) e em 

Porto de Mós, nas Festas de São Pedro (30!6!63). Entretanto, 

anuncia!se a primeira audição de “Os Pescadores”, de 

Joaquim Luís Gomes, com letra de Hernâni Correia, 

composição dedicada aos pescadores do Tejo e, ao mesmo 

tempo, a atribuição do Diploma de Honra ! 1962, pela Casa 

da Imprensa de Lisboa, tendo sido então considerada uma 

das três melhores orquestras ligeiras de Portugal. 

Aliás, os anos de 1962 e 1963 foram anos 

problemáticos e o reconhecimento das instituições pelo 

trabalho da Orquestra Típica não chegaram para que se 

cumprissem maior número de convites. 
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As novidades introduzidas em 1960, pareciam ser 

razão suficiente para se incrementar a vida cultural de 

Santarém, mas o país não correspondeu a esta preciosa 

geração que se desenvolvia. A situação do país agravou!se 

com a emergência das independências das antigas colónias 

europeias e a consequente medida salazarista de iniciar uma 

guerra colonial, na década de Sessenta. A guerra colonial 

iniciava!se com os acontecimentos de 61, em Angola.  

O regime dava algumas notas da sua fraqueza, que 

nunca transpareceram na comunicação social. Ainda em 

1961, a ONU interpelara Portugal sobre os problemas 

existentes nas colónias africanas, a anexação das antigas Goa, 

Damão e Diu pela União Indiana e o caso do paquete Santa 

Maria, “Santa Liberdade”, demonstrou a incapacidade de 

Salazar para lidar com as surpresas.  

Como resposta desesperada, Salazar intensificou a 

repressão.  

As repercussões foram imediatas, no CCS: sobre o 

Palácio da Música deixou de se falar, as próprias circulares 

internas aos sócios deixaram de se produzir, em 1960, com 

quatro excepções, entre 1961 e 1964; o Orfeão Scalabitano 

viu interrompida a sua actividade, dada a conhecer por uma 

carta circular aos sócios, datada de 13 de Novembro de 1962; 

o Coral Infantil Scalabitano deixou de se apresentar em 1960.  

A par do apertar do cerco, surgiu uma nova geração 

de resistentes, impulsionados pelas lutas dos mais antigos. 

Focos de resistência cultural se organizavam. Precisamente 

no ano decadente de 1961, a Fundação Calouste Gulbenkian 

instalou uma biblioteca na sede do Cine!clube de Santarém. 

Aí se reuniriam os jovens e os menos jovens, ansiosos pelo 

contacto com os livros, alguns dos quais proibidos. Com essa 

biblioteca permaneceram em Santarém, alguns nomes da 

cultura portuguesa como Herberto Hélder, Luís Pacheco, … 

Em Santarém, despertaram novas ideias e as tertúlias 

relacionadas com a cultura realizavam!se no Cine!Clube, mas 

também no Café Central. 

O CCS prosseguiu, a custo, a sua tarefa. 

Em 1963, Ginestal Machado, agastado pela doença, 

pelos maus tratos que se infligiam aos seus amigos, pelas 

barreiras colocadas à cultura e à educação, pelas 

adversidades próprias do regime e do país, pretendeu desistir 

e, a massa associativa, apelando ao seu carácter, demoveu!o 



dessa intenção. Veio a falecer no dia 5 de Fevereiro de 1964, 

deixando o Círculo Cultural Scalabitano perplexo de comoção. 

 

2.2.2. Ultrapassar as dificuldades: 1964! 1969 

 

Artur Proença Duarte continuou o seu papel 

vigilante, até 1966, tendo comparecido exclusivamente à 

primeira reunião da direcção eleita para o triénio de 1964!66 

e deixando o desenrolar da associação aos seus consócios. 

Edmundo Vaz Mourão era quem assinava as cartas em nome 

da direcção: “Justamente empenhados na defesa 

intransigente daquilo que se nos afigura das mais válidas 

actividades culturais deste país – pesada herança que nos 

veio desse saudoso e ilustre escalabitano que foi o Dr. 

Manuel Ginestal Machado e dos seus excelentes 

colaboradores ! , enfrentamos um sem número de problemas 

cuja solução, nem sempre se encontra arredada do plano 

financeiro”465.  

Com saudade dos antigos tempos áureos, a direcção 

de 1964, com a forte liderança de Edmundo Vaz Mourão, 

como seu vice!presidente, tentou ultrapassar as dificuldades 

deixadas pela direcção anterior e, no seu projecto, tentou 

reorganizar o Orfeão Scalabitano, apelando aos antigos 

orfeonistas. Mas, o tempo não lhe estava favorável. A 

contínua e teimosa guerra colonial e o esforço nacional que 

implicou, a intensificação das perseguições políticas, que 

culminou no assassínio de Humberto Delgado, a repressão 

dos primeiros anos de Sessenta produziu diversas 

consequências em série que viriam a fragilizar e prejudicar o 

país até aos nossos dias: o “salto” dos jovens rapazes para 

fugir, o corte de despesas públicas, o exílio dos intelectuais 

portugueses, a redução de quase um milhão de portugueses 

na idade adulta, idade de produção e concepção, que fugiam 

à miséria e a consequente regressão do papel social da 

mulher que se remeteu nesta fase às paredes da sua casa. 

Tudo contribuiu para o empobrecimento da sociedade 

portuguesa, sem pessoas sem produção, aumentou do medo 

e o silêncio. O país adiou o seu desenvolvimento, adiou a 

modernidade, pior ainda, adiou a liberdade por mais alguns 

anos penosos.  

Nesta década a inauguração da RTP serviu o regime 

através da manipulação da informação pelo poder e permitiu 

manter satisfeita, em sua casa, uma parte importante da 

classe média portuguesa. A Televisão foi assim um meio 

vantajoso para chegar a todos quantos retraíram a sua 

actividade social e associativa, abrigando!se no sossego 

aparente do seu lar.  

As actividades associativas resistiram dificilmente 

com um enorme esforço e vontade daqueles que 

continuaram a missão cultural ligada ao espaço do Círculo 

Cultural  e  de uma  nova geração que se evidenciava, onde 

brilhou  a esperança de uma vida melhor. 

O triénio entre 1964 e 1966 revelaram!se mais 

difíceis e menos profícuos em actividades. A comoção com a 

morte de Ginestal Delgado e as dificuldades proporcionadas 

pela conjuntura nacional explicam esta situação. No entanto, 

além de uma homenagem interna a Manuel Ginestal 

Machado, em 1964, concretizou!se uma outra no dia do seu 

aniversário em 18 de Março de 1965, inaugurando!se uma 

sala com o seu nome e contando com a colaboração do Coral 

Alfredo Keil, por falta do Orfeão Scalabitano, era dirigido pelo 

maestro Joel Canhão, desde 1963.  

Os nomes da Direcção sofrem alterações 

importantes para o triénio de 1967 a 1969. O presidente, 

Artur Proença Duarte, entre muitos outros, saiu. Manteve!se 

Virgílio Arruda como presidente da mesa da Assembleia Geral 

e Edmundo Vaz Mourão tornou!se par deste.  

Continua a verificar!se uma grande diversidade de 

cores políticas na direcção do Círculo Cultural Scalabitano. 

Assumiu a presidência Diogo Duarte, advogado representante 

do sistema, em Santarém e como vice!presidente e director 

surgem dois nomes – Jaime Luisello de Figueiredo e José 

Fidalgo Pereira !, o primeiro é advogado e o segundo médico. 

O padre Francisco Nuno e Mariana Ginestal Machado, a 

segunda mulher em cargos directivos no Círculo, integravam 

os primeiros nomes dos suplentes466. Estes últimos quatro 

nomes destacaram!se, pois integravam uma nova geração de 

oposicionistas que surgiu, em Santarém, com a “Primavera 
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Marcelista”. José Fidalgo Pereira e Jaime Figueiredo467. O 

primeiro participou mesmo na Lista Democrática de 

Santarém, em Setembro de 1969, elaborada para as eleições 

que entretanto se realizaram. Os seus contactos terão 

influenciado os nomes que vieram a proferir conferências no 

Círculo Cultural Scalabitano, por estarem directamente 

ligados aos movimentos da Seara Nova, da PRAGMA, da 

UNICEPE, nomeadamente aqueles que no Centro Nacional de 

Cultura se reuniam nesta época. 

A ligação ao Centro Nacional de Cultura, liderado por 

Francisco Sousa Tavares e esposa, Sofia de Melo Breyner 

Andresen até 1966,deveu!se certamente a Francisco Lino 

Neto, presidente desta associação, em 1967 e também a 

António Reis, então um jovem que se destacava na defesa da 

Democracia, que ingressou na Direcção desse Centro, no ano 

seguinte. A ligação desta organização a Santarém nada teve 

de casual. A sua acção destacou!se no panorama político e 

cultural do país e tal, se reflectiu nesta cidade, 

nomeadamente nas conferências que se realizaram no 

Círculo Cultural. Francisco Lino Neto e António Reis marcaram 

lugar de cimeira na Lista Democrática de Santarém, com 

Antunes da Silva, Blasco Hugo Fernandes, Maria Barroso, mas 

também com  José Fidalgo Pereira, sócio, amador de Teatro e 

dirigente do CCS, no triénio de 1967 a 1969. 

A resistência reorganizou!se então em Santarém, à 

volta do Cine!clube, em colaboração estreita com a 

Associação Académica, mas também com o Círculo Cultural e 

manteve!se, apesar da vigilância da PIDE, até à Revolução dos 

Cravos. A UNICEPE e, mais tarde, a Livraria Apolo, foi outra 

das novas instituições de Santarém, com quem se colaborou, 

essencialmente de objectivos político!culturais. 

