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Ao aproximarmo-nos do 90º aniversário da nossa Colectividade,  
sentiu a Direcção o desejo de deixar mais uma obra, que  
completasse o conjunto de iniciativas que foi realizando ao longo 

destes seis anos de mandato.

Referimo-nos a algo que vai ficar também na história da Banda 
Democrática 2 de Janeiro para perpetuar, embora de uma forma sintética, 
toda a sua vivência até esta data,  e que servirá para que todos os 
vindouros, os que se interessam pela história de uma forma mais profunda 
ou aqueles que, ainda que sendo sócios ou não, ignoram o como e o 
porquê esta Sociedade nasceu e viveu, encontrem uma fonte de pesquisa.

Em termos históricos, 90 anos pode afigurar-se-nos pouco tempo, 
insignificante talvez, mas só lendo atentamente este livro podemos ter a 
noção mais exacta do que acima dissemos e que se traduz no ultrapassar 
das muitas dificuldades e vicissitudes, que iam surgindo todos os dias, 
todos os anos. Muitos homens e muitas mulheres deram uma grande 
parte do seu tempo, em coisas muito bonitas, para que a sua Banda 
Democrática chegasse, até hoje, com o prestígio e a dignidade que lhe 
são, sem favor, reconhecidos.

Sempre que éramos abordados por historiadores, jornalistas, sócios e 
outros interessados em conhecer a história da nossa Colectividade, apenas 
nos podíamos socorrer de uns Apontamentos que, em boa hora, o nosso 
consócio e grande amigo da Banda Democrática, Armando Issa de seu 
nome, nos deixou, demonstrando com isso possuir já, naquela altura, 
uma visão bastante evoluída.
Aqueles Apontamentos foram, até hoje, a fonte principal e o suporte 
para qualquer informação e conhecimento do passado mais longínquo 
da nossa Colectividade. 
Àquele nosso consócio e autor dos citados Apontamentos, queremos 
deixar aqui, a título póstumo, os nossos maiores agradecimentos e a me- 
recida homenagem da Banda Democrática 2 de Janeiro.
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Foram as razões enunciadas e aqueles Apontamentos que nos incitaram 
e moveram a meter ombros a esta tarefa, difícil sem dúvida, mas que 
sem ela não ficaria, por ora, preenchido o nosso trabalho.

Todavia, esta tarefa de deixar para o futuro esta importante obra na vida da 
Colectividade, só foi possível com a graciosa disponibilidade e dedicação 
do nosso conceituado amigo Sr. Rui Aleixo, que, desde a primeira hora 
em que lhe pedimos a sua ajuda e colaboração, não se poupou a esforços, 
a fim de que com este livro se apresentasse uma obra exemplar, que 
correspondesse exactamente à interpretação fiel do nosso sentir. 

A obra está concluída e aqui fica.

Ao nosso grande amigo RUI ALEIXO, deixamos também a reconhecida 
e pública gratidão da Banda Democrática 2 de Janeiro.

                                                               A Direcção



«Se Vossa Excelência, senhor Dr. Celestino de Almeida, com a 
sua lanceta de médico abrisse o coração de todos os habitantes 
de Aldegalega, em todos eles encontraria gravada a palavra 
República.»

Improviso de um aldeano, citado por José Estevão Silva 
Carvalho, in “Jornal do Montijo”, 1.10.1933

«...Banda Democrática é o seu verdadeiro nome; é o seu 
brasão. Filha do povo, para ele se fez e com ele se tem criado 
e progredido. Nasceu de uma simples conversa havida ali 
no antigo Centro Democrático da rua da Calçada, onde se 
travaram lutas espirituais de certo relevo. Meia dúzia de 
rapazes destemidos e enérgicos prontificaram-se a constituir 
a Banda do Centro e para o Centro. Não havia dinheiro, mas 
havia alma; não havia auxílios estranhos, mas havia vontade. 
Tanto bastou. Porque se intitula democrática e porque o é na 
realidade, há quem nutra pela distinta corporação um ódio 
por vezes oculto, mas que depressa é reconhecido. Pois aquela 
designação é o seu maior título. Democrática, porque não?...»

Paulino Gomes





Génese
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Remontam à segunda metade do século XIX, as notícias sobre 
a actividade revolucionária republicana em Aldegalega do 
Ribatejo, consubstanciadas nas movimentações de anarquistas 

nas praias do Montijo e, em 1881, na apresentação, em vários arraiais 
de uma banda de música, cujo distintivo era uma fita encarnada no boné 
com as iniciais B.R. (Banda Republicana), que tocava repetidamente “A 
Marselhesa”.

 A vila de Aldeia Galega do Ribatejo (Aldegalega na corruptela que 
começou a ser grafada a partir do século XIX), que foi considerada pelo 
Dr. António José de Almeida “a terra mais maciçamente republicana de 
Portugal”, no discurso que proferiu na Câmara dos Deputados, em 11 
de Agosto de 1909, atendendo à localização, à composição social da 
população e à adesão aos ideais republicanos das figuras sociais mais 
gradas, - em 1908, Francisco Freire Caria Júnior, reputado empresário, 
aderiu ao Partido Republicano Português, PRP, onde já militavam Paulino 
Gomes, Manuel Ferreira Giraldes, Joaquim Gregório, Augusto Saloio, 
entre outros, - transformou-se num dos bastiões do Partido Republicano, 
que ali ocorreu amiúde em busca de apoio popular. A vila aderiu de 
tal forma ao republicanismo que, em outubro de 1908, elegeu Manuel 
Ferreira Giraldes, membro do Partido Republicano Português, presidente 
da Câmara Municipal, e, no dia 3 de outubro de 1910, cerca de setenta 
elementos revolucionários, alguns maçons e anarquistas, manifestaram-
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se nas ruas da vila gritando entusiásticos vivas à República e partindo, 
posteriormente, por volta das 22H00, para o Vale do Zebro com destino 
a Lisboa. A Revolução anunciava-se.

No dia seguinte, pelas seis horas da manhã, o povo saiu à rua saudando 
a revolução que eclodira e a bandeira republicana foi hasteada em todos 
edifícios públicos e na Igreja Matriz. 

No dia 5 de outubro, o povo voltou a manifestar-se e saiu à rua a banda 
da Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro a entoar «A Portuguesa», 
então hino do Partido Republicano Português.

Foram tempos de unidade, que pouco duraram. 
Implantada a República, a agitação laboral e social seguiu, em 

Aldegalega, a par e passo com o acerado debate político. 

***
                                                                       
Em 1912, uma comissão de republicanos decidiu organizar o Centro 

Republicano Democrático e aderir ao Partido Republicano Democrático, 
originado de uma cisão no seio do Partido Republicano Português. Por 
essa altura, constituiu-se também o Partido Evolucionista de Aldegalega, 
que tinha como figuras mais destacadas António Rodrigues Caleiro, 
Álvaro Tavares Mora e o Dr. César Fernandes Ventura, entre outros.

Nas eleições municipais que se realizaram em novembro de 1913, 
apresentaram-se a sufrágio o Partido Republicano Democrático, que 
reunia o apoio do operariado e de um largo espectro da pequena burguesia 
empresarial e progressista, e uma lista unitária conservadora constituída 
pela aliança dos partidos Evolucionista e Unionista, apoiada por eleitores 
monárquicos e independentes, que gozavam de forte influência na 
Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro.

Ao vencer as eleições, o Partido Republicano Democrático, liderado 
pelo Dr.  Manuel Paulino Gomes, apressou-se a preparar a cerimónia 
de posse da nova vereação. Nesse sentido, o Centro Republicano 
Democrático de Aldegalega solicitou à Sociedade Filarmónica 1º de 
Dezembro a colaboração da sua banda, que seria justamente remunerada, 
para abrilhantar a cerimónia. A resposta foi negativa, porque não 
podia uma instituição fortemente apoiada por membros dos partidos 
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Palacete de Isidoro de Oliveira.
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Evolucionista e Unionista participar nos festejos da vitória do partido 
adversário.

A decisão foi mal aceite no interior da colectividade e teve como 
consequência imediata a demissão de muitos dos músicos da banda, 
apoiantes do Partido Democrático, e a criação de uma situação emba-
raçosa para a instituição e para a própria filarmónica, que pôs em risco 
o futuro de ambas. Mas isto são contas de outro rosário.  

No Centro Republicano Democrático, sediado no palacete que é, 
hoje, propriedade de Izidoro de Oliveira, preparou-se a resposta ao 
indeferimento do pedido, como nos conta Armando Iça:

«O acto político em perspectiva corria o risco de não ser devidamente 
realçado com a indispensável música, se não fora o facto de alguns 
filarmónicos da Sociedade [1º de Dezembro], mais simpatizantes e 
admiradores do Partido Democrático, resolverem atender o pedido do 
Centro.

Músicos de feição democrática havia-os, o que porém não existiam 
eram os instrumentos.

Tinha então a vizinha freguesia de Sarilhos Grandes a sua banda 
desorganizada e esta circunstância soluciona o caso: envidam-se esforços, 
trocam-se pedidos e gentilezas e, assim, o Centro obtém a cedência do 
instrumental. Manuel Cipriano Pio, Joaquim da Silva Mascarenhas e 
António Luiz Gouveia Júnior são os homens de confiança do Centro que 
vão buscar os instrumentos emprestados.

E de Sarilhos Grandes voltaram, trazendo em dois carros de tracção 
animal o ambicionado instrumental.

À roda deste incidente político avolumam-se discussões, azedam-se 
os ânimos, estimulam-se os caprichos e deste modo o referido Centro 
arranja mais de duas dezenas de executantes, uns sócios do Partido e 
outros elementos da outra Banda que não concordaram com a atitude 
desta, aderindo pois à nova causa.

Com regularidade e bastante concorrência começam os ensaios a 12 
de dezembro de 1913, sob a direcção do ensaiador da Filarmónica de 
Sarilhos, Senhor Eduardo Alvarez Blanco, até que chegou o dia da grande 
festa, que ficou gravada no coração de todos. Nesse mesmo dia ficou 
logo resolvido que fosse tornada efectiva a Banda, que um caso político 
organizara.
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Jacinto Augusto Tavares Ramalho foi o entusiasta que generosamente 
ofereceu o primeiro instrumental à novel colectividade.»