As relações com a Fundação Gulbenkian 

prosseguiram com os Festivais de Música; com a Juventude 

Musical Portuguesa e com a Aliança Francesa no caso dos 

recitais de música. As relações institucionais com o Governo 

Civil, a Câmara Municipal, o SNI, a FNAT, a Emissora Nacional 

e a RTP persistiam, igualmente, devido à enorme necessidade 

de actuações para a sobrevivência desta sociedade. 

Não se ouve falar mais da Numifilatelex nos jornais, 

do Coral Infantil, do cinema cultural, dos Jograis de Santarém, 
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que também ensinava bandolim.  

No entanto, quanto à Numifilatelex parecia haver 

alguma actividade, de carácter mais interno, sem que 

transparecesse para fora, pois em Junho de 1967, ainda se 

agregaram à direcção dois sócios, José Carlos Oliveira Sollas e 

José da Costa, com o objectivo de colaborarem e orientarem 

a secção de Numifilatelex468.  

Retomando o tempo das visitas oficiais, o Círculo 

Cultural preparou uma visita a Portalegre, no dia 23 de Maio 

de 1965, com a Orquestra Típica e o Grupo de Danças e 

cantares Ribatejanas. 

O VIII Festival de Música, iniciativa da Fundação 

Calouste Gulbenkian, realizou!se em Santarém (25!5!64), tal 

como acontecera nos anos anteriores, com a organização do 

Círculo Cultural Scalabitano, desta vez com a exibição da sua 

Orquestra de Câmara (fundada em 1962). O IX Festival de 

Música teve a participação do Coro da Fundação (23!5!65). 

No ano seguinte, este Festival trouxe à Cidade o Grupo de 

Ballet da Gulbenkian, sob a direcção artística de Walter Gore, 

tendo como convidados Paula Hinton e Jonh Auld. Em Maio 

de 1967 (XI Festival de Música), foi a vez da apresentação da 

Orquestra da Gulbenkian, sob a direcção de Álvaro Cassuto. 

Sequeira Costa deu recital no dia 24 de Maio de 1968, no 

Teatro Rosa Damasceno, integrado no XII Festival de Música. 

A Juventude Musical Portuguesa trouxe ao Círculo 

Cultural, em 1964, o seu Coro e Orquestra, onde se destacam 

os concertistas Olga Pratts e Simão Draiblate e os solistas 

Ismael Silva Santos (barítono) e Sofia Correia Barros 

(contralto), sob a direcção do maestro José Aquino. Outros 

concertos oferecidos foram: o Trio Mozart em Outubro de 

1964, o violinista Jack Glatzer, em Novembro e, em 

Dezembro, o pianista argelino Dèsiré N´Kaouá, os quais 

tiveram sempre pouca assistência. 

Nos anos seguintes, verificaram!se outros recitais de 

música, apresentados a um ritmo mais lento e com uma 

assistência reduzida: novamente o violinista Jack Glatzer, em 

Novembro de 1965, a pianista brasileira Anna Stella Schic, 

primeira pianista do seu país, em 17 de Dezembro, o coral 

americano “Madrigal Singers em 5 de Fevereiro de 1966, em 

anteriormente. 



5  de Março, apresentou!se Marjorie Mitchele. Através da 

Juventude Musical Portuguesa, promoveram!se concertos 

gratuitos, como o recital de Gaston Germain, barítono e da 

pianista Colombe Pelletier (3!67)469. Em Janeiro de 1968, 

João de Freitas Branco voltou ao Círculo Cultural para falar do 

compositor Schumann e apresentar um concerto de piano 

por Frederic Grevers organizado pela Juventude Musical 

Portuguesa no Círculo Cultural. A Escola de Wanda Ribeiro da 

Silva também esteve em Santarém, no dia 30 de Junho do 

mesmo ano, a convite do Clube de Santarém e Círculo 

Cultural.  

O professor Carlos de Sousa não voltou e Carlos 

Mendes teve de abandonar o grupo de teatro. A secção de 

teatro – Iniciação Teatral Actor Taborda ! tem uma 

actividade diminuta, nesta etapa, possuía vinte e cinco 

elementos, mas não se lhe conhece nenhum director 

artístico, nem produção de peças: “ Tarefa importante, e que 

estamos justamente desenvolvendo, é a de conseguirmos a 

colaboração, que se nos afigura indispensável, de um 

professor […], capaz de trazer à secção um impulso de 

desejável renovo”470. No entanto, os jornais falaram da 

secção de teatro e esta participou e organizou algumas 

actividades, mas não se livrou a críticas, por falta de 

dinâmica. 

Neste período, o Círculo Cultural festejou o primeiro 

Dia do Teatro Amador, dia 27 de Março de 1964 com a 

realização da “I Exposição Retrospectiva sobre o Teatro 

Amador em Santarém”, tendo solicitado a colaboração das 

associações de Santarém e uma palestra pelo actor Rogério 

Paulo, que falou do teatro e da sua utilidade educativa e dos 

seus problemas471.  

Em Maio, a secção de teatro da Sociedade Musical 

União Pernense produziu e apresentou a peça “Há uma luz 

que se apaga”, de Alexandre Babo. Do elenco faziam parte os 

actores: Vicente Batalha, Dina Nobre, Manuel Vieira e Graça 

Ferreira da Silva. 

Nessa ocasião surgiram logo algumas críticas em 

relação à falta de dinâmica do teatro em Santarém: “Há dez 

anos a nossa cidade podia ainda orgulhar!se de possuir 
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grupos dramáticos de indiscutível valor […]. O contacto com 

as melhores obras do teatro português, a frequência de 

cursos da arte de dizer e a prática de teatro bem dirigido, 

eram elementos contributivos de um proveitoso movimento 

educacional. Infelizmente muita coisa se perdeu ou está a 

perder!se…”472. Certamente se referia à perda do Curso de 

Arte de Dizer e Representar e à falta do professor Carlos de 

Sousa e encenador Carlos Mendes. Mas o teatro nacional 

também estava em crise e, dizia!se que existia grande 

indiferença, “um divórcio entre o grande público e a obra 

séria”, “um clima de derrota antecipada” e um “receio de 

fraca frequência”473. Repare!se que Bernardo Santareno 

queixara!se da censura, com o reconhecimento que as suas 

peças eram incómodas e viriam a ser muitas delas proibidas ! 

o tempo não era de facilidades e de crescimento. 

No seguimento do ressurgimento de uma nova 

geração irreverente e sem medo, interessada na divulgação 

dos seus ideais e valores, em 1966, as conferências 

reacendem a força das ideias, com a presença de elementos 

reconhecidos como intelectuais de vanguarda e da resistência 

antifascista.  

Para contrariar os problemas adstritos à secção de 

teatro – “Iniciação Teatral Actor Taborda” –, os seus 

elementos reuniram!se “a fim de estudar a viabilidade do 

prosseguimento”474
 da sua actividade. Em seu resultado, 

criou!se um Conselho de Teatro constituído por: Edmundo 

Vaz Mourão, José Carlos Oliveira Sollas (representantes da 

direcção), Vigílio Barrera, Nuno Neto d´Almeida, Florindo 

Custódio e, como suplente, Joaquim Maria das Neves. 

A secção animou!se em 1966 e sob a direcção de 

Oliveira Sollas preparou!se a peça de Jean Anouhil Cecília ou 

a Escola de Pais e, encenada por  Florindo Custódio e Virgílio 

Barrera, Trágico à Força, de Anton Tchecov que foram as 

peças apresentadas a 12 de Março no I Encontro do Teatro 

Amador do Ribatejo, que se seguiu à Semana do Teatro 

Amador, ambas da iniciativa e responsabilidade da mesma 

secção, por ocasião da consagração do Dia do Teatro Amador 

que decorria em 21 de Março. Outra peça A Lição, de 

Ionesco, encenada por Florindo Custódio, interpretada por 
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Mário Viegas e Isabel Barreira, não chegou a ser apresentada 

ao público. 

Foi um importante pontapé de saída: nesse dia se 

conjugaram as duas peças com um recital de poesia 

coreografado e com música de Carlos Paredes. Neste 

momento revelou!se, pela segunda vez, António Mário 

Viegas, já com dezasseis anos, no papel de Murashkin na 

peça de Anouil e, ainda, como recitador de “Um Adeus 

Português”, de Alexandre O´Neill, que voltou a surgir no 

Círculo Cultural Scalabitano, em 1967. Mário Viegas seguiu 

um sonho, tais experiências, impulsionaram a sua inscrição, 

em 1967/68 no Curso de Arte de Dizer do professor Carlos de 

Sousa, em completo sigilo, pois estava em Lisboa para se 

licenciar em História.  

No ano seguinte, no dia 24 de Maio, apresentou!se a 

peça Um Homem de Flor na Boca, de Luigi Pirandello, 

encenada por Virgílio Barrera e, em 28 de Julho, encenada 

por Florindo Custódio, representou!se a peça O Doido e a 

Morte, de Raul Brandão475. Integraram o elenco: Carlos 

Soares Ribeiro, José Fidalgo Pereira, Jorge Custódio, Isabel 

Barreira, Manuel Cruz, Mário Viegas, Virgílio Barrera, Luisette 

Ribeiro. No final, a cargo de António Mário Viegas, ficou o 

recital de poesia, onde este futuro actor, impressionou e 

entusiasmou o público de Santarém, destacando!se, desde 

logo, o seu talento que mereceu as seguintes palavras de 

Edmundo Vaz Mourão: “…Admirável foi a intervenção deste 

jovem universitário – já que por si só, seria susceptível de 

valer todo um espectáculo […] Há em António Viegas uma 

força expressiva espantosa […] Adivinha!se nele uma intuição 

prodigiosa, acautelada por um trabalho sério de […] estudo 

profundo da problemática poética, na sua expressão 

falada…”476.  

O Círculo Cultural foi a Vale de Figueira, em Agosto 

de 1967, mostrar as suas peças, incluindo o recital de poesia 

de Mário Viegas que, segundo o seu relato, foi proibido pela 

PIDE. Logo, neste ano de 1967, de certo modo influenciado 

pelas correntes de vanguarda opostas ao regime, participou 

no recital do Coro da Academia de Amadores de Música, 

474
 CR, 20!3!65. 

475
 Custódio, Florindo, “Arte de Talma no Taborda” in Correio do Ribatejo, 30!

7!2004. 
476

 Viegas, Mário, Op. Cit., p. 46. 

dirigido por Fernando Lopes Graça, no dia 16 de Dezembro, 

no Teatro Rosa Damasceno o seu recital. 

A Orquestra Típica Scalabitana lutava com a 

diminuição de convites para actuações e o Orfeão Scalabitano 

lutava com enormes dificuldades de elementos, 

principalmente femininos, depois de outra tentativa com Joel 

Canhão em 1964, viu interrompidas as suas actividades, 

quase definitivamente.  

A Orquestra Típica Scalabitana e o Orfeão 

Scalabitano, dirigidos por Joaquim Luís Gomes, 

apresentaram!se no Festival da Primavera, no Casino Estoril, 

evento da responsabilidade do SNI e organizado pela 

Emissora Nacional e RTP. Com a promoção da emissora 

nacional o mesmo agrupamento gravou um programa 

radiofónico, dedicado aos portugueses da província de 

Angola (26!6!64). A Orquestra Típica continuou a apresentar 

um concerto de encerramento da Feira do Ribatejo que, em 

1964, na sua décima edição, atingiu o estatuto de Feira 

Nacional de Agricultura.  

Em Fevereiro de 1966, retomou os ensaios com um 

novo maestro – David Costa e Silva, que era violinista, 

pianista, compositor e chefe de orquestra. Este pensou 

renovar o repertório, “pensando reviver números de Belo 

Marques, Joaquim Luís Gomes, de Casimiro Silva e outros 

compositores que enviarem músicas para a Orquestra”477. E, 

com pouca actividade, apresentaram!se em Mangualde. 

Em 1967, assumiu a regência da Orquestra Típica o 

maestro Casimiro Silva que dará alguma continuidade ao 

trabalho desenvolvido anteriormente. Retomando as 

digressões pelo país, em Agosto e Setembro, esteve presente 

em Santa Marta de Portuzelo e em Alcochete.  

Em 68, a OTS aumentou a sua actividade. Em Julho 

de  esteve no Cartaxo, numa festa organizada pela comissão 

instaladora do Jardim de Infância, no dia 9, marcou presença 

na RTP e no dia 14, foi às festas Reguengos de Fetal. 

Entretanto, no mesmo mês gravou para a Emissora Nacional, 

tal como aconteceu em 27 de Janeiro, do ano seguinte. Em 

Abril de 1969, apresentaram!se na Feira de Aveiro., em Maio, 

foram aà Azóia de Baixo. Realçam!se, nesta época, os 

vocalistas Dilma Melo, José Carlos Garcia, Maria Ana Pais de 
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Azevedo e Carlos Lisboa, em Agosto deram um concerto na 

Festa de N.ª Sr.a. da Boa Viagem, em Peniche. 

Continuavam os Cursos de Iniciação Musical e Piano, 

assumidos pelas professoras Ana Maria Dias e Maria de 

Lurdes Hintze Ribeiro, talvez por serem gratuitos, o Curso de 

Dança Clássica, com a professora Ana Pereira caldas, a partir 

de 1966 e retomaram!se as conferências.  

A primeira conferência efectuou!se com a 

cooperação da Associação Académica e do Cine!clube, à qual 

se trouxe, pela segunda vez esse ano, o actor Rogério Paulo, 

sobre “Shakespeare, no Centenário do seu Nascimento”, 

agora com maior número de assistentes, no dia 5 de Outubro 

de 1964. Com a mesma organização Alçada Batista proferiu 

conferência intitulada “A Nova Moral em Teillard Chardin”, 

no dia 7 de Fevereiro de 1965. Mostrando que o Círculo 

Cultural se continuava a manter na vanguarda da cultura, e 

na vanguarda da resistência ao regime, contrariando as 

posturas da censura e da PIDE, no mesmo ano, João Bénard 

da Costa apresentou “A Experiência de «O Tempo e o Modo» 

na Vida Cultural Portuguesa” (2!4!65). E, enriquecendo!se 

com novas reflexões e problemas da actualidade, efectivou!

se no Círculo Cultural uma exposição “ O Plano de Fomento, 

realidades e incertezas” e uma conferência por Francisco 

Pereira de Moura, economista, sobre o mesmo tema, acção 

promovida pela PRAGMA (Cooperativa de Difusão Cultural e 

Acção Comunitária), no dia 25 de Maio de 1965 e, anunciou!

se, ainda, para dia 30 do mesmo mês, Mário Murteira que 

abordaria o tema “A emigração e os problemas de emprego”. 

~ 

Já em 1966, em Março, Luís Francisco Rebelo falou 

sobre “O Teatro do Após!Guerra”, em Abril foi a vez de Nuno 

de Bragança, técnico do Fundo de Desenvolvimento da Mão!

de!Obra, abordar “Aspectos da Economia do Trabalho”, os 

doutores Miller Guerra e José Pinto Correia478
 dirigiram um 

colóquio sobre “Saúde e Consciência Social”; em Maio, 

estiveram no Círculo, Mário Ventura Henriques, Nuno 

Teotónio Pereira que falou sobre “Alguns Dados do Problema 

da Habitação”. Em 25 de Novembro, com a colaboração da 

UNICEPE, o Círculo Cultural promoveu uma sessão de 

homenagem ao grande escritor Ferreira de Castro, com a 
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participação de Robert Bréchen (conselheiro cultural da 

Embaixada de França), Odylo Costa (conselheiro cultural da 

Embaixada do Brasil), Óscar Lopes, Alves Redol e José Carlos 

de Vasconcelos. Ainda neste mês, ficou marcado um ciclo de 

nomes com valor inaudito na cultura portuguesa que vieram 

a marcar a investigação das ciências sociais e humanas, em 

Portugal: Augusto da Costa Dias, “O Iluminismo Romântico” 

(9!11); Alexandre Cabral, “Características da Polémica 

Literária Portuguesa” (16!11); José Manuel Tengarrinha, 

“Impacto Ideológico de 1850” (23!11); Alberto Ferreira, 

“Polémica do Bom Senso e Bom Gosto” (30!11); Joel Serrão, 

“Sondagem Cultural à Sociedade Portuguesa” (3!12). 

Nesta época, propriamente em 1967 e 1968, 

reactivou!se a colaboração com o Cine!clube e a Associação 

Académica, essencialmente para a continuidade das 

Conferências, mais uma vez marcadas pela presença de 

relevantes nomes da cultura e da oposição portuguesa como 

Óscar Lopes que proferiu oração sobre “Aquilino Ribeiro – o 

Homem e a Obra” (?!12!67). A UNICEPE, Cooperativa Livreira 

de Estudantes, foi outra das novas instituições de Santarém, 

com quem se colaborou.  

Em Janeiro de 1968, a um rápido ritmo, organizou!se 

um novo ciclo dedicado à Mulher com: José Cardoso Pires, 

“As Ideologias e a Situação Social da Mulher”; Sérgio Ferreira 

Ribeiro “A Mulher e a Economia”; Isabel da Nóbrega, “A 

Condição Social da Mulher”; Natália Correia sobre “a 

temática social da mulher e as suas implicações com o 

amor”479; Dr.a Maria da Conceição Gouveia “A Mulher e o 

Código Civil”. Em Abril, iniciou!se outro ciclo sobre os 

problemas contemporâneos: Luís Moita, “A Moral no Mundo 

de Hoje” (23!4); Manuela Saraiva, “Poderá o Homem de Hoje 

Acreditar em Deus?” (30!4); Fernando Melro, “A Crise da 

Ideia de Deus na Cultura Contemporânea” (7!5); Diamantino 

Monteiro e António Barata “Problemas da Juventude de 

Hoje” (14!5). 

No final deste período, efectuaram!se umas 

conferências, tão estranhas quanto interessantes. Em 

Novembro de 1969 nos dias 17 e  21, realizou!se um curso de 

culinária, seguido de conferências pelo Dr. “SER” ! “Gordos e 

Fracos e as diversas formas de Alimentação” e “A Mão e a sua 
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Linguagem” – e, ainda, um banquete macrobeótico, no dia 

24, em honra do Dr. “SER”. 

 Neste mesmo ano, em colaboração com o Cine.!

clube, realizou!se em Novembro uma sessão infantil, uma 

sessão de Cinema Experimental Amador, com apresentação 

“Sinfonia do Ribatejo”.   

Na impossibilidade do ressurgimento do Orfeão, o 

Grupo Coral Alfredo Keil (1962), associou!se ao Círculo 

Cultural, como uma secção autónoma, com estatutos e 

direcção próprios, a que presidiu Octávio Mendes. Para que 

tal fosse possível Octávio Mendes reuniu!se com Edmundo 

Vaz Mourão, vice!presidente do Círculo Cultural, no dia 15 de 

Novembro de 1966480, a fim de definirem as condições da 

integração deste coral. Este agrupamento era uma resposta à 

falta de elementos femininos, pois era exclusivamente 

constituído por homens, num total de cerca de vinte vozes. O 

seu director artístico era o maestro Joel Canhão que, 

entretanto, fora dirigir também o Orfeão Académico de 

Coimbra, a partir de Dezembro de 1966481, data em que 

optou por viver em Coimbra. 

Este agrupamento foi alvo de numerosas 

congratulações, quer do maestro Américo Vieira que em 

1966, a propósito da sua participação no primeiro Encontro 

de Coros do país, em Coimbra, dizia em relação aos números 

apresentados: “todos eles foram primorosamente cantados. 

Que subtileza! Que equilíbrio! Que encanto! Que arte!!”; 

quer de Mário Sampayo Ribeiro, que se congratulava com “o 

virtuosismo do coro”.  