O jornal de feição republicana, “O Domingo”, propriedade de Augusto 
Saloio, relatava assim a “inauguração da Banda Democrática”, na sua 
edição de 4 de janeiro de 1914:

«Pelas 13H00 de 2 de corrente, a Banda Democrática de Aldegalega, 
constituída por cidadãos republicanos e sinceros democrátas, teve a sua 
inauguração com o Ino Nacional tocado defronte do Centro Republicano 
Portuguez que se achava lindamente embandeirado, sendo n’essa ocasião 
lançadas ao ar bastantes girândolas de foguetes. D’ali a banda foi, 
acompanhada de muito povo, à estação dos caminhos de ferro esperar 
os ilustres deputados por este círculo, srs. Gastão Rodrigues, Luiz 
Derouet e Aníbal d’Azevedo, cumprimentando-os à chegada tocando 
a «Portugueza», ouvindo-se n’essa ocasião muitos vivas ao dr. Afonso 
Costa, aos deputados por este círculo e á República. A banda, em seguida 
aos cumprimentos, marchou com a «Portugueza» até ao Centro, sendo 
acompanhada por milhares de pessoas que entusiasticamente lhe davam 
vivas. Às trez horas saiu novamente a cumprimentar a nova vereação 
dando em seguida uma volta pelas principaes ruas da vila, indo depois 
jantar ao Hotel República onde a alegre rapaziada trocou afetuosos 
brindes. Á noite foi novamente tocar defronte dos paços do concelho, 
cujo frontispício se conservava iluminado a electricidade percorrendo 
de novo algumas ruas da vila.»

A banda era então constituída por vinte e sete elementos e foi dirigida 
provisoriamente pelo maestro Eduardo Alvarez Blanco, da Academia 
Musical União e Trabalho de Sarilhos Grandes.

                                              ***

Banda Democrática, pois claro! E poderia lá ter sido outro o nome? 
O Partido denominava-se Democrático e o Centro também. Se os 
progenitores eram Democráticos que outro apelido poderia ter a 
descendente senão Democrática?

Anos mais tarde, o Dr. Paulino Gomes recordava, deste modo, a sua 
fundação:

«Muitas pessoas não sabem nem podem calcular quanto representa 
em esforço, em boa vontade e em sacrifício a existência da Banda 
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Democrática 2 de Janeiro. Banda Democrática é o seu verdadeiro nome; 
é o seu brasão. Filha do povo, para ele se fez e com ele se tem criado e 
progredido. Nasceu de uma simples conversa havida ali no antigo Centro 
Democrático, que serve hoje de residência particular e não habitual do 
Sr. Izidoro Maria de Oliveira e onde se travaram lutas espirituais de  
certo relevo (...). Meia dúzia de rapazes destemidos e enérgicos 
prontificaram-se a constituir a Banda do Centro e para o Centro. Não 
havia dinheiro mas havia alma; não havia auxílios estranhos mas havia 
vontade. Tanto bastou (...).

Porque se intitula democrática e o é na verdade, há quem nutra pela 
distinta corporação um ódio por vezes oculto, mas que depressa é 
reconhecido. Pois aquela designação é o seu maior título de glória 
Democrática, porque não?»

Nos primórdios da sua existência, confinava-se à banda de música, 
um agrupamento de filarmónicos, fervorosos militantes republicanos, 
que tomavam o Partido Democrático como émulo da República, que 
saía à rua entre os vivas do povo para que vibrasse o ideal republicano 
inflamado pelos acordes dos seus instrumentos. Era por excelência a 
banda do Centro e do Partido Democrático, que os acompanhava sempre 
em manifestações políticas ou sessões solenes, em acções de boas-vindas 
ou em meros concertos culturais de pendor republicano.

A tocar “A Portuguesa” saía a Banda sempre que a isso a chamava o 
Partido Democrático. Mais do que um ente cultural, a Banda Democrática 
2 de Janeiro foi, na sua origem, uma “trombeta” partidária, seja aceite o 
termo sem qualquer conotação pejorativa, como se ilustra a seguir com 
um dos exemplos colhido entre outros tantos.

Corria o primeiro mês do ano de 1919. Na Praça da República os 
aldeanos de várias matizes partidárias liam avidamente o jornal:

«Começou a espalhar-se nesta vila o boato que no norte do País se 
passavam graves acontecimentos. Os jornais trouxeram-nos a 
confirmação do que se dizia. No Porto, Paiva Couceiro, à frente de 
algumas tropas, restaurava a monarquia(...). Um forte estremecimento 
fez abalar a alma republicana deste bom povo de Aldegalega (...). 
Irmanavam-se os espíritos dos democráticos, evolucionistas, 
unionistas e republicanos independentes. Clamava-se com ardor: “A 
República acima de tudo”. Surgiu então a ideia duma manifestação 
pública intensamente republicana (...).
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Pelas vinte e uma horas do Centro Democrático saiu, acompanhada 
de uma enorme massa de povo, a Banda Democrática executando “A 
Portuguesa” que era entoada em coro, ao mesmo tempo que estralejavam 
foguetes e se erguiam ininterruptos vivas à República.

Após o conhecimento que a intentona se tinha malogrado «a alegria 
correu veloz por toda a vila. Subiram imediatamente ao ar inúmeros 
foguetes, ao mesmo tempo que a Câmara iluminava a sua fachada, 
várias casas particulares hasteavam bandeiras e a Banda Democrática 
improvisava uma manifestação que saiu deslumbrante. Muitas centenas 
de pessoas acompanhavam a Banda Democrática em constantes e 
ardorosas aclamações à república.»

***

A Banda Democrática 2 de Janeiro foi, como acabámos de ler, 
no seu alvor e na essência das suas funções, uma corporação cujos 
objectivos se confundiam com os do Centro Democrático e os do 
Partido Democrático. Sócios e dirigentes destas organizações viriam 
a corporizar também a Banda Democrática, como aconteceu com o 
Dr. Manuel Paulino Gomes, que foi o primeiro presidente da câmara 
eleito pelo Partido Democrático e o primeiro presidente da Banda 
Democrática 2 de Janeiro.

A extinção do Centro Republicano Democrático de Aldegalega, 
em 1922, devido a uma penhora de bens, deu à Banda Democrática 
o élan institucional necessário para que de mera banda de música se 
viesse a transformar numa associação, apropriando-se dos bens e da 
sede do Centro Democrático, de que fora fiel depositária, e passando 
a suportar-se dos sócios do extinto Centro, que, afinal, tinham sido os 
seus fundadores. 

Que futuro para a instituição: “filha do Partido Republicano” ou um 
novo ente cultural e recreativo sob a égide dos princípios republicanos? 
interrogaram-se os associados na assembleia geral, realizada no dia 17 
de janeiro de 1923. 

A Banda não tinha estatutos e os defensores da posição mais radical 
escudavam-se na necessidade de mantê-la ligada ao Partido Democrático 
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como garantia que os seus ideais não seriam desvirtuados. Defendeu 
então o Dr. Paulino Gomes que a essência política da Banda Democrática 
caía a fundo sobre a reacção clerical, que arrastava a população para 
uma falsa educação, ao contrário dos amigos da Banda que só pensavam 
na amizade dos seus semelhantes, no trabalho e na realização dos 
verdadeiros princípios da democracia. Era esta essência que, segundo 
ele, se pretendia salvaguardar.

A assembleia geral acabou por ratificar o pragmatismo da direcção, 
que se passou a abster de «entrar colectivamente em questões políticas, 
não deixando contudo de demonstrar o seu republicanismo, sempre que 
as circunstâncias o exigissem».

A Banda iniciava assim um novo percurso, que a afastou de uma 
prática política radical e a conduziu à construção de uma imagem de 
colectividade aberta a todos os aldeanos, rumo que foi bem recebido 
«em geral pelo povo da nossa terra, que vendo que a orientação da nossa 
sociedade não era de molde a acirrar o ódio nem a alimentar discussões 
ou malquerenças nunca deixou de prestar auxílio à nossa banda, quando 
lho solicitamos, sem distinguir cores políticas ou convicções partidárias, 
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apesar de nunca abdicarmos dos nossos princípios afectos ao Partido 
Republicano Português», como frisou o então director José Porfírio 
Ezequiel. Para corroborar as palavras do seu colega, o prestigiado sócio 
José Leonardo da Silva rematou: «não pode ela viver exclusivamente 
do Partido Democrático, que lhe deu o ser, porquanto sendo a cobrança 
mensal de cento e tal escudos é, no entanto, a sua despesa de trezentos 
e tal. Não é com o exclusivo concurso do Partido Democrático que se 
enchem as bancadas de um teatro, as bancadas de uma praça de touros 
ou as prateleiras de uma quermesse, mas sim com o valioso concurso de 
todos que pretendam auxiliar a Banda.».

A assembleia geral extraordinária, realizada no dia 21 de junho de 
1923, aprovou os Estatutos, que receberam consagração legal com o 
Alvará do Governo Civil de Setúbal, de 16 de julho de 1928.

Nos termos do Art.º 1.º daquele diploma a Banda Democrática 2 
de Janeiro passou a ser uma sociedade de recreio, que tinha por fim 
manter uma banda de música, proporcionar o ensino da música aos seus 
associados e filhos menores de 16 anos, de sexo masculino e proporcionar 
também o recreio aos seus associados por meio de récitas, concertos, 
sessões solenes, soirées, jogos autorizados por lei e quaisquer outras 
diversões que a direcção entendesse. Seguindo a lei vigente, só podiam 
associar-se os indivíduos do sexo masculino, de boa reputação, de 
nacionalidade portuguesa e reconhecidamente republicanos.

Os estatutos eram rigorosos quanto à exigência do cumprimento 
dos princípios da boa moral republicana e, por isso, aos sócios que 
prevaricassem gravemente a direcção podia elevar a pena imposta, 
inscrevendo, num quadro afixado na sala da colectividade, o nome 
do prevaricador e a seguinte frase: “Indivíduo expulso por indigno de 
pertencer a uma colectividade de homens de BEM”.

***

A orientação pragmática imposta à associação revelou-se benéfica, 
porque permitiu-lhe alcançar uma situação de desafogo económico e de 
grande prestígio musical e a sua banda, sob a orientação de Amadeu de 
Moura Stoffel, passou a rivalizar com as suas congéneres.
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Ao apresentar o Relatório de Actividades referente ao ano de 1926, 
a direcção ufanava-se por ter chegado ao final do mandato não só 
não devendo nada a ninguém, mas também com um saldo positivo, 
concluindo «o que é alguma coisa de grandioso em vista da tremenda 
crise que a nossa terra atravessa, e viver do trabalho de cada dia a maio- 
ria dos sócios».