Pelo seu quinto aniversário, em Maio de 1967, no 

Círculo, inaugurou!se uma sala com o nome de Alfredo Keil e 

aí, se descerrou, em homenagem ao maestro seu fundador, 

uma lápide e uma fotografia de Joel Canhão.  

Em resumo, foram seus maestros: Joel Canhão, de 

1962 a 1966, de 1967 a 1968 e de 1969 a 1970, Jorge 

Manzoni, em 1966/1967 e Américo Vieira, em 1968/1969. O 

Coral ALFREDO Keil manteve!se, portanto, em actividade, até 

osé Robert. 
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1970482. Na mesma data, (Acta 172 de 1970), Octávio 

Mendes informou da desagregação do Grupo Coral Alfredo 

Keil e Joaquim Jacob defendeu a reactivação do Orfeão 

Scalabitano, para o qual se abriram inscrições em Outubro de 

1970 e para o qual foi contratado o maestro J

 

Concertos e recitais de música 

 

Em relação a exposições pode!se destacar, em Abril 

de 1967, uma relativa às pinturas de Picasso, cedidas pelo 

Centro de Artes Plásticas de Coimbra. 

E, em Maio a Fundação Gulbenkian ofereceu ao 

Círculo Cultural Scalabitano, um magnífico piano: “Não 

podemos deixar de salientar esta prova de consideração pela 

obra cultural do Círculo que, obstinada e 

desinteressadamente, a despeito de todos os alheamentos e 

indiferenças, vem pugnando pela elevação do nível 

intelectual e artístico do nosso meio”483. A sua estreia 

realizou!se em Janeiro de 1968 

Em 1968/1969, com a subida de Marcelo Caetano ao 

poder, em 1968 e o impasse da doença de António de 

Oliveira Salazar cuja morte ocorreu em 1970, talvez como 

reflexo, houve um ligeiro período de abrandamento de 

actividades: o teatro não produziu, no Coral Alfredo Keil, 

Américo Vieira assumiu, por um único ano, a sua direcção 

artística; a regência da Orquestra Típica voltou a ser alterada 

neste ano, em 68 e por um ano, com pouca actividade, 

iniciaram os ensaios sob a regência do maestro David Costa e 

Silva, com a entrada de Casimiro Silva (5!69) que, no entanto, 

veio estabilizar este agrupamento, mantendo!se na sua 

direcção até 1974, as aulas de música continuaram com aulas 

gratuitas para a iniciação musical, com a dedicação, agora, 

das professoras Célia Varanda e nas aulas de piano, com 

preparação para o Conservatório de Música, Maria de Lurdes 

Hintze Ribeiro, a dança iniciou um novo período, com a 

professora Ana Pereira Caldas (1966/67), sob a afeiçoada e 

impulsionadora direcção de Mariana Ginestal Machado, a 

segunda mulher a assumir um lugar de directora no Círculo 

Cultural Scalabitano, em 1969.  
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 Uma crise directiva, determinada pela falta do 

presidente que se escusou ao cargo, devido à sua situação 

profissional que lhe impôs a mudança de residência para 

Lisboa484
 e a impossibilidade de o vice!presidente da direcção 

o substituir, por vontade própria, determinou a colaboração 

de Edmundo Vaz Mourão e Mariana Ginestal Machado, 

assumindo estes o lugar de efectivos na direcção485
 e 

permitiu a Humberto Dinis Lopes, protagonizar um 

movimento de sócios que apoiaram a continuidade da 

direcção até ao final do seu mandato, em 31 de Dezembro de 

1969, até novas eleições486. Constituíram esse movimento: 

Humberto Lopes, Eurico Seco, Francisco Pais de Azevedo, 

Nestor de Sousa, José Palmeiro, José Louro, Manuel Castela, 

João Luís Madeira Lopes, Custódio Santiago e Edmundo Vaz 

Mourão. Sabendo!se dos problemas políticos de Humberto 

Lopes não seria, com certeza, fácil este integrar qualquer 

direcção, por isso este auxiliando o Círculo, nesta crise 

directiva, não aceitou qualquer cargo na direcção seguinte: 

“Ofereceu!se para colaborar com a Direcção nesse 

sentido [preparar lista candidata], mas entende que não pode 

nem deve ser integrado na nova direcção”487. Este conhecia 

que os elementos da direcção  necessitavam da homologação 

do Ministério de Educação Nacional488. 

As associações tiveram um longo período de 

regressão e, se em Santarém, a acção do Círculo Cultural 

prosseguiu com alguma independência e liberdade, deveu!se 

certamente ao equilíbrio mantido pela permanência de 

Ginestal Machado e alguns outros resistentes, mais ou menos 

anónimos. Pela organização da Direcção, percebe!se que é 

permitida uma certa liberdade de acção a Ginestal Machado, 

mas quem supervisionava e controlava era o Estado, através 

de Artur Proença Duarte, entre outros. E, essa liberdade, 

mesmo limitada, teve custos, nomeadamente a participação 

em actividades promovidas pelas instituições que suportaram 

a ditadura salazarista, principalmente pelo SNI, como o 

Congresso de Agentes Turísticos, e pela FNAT, como os 

Serões para Trabalhadores.  
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As relações com o movimento oposicionista tornou!

se evidente pelas relações mantidas por Ginestal Machado à 

Juventude Musical Portuguesa e a João de Freitas Branco, 

apoiado pelo financiamento da Fundação Calouste 

Gulbenkian, que indicou agrupamentos musicais, maestros 

(Vasco Brederode), professoras de dança (Bruna Barocchi, 

Wanda Ribeiro da Silva, Ana Máscolo) e professores de teatro 

(Humberto d´Ávila) que mantiveram uma acção divergente 

da imposta pelo Estado Novo, permitindo ao Círculo Cultural, 

acompanhar as novidades e as experiências artísticas mais 

vanguardistas, aquelas que conseguiram escapar às malhas 

da PIDE e da censura. As mesmas relações se prolongaram 

até ao final da década de Setenta, agora através dos nomes 

ligados à Seara Nova e aos nomes que integraram as listas da 

oposição. 

 Apesar de terem sido anos muito difíceis e de 

múltiplas incertezas, reflectidas quer na actividade do Círculo 

quer nos apelos feitos pelas direcções sucessivas, a esperança 

residiu nessa irreverente Geração de Sessenta marcada pela 

afirmação da nova geração estudantil de consciência política 

aperfeiçoada, que coincidiu, no Círculo Cultural, com a 

afirmação de António Mário Viegas, como declamador e 

actor de qualidade inexcedível.  

A relevância desta instituição na valorização das 

vocações de cada um e na concretização dos sonhos de 

jovens escalabitanos não pode passar, assim, despercebida.  

  

2.3. “Da Primavera Desejada... à Primavera Prometida”. 69!

74 

23.1. Até à Revolução dos Cravos. 

2.3.2. A presidência de Francisco Viegas, 71 

 

Após as expectativas criadas pela subida ao poder de 

Marcelo Caetano, a partir de Setembro de 1968, depois da 

incursão da oposição organizada para as eleições de 1969, 

com a CDE e a CEUD, parte das forças opositoras perceberam 

que tais esperanças de uma “Primavera Prometida” não 

passaram de uma “Primavera Desejada”, sem consequências 

práticas na democratização da vida do país.  

Se, durante os anos de 68 e 69, se verificou um 

aligeiramento da censura, um abrandamento das 

perseguições e das prisões, logo se desvaneceram as ideias 



de que o país sairia da ditadura por via pacífica e eleitoral. 

Assim, neste período a partir de 1970, de tempo a direita 

portuguesa cerrou fileiras e a esquerda tentou reorganizar!

se, aproveitando um descontentamento cada vez maior entre 

o povo, agravado pela crise económica externa e interna. 

Dentro do Círculo reagrupavam!se a nova geração de 

jovens estudantes, orientados por descendentes dos antigos 

republicanos, como Humberto Lopes e Francisco Viegas, 

entre outros, ligados à CDE e ao PCP, que enveredaram pela 

luta política organizada. Os mais conservadores continuaram 

a tomar os lugares cimeiros da direcção, mas por pouco 

tempo, pois entretanto, Francisco Viegas assumiu a liderança 

(1971) e aí, verificou!se um maior relevo do papel de 

intervenção cultural desta casa, apoiada …... O teatro, 

essencialmente, adquiriu preponderância, pela ajuda que deu 

na tomada de consciência política da geração de Setenta, do 

século XX, em Santarém, mas também revelaram uma certa 

rebeldia, o grupo coral e a comissão que organizava as 

sessões de cinema e as conferências.  

O Círculo não foi deixado ao acaso pelas instituições 

da ditadura, logo no início da gerência de Carlos Guimarães a 

Polícia de Segurança Pública, enviava uma notificação para se 

requerer uma vistoria à Inspecção Geral dos Espectáculos489.  

E, mais tarde, em Fevereiro de 1971, por ocasião das 

conferências relacionadas com o debate à volta da reforma 

do Ensino, a célebre Reforma de Veiga Simão, o que levou a 

certo clima de suspeição entre os elementos da direcção e 

nova crise directiva490. O caso coincidiu com um pedido de 

demissão do presidente que alegava muitos afazeres 

profissionais que o impediam de dar a colaboração devida ao 

Círculo, pelo que já se verificava uma ausência das reuniões. 