A construção do coreto, na Praça Gomes Freire de Andrade, 
naquela data, exauriu as finanças da colectividade e a situação veio 
a agravar-se devido à conjuntura política e económica determinada 
por um novo regime político, que se mostrava avaro no respeito 
pelas liberdades e sequioso de recuperar as finanças do País e a 
quem não agradava uma associação que professava abertamente os 
ideais da liberdade e da democracia e que tinha nas suas fileiras e 
contava entre os seus dirigentes destacadas figuras republicanas, que 
tinham militado no partido de Afonso Costa, cuja figura exponencial 
continuava a ser, por esse tempo, em Aldegalega, a do Dr. Manuel 
Paulino Gomes.

Na assembleia geral realizada em 18 de fevereiro de 1930, ressentindo-
se o País das graves consequências económicas do crash da Bolsa de 
Nova York, Joaquim Serra explicava aos seus consócios: «não tem 
esta Direcção a pretensão de ter realizado uma obra única e admirável, 
sobretudo de restauração financeira, porque a formidável crise que tortura 
presentemente não só Aldegalega, como todo o País, como ainda o mundo 
inteiro, não permitiu maior soma de lucros.»

Porque em casa em que não há pão todos ralham à procura da 
razão, os desentendimentos entre os sócios e os dirigentes originaram 
a constituição de uma Comissão Administrativa que reconhecia, um 
ano depois, ao apresentar o relatório da sua gerência, que «a situação 
financeira da nossa querida Banda é deveras crítica(...) pensemos todos 
em acudir a situação aflitiva da nossa querida Banda, e n’um esforço 
unânime, n’um golpe audaz de brio e amor por ela, deixemos de pensar 
em ódios, malquerenças, ou melindres de ordem pessoal, e pondo em 
jogo toda a força do nosso amor próprio, aprovemos hoje mesmo um 
aumento da nossa quotização.»

Apesar de continuar a contar com o apoio do povo anónimo do 
Montijo, a associação passou a conviver, nas décadas de 30 e 40, com a 
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palavra crise, «uma assustadora crise que tortura o nosso povo e sendo 
o nosso meio associativo constituído por gente trabalhadora, ainda mais 
esta crise se tem reflectido na colectividade.»

A par da crise, tornou-se necessário enfrentar «as circunstâncias 
especiais e difíceis em que (a Banda) tem desempenhado a sua missão. 
A indiferença de uns, a má compreensão de outros, a má vontade e 
ainda a guerra muda de outros tem contribuído para que a gerência não 
decorresse facilitada», ouvia-se nas assembleias gerais. 

Era uma “guerra muda”, que pretendia minar os alicerces da 
colectividade e colocá-la em sintonia com o regime político, o que 
levou um sócio a «chamar a atenção da Assembleia para o máximo 
cuidado na escolha dos novos directores, para evitar complicações». 
Não era inócuo o conselho. O Estado Novo vigiava e gozava do 
privilégio de vetar os corpos gerentes eleitos e de dissolver as 
associações que se não enquadrassem nos parâmetros ideológicos 
do regime. 

O conteúdo do ofício enviado confidencialmente pelo Administrador 
do Concelho ao Director da Secretaria Nacional de Propaganda, em 
1936, poder-se-ia aplicar, mutatis mutantis, à Banda Democrática 2 
de Janeiro:

«(...)Não ignora V.Ex.a, de certo, haver ainda nesta região, 
um grande número de elementos políticos dos antigos partidos 
e embora o jornal em questão não tenha até agora acusado uma 
ideologia definida, visto que nele têm colaborado indivíduos 
de todas as cores políticas, é de recear que muito em breve seja 
absorvido por elementos nocivos, especialmente do antigo Partido 
Democrático(...)». Substitua-se a palavra jornal, então a Gazeta 
do Sul, pela palavra Banda e encontrar-se-á o fundamento das 
preocupações do associado democrático. 

Foi o “máximo cuidado” que a aconselhou a evitar o uso de 
vocabulário político nas suas reuniões, como está patente, entre outros 
exemplos, no Relatório da direcção de 1947, em que se lê «(...) a 
segunda palavra que serve de título à Banda pode ter esmorecido 
em algumas partes, menos nos nossos peitos».

Devido o “máximo cuidado”, em 1949, por ocasião da candidatura 
do General Norton de Matos, a assembleia geral recusou, por maioria, 
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o pedido da cedência do salão de festas para fins de propaganda 
eleitoral feito pelo Dr. Paulino Gomes, alegando que «era preciso 
ver o sacrifício que têm feito todas as direcções para que a Banda 
não sofra nenhum dissabor, e por isso a sala não devia ser cedida». 
No entanto, porque são sinuosos os caminhos da vida em ditadura, 
a mesma assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta 
apresentada por José Luís Cardeira, que «atendendo às tradições 
da colectividade, fosse autorizada a direcção a auxiliar quaisquer 
trabalhos da comissão a favor da candidatura do senhor General 
Norton de Matos».

 A Banda Democrática dava assim «uma no ferro e outra na 
ditadura», procurando remover os escolhos, que lhe continuavam a 
causar os ideais insertos no seu nome, e buscar um modo de coabitar 
com o novo regime político. 

O “máximo cuidado” condicionou a colectividade a não 
confrontar-se com o poder político, mesmo quando foi sujeita a uma 
atroz injustiça como aconteceu com a demolição do coreto da Praça 
1º de Maio, sem que fosse ressarcida dos prejuízos.
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Foi o “máximo cuidado” que induziu à manipulação as eleições, 
como aconteceu em 1951, com a candidatura do Dr. Paulino Gomes, 
para que não fossem eleitos sócios considerados personae non gratas 
pelo Estado Novo.

Foi respeitando o princípio do “máximo cuidado” que a Banda 
Democrática participou nas manifestações promovidas pelo regime 
fascista como aconteceu, entre outras, com a “manifestação de apoio 
e solidariedade à política do Governo da Nação”, realizada em 
Agosto de 1963, na Praça do Comércio, em Lisboa, em que um grupo 
de directores se apresentou com o estandarte, a convite da Câmara 
Municipal do Montijo, ao mesmo tempo que criava obstáculos aos 
pedidos de empréstimo do salão de festas para sessões de propaganda 
da Oposição Democrática feitos pelo Dr. Joaquim Tapadinhas, em 
1969 e 1973, embora tenha acabado por ceder

Enfim, foi o “máximo cuidado” que paulatinamente a transformou 
numa sociedade recreativa.

***

Volvidos os anos, criou-se o mito, aureolado pela vertiginosa acção 
política e cultural das primeiras décadas da sua vida, que a Banda 
Democrática defendeu intransigentemente os ideais republicanos, mesmo 
durante o regime corporativo. 

Hoje, conhecendo-se o ideário político dos dirigentes mais destacados 
responsáveis pelos destinos da associação, nas décadas de cinquenta 
e sessenta, aceitar-se-á com alguma benevolência e respeitando-se 
as excepções que sempre confirmam  a regra, que o comportamento 
ambíguo da Banda Democrática, naqueles anos, foi a tábua que permitiu 
a sobrevivência da colectividade.  

Ao alcançar os noventa anos de vida, apesar do tempo, das 
circunstâncias e dos homens, e atendendo à imagem de instituição de 
génese revolucionária, que ainda hoje conserva, bem se pode sustentar, 
na esteira do Dr. Paulino Gomes, que «o último reduto, o último baluarte 
do Partido Democrático, a Banda Democrática, manteve intangíveis as 
suas honrosas tradições de democracia de cujo seio proveio, por quem 
sempre foi aclamada e de cujo calor tem sempre vivido».
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Numa das salas da sede da colectividade, as fotografias de Afonso 
Costa e Bernardino Machado velam.

Tudo começou com uma recusa. Não havia dinheiro, mas houve 
alma. Tanto bastou.





O Valente Soldado Lúcio Lopes Júnior
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Ninguém ignora que a Alemanha declarou guerra a Portugal, e 
que o Governo da República, interpretando nobremente o sentir 
do Povo, aceitou o desafio.

Estamos pois em guerra. Para os campos de batalha em defesa da 
Liberdade e do Direito vão dentro em breve partir os filhos de Portugal.

Vão cumprir o mais nobre dos deveres...», escrevia, em maio de 
1916, o jornal aldeano “A Razão”, ligado ao Partido Republicano 
Democrático.

Para a guerra, para terras de França, partiram também os filhos de 
Aldegalega, e para o esforço de guerra deu a Banda Democrática o seu 
contributo participando activamente na Junta Patriótica de Aldegalega, 
criada com a missão de recolher donativos e dar auxílio às famílias dos 
soldados mobilizados, e organizando ela própria bandos precatórios, 
cujo fim era angariar donativos para que aos soldados, que partiam 
para os campos de batalha, não faltassem os indispensáveis confortos.

Para a guerra partiu também a franzina figura de Lúcio Lopes Júnior, 
1,58m de altura, que viria a ser um dos heróis esquecidos da Batalha 
do Lys. 

«Eram 4H15 do dia 9 de abril (1918) –noite ainda– quando, 
subitamente, uma violentíssima chuva de granadas de todos os calibres 
inundou todo o sector Português(...).

Por força dos bombardeamentos e das missões, as unidades foram 
obrigadas a fraccionar-se; muitas dessas fracções, na marcha para os 
seus destinos, alguns a grande distância, avançando através de um 

«
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Lúcio Lopes Júnior, 1.º Cabo Ciclista de Infantaria.
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nevoeiro que os cegava, constantemente fustigados pela metralha e 
perseguidos pelos gases, com mortos e feridos, acabaram, exaustos, 
por instalar-se onde conseguiram chegar, e aí cumpriram, como lhes foi 
possível, o seu dever(...).

Apesar do abatimento físico e moral em que se encontravam, apesar 
do seu reduzidíssimo efectivo em praças e oficiais, a Infantaria (...) levou 
a defesa das trincheiras até onde era humanamente possível(..)». 

Entre esses homens encontrava-se o ordenança ciclista, o aldeano 
e sócio da Banda Democrática 2 de Janeiro, Lúcio Lopes Júnior, que 
se bateu até ao limite das suas forças, e acabou feito prisioneiro pelas 
tropas alemãs. 