O vice!presidente, Joaquim Jacob tinha sido contactado pelo 

Comandante da PSP, a propósito de uma notícia sobre as 

conferências que abordariam a Reforma do Ensino, em vez do 

presidente, deu conhecimento do facto em reunião de 

direcção que coincidiu com a demissão desse, o que fez 

permitiu entendê!la como uma “traição inconcebível”, 

motivando um esclarecimento da sua parte sobre a intenção 

antiga de se demitir e sobre a má interpretação do 

Comandante da Polícia. Este explicara a Joaquim Jacob que 
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 Acta n.º 192, 29!6!70. 

essa conferência era patrocinada pelo grupo político SEDES 

“criado sob a égide de Marcelo Caetano”. O caso tomava 

uma certa gravidade e o vice!presidente entendeu comunicar 

com o governador civil que aclarou não ter nada contra o 

Círculo, apenas “receava que aquele colóquio viesse 

fomentar a agitação estudantil, como tinha acontecido em 

Vila Franca de Xira”491. Concluindo, toda a direcção, 

entendendo que este facto revelava uma inexplicável 

“intimidação” e fazia supor falta de confiança na direcção, 

não podendo continuar a agir sob suspeita. Todos os 

elementos da direcção, sem excepção, se uniram com a 

comissão de conferências, concordando que a sua 

organização não tinha intenção política. 

Entretanto, foi no exército, nomeadamente entre os 

militares de baixa patente – os capitães – que se vislumbrou 

um movimento clandestino que iria repor as liberdades e a 

democracia, em 25 de Abril de 1974. E, com tantas relações 

com esta Cidade. 

Em Santarém, dinamizaram!se novos eventos, com 

uma renovada esperança nas forças democráticas, pois não é 

fácil desligá!los dos indivíduos de esquerda que acreditam 

que a sua dinâmica pode alterar o rumo do país. Assim, em 

Setembro de 1971 iniciou!se o Festival do Filme Agrícola 

ligado a nomes como Fernando Duarte, Manuel Castela e 

……. Este Festival possibilitou aos escalabitanos apreciarem 

filmes de elevada categoria nacional e internacional ….. 

A oposição em Santarém prosseguiu grande 

actividade em Santarém, nomeadamente na Livraria Apolo, 

dirigida por Manuel Alves Castela, entre outros e por outras 

associações, como o Cine!Clube e a Associação Académica 

que trouxeram a Santarém, por exemplo, Bernardo 

Santareno, Carlos Paredes, José Saramago e Ary dos Santos. A 

aproximação destes organismos ao Círculo foi bastante 

evidente, quer na organização de conferências, quer em 

outros eventos como a comemoração dos 50 anos da Seara 

Nova, em 1971. 

O Círculo subsistiu como pôde, alterando com 

frequência os seus corpos directivos e em crises financeiras 

sucessivas, até que em 1971 Francisco Viegas arrogou o cargo 

durante 12 anos, o que deu uma certa estabilidade directiva a 

490
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partir daí, que também serviu como preparação para o 25 de 

Abril, pois a sua liderança não foi posta em causa por esta 

revolução.  

A modificação dos Estatutos estabeleceu que as 

eleições se cumprissem de acordo com os anos lectivos e de 

dois em dois anos. No entanto, em 1974 retomou!se o antigo 

calendário e as eleições efectuaram!se em Janeiro desse ano 

e repetiram!se em Janeiro de 1975. 

Assim, em 1970, houve duas eleições: uma em 

Fevereiro, outra em Novembro, cuja direcção foi eleita por 

alguns meses, cujos nomes pouco ou nada têm a ver com as 

direcções anteriores. Além de Virgílio Arruda, Edmundo 

Eduardo Serra Ferreira Vaz Mourão, Joaquim Maria das 

Neves, na Mesa da Assembleia Geral e Leonardo Ramos 

Ribeiro de Almeida, António Ferreira Madeira Cacho, 

Fernando Trindade Antolin Hourmat, no Conselho Fiscal, os 

restantes nomes foram pouco ou nada relacionados com as 

direcções anteriores.  

As direcções de 1970 e, até 1971, não demonstraram 

a dualidade existente entre presidente e vice!presidente, esta 

integrou Carlos Alberto Guimarães Oliveira, presidente da 

Direcção e vereador da Câmara Municipal e Joaquim Cordeiro 

Jacob, como vice!presidente, já integrara anteriormente a 

direcção nos inícios dos anos Sessenta, era um homem da 

situação, nesta ocasião Reitor do Liceu de Santarém. Mariana 

Ginestal Machado, Fidalgo Pereira, ligados a movimentos 

democráticos, mantiveram!se da direcção anterior.  

Neste ano a nova direcção reconheceu as 

dificuldades existentes: No acto de posse da nova direcção, 

Virgílio Arruda afirmou: “… que muito há a fazer para que 

esta instituição continue de pé, pois têm sido bastante 

visíveis os sinais de retrocesso…”492.  

O presidente do Círculo, Carlos Alberto Guimarães 

Oliveira, veio a subir ao cargo de vice!presidente da Câmara 

de Santarém, em Fevereiro de 1971 e ao de presidente da 

Comissão Municipal de Turismo, substituindo José Carlos de 

Oliveira Sollas que entretanto falecera (Dezembro de 1970), o 

que com certeza determinou a sua impossibilidade de 

continuar na direcção desta associação no mandato seguinte. 

491
 Acta n.º 211. 

492
 Termo de Posse, 5 de Fevereiro de 1970. Círculo Cultural Scalabitano, III 

Livro de Actas da Direcção, de 20 de Junho de 1964 a 31 de Janeiro de 1976. 

 O decréscimo acentuado de actividades e o deficit 

financeiro fizera renascer nesta direcção o desejo de se voltar 

aos tempos áureos, nomeadamente a vontade, expressa por 

Joaquim Jacob de voltar a reanimar o Orfeão Scalabitano493, 

para o qual se abriram inscrições em Outubro de 1970 e para 

o qual foi contratado o maestro José Robert. Devido ao 

grande “deficit” sugeriu!se uma campanha de novos sócios e 

de angariação de fundos e ressurgiu a ideia da organizar de 

bailes. Na mesma reunião, Octávio Mendes, deu nota da 

desagregação do Grupo Coral Alfredo Keil494.. O Coral 

ALFREDO Keil manteve!se, portanto, em actividade, até 1970 

Na mesma data, (Acta 172 de 1970), Octávio Mendes 

informou da desagregação do Grupo Coral Alfredo Keil e 

Joaquim Jacob defendeu a reactivação do Orfeão Scalabitano 

O número de reuniões demonstra tal vontade de 

recuperação, apesar de ser por pouco tempo, pois em Julho 

do ano de 1971 até Outubro as reuniões deixaram de ter 

quórum. Foi aí que, aproveitando a desmobilização dos 

homens do regime, em 1971, que se deu a grande viragem. 

Um novo presidente assumiu o cargo, em Novembro de 

1971. A partir desta data, seguiram!se os anos que foram 

como que a preparação para o 25 de Abril, precisamente 

numa ocasião em que os movimentos oposicionistas viram 

frustradas as esperanças depositadas nos primeiros anos da 

“Primavera Marcelista”. Francisco Pereira Viegas encabeçou a 

nova lista e em Fevereiro do ano seguinte o presidente da 

Câmara e os vereadores visitam o Círculo, aproveitando para 

se inteirar das “dificuldades com que lutam os seus 

dirigentes”495. 

 Devido à mudança de Estatutos esta direcção voltou 

a ser eleita no dia 12 de Novembro, de forma a coincidir com 

os anos lectivos e não anos civis.  

Francisco Viegas ascendeu ao lugar de presidente do 

Círculo, no dia 2 de Novembro de 1971, apresentando os seus 

objectivos: trazer mais pessoas ao Círculo, fazer desta casa 

um lugar de convívio e realizar uma sessão cultural por 

semana, procurando com o Cine!clube e a Livraria Apolo uma 

parceria regular nesse sentido. Afirmou, ainda que as sessões 

493
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Direcção, de 20 de Junho de 1964 a 31 de Janeiro de 1976. 
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de teatro e cinematográficas para as crianças deviam tornar!

se uma constante. Houve, igualmente, uma tentativa de 

incentivar a Orquestra a produzir mais concertos, deforma a 

que a assiduidade dos músicos fosse maior. Rui Leitão, por 

ser numismata, apresentou!se com disponibilidade para 

desenvolver essa secção que esteve “abandonada” durante 

muito tempo, tendo ficado, igualmente, com a 

responsabilidade da Biblioteca. Nessa ocasião a Direcção 

avaliando a situação, sabendo que na direcção de 1967/1969 

se tinha mandado fechar a colecção com cadeado, estando 

agora a vitrina vazia, concluiu!se que a colecção pertencente 

ao Círculo estava desaparecida, sem qualquer conhecimento 

do seu paradeiro. 

Francisco Viegas era reconhecido farmacêutico na 

Cidade e, a sua figura não poderia estar desligada dos 

movimentos políticos oposicionistas na época. Este, de 

educação e princípios republicanos, tomou parceria com o 

seu amigo e lutador Humberto Lopes496, dois dirigentes do 

Círculo, na contestação política, participando nas 

comemorações do 31 de Janeiro de 1973497
 que congregou 

os homens e mulheres que viriam a participar no Congresso 

da Oposição Democrática de Aveiro, em Abril e nas listas da 

CDE e CEUD, às eleições desse mesmo ano. Não podemos 

deixar escapar a continuidade dos princípios republicanos do 

Círculo Cultural Scalabitano nestes dois homens, apesar de 

ligados ao aparelho do Partido Comunista Português, cujos 

ascendentes Humberto Amorim Dinis Lopes e António Mário 

Viegas foram dirigentes do Clube Literário Guilherme de 

Azevedo, cujas origens não se podem desligar do 

anismo português.  

Sob a direcção de Francisco Viegas, ele próprio 

sugeriu, incentivou e trouxe a Santarém várias actividades no 

âmbito do teatro. Houve, ainda a preocupação com a 

Biblioteca, tendo!se adquirido mil e quinhentas fichas para a 

sua catalogação498. Foram tomadas algumas medidas que se 

destinavam a baixar as dívidas do Círculo, nomeadame

re  do escalão do pagamento da água. 
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 Em 1972,  Círculo integrou a Comissã  Municipa  de 

Arte e Arqueologia, tendo nomeado Rui Leitão como seu 

representante4 9. No mesmo ano, por sugestão o 

presidente, organizaram!se às sextas!feiras, as “Conversas no 

Círculo” que pretendiam combater o absentismo e 

indiferença dos sócios, a apatia da cidade: “Animar a vida 

associativa citadina, está nos propósitos da nova direcção do 

Círculo Cultural Scalabitano. Dinamizar a vida provinciana, 

descentralizar a cultura e torná!la acessível ao maior número 

possível, é tarefa que importa enaltecer e estimular. As 

«conversas» no Círculo parecem!nos vir ao encontro de uma 

acção válida de que não podem, nem devem, divorciar!se ao 

escalabitanos […]. Ora, para se lutar contra o imobilismo que 

caracteriza a vida provinciana, é vital uma par

ma boa vontade generalizada. Só desta maneira se 

poderá revitalizar a vida associativa citadina”500. 

Ainda sob os auspícios deste presidente, alguns dos 

espectáculos que decorreram, revelaram o seu gosto pelo 

teatro e a interferência dos conhecimentos de seu filho, que 

começara a sua vocação de actor e diseur no Círculo Cultural 

Scalabitano – agora com o nome artístico de Mário Viegas !  e 

que detinha, já, um lugar cimeiro entre as maiores figuras do 

teatro português. Não será difícil afirmar que o teatro foi!lhe 

o tema mais querido e o que denotou maior impulso. A sua 

influência não se fez esperar, em espectáculos como A 

Música e a Palavra, no dia 27 de Janeiro de 1973, onde se 

apresentou Mário Viegas, Carlo

 António Braga e António Macedo, com música de 

Carlos Paredes e de José Niza. 

Quanto ao desenvolvimento da actividade de teatro, 

no Círculo Cultural, Francisco Viegas foi emparceirado por 

dois homens devotados, também ao teatro que eram José 

Ramos e Nuno Neto de Almeida, como também às idas a 

Lisboa para ver espectáculos e às apresentações de peças de 

outros grupos de teatro, profissionais e amadores no palco 

do Teatro Taborda. Tal foi o caso do Teatro Laboratório de 

Lisboa “Os Bonecreiros”, representando “O Circo Imaginário 

do Super Basílio”, de Béatrice Tanaka, destinado aos jovens, 

mas não dispensando os adultos, trouxe a Santarém os 

grandes actores de teatro, Glicínia Quartin, Mário Jacques, 
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posição sido complementada com várias 

João Mota, entre outros (29!1!72); de “A Vida de D. Quixote e 

do Gordo Sancho Pança”, de António José da Silva, pelo 

Grupo de Teatro do Campolide Atlético Clube de Lisboa, no 

dia 3 de Janeiro de 1973501
 e de “As Patifarias de Ladi

 pelo grupo de teatro do G. D. E. do Banco Fonsecas e 

Burnay, com encenação de Jacinto Ramos (10!3!73).   

José Ramos, um dos componentes da direcção, 

achou intere

D  de Teatro, contactando a senhora Luzia Maria 

Martins502. 

 Quanto ao Orfeão Scalabitano a funcionar desde 

Outubro de 1970 sob a direcção do maestro José Robert. 

Com a saída deste maestro, em Julho de 1972, reflectiu!se 

sobre a dificuldade de manter a ideia de um Orfeão. A 

existência de cem vozes, ou mais, tal como já tinha existido 

nos se s tempos áureos, ra difícil de ubs stir, perante a 

mudança dos tempos, atribuindo!se essa dificuldade a uma 

maior diversidade de motivações e istracções503. 

(Revelando!se assim, um lenta melhoria das condições de 

vida ou um

do!se mais o espaço privado do que o espaço 

público?).  

Na Dança clássica ou Ballet, em reunião de direcção, 

decidiu!se que a cobrança das receitas do ballet passassem a 

ser recebidas pelo Círculo e não pela professora. Nesta 

ocasião, estipularam!se propinas para o Ballet, para a 

iniciação musical504, o que até aqui não se tinha verificado. A 

mensalidade do Ballet passou para 150$00, a professora 

receberia um ordenado de 6000$00, com aulas de 50 alunos 

e sempre que se ultrapassasse este número receberia uma 

gem. As aulas de Iniciação Musical teriam uma 

mensalidade de 30$00, 40$00 e 50$00, consoante as classes. 

Outra actividade de importância proporcionou!se 

através de um contacto do grupo Seara Nova, feito com o 

presidente, Francisco Viegas, para aqui se festejar os 50 anos 

daquela revista de opinião republicana, em colaboração com 

a livraria Apolo, entre 23 de Novembro e 2 de Dezembro de 

1972, tendo a ex

onferên

que 

o ç

h

autorização de espectáculo, para peças, por 
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Maria de Lourdes Hintze Ribeiro; o piano era ministrado pelas 

duas professoras anteriores e a preparação de alunos para 
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c cias proferidas por: José Garibaldi, António Reis e 

Fernando Correia 

 A manutenção do edifício foi outra preocupação, por 

isso realizaram!se obras, pela firma Silvestre Monteiro 

importaram a 60 000$00, para as quais receberam um 

subsídio da Câmara Municipal de metade deste valor505.  

 Uma interrupção na elaboração de actas, entre Maio 

de 73 até às eleições que decorreram em Janeiro de 1974, 

demonstrou a existência de alguns problemas. Por exemplo, 

durante esse temp  o Orfeão não teve maestro. A direc ão 

manteve!se quase sem alterações: José Ramos saiu e entrou 

Joaquim Manuel Ramal o. Este ficou encarregue da 

publicidade do Círculo. Conta!se que nesta ocasião se 

realizaram espectáculos clandestinos, por não se ter 

solicitado 

, da autoria de Bertold Bretch, com processo na 

DGS506.   

Prosseguiam as actividades no CCS, o Curso d

 Musical, o Ballet, a Orquestra Típica, a Biblioteca, e 

uma comissão cultural para a organização de conferências.  

O único ensino de música prestado em Santarém, foi 

durante muitos anos o Círculo Cultural. E, apesar do brilho 

dos anos do Coral Infantil e Curso de Iniciação Musical 

orientado por Joel Canhão, esta instituição não perdeu, nesta 

fase, a sua determinação em oferecer à população, de forma 

gratuita, pois ra subsidiado pela Fundação Gulbenkian, os 

cursos de iniciação musical, solfejo e piano, permitindo 

proporcionar uma formação musical, que se queria 

democrática e, ainda, orientar vocações. Foram suas 

professoras A a Maria Atayde Brito, seguida por Natér ia 

Simões e, no solfejo, Marília Ferreira, em 1972, o ensino de 

piano, com o respectivo encaminhamento para o 

Conservatório, esteve a cargo de Maria de Lourdes Hintze 

Ribeiro, mais conhecida por “Luxa”. No ano lectivo seguinte, 

1973/74, a Iniciação Musical (I!3!6 anos), era dirigida por 

Natércia Simões Dinis, o nível II – Solfejo, dos 7 aos 10 anos, 

por Rosaria Mateus, nível III – Educação Musical Básica, Por 

505
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exame no Conservatório Nacional era da exclusiva 

responsabilidade da professora “Luxa”507. 

O mesmo aconteceu com a Dança Clássica. A 

professora Ana Pereira Caldas, natural de Santarém, antiga 

aluna de Wanda Ribeiro da Silva, no Círculo Cultural, 

principiou a sua carreira como professora em 1966, na 

mesma casa cultural, prosseguiu uma carreira ascensional e 

de qualidade, pela qual granjeou um prémio, logo em 1973, 

conferido pelo Conservatório Nacional de Lisboa, tendo sido 

nomeada “para o lugar de assistente, nos cursos de Ballet, da 

professora Júlia Cross”508.  

Esta professora preocupou!se com “a 

democratização do ballet”, apresentando à direcção de 1971, 

a sua opinião sobre o funcionamento do ballet. Aconselhou 

maior divulgação desta prática nos jornais e achou que a 

Fundação Gulbenkian seria muito importante para que se 

concretizasse essa democratização, pois  “mantém aulas de 

ballet gratuitas”
509.  

No mandato seguinte, em 1972/1974, reuniu com a 

direcção e mostrou!se, mais uma vez, sensível à 

democratização do Ballet, não fosse ela sobrinha de Manuel e 

Mariana Ginestal Machado, propondo abrir as inscrições “a 

todos os meninos” que quisessem aprender a dançar, 

“mesmo que os pais não pudessem pagar”, comprometendo!

se o Círculo a pagar o fato de ballet e a professora a não 

cobrar mais nada por esses alunos510. Assim, comungando da 

mesma ideia e perante a importância dada à democratização 

da arte e da cultura, o Círculo Cultural abriu bolsas de estudo 

no Curso de Iniciação Coreográfica, destinados a “alunos que 

não dispondo dos necessários recursos materiais […] 

demonstrem todavia possuir assinalável vocação para a arte 

balética, que seria lastimável deixar perder”511. No ano 

lectivo de 1973/74, a professora Ana Pereira Caldas fora 

assistida por Maria de Fátima Sampaio Martinho, abrindo!se 

3 níveis do curso de dança512: I – Correcção de Figura, 

destinado a Senhoras; II – Movimento Orff!Schuwerk, para 

alunos entre os 3 e os 6 anos; III – Ballet e Expressão 

507
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Corporal, para alunos entre os 7 e os 20 anos, verificando!se, 

ainda, a inscrição para Bolsas de Estudo. 

No ano seguinte, já após o 25 de Abril, Fátima 

Sampaio assumia o lugar de professora de Ballet do Círculo 

Cultural Scalabitano513.  

Em Outubro de 1970, abriram inscrições para uma 

nova actividade dedicada às crianças, a secção de Teatro 

Infantil, dirigida por Nuno Neto d´Almeida514
 e, ainda, oficina 

de Pintura, Desenho e Modelação, orientada pela professora 

Manuela Baguinho Sousa, entre os 4 e 8 anos e, a partir dos 8 

anos, pelo professor Mário Tropa. 