Quando, em Aldegalega se soube que, no dia 11 de novembro 
de 1918, se tinha assinado o armistício entre as Forças Aliadas 
e a Alemanha, logo a Banda Democrática «saiu à rua com muito 
povo» para vitoriarem a queda do «Despotismo e da Tirania», como 
titulou o jornal “O Domingo”. Porém, com o rolar dos dias, à alegria 
sobrepôs-se a preocupação porque durante dois anos, ninguém soube 
dizer da sorte do soldado Lúcio. As notícias eram desencontradas. 
Presumiram-no morto. Mas, no dia 4 de janeiro de 1919, pelas 22H00, 
na estação ferroviária do Pinhal Novo, um grito emocionado – “Eh! 
Lúcio” – proferido em uníssono pelo grupo de consócios da sua Banda 
Democrática, que o aguardavam, anunciava o regresso do soldado à 
sua terra natal. 

A Banda recebeu com júbilo o «primeiro prisioneiro de guerra nosso 
patrício» e, no dia 23 de fevereiro, homenageou-o com um jantar servido 
pelo Hotel República, que foi animado pela actuação da filarmónica, a que 
se seguiu uma sessão solene e encerrou-se com um baile «que decorreu 
animadíssimo, dançando-se até de madrugada».

A direcção aproveitou o ensejo para descerrar «o retrato de Lúcio 
Lopes Júnior, com o seu fardamento de campanha de 1º Cabo Ciclista 
de Infantaria nº 2», enaltecendo o homenageado: «como cidadão (é) 
um exemplo de honestidade, de trabalho e de bondade, conjunto de 
qualidades que o acompanha e faz que a sua pessoa seja querida em 
todos os meios».

Lúcio Lopes Júnior nasceu em Aldegalega do Ribatejo, no dia 12 
de novembro de 1893, e veio a falecer no Montijo em 4 de março 
de 1981.

Funileiro por devoção e funcionário público por profissão, foi uma 
figura exponencial da Banda Democrática, pelos vários papéis que 
desempenhou na vida da instituição, nomeadamente nos grupos de teatro, 
na comissão pró-sede e na direcção, que chegou a presidir entre 1941/3.
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Como reconheceu o jornal “Gazeta do Sul”, Lúcio Lopes Júnior 
foi «um democrata convicto, (uma) figura geralmente estimada e 
considerada, quer pelos seus dotes de bom trato quer pelo seu valor 
social».





A Banda em Festa
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Houve um tempo genuíno em que a subsistência das associações 
dependia essencialmente do contributo dos seus sócios e da 
simpatia das populações ou de algum mecenas, porque o poder 

político era parco em apoios. Contava-se então com as próprias forças 
e a imaginação para granjear receitas.

As festas populares, os bailes - anos houve em que se realizaram 
mais de sessenta -, as rifas, as excursões, que a máquina ali estava ao 
serviço do homem e começava a democratizar-se, os passeios de burro 
ou de barco, os pic-nics, as touradas e as garraiadas foram algumas das 
actividades que uniam os sócios e amigos e mantinham saudáveis as 
finanças da associação.

Em 1922, a Banda decidiu organizar a sua primeira corrida de touros 
e em 1924 surgiu a primeira notícia das “Festas da Banda Democrática, 
nos dias 12,13,14,15 e 16 de junho”, que aproveitaram as comemorações 
de Santo António, numa altura em que S. Pedro ainda vivia refugiado no 
Bairro dos Pescadores. E se visitássemos estas festas?

«As festas, que foram deslumbrantes, começaram com um bodo aos 
pobres, abrilhantado pela sociedade promotora, a qual executou, à noite, 
um esplêndido concerto no coreto da Praça 1º de Maio para abertura 
do arraial, quermesse com barracas de prendas e tômbola para rifa de 
bilhetes para uma corrida de touros».
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O local das festas e ruas limítrofes estavam brilhantemente 
ornamentados e iluminados. Houve três empolgantes desafios de foot-
ball entre os grupos da vila para disputa da “Taça Banda Democrática”.

Na Praça 1º de Maio organizaram-se vistosas cavalhadas e vários 
jogos desportivos, que despertaram vivo interesse e farta gargalhada.

No dia 15, teve lugar uma surpreendente corrida de touros».
Na década de trinta, em finais de julho, a Banda continuou a realizar 

os “grandiosos festejos”, na Praça Gomes Freire de Andrade, onde 
estava o seu coreto, convidando para o efeito “algumas das melhores 
bandas dos arredores, montando um arraial e colocando barracas e 
varas para bandeiras”, com o fim de promover o convívio entre os 
seus sócios, projectar o nome da colectividade e arrecadar as receitas 
necessárias para prosseguir os fins estatutários, nomeadamente, a 
manutenção da banda. 

As “Festas Anuais da Banda Democrática”, como eram então 
conhecidas, realizaram-se por mais duas décadas, durante o Verão, e 
tinham um programa variado, onde pontuavam os concertos, a quermesse, 
a esplanada e a tômbola, as actividades desportivas e a tourada ou uma 

Praça 1.º de Maio, princípio da década de 20.



38

Aspectos da Vida da Banda Democrática 2 de Janeiro

mera “corrida de garraios”, como aconteceu em Julho de 1936, em que 
tomaram parte os amadores montijenses Domingos Mendes e José Paulo 
Relógio, como cavaleiros, e José Pastor e João Garroa, como “espadas”, 
além dum grupo cómico-toureiro de Évora.

Reconhecia-se então que “as festas da distinta banda de música são 
sempre revestidas de um cunho popular que as impõe à admiração de 
todos, sendo os seus concertos executados com uma maestria tal que o 
seu conjunto é já considerado um dos melhores do país.”

***

A organização de bailes, tão apreciados popularmente, preencheu 
também a actividade recreativa da colectividade. Bailes carnavalescos, 
pela Páscoa, pelo Natal e pela passagem de ano, ao ar livre, no salão, 
por este ou por aquele pretexto, foram sempre uma fonte de animação, 
de convívio e de receitas financeiras.

O Baile da Pinha marcou uma época e rematou, com chave de oiro, a 
realização destes eventos pela Banda Democrática. Tudo começava com 
a decoração do salão a preceito, com colchas emprestadas pelas famílias 
dos sócios ou simpatizantes da instituição, a que se seguia, durante o 
baile, a eleição do Rei, da Rainha e das Aias. A coroação do Rei e da 
Rainha e o discurso do Rei eram momentos altos do evento pontuados 
pela entoação do “hino do baile”

«Seguiu-se um animadíssimo baile, em que se dançou até altas horas. 
Dançou-se e dançou-se com alegria, com respeito e com aquela franca 
confraternização que é própria entre pessoas que têm a noção nítida do 
sentimento democrático», escrevia o jornal “A Liberdade”, nos animados 
anos 20, do pós-guerra. Dançou-se e dançar-se-ia assim ao longo dos 
tempos e, ainda hoje, há quem, num assomo de incontida rivalidade 
continue a afirmar que «quando havia baile na Banda, a 1º de Dezembro 
ficava às moscas.» 

***

Na esteira da laicização da sociedade preconizada pelo partido de 
Afonso Costa, a Banda Democrática promoveu a “Festa da Consagração 
da Família e da Fraternidade Universal”, pelo menos até ao final da 
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década de vinte, que pretendia substituir a celebração cristã do Natal, e 
acontecia nos dias 23,24 e 25 de dezembro. Volvamos então a dezembro 
de 1923:

«A Banda Democrática levou a efeito, nos dias 23, 24 e 25, as 
festas da Família, que resultaram brilhantíssimas. A sala do armazém 
achava-se vistosamente engalanada, havendo na mesma dispostas, uma 
tômbola, em que eram sorteadas garrafas de vinho fino e de mesa, uma 
barraquinha de prendas algumas das quais de subido valor e de muito 
bom gosto, representando uma árvore do Natal, profusamente iluminada 
a cores, e uma outra também representando também a árvore de Natal, 
onde se vendiam postais, bolos secos, pudins, etc. A Banda executou 
alguns números de música, após o que um grupo de filarmónicos tocava 
outros números próprios para a dança. Na segunda e na terça-feira, 
além do grupo musical, eram os números de dança executados pelo 
menino Paulino Gomes Júnior, tendo também gentilmente executado 
algumas peças ao piano a Exma. Sra. D. Maria Cândida Rodrigues de 
Anunciação distinta professora particular. Também havia instalado na 
sala um magnífico serviço de bufete.

A animação e a concorrência foram sempre extraordinárias, tendo na 
noite de terça-feira atingido uma proporção incalculável.

No dia 25 realizou-se o bodo aos pobres, que foi empolgante de 
simplicidade e bondade.

Festas como estas em que os pobres não são esquecidos e em que a 
aproximação familiar se patenteia democraticamente e encantadoramente 
deviam repetir-se de vez em quando».

***

Foi, porém, a Festa da Fruta que, pela sua originalidade, se tornaria 
por excelência na Festa da Banda Democrática, e que ainda hoje perdura 
na memória da instituição e da população mais idosa do Montijo.

Aldeia Galega do Ribatejo, que tomou o nome de Montijo, em 6 de 
junho de 1930, era composta inicialmente por três núcleos populacionais 
distintos: a Este, a zona dos fazendeiros e dos chacineiros, ao Centro, a 
do comércio e das estalagens e a Poente fixaram-se os pescadores.
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Quando se fundou a Banda Democrática 2 de Janeiro de 1914, embora 
a vila já se tivesse erguido como uma teia de casario, conservava ainda 
bem vincada aquela divisão social, que acicatava bairrismos. 

À data da criação da Banda Democrática, além de outras associações 
de carácter corporativo ou eminentemente recreativo e de menor 
expressão, pontificavam a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, de 
cunho conservador, e o Musical Clube Alfredo Keil que, pese embora a 
forte influência inicial dos republicanos, transformar-se-ia, com o rolar 
dos anos, na mais elitista das instituições montijenses. Um pequeno 
dístico, ainda hoje existente no guarda-vento, marca-lhe a distinção: 
“Clube Privado”.

A Banda Democrática, pelo contrário, vai resguardar no seu seio 
uma forte representação de fazendeiros, trabalhadores rurais e operários, 
além de pequenos proprietários e comerciantes e alguns intelectuais, que 
tingiram o seu carácter eminentemente popular. Ali passaram a reunir-se 
também os mais humildes dos humildes, «os homens rudes e pobres».