E os Cursos de Francês, leccionados por D. Monique 

Branco, da Alliance Française, voltaram a abrir inscrições em 

Outubro de 1973, o que já não se verificava há alguns anos. 

O teatro estava parado, apesar de terem ingressado 

no Círculo, em finais de 1969, um grupo de entusiastas, 

alguns dos quais já participavam no grupo Ribalta do Grupo 

de Futebol de Empregados no Comércio e nos grupos da 

Juventude Operária Católica: José Ramos e Nuno Neto 

d´Almeida que se uniram uma primeira vez, no final de 1969, 

para que se desse corpo a um grupo de teatro consistente, 

dedicado às crianças e jovens, após a sua experiência falhada 

de público, no grupo dos “Caixeiros” e, numa segunda vez, 

incluiu!se a presença de Carlos Oliveira, António Júlio Santos 

e José António de Oliveira Beja, todos ex!alunos do professor 

Carlos Sousa515. 

Na tomada de posse da nova direcção, em 

Novembro de 1971, agora sob a presidência de Francisco 

Viegas, José Ramos integrou os corpos directivos e, o teatro 

no Círculo, ganhou ânimo e forças para continuar, sem que 

tivesse havido até hoje qualquer outra interrupção. 

Recomeçaram em Novembro, com aplauso dos pais da cidade 

de Santarém. Este período foi essencial para a formação de 

novos públicos. Hoje não há um adulto que não se recorde 

dos Domingos de manhã no Círculo Cultural Scalabitano 

(foram milhares os que presenciaram na Cidade e na região), 

com os palhaços …., …., ….., e ……, mais tarde, em 1973, 

criaram a pantomina com os palhaços Branquinho (Mário 

513
 “Esta professora é de Santarém, filha do falecido sr. Manuel Martinho e 

de Maria Sampaio Martinho. Foi iniciada no Ballet no Círculo Cultural…”. Cf. 
D.R., 2!11!74. 
514

 CR,  
515

 Testemunho Oral de José Narciso Ramos. 



Marcos), …. (Eliseu Raimundo), Cabeça de Nabo (Francisco  

Selqueira) e Pantufa (António Júlio Santos).  

A direcção do Círculo firmou uma pequena nota da 

iniciativa de um consócio de “fazer teatro infantil”, em 

Outubro de 1970516. No mês seguinte, o palco foi cedido à 

Companhia de Teatro Rafael de Oliveira, “Artistas 

Associados”, tão bem conhecida e com a qual já tanto se 

colaborara nas décadas anteriores, a troco do pagamento das 

despesas de luz, gás e limpeza. Nesta iniciativa houve um 

importante elemento de ligação com as anteriores iniciativas 

de teatro, Nuno Neto de Almeida autor da proposta anterior 

à direcção. Este, com Florindo Custódio e Virgílio Barrera, 

entre outros, já tinha participado na dinamização do teatro, 

nos anos de 1966 a 1968. 

O teatro reafirmou!se com o teatro destinado às 

crianças quando Nuno Neto d´Almeida e José Ramos 

reanimaram e dirigiram essa secção, com a colaboração 

traçada pelos laços fortes estabelecidos entre os restantes 

nomes já citados. O teatro destinado às crianças iniciou a sua 

apresentação pública no dia 28 de Março de 1971 e, em 

Junho, já recebiam os apoios da Televisão Portuguesa e da 

Rádio para divulgação desta iniciativa que, no dia 10, 

apresentou o último espectáculo da temporada517. 

A presença de José Ramos, o fundador do grupo da 

Ribalta, secção do Grupo de Futebol dos Empregados no 

Comércio, encenador das récitas da Escola Industrial e 

Comercial de Santarém, entre outras instituições, já se fizera 

notar: “Uma das valiosas iniciativas do Círculo Cultural é, 

certamente, a do Teatro Infantil [ou seja, para a infância] 

que, por dedicação do sr. José Narciso Ramos, devotado 

dirigente daquela colectividade, está sendo levado a efeito 

[…] No dia 28, terá lugar a sua apresentação, numa récita que 

constituirá uma tarde memorável para grandes e 

pequenos…”518. As sessões de teatro, denominado “Teatro 

Infantil”, passaram a ter lugar todos os domingos, às 11 horas 

da manhã.  

Todos eles se destacaram na promoção e divulgação 

do teatro em Santarém. Nuno Neto de Almeida foi um 

amador inolvidável que deixou muitas saudades. Carlos 
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Oliveira, mais conhecido por Chona, já se distinguira como 

pequeno actor no início dos anos Sessenta, integrou o grupo 

fundador do Veto Teatro, colaborou na secção de teatro e, 

em 1972, mereceu o segundo lugar do Prémio de Teatro, no 

sector de “Teatro Infantil”, atribuído pela Sala de Imprensa 

do Distrito de Leiria com “O Maior Espectáculo do Mundo” 

que foi a melhor obra apresentada no evento.  

Em Março de 1972, por proposta de Francisco Viegas 

o CCS organizou!se o I Encontro de Teatro Estudantil, 

recebendo no seu palco os grupos de teatro das escolas da 

Cidade: do Liceu, do Colégio Andaluz e da Escola Técnica, nos 

dias 11,15 e 18. No ano seguinte, voltou a concretizar!se o 

Encontro de Teatro Estudantil, o segundo, realizando!se nos 

dias 31 de Março e 9 de Abril com as peças “Médico à Força”, 

de Molière, pelo grupo do Liceu Nacional de Santarém e 

“Danúbio Azul” (?), pela Escola Técnica519. 

Esta secção foi a mais forte nas vésperas do 25 de 

Abril, tendo tido mesmo atitudes de ruptura com o sistema e 

os poderes públicos, pois face às enormes dificuldades em 

obter o consentimento das entidades públicas, sujeitaram!se 

a realizar espectáculos clandestinos e, por isso, se viram 

vigiados pela, então, PIDE!DGS, nomeadamente por um 

elemento que se integrou no Veto como actor, considerado 

um informador de categoria elevada. Os espectáculos para 

adultos que puseram em cena, não eram para menos: 

nomeadamente a representação de um texto de Brecht, 

então proibido. 

Em Setembro de 1973, surge pela primeira vez o 

nome de Veto nas páginas do Correio do Ribatejo520. Uns 

meses antes Carlos Oliveira e Gomes Vidal que leram à cerca 

de “O Método” de Stanislawsky, com olhos despertos para a 

rebeldia contida no método e na opção de “veto” que se 

estabeleceu entre esse e Dantchenko, aquando fundaram o 

Teatro Artístico de Moscovo521, num período dificilmente 

contido para estes jovens que afrontavam o sistema que 

vigorava na longa ditadura salazarista que persistiu com 

Marcelo Caetano. O nome de Veto Teatro Oficina veio 

reafirmar o grupo já constituído e organizado em 1970. 
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O Orfeão Scalabitano não foi meramente um desejo. 

As inscrições para orfeonistas reabriram!se, em Novembro de 

1970. Só no dia 8 de Maio de 1971, fizeram a sua 

apresentação pública, sob a direcção artística do novo 

maestro José Robert Lopes que coincidiu com a 

reorganização deste agrupamento. A sua actividade pareceu 

diminuta, mas em 1972 actuaram ao lado do Coral Phydellius, 

de Torres Novas, na Igreja do Seminário (15!4) e, ainda, no I 

Encontro de Teatro Estudantil, em Março de 1973.  

O seu repertório estava sujeito, como qualquer 

outra actividade cultural à autorização das instituições 

estatais. De todo o repertório, o único problema 

documentado, o que não invalida a existência de tantos 

outros certamente mantidos ocultos, foi o da autorização da 

canção “Os Homens Vão pr´à Guerra”, de Fernando Lopes 

Graça. Pela sua inclusão no repertório do Orfeão, o Círculo 

Cultural foi admoestado pelo Governo Civil para que dirigisse 

o pedido de autorização da Inspecção!Geral dos Espectáculos 

que estava sob a tutela do Secretariado Nacional de 

Informação e Turismo522. Ora, como seria previsível, essa 

letra foi proibida, pois o tema era demasiado ostensivo. 

A sua actividade ter!se!á extinguido logo a seguir, 

dando!se conta da desmotivação dos coralistas523, pois no 

início do ano de 1974 renovou!se o desejo do ressurgimento 

do Orfeão524. Em Março, num novo esforço de organização, 

assumia a sua orientação o maestro Francisco d´Orey525. 

Estes participaram, então, num programa da RTP, “Vinte e 

Cinco Milhões de Portugueses”, consagrado à cidade de 

Santarém em Janeiro de 1974.  

O evento anual, produzido no mês de Maio, em 

colaboração com o CCS, ou seja, o Festival de Música da 

Fundação Gulbenkian, teve a sua continuidade, pelo menos 

até 1974.  

Os recitais apoiados pela Fundação Gulbenkian e 

Juventude Musical Portuguesa, tal como os patrocinados pela 

Alliance Française, prosseguiram. Contaram!se com a 

actuação de Adriano Jordão, pianista bolseiro da Fundação 

Gulbenkian (Fevereiro 1970) e Maria José Morais, também, 
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pianista (Julho), bem como o Grupo de Música Antiga de 

Viena, por ocasião do XIV Festival de Música, no dia 25 de 

Maio. Seguiram!se os concertos de piano, por Jorge Moyano 

Marques (10!5!71), de violino e piano, por Manuel Afonso da 

Silva e Olga Pratts (11!12!71)526; de violoncelo e piano, por 

Isabel Delerue e Teresa Paiva (12!4!72)527 e pelo Quarteto 

Artis (3!1!1973). Em 1973, no dia 19 de Março, realizou!se 

um concerto: na primeira parte interveio o Coral Infantil 

Ward, do Centro de Estudos Gregorianos, dirigido por Júlia 

Almendra e na segunda parte, apresentou!se a Orquestra 

Juvenil de Instrumentos de Arco da Fundação Musical dos 

amigos das Crianças, dirigida pelo professor Fernando Costa. 