Foram os trabalhadores rurais que instituíram a Festa da Fruta, que se 
transformou no símbolo festivo mais importante da Banda Democrática 
2 de Janeiro, apresentada, deste modo, pelo jornal “O Domingo”, na 
edição de 12 de outubro de 1919: 

«Começaram ontem as festas promovidas pela classe dos 
trabalhadores rurais d’esta vila, vendo-se a praça 1º de Maio 
gostosamente ornamentada com verdura, balões e bandeiras. Oje deve 
realizar-se o anunciado «pic-nic» a Rio Frio, devendo ir ali muita gente 
que aproveitará a ocasião de ver um dos mais importantes fabricos de 
vinho do mundo. A festa terminará amanhã, havendo lavagem à quinta 
do Saldanha e depois arraial até à noite, tocando no coreto a simpática 
Banda Democrática.»

Quando a Banda Democrática se institucionalizou passou a realizar 
anualmente aquela festa com o apoio dos fazendeiros e dos trabalhadores 
rurais, que constituíam a maioria dos seus sócios, para a alegria da 
população e saúde dos seus cofres.

«A Festa da Fruta, que anualmente se costuma realizar nesta quadra, 
consta de arraial, concertos pela Sociedade promotora, provas desportivas, 
cavalhadas, quermesse, tômbola, argolas, fogo de artifício e exposição de 
productos agrícolas, generosamente oferecidos pelos inúmeros amigos 
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que esta colectividade conta entre a população rural», assim detalhava 
o programa da festa realizada nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 1927.

O rolar dos anos não alterou o figurino da festa e, seis anos mais tarde, 
o “Jornal de Montijo”, com o título “Festa da Fruta” noticiava:

«Realizou-se com grande brilhantismo esta tradicional festa anual, 
promovida pela Banda Democrática.

Nos dias 1,2 e 3, realizaram-se os arraiais, com concertos pela banda 
promotora, quermesse, cervejaria, e a tradicionalíssima barraca de fruta, 
encontrando-se nela o melhor que há de fruta nesta região e nesta quadra. 
No dia 2 houve o anunciado pic-nic a Rio Frio(...).

No dia 3 e último dia, procedeu-se à arrematação da Bandeira da Iana, 
que como sempre foi muito interessante pela sua originalidade, e à rifa 
do burro de raça alemã, oferecido pelo maestro A. Stoffel.»

Mas, não se tratava só de exposição de frutas, era, para melhor a 
caracterizar, uma exposição agrícola onde se podiam adquirir “legumes, 
caça, criação, doces, vinhos finos, etc.”, enquanto a banda tocava no coreto 
e se apelava ao divertimento na “quermesse, tômbola, cervejaria e argolas, 
em barracas construídas propositadamente para esta festa por comissões 
de amigos.” 

A festa chegou a incluir uma “lavagem, no estaleiro” e arrematação 
de bandeiras: a da Iana, bandeira primitiva, propriedade de um grupo de 
amigos denominado “Rambóias”, de que se perdeu a notícia da sua origem, 
a do Pic-nic e uma outra inominada oferecida por um amigo da Banda.

A festa realizava-se no último fim de semana de setembro ou no 
primeiro de outubro e a sua essência não se alterou até ao seu declínio, 
no final da década de cinquenta.

Em 1951, ainda se partia, cerca das 8H30, em carroças, para o pic-nic 
em Rio Frio donde se regressava às 19H00, para “percorrer em cortejo 
as principais ruas da vila, com carroças vistosamente iluminadas.” 

Após alguns anos de interrupção, a Banda Democrática voltou a realizar 
a Festa da Fruta, no início do mês de outubro de 1960, na esplanada da 
sede, com concertos, bailes, quermesses, arrematação de oferendas e um 
piquenique a Rio Frio, não conseguindo, contudo, reatar a tradição.

A Festa da Fruta, que começou por se realizar na Praça 1º de Maio, 
a praça dos trabalhadores rurais, passou a ocupar a Praça Gomes Freire 
de Andrade, a partir da década de quarenta.



44

Aspectos da Vida da Banda Democrática 2 de Janeiro

No panorama das festas realizadas pela colectividade registe-se o dia 
do aniversário da sua fundação comemorado ao longo dos anos com a 
realização de uma sessão solene e homenagem aos sócios, a par de outras 
iniciativas culturais, desportivas e recreativas. 
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O Teatro da Banda
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O teatro amador, dentro da tradição cultural aldeana, mereceu, desde  
o primeiro momento da fundação da Banda Democrática, toda a  
atenção e apoio, tendo sido apresentados alguns saraus culturais, 

antes da constituição do grupo cénico.
Sem possuir ainda uma sede condigna, a Banda Democrática utilizava 

«um amplo armazém», junto ao Cais das Faluas, cedido por António 
Morais da Costa Jácome, e que fora «belamente transformado em salão 
de festas. Tem, à sua entrada, um guarda-vento e ao lado direito, também 
separado do resto da sala, um vasto botequim com um bom fornecimento 
e com várias mesas para os seus frequentadores. Um pouco à esquerda e 
além da entrada está armada uma barraca para arrematação de galinhas, 
coelhos, etc. Fica depois um largo espaço para os assistentes e para os 
bailes, ladeado por duas outras barracas, uma para venda de doces e de 
rebuçados e outra para sorteio de prendas; vê-se um bem improvisado 
e regular palco para representações e para execução de concertos, com 
o seu pano de boca e bastidores. Pelas paredes, viridentes folhas de 
palmeira contrastando agradavelmente com o vermelho do pano de boca 
e ao centro da parede do lado esquerdo a planta do novo coreto que se 
está construindo na Praça Gomes Freire de Andrade».

No dia 28 de abril de 1925, apresentou-se ali o primeiro grupo de 
teatro da associação, que se intitulou Grupo Dramático Popular, ensaiado 
pelo Dr. Manuel Paulino Gomes, que levou à cena o drama de Marcelino 
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Mesquita denominado “Fim de Penitência”, cujos principais papéis foram 
desempenhados por Lucinda da Silva Pio, Maria de Assunção Marques 
Calçada e João Fernandes Salinas, «que se portaram muito bem». 

Seguiu-se a comédia “Pouca Vergonha”, de Ernesto Rodrigues, «cuja 
representação manteve sempre em hilaridade os assistentes, tendo-se 
salientado os amadores António Domingos Gouveia Saloio, que fez 
muita graça, João Salinas, Manuel Oliveira Cola, José Porfírio Ezequiel, 
entre outros». 

Nesse mesmo ano, a convite da Banda Democrática, Aldegalega 
assistiu aos espectáculos apresentados pelo Grupo Dramático da 
Associação Humanitária e Recreativa de Cascais, que proporcionou 
«dois dias de encantadora festa».

Acerca deste Grupo Dramático escreveu uma testemunha da época:
«Não se tratava agora de uma visita do povo de Cascais a Aldegalega, 

mas tão somente da vinda dum grupo dramático daquela vila, o qual, 
generosamente se prestou a deslocar-se de tão longe para vir contribuir 
para o maior brilhantismo das festas que se têm promovido em benefício 
do cofre da Banda para construção do novo coreto da Praça Gomes Freire 
de Andrade. Tanto bastou, contudo, para que o nosso reconhecido povo 
acorresse quase em massa à Ponte dos Vapores, para saudar os visitantes, 
dispensando-lhes uma carinhosa e quente recepção.

A apresentação do Grupo de Cascais agradou. Andava ali mão de 
mestre e o gosto e a habilidade manifestaram-se logo à vista.

Terminaram as récitas com mágoa de todos os espectadores, pois 
nunca nesta vila se deram tão graciosos e tão belos espectáculos.»

A Banda Democrática reunia as condições ideais para promover um 
grupo de teatro, não só pelas tradições culturais de Aldegalega, mas 
também porque, entre os seus sócios, se destacavam Joaquim Serra, 
poeta e livre pensador, Amadeu de Moura Stoffel, maestro da filarmónica, 
inspirado compositor e virtuoso violonista e Justiniano Gouveia, actor 
e encenador, além de muitos outros jovens. A eles se ficou a dever o 
retumbante êxito alcançado pela revista “Coisas da Nossa Terra”, que 
foi levada à cena em 1927 e, um ano mais tarde, voltou a ser apresentada 
com o título “Coisas e Loisas da Nossa Terra”.

Foi, em Novembro de 1927, que o Grupo de Teatro Amador da Banda 
Democrática viu correr a cortina do Cinema Teatro Joaquim de Almeida, 
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nos dias 9, 10 e 13, para apresentar a revista “Coisas da Nossa Terra”, 
com versos de Joaquim Serra, música de Amadeu de Moura Stoffel 
e encenação de Justiniano Gouveia, que veio a constituir um enorme 
sucesso, «a ponto de fazer cair estrondosamente todas as companhias 
de artistas que têm vindo a Aldegalega e todos os outros espectáculos 
de arte que aqui se têm realizado».

No ano seguinte, no dia 7 de abril, o mesmo grupo voltou a apresentar 
“Coisas e Loisas da Nossa Terra – Cenas da Vila, do Campo e da Cidade”, 
que outra coisa não era que a 13ª representação da anterior revista, 
reformulada e aumentada. No palco movimentaram-se quarenta figuras 
de ambos os sexos, que entusiasmaram o público com «quarenta soberbos 
números de música».

O texto de “Coisas da Nossa Terra” deixa transparecer o talento, a 
sensibilidade, o filão lírico e a acutilância da sua análise social do autor. 
Joaquim Serra aliou um fino traço poético à sátira mordaz, conseguindo, 
nalguns casos, estampar alguns tipos sociais, que são uma referência para 
um estudo de Aldeia Galega dos anos 20.

Elenco da revista “Coisas da Nossa Terra”. Ao centro: Amadeu de Moura 
Stoffel, Joaquim Serra e Justiniano Gouveia.
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O lirismo brota no “Coro de Abertura” (Os lábios dizem/ Falas 
amigas/ Coisas infindas/ Que o peito encerra./ Não há decerto/ Moças 
mais lindas/ Que as raparigas/ Da nossa Terra.), a sátira vai salpicando 
toda a obra, deparando-se logo no fado “Coisas da Nossa Terra” (De 
Inverno/Quando há chuveiros/Temos rios e ribeiros/Para banhos./Breve 
temos três «estatas»/Às pescadas, às batatas/E «ós choriços»./Já existem 
os projectos/De mais de mil e tal coretos/Nos toutiços) e os aspectos 
laborais aparecem retratados no fado “Homem da Pipa” e em “A Malta 
do Mundé”.

Segundo Joaquim Serra, «o êxito da revista não foi devido ao esforço 
de um, mas sim de muitos elementos que conseguiram transformar-se 
num núcleo homogéneo de tenacidade e boa vontade. A um desses 
elementos se deve o principal êxito: ao maestro Amadeu de Moura Stoffel, 
que tão bem soube compreender a minha obra, transplantando o sabor 
e a essência dos meus versos para as deliciosas músicas que compôs.»

Embora tenha sido representada um ano após a Revolução de 28 de 
maio de 1926, Joaquim Serra não deixou de compor um dueto alusivo 
à greve intitulado “Encarnada e Amarela”, que punha em confronto as 
duas posições sobre a greve, a encarnada, que defendia que face aos 
salários baixos nem por medo nem por nada iria trabalhar, e a amarela, 
que “furava” a greve.

Os democráticos reconheciam embevecidos: «a nossa revista foi mais 
do que um acontecimento notável nesta terra comprovado por vinte e 
duas representações consecutivas; foi antes um verdadeiro e inesperado 
assombro, assombro que perdurará enquanto dela houver uma recordação; 
enquanto houver um coração que pulse no seio da nossa amante que é a 
Banda Democrática 2 de Janeiro.»

A série de espectáculos rendeu cerca de 19.000$00, que reverteram 
para a construção do novo coreto.

A morte prematura de Joaquim Serra, a instauração do novo regime 
político e a situação social do País e do concelho vão contribuir para 
o fenecimento das actividades culturais da Banda Democrática, que 
começava a pagar o tributo de se apelidar Democrática, quando o regime 
não o era. 

Seis anos mais tarde, a associação fez subir à cena, no Cinema Joaquim 
de Almeida, nos dias 11,12 e 13 e 26 e 27 de março, a revista de costumes 
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Personagem da revista “Coisas da Nossa Terra”.
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Cena da revista “Coisas da Nossa Terra”.
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regionais, em 1 prólogo,3 actos e 11 quadros, “Só d’Óculos”, a quem o 
poeta Manuel Giraldes da Silva se referiu nos seguintes termos:

«Só d’Óculos, na ironia do nome, tem filosofia... É uma revista ligeira, 
com um certo ar de modernismo; por vezes um pouco monótona, mas  
com vontade de vencer, com alguns razoáveis números de música, 
marcações interessantes e movimentações, anedotisando certas pessoas 
conhecidas, sem as ferir pelo ridículo, com um quadro de comédia que 
 tem teatro a valer. A crítica é benévola, não melindra e não ofende, e 
com alguns números bem aproveitáveis(...). O guarda-roupa da senhora 
Dª Beatriz Cardeira merece uma referência pelo bom gosto de quem o 
confeccionou. Muito original, bem apresentado, e luxuoso até nalguns 
números. Boas caracterizações de José Quaresma e de Dâmaso de 
 Carvalho e cenários bem cuidados de Rogério Machado, velho mestre da 
cenografia portuguesa».

Na sua edição de 2 de abril de 1933, o jornal “Montijo”, referia que: 
«A Revista “Só d’Óculos” vai com cinco representações(...). É uma 
revista que se vê, do princípio ao fim, com agrado e satisfação.

A interpretação é a melhor que pode ser, se quiserem atender que, os 
rapazes e as raparigas, com raras excepções, é a primeira vez que pisam 
o palco e que alguns nem sabem ler.» 

“Só d’Óculos” constituiu outro êxito retumbante. Quanto ao trabalho 
apresentado «era o melhor que pode ser, se quiserem atender a que os 
rapazes e raparigas, com raras excepções, é a primeira vez que pisam o 
palco e que alguns nem sabem ler».

O original, de autoria de António Rosado, Manuel Marques Peixinho 
Jr. e Manuel Paulino Gomes Jr., com música do maestro Amadeu de 
Moura Stoffel, foi encenado por Justiniano Gouveia e teve cerca de dez 
representações, no Montijo. 

Desta feita, a associação reconhecia que «infelizmente, financeiramente 
não resultou, mas por outro lado, serviu à Banda para engrandecer o seu 
nome e mostrar que esta colectividade conta com elementos capazes de 
a levarem aos maiores empreendimentos.

O teatro era então um modo popularizado de ocupação dos tempos 
livres, porque se entendia que «a mocidade precisa que alguém a ajude 
e a incite e guie no caminho à procura de novos motivos e prazeres para 
a vida». 

O grupo dramático da Banda Democrática ter-se-á extinto se se 
acreditar na informação prestada pelo Administrador do Concelho de 
Montijo ao Governador Civil, em Abril de 1934: «neste concelho não 
existem grupos amadores dramáticos».
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Mas, se assim aconteceu, três anos mais tarde, em 14 de março de 
1937, o teatro voltava a interessar aos democráticos e convidaram o grupo 
dramático da Sociedade Filarmónica Palmelense (Loureiros), que levou 
à cena a «revista fantasia em 3 actos e 20 quadros, “Salada de Frutas”».

 Informava então a “Gazeta do Sul”: «Realizaram-se nos passados dias 
28 de fevereiro, 1 e 8 do corrente, três récitas promovidas pela Banda 
Democrática 2 de Janeiro de colaboração com a Sopa dos Pobres, no 
Teatro Joaquim de Almeida, com a revista Salada de Frutas, as quais 
decorreram com bastante êxito(...).

Em todas as noites o teatro encontrava-se literalmente cheio, tendo-se 
esgotado as lotações(...).».

Sete anos mais tarde a Banda Democrática apresentou as récitas 
“Sem mulher...E sem dinheiro” e “Abençoado Progresso”, mas o grupo 
perdera já o fulgor que demonstrara nas duas revistas que se tornaram 
referências do teatro montijense.

“Sem mulher...E sem dinheiro”, que resultou «da vontade indomável 
de Álvaro Mota, autor dos diálogos, de Porfírio Tavares, autor da música, 

Amadeu de Moura Stoffel e Joaquim Serra, autores da revista “Coisas da 
Nossa Terra”
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e de Guilherme Cardoso, inteligente nos seus interessantes e inéditos 
monólogos e canções» foi representada no Salão da Banda Democrática 
e, «embora bastante trabalhosa e bem ensaiada», redundou em fracasso.

O grupo de teatro apresentou ainda as comédias em um acto 
“Abençoado Progresso”, que fez a crítica render-se à «graça às carradas 
e à interpretação perfeita», e “Pão, Pão, Queijo, Queijo”, que  «graças 
à experiência e saber de Álvaro Mota – o homem a quem Montijo deve 
o ter um grupo cénico – e ao encanto de Domicília de Sousa, se evitou 
que o público se saturasse, ainda que a peça tenha por vezes um cunho 
de sentido humano e verdadeiro».

Em 1949, assistiu-se às últimas representações do grupo de teatro 
no Salão de Festas na Rua da Ponte, com uma pequena revista em 
dois actos.

Os tempos corriam difíceis. Lá fora, a Guerra Civil de Espanha, 
seguida atentamente em Portugal - no Montijo, as autoridades mandaram 
repicar festivamente os sinos e lançar centenas de foguetes em sinal de 
regozijo pela entrada das tropas nacionalistas de Franco em Madrid - e, 
posteriormente, a II Guerra Mundial espalhavam o pavor e o desalento. 

Manuel Paulino Gomes Júnior, Manuel Marques Peixinho Júnior e António 
Rosado, autores da revista “S´ó  d’Óculos” (1933).
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No País, o novo regime político tinha já construído os seus alicerces. 
A Liberdade sufocava e o racionamento de bens era prática corrente. 
Resistia-se. Nestas condições, as representações teatrais, fossem elas 
quais fossem, eram sempre acarinhadas, porque como reconhecia a 
Gazeta do Sul «nas restritas condições de salutares exercícios espirituais 
em que vivemos, qualquer manifestação ainda que sem carácter efectivo, 
é sempre nascida de um caudal de dificuldades, que o espectador por regra 
comodista, ignorante e exigente, não se esforça sequer em compreender.
(...) devemos, portanto, neste alvorecer risonho, saudar com simpatia a 
persistência – ampola milagrosa de muitos triunfos – com que este grupo 
cénico  soube brindar-nos com um espectáculo dinâmico e colorido, 
oferecendo-nos, despidos de perniciosas pretensões, números em que 
a aliar à graciosidade das intérpretes, havia o desejo forte de agradar.»

Com o grupo de teatro praticamente paralisado – há breves referências 
à sua existência e a uma iniciativa do Dr. Paulino Gomes para o reactivar, 
em 1950 e 1951 -, a Banda Democrática passou a organizar espectáculos, 
sobretudo de índole musical, que contaram com as participações de nomes 
tão famosos como os de Carlos Ramos, Francisco José, Artur Ribeiro, 
Tristão da Silva e João Villaret que, em Setembro de 1951, «apresentou-se 
na Banda Democrática 2 de Janeiro, e, para delícia dos que o ouviram, 
disse quatro poesias dos seus recitais».

E por aqui se quedam as notícias do teatro na Banda.



A banda da Banda
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Foi com os acordes da marcha “O Democrata”, de Henrique Lopes,  
que se apresentou, em 1914, na Praça da República, a Banda do  
Centro Democrático, que se viria a chamar Banda Democrática 

2 de Janeiro, constituída essencialmente por músicos oriundos da 
Academia Musical União e Trabalho, de Sarilhos Grandes, e dissidentes 
da Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro.

Sem instrumental próprio nem fardamento, iniciava assim um lento 
e penoso percurso, que viria a ser alterado, nove anos depois, pela acção 
do maestro Amadeu de Moura Stoffel.

Lembrou José Luís Cardeira, insigne figura da colectividade, que a 
população do Montijo desprezava a filarmónica por ser composta, na 
sua totalidade, por trabalhadores rurais da vila, e que esse ambiente de 
hostilidade só se dissipou no dia em que o maestro Amadeu de Moura 
Stoffel passou a dirigi-la e «a impôs ao respeito e à consideração gerais, 
mantendo o prestígio da filarmónica e da colectividade nos vinte e oito 
anos que se seguiram».