No dia 2 de Abril, apresentou!se o grupo coral da 

Universidade Brasileira de Porto Alegre, Madrigal Palestrina, 

que tinha sido integrado no I Festival Internacional de Coros 

Universitários, organizado pelo Orfeão Académico de 

Coimbra. No ano seguinte, no dia 31 de Março, na Igreja da 

Graça, decorrreu um recital pelo Coro da Universidade de 

Lisboa e, no dia 27 de Abril, previa!se um concerto pela 

Orquestra da Fundação Gulbenkian. 

A Orquestra Típica, outra vez sob a regência de 

Casimiro Silva reiniciou as suas actividades em Março de 

1970, participou em festas na cidade, nomeadamente a Feira 

da Agricultura (Junho), Casa do Benfica (Dezembro). A sua 

situação era tão grave que o Correio do Ribatejo abriu uma 

subscrição pública destinada a suprir a carência de 

instrumentos musicais528.  

A sua actividade ganhou outro ânimo com o maestro 

Casimiro Silva, compositor e, também ele, regente do Orfeão 

do Benfica e a direcção de Mário Rodrigues. Em Agosto de 

1970, esteve no jardim das Portas do Sol, a convite da 

Comissão de Turismo. A Casa do Benfica de Santarém 

homenageou este maestro em Dezembro e nela colaborou a 

Orquestra Típica. Nas suas deslocações, neste período, esteve 

em São Pedro do Sul (19!7!70); em Vila Franca de Xira, no 

Ateneu Artístico Vilafranquense (11!3!71); na Casa do 

Campino, da Feira Nacional de Agricultura, concerto 

destinado ao Congresso Mundial de Transportes Rodoviários 

(17!5!72); em Benfica do Ribatejo (27!5); na Louriceira (7!72); 
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no Jardim da República, em Santarém (28!8!72); na Emissora 

Nacional, numa festa dedicada à Polícia de Segurança Pública 

(3!1973), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 10 de 

Março, em colaboração com a Emissora Nacional. Nas 

vésperas da revolução de Abril, a Orquestra Típica foi a 

Pontével (7 de Abril) 

 A sua participação nas festas organizadas pela FNAT 

perduraram durante todo o período, não tendo sido 

realçadas nos jornais. As actas referem!se a uma festa em 

Almeirim, no dia 23 de Maio de 1970. 

As conferências foram organizadas por uma 

comissão cultural, onde cooperaram, Carlos Alberto 

Guimarães de Oliveira, Humberto Pereira Dinis Lopes, 

António Fidalgo Pereira, José Horácio Araújo Franqueira, José 

Benvindo Ferraz Diogo, Arménio Antunes Fernandes, José 

Pires Afonso, José Manuel Raimundo e Manuel Luís de 

Oliveira529, reiniciando!se em Janeiro de 1971, com Joel 

Serrão, grande vulto da cultura e das letras, com “Evolução 

de Portugal Contemporâneo”, que esteve no Círculo pela 

segunda vez e, em Fevereiro, em colaboração do Cine!clube e 

da Académica, voltou Rogério Paulo que se fez acompanhar 

pelo escritor Miguel Franco, autor da peça O Motim e 

protagonista do filme “O Cerco”. Armando de Castro veio 

falar sobre “O que é a inflacção”, no mesmo mês e, no mês 

seguinte, foi discutida “A situação da Mulher”, palestra 

orientada por Dulce Rebelo e Helena Neves. Ainda, em 

Março, promoveu!se um ciclo de conferências sobre a 

Reforma do Ensino: 16 de Março, Aldónio Gomes e dia 23, 

Prostes da Fonseca com “Meios e Estruturas para a Reforma 

do Ensino”. Seguiram!se outras por: Bartolomeu Bana 

Martins, “Do materialismo ao Psiquismo” (Abril); Pedro 

Amaro, “Pesticidas, a Fome e a Poluição” (Maio); José 

António Tavares “Problemas Económicos” (Maio); Lindley 

Cintra “Aspectos Contemporâneos da Língua Portuguesa” 

(Junho, 1971).  

No ano seguinte, pretendeu!se atrair os sócios à 

sede, visto a participação na vida associativa dar mostras de 

decadência. Por isso, tentou dar!se uma nova metodologia às 

palestras e surgiram as “Conversas no Círculo”. Nelas se 

revelaram novos e velhos nomes da intelectualidade 
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portuguesa, nomeadamente aqueles que se ligavam aos 

movimentos da oposição como, entre outros, Rogério 

Fernandes, que já tinha sido director da revista Seara Nova, 

além de ser ensaísta e escritor. As «conversas» principiaram, 

em Março de 1972, com o médico Ramiro da Fonseca que 

proferiu palestra sobre “A Droga e os seus Perigos”. Em Abril, 

Francisco Viegas falou de “Brasília”, Miguel Franco conversou 

sobre “A Situação do Teatro Português”, Sebastião Casaca, 

professor do Magistério Primário, apresentou “Escola e 

Educação” (21!4!72), o médico Gonçalves Novo interveio com 

“ Prevenção da Doenças Cardiovasculares” (26!4), o 

engenheiro Gonçalves Guimarães com “Telecomunicações” 

(28!4). No mês de Maio, concretizaram!se novas 

«conversas», iniciadas sob o signo da educação relatadas no 

Diário do Ribatejo, com o título de primeira página “Educação 

para Todos – Quando será em Portugal?”530, revelando os 

anseios oposicionistas, Rogério Fernandes apresentou uma 

comunicação sobre educação (5!5), mais tarde foi a vez de 

Mário Cabral com uma intervenção sobre “Educação Física e 

Recriação” (12!5), Alberto Ferreira terá falado de literatura e 

seguidamente, Manuel Jorge Veloso, com “uma sala a deitar 

por fora”, conversou sobre o Jazz (26!5). No dia 15 de 

Fevereiro de 1973, Rogério Fernandes apresentou uma 

comunicação sobre “Escola – Experiências Regionais”. 

O Círculo Cultural promoveu, igualmente, um 

conjunto de eventos pelos quais se tornou responsável. Para 

além, dos citados concertos, o Círculo Cultural trouxe a 

Santarém o II Ciclo Gulbenkian de Teatro
531

; o Coro da 

Universidade de Lisboa, sob a direcção de Fernando Eldoro; 

“Os Bonecreiros”, dirigido por Glicínia Quartin (30!1!72) e 25!

10!72), por intermédio dos conhecimentos de Mário Viegas, 

filho de Francisco Viegas; organizou!se, em colaboração com 

a Livraria Apolo, uma “excursão” para  assistir ao teatro “As 

Criadas”, pelo Teatro Experimental de Cascais. Também, 

Mário Viegas, Samuel e Carlos Paredes apresentaram em 

espectáculo no Círculo Cultural, em 1973. 

Em vésperas de revolução o presidente Francisco 

Pereira Viegas lançou a “Campanha da Cadeira”, visto os 

problemas financeiros não estarem resolvidos e a 
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insuficiência de cadeiras, para receber condignamente as 

pessoas nos espectáculos e concertos no Círculo, se ter 

tornado gravosa para o prestígio da associação. Essa 

campanha teve desde logo os seus aderentes, 

nomeadamente o presidente da Câmara e os vereadores, que 

doutra forma não puderam resolver o problema e que, com o 

valor de 120$00, contribuíam para a compra de uma cadeira.  

Continuou!se a receber subsídio da Câmara 

Municipal532 e, por vezes, do Governo Civil, da Comissão 

Municipal de Turismo, do SNI, da Gulbenkian, por exemplo, 

em Maio de 1971, destinado exclusivamente ao pagamento 

do maestro do Orfeão. Em 1970 recebeu!se pequeno 

Subsídio do SNI, Acta nº 195, Julho de 1970. Em Janeiro de 

1972, a Junta Distrital de Santarém atribuiu ao Círculo, um 

subsídio de 25 mil escudos. 

Humberto Lopes, apesar de todas as prisões e 

perseguições políticas, voltou a colaborar com o Círculo, em 

1969, por ocasião da sua crise directiva, quando se ficou sem 

o presidente Dr. Diogo Duarte, mesmo sem ter cargo 

directivo apoiou o CCS e possibilitou que não se fechassem as 

portas desta instituição.  

 

Anos 70 influencia dos estudantes… 

 

 Os homens e mulheres tolhidos pela ditadura e 

repressão, encontravam nas actividades culturais, através da 

poesia, da música, do teatro, da pintura e outras formas de 

arte a forma subtil de contornar a censura e a falta de 

liberdade de expressão e reunião. Assim, a acção cultural 

continuava a ser uma manifestação cívica, expressão da 

cidadania e de revolta pela falta de direitos e de justiça social, 

conotada com a manifestação política porque tinha como seu 

objectivo último a alteração da situação a que se chegara. Por 

isso, na impossibilidade de proibir todas as formas de arte, o 

governo controlava todos os passos dados pelo movimento 

associativo, todos os eventos culturais produzidos, através de 

uma forte e rigorosa vigilância da PIDE!DGS, da Censura e da 

Burocracia.  

532
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secções abertas e à regularidade do “Teatro Infantil”. Cf. “Do Cimo do 

Cabaceiro”, D.R., 26!6!72. 

 As associações em Santarém serviram a sociedade 

como fontes de esperança e optimismo, promovendo a 

confiança num futuro melhor. Lugares de aprendizagem para 

a cidadania e de enriquecimento humano, pela via da 

educação e da cultura. Terra fresca e fértil, de sangue e suor, 

onde alguns virtuosos deixaram cair sementes de liberdade e 

democracia. 

 

 