O talento e a ousadia do maestro permitiram que, dois anos depois 
de ter iniciado a sua regência, a banda apresentasse no seu repertório 
obras de compositores clássicos. Aconteceu, pela primeira vez, no dia 5 
de janeiro de 1925 e, podemos, hoje, evocar esses momentos:

«Pelas 21 horas e meia, garbosa e firme segue pelas ruas a Banda 
Democrática, à frente o rapazio alegre e saltitante a atrás um compacto 
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acompanhamento de povo. É a nossa Banda da República que nos faz 
ouvir agradavelmente uma bela marcha executada a primor.

A luz dos archotes põe na escuridão da noite manchas vermelhas que 
traduzem entusiasmo e alegria, semelhando as sombras que projecta no 
chão e nas paredes, figuras irrequietas de seres estranhos que vêm aplaudir 
o esforço vigente daqueles homens de trabalho, que tão sacrificadamente 
dedicam à música. Há verdadeiro gozo no povo que acompanha a sua 
banda de música e que vem encontrar já repleto o salão de pessoas 
de todas as condições sociais e idades e de ambos os sexos. Muitos 
centenares de pessoas enchem o salão onde mal se pode andar.

Vai começar o concerto.
Como o pano do primeiro teatro da capital afastam-se as duas partes 

do pano e surge surpreendente nos seus vistosos fardamentos a Banda 
Democrática, que começa por executar o seu hino, sendo freneticamente 
aplaudida. Segue o programa afixado nas paredes e já distribuído. 
 Ouvem-se sempre com aplausos, “Suspiros de Espanha”, “Crysis”, 
“Fada Liré”, e segue-se-lhe uma selecção da ópera «Cavalaria Rusticana» 
[Mascagni]. É a primeira vez que a Banda se apresenta em público 

A banda sob a regência de Amadeu de Moura Stoffel.
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executando óperas. O ilustre regente Sr. Amadeu Stoffel anima os rapazes, 
imprime-lhes coragem e confiança e dá, senhor de si, a entrada. Ouvem-
se pela sala uns “schiu” prolongados. A peça avança e os rapazes, olho 
na batuta que lhes sorri, que os atrai, seguem melodicamente, com a 
precisa harmonia e confiança, compasso por compasso, nos fortes e nos 
pianos, com admiração de toda a gente, especialmente dos seus amigos 
cujo coração parece deter-se e cujos cabelos se eriçam de contentamento 
e de esperança ao mesmo tempo. Há solos difíceis, mas José Porfírio, 
Carlos de Sousa e Salazar, lêem-nos e executam com correcção, e Stoffel, 
sempre risonho, alma aberta para todos os seus alunos, a reflectir-lhes 
serenidade, (...) consegue levar ao fim a sua gente com acerto e com 
primor que a povoada assembleia recebe com carinho de uma estrondosa 
salva de palmas(...). Segue-se-lhe logo outra selecção de outra ópera 
“Baile de Máscaras”[G.Verdi](...).

Bela e saudosa noite de festa constituiu ela uma honra para a Banda 
Democrática e uma glória para o seu ilustre regente.»

Foi Amadeu de Moura Stoffel que transformou um agrupamento de 
homens rudes, mas sensíveis, numa filarmónica prestigiada e reconhecida, 

A banda sob a regência de Homero Ribeiro Apolinário.
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que aglomerava nos seus concertos «uma tão grande assistência e um 
tão grande entusiasmo».

Mais do que a acção do maestro, foi a dimensão do homem na 
plenitude das suas virtudes que marcou a presença de Amadeu de Moura 
Stoffel no Montijo e na direcção da banda, enriquecendo-os com a sua 
inteligência e dedicação.

No dia 17 de julho de 1923, o maestro dirigiu o primeiro ensaio e, 
como viria a reconhecer, mais tarde, um grupo de sócios, que se constituiu 
para o homenagear, «tal facto que podia ser banal, foi o início da obra 
enorme de luta e trabalho, de progresso e brio, de consolidação moral e 
material, a que a sua actividade incansável e generosa nos impulsionava».

A acção do regente «encerrou os nove anos vexatórios do riso e da 
troça dos adversários, e tornou-se a glória da colectividade e o orgulho 
da massa associativa».

A forma como Amadeu de Moura Stoffel dirigiu a banda «tornou-se 
um símbolo dum período de progresso e prestígio crescente» e originou 
uma forte empatia com os músicos que, num período mais conturbado da 
história da colectividade, não aceitaram a sua demissão e fizeram greve 
até ao dia em que Amadeu de Moura Stoffel foi reintegrado.

Reconhecia, então, acerca desta crise, o jornal “Gazeta do Sul” que 
«a Banda Democrática, colectividade que sempre representou o povo 
mais humilde desta terra, deu, no decorrer dos últimos meses, o exemplo 
de um comportamento exemplar, de que muitas outras não seriam 
capazes. Soube esperar, ordeiramente, que passasse a crise que atingiu 
a colectividade e quase pôs em risco a sua existência, soube manter-se 
intransigente na questão com o seu mestre querido e soube, a tempo, 
fazer a justiça que se impunha».

Em 17 de outubro de 1951, o maestro cessava amigavelmente a sua 
colaboração com a Banda e foi substituído por Homero Ribeiro Apolinário.  

Amadeu de Moura do Nascimento Stoffel nasceu em Bragança, 
no dia 24 de dezembro de 1885, no seio de uma família de músicos. 
Aos 12 anos era já exímio na execução de violino, flauta e saxofone, 
«revelando excepcionais dotes artísticos que o seu amor pela música 
levou a completar com uma ilustração digna de relevo».

O músico integrou as orquestras do Coliseu e de S. Carlos, a Tuna 
dos Sargentos e a Banda da Guarda Municipal (Guarda Nacional 
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Republicana, após a implantação da República), onde veio a reformar-se 
como sub-chefe músico. O maestro dirigiu as filarmónicas de Santarém, 
Almada, Cascais Paredes, Alcochete, entre outras, mas ficará sempre 
conhecido como «o homem que mais concorreu para o prestígio da sua 
arte no Montijo, levando os seus músicos a vários pontos do país, os 
quais dirigidos pela sua mágica batuta conquistaram grandes aplausos 
na execução de peças da mais transcendente responsabilidade».

Em 25 de outubro de 1959 faleceu Amadeu de Moura Stoffel. Jaz 
no cemitério do Montijo, «lugar do Mundo que escolheu para repouso 
dos seus restos mortais – porque não se escolhe a terra de naturalidade, 
mas pode adoptar-se com o coração a terra escolhida para repouso dos 
restos mortais», como fez questão de frisar o Dr. Joaquim Tapadinhas.  

A Filarmónica continuou a somar êxitos, trilhando um caminho pejado 
de dificuldades, acabando por se extinguir em 1970.

Escola de músicos, a banda foi também uma embaixadora itinerante 
do Montijo, apresentando-se, em vários pontos do País, quer para 

Desfile da banda - década de 50.
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participar no aniversário das suas congéneres, quer para abrilhantar 
festejos populares, sempre muito aplaudida.

A virtuosidade dos seus intérpretes e a fama que a filarmónica alcançou 
está bem patente no convite que lhe foi endereçado pelo empresário 
teatral Vasco Morgado, um dos mais importantes na época, para que 
actuasse no Parque Mayer.

A mobilização militar de jovens músicos para a guerra colonial, a 
emigração e a migração de outros à procura de uma vida melhor, a par 
do absentismo aos ensaios, quantas vezes por motivos profissionais, 
do recurso a músicos profissionais, para preencherem alguns naipes, 
ainda que provisoriamente, e uma mal sucedida substituição do maestro 
Homero Ribeiro Apolinário, mobilizado militarmente, em 1963, são 
algumas das causas próximas da extinção da filarmónica.

Registe-se e some-se também a estas causas que, à época, «a cotização 
é fraca e as receitas nem sempre dão. Os “carolas” também cansam por 
fim... E chegam as alturas em que é necessário pagar instrumentos...E 
um dia chega também em que é preciso vestir de novo a Banda, que os 
fardamentos, com o tempo, despedem-se dos músicos... Mas se vestir 
hoje em dia qualquer cidadão é problema grave, vestir uma Banda é coisa 
complicada e de pôr calafrios na espinha do mais impassível e optimista 
dos directores». 

Quando, no alvor da década de setenta, a filarmónica deixou de entoar 
os acordes do seu instrumental, anunciava-se o fim da principal actividade 
cultural da Banda Democrática e o encerramento daquele que tinha sido 
um autêntico “Conservatório Popular”, que prestou relevantes serviços 
à divulgação da música e ao prestígio cultural do Montijo. 

Findava-se uma banda assumidamente laica, cujo regulamento a 
proibia de participar em procissões ou outras manifestações de cariz 
religioso e, quando isso aconteceu, em Elvas, em 1969, músicos houve 
que, em protesto, se recusaram a tocar. Um ano depois, os instrumentos 
emudeceram.

A história musical da Banda Democrática, que urge escrever, lembrará 
então o seu percurso e o nome dos seus virtuosos músicos, que aqui 
se evocam no nome do tão exímio quão humilde trompetista  António 
Ambrósio Neto.   





Os coretos
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Quando, em 1914, se fundou a Banda Democrática, já existia em  
Aldegalega, na Praça da República, um coreto, propriedade da  
Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, que não podia ser 

utilizado pela nova filarmónica,  devido ao antagonismo que as 
separava. 

Como a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro tinha tornado a 
Praça da República o seu auditório ao livre, a Banda Democrática 
começou por realizar os seus concertos na Praça 1º de Maio, antigo 
Largo da Misericórdia. 

Foi ali que, em 1915, a Banda Democrática construiu «um lindo 
coreto de madeira feito por subscrição pública, de iniciativa de um 
grupo de amigos da Banda Democrática, sob a direcção do distinto 
artista José Rodrigues Pancão», e, numa quente noite de Verão, fez 
ouvir a sua banda e organizou uma «Kermesse e fogo solto, o que 
resultou uma agradável festa.»

Este coreto serviu durante quatro anos, altura em que foi substituído 
por outro, também de madeira, que foi inaugurado no dia 26 de julho 
1919. Na mesma altura, a banda apresentou o seu fardamento em 
mescla, com dolman azul escuro e calça em cinzento e boné de tipo 
francês também em mescla, que foi oferecido por Francisco Sampaio 
Pombinha, rico industrial. Recorde-se que o primitivo fardamento, que 
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fora comprado por subscrição pública, era confeccionado em cotim 
militar muito simples, com boné tipo inglês também em cotim e com 
pala de polimento, e foi executado «na importante Alfaiataria Militar 
do senhor Teófilo dos Santos Neves, da Travessa de S. Domingos, em 
Lisboa», que cobrou 1.800$00.

Mas, volvamos ao dia 26 de julho de 1919, porque...
«é ôje que nesta vila tem lugar a festa da Banda Democrática sendo 

também a estreia dos fardamentos e a inauguração do coreto. A festa 
começará com alvorada às 6 horas com foguetes e morteiros. Às 18 
horas sessão soléne devendo às 19 sair a Banda a cumprimentar o 

Coreto da Banda Democrática -Largo da Misericórdia (Praça 1.º de Maio), 
inaugurado dia 20 de Outubro de 1923.
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povo[...]recolhendo em seguida á sede do Centro Democrático. Às 22 
horas e meia, subirá a distinta banda ao coreto da Praça 1º de Maio, 
havendo arraial e Kermesse que se prolongarão até tarde. Segunda-feira 
haverá almoço de confraternização às 11 horas. Às 19 horas haverá 
cavalhadas na Praça 1º de Maio e ás 22 e meia concerto no coreto pela 
Banda Democrática, iluminações, fogo solto, Kermesse, etc.»

Ficámos a saber, pelos jornais da época, que «foram deslumbrantes 
os festejos realizados em consequência da estreia dos fardamentos da 
simpática e distinta Banda Democrática de Aldegalega e do novo coreto 
da Praça 1º de Maio» e que «com extraordinária concorrência realisou-
se á noite, na Praça 1º de Maio, o arraial que durou até depois das duas 
horas do dia imediato.»

Na alocução proferida durante a sessão solene, Manuel Paulino 
Gomes recordou que a Banda Democrática foi «filiada e criada dentro 
do glorioso Partido Republicano Portuguez» e que «há na vida da Banda 
uma verdadeira trindade a quem tudo ela deve, constituída pelos senhores 
Francisco da Silva Sampaio Pombinha, Joaquim Maria Gregório e o 
regente Manuel Sequeira. O primeiro, colocando-se incondicionalmente 
ao lado da Banda Democrática, forneceu-lhe o mais forte sôpro de vida 
de que ela necessitava; o segundo é o combatente audaz pela consecução 
dos fardamentos, a verdadeira alma de toda a organização da Banda; 
o terceiro com a sua alma de verdadeiro artista, o grande amôr pelos 
dirigidos, o seu absoluto desinteresse e as suas incomparáveis qualidades 
de trabalho e de regência, conseguiu do nada fazer todo o possível. São 
três pessoas absolutamente distintas, consubstanciadas n’um Deus único 
– a Banda Democrática.»

Vida curta teve este coreto, porque, em 28 de setembro de 1921, a 
direcção da Banda Democrática pediu à Câmara Municipal «a devida 
autorização para a demolição do seu coreto existente na Praça 1º de 
Maio, para em sua substituição ser construído um de pedra, cal e 
ferro a fim de embelezar a respectiva Praça(...)», que lhe foi deferida 
na reunião da Comissão Executiva da Câmara Municipal, de 27 de 
setembro de 1921.

O novo coreto foi inaugurado no dia 20 de outubro de 1923, 
realizando-se uma festa, que durou três dias. Duas barracas de quermesse 
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e de tômbola, ruas limítrofes engalanadas, recinto da praça embandeirado, 
eis o cenário montado para a cerimónia de inauguração.

O coreto foi construído sobre uma base octogonal de pedra e cimento 
onde assentavam oito colunas de ferro, ligadas entre si, na base, por 
uma guarda metálica, e, no topo, por um fino arco gótico em ferro, que 
suportavam uma cúpula em ferro zincado, construída por Francisco José 
da Silva e António Feliciano Canastreiro, que custou 7.500$00.

A obra totalizou 12.969$83, «não contando com o valor das oito 
colunas oferecidas pela firma Armstrong, Schola e Cª, com as ofertas de 
areia e os fretes de carroça dos senhores António Costa, António da Silva 
Russo Jr., José Anaia, José António Issa Jr, entre outros».

A assembleia geral, que se realizou no dia 14 de janeiro, distinguiu 
com um voto de louvor Luciano Fortunato da Costa atendendo ao 
«esforço hercúleo despendido pelo consócio, levando a bom termo a 
construção do coreto».

Embora a direcção tivesse considerado que o coreto era «uma obra 
que ficará perpetuando muitos sacrifícios, muita força de vontade e 
muito amor pelo progresso da nossa terra», reconheceu, em junho 
do ano seguinte, que a praça tornara-se pequena para as ambições 
da Banda Democrática e passou a almejar um espaço mais amplo à 
medida da importância que alcançara durante a primeira década de 
vida.

Na assembleia geral realizada em Junho de 1924, foi apresentada 
uma proposta para a constituição de uma “comissão para a mudança 
do coreto para a Praça da República”, que foi presidida pelo maestro 
Amadeu de Moura Stoffel, e integrou entre outros, Francisco dos 
Santos, Lúcio Lopes Jr. e José Porfírio, com o fundamento que «o largo 
onde se encontra o coreto é tão pequeno e acanhado que as festas que 
ali se promovam não dão receita para a banda viver e só redundam 
em estonteante sacrifício para os executantes e seu regente, sem 
proveito que recompense, o que se não dá na grandiosa e ampla Praça 
da República, onde à vontade pode ocorrer o povo e especialmente 
as senhoras que profundamente lastimam o facto de não poderem 
abrilhantar as nossas festas no acanhado largo em que está o coreto, 
pelo facto da sua limitada área.»
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A proposta, apesar de ter sido aprovada por uma expressiva maioria 
de votos, não deixou de ser contestada por um grupo de sócios que 
propôs que a mudança fosse feita para a Largo das Palmeiras (Praça 
Gomes Freire de Andrade), considerando, porém, a assembleia que esta 
«não possuía condições de asseio e embelezamento» e, por outro lado, 
porque já constava «que a câmara projectava fazer ali o mercado de 
peixe e hortaliças».

Em cumprimento da decisão da assembleia geral, a direcção 
requereu à Câmara Municipal autorização para desarmar o coreto e 
colocá-lo em frente à Igreja Matriz, comprometendo-se em concluir 
a obra em sessenta dias e afiançando que a mesma iria contribuir 
«para melhor embelezamento da referida Praça, e por conseguinte, 
da vila.»

A Banda Democrática 2 de Janeiro era uma instituição assumidamente 
laica e anticlerical e, por isso, a pretensão não foi vista com bons olhos 
pelas forças conservadoras da vila. 

O indeferimento da Câmara Municipal de Aldegalega ao pedido 
formulado pela Banda Democrática, que não teve o apoio do presidente 
do Senado Municipal, levou Paulino Gomes a bradar aos democráticos, 
nas páginas do jornal “A Liberdade” : «a Praça da República também 
é vossa, tanto vossa como deles, daqueles que receiam que os vossos 
fatos de trabalho roceguem pelas suas vestes de protegidos da fortuna.

Para o Largo das Palmeiras que vão eles!
Para a Praça da República é que devemos de ir e de cabeça erguida 

e coração ao largo.»
A Câmara Municipal de Aldegalega acabou por autorizar a 

construção do coreto na Praça Gomes Freire de Andrade, «no sítio entre 
o moínho e a Avenida em construção» conforme acabou por sugerir a 
direcção da Banda.

Por sua vez, a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, que tinha 
o seu velho coreto localizado no centro da praça, logo se apressou a 
construir um novo, em 1926, no local onde ainda hoje permanece, 
com o apoio, entre outros, do Dr. César Ventura, médico e filantropo 
e abastado lavrador, e do Padre Gomes Pólvora, que, segundo Paulino 
Gomes, foi «um dos indivíduos que mais influiu para que a Câmara 
Municipal indeferisse o pedido de mudança [do coreto]».
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Ao iniciar a campanha de obras, a colectividade reconheceu que 
«é com imensos sacrifícios, que nos abalançamos a esta obra, mas 
em nada nos pouparemos, cônscios de que vamos contribuir para o 
engrandecimento da nossa terra». E porque era um tempo em que a 
palavra dada era para ser honrada, sócios, dirigentes e amigos, sob a 
direcção de uma comissão composta pelo maestro Amadeu de Moura 
Stoffel, José Luís Cardeira e José Porfírio Ezequiel, empenharam 
todos os esforços, dedicação e muitos bens para erguer o coreto, que 
custou cerca de 80.000$00, uma fortuna para a época.

Abriu-se uma subscrição pública a que a população do Montijo 
correspondeu.

Noticiava então o jornal “A Liberdade”: «O entusiasmo por este 
novo melhoramento da Banda, tem sido tanto que, logo no primeiro 
dia, se viam trabalhando afanosamente e desinteressadamente 
directores e sócios daquela associação» e reconhecia que «a nova 
construção, num dos largos de mais belo futuro e de maior amplidão 
e formosura, deve contribuir para que, dentro em pouco, Aldegalega 

Coreto da Banda Democrática - Largo das Palmeiras - década de 30.
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conte em si um verdadeiro local de recreio e de aprazimento para os 
seus habitantes». Assim veio a acontecer.

Depois de ter sido lançada a primeira pedra pelo maestro Amadeu 
de Moura Stoffel, o mestre pedreiro Custódio Pôlas responsabilizou-se 
pelas obras respeitantes à alvenaria e uma empresa industrial ofereceu 
as nove colunas para sustentar a cobertura do coreto.

Foi por esta altura que somou êxitos a revista “Coisas da Nossa 
Terra”, da autoria do poeta Joaquim Serra e do maestro Amadeu 
de Moura Stoffel, que, segundo o então director da colectividade, 
José Ramos Cardeira, «essa obra grandiosa para a nossa Banda e 
que honrou a nossa Terra, rendeu a receita líquida de 18.574$31, 
importância esta destinada ao acabamento do coreto». 

Outras tantas iniciativas culturais e recreativas acabaram por gerar 
as receitas necessárias para que o coreto fosse inaugurado no dia 29 
de julho de 1928.

A obra foi integralmente paga pela colectividade e mesmo o jardim 
que a rodeou foi por ela edificado, pagando também «o serviço de 
rega e limpeza do jardim do coreto».

O esforço despendido pela Banda Democrática para construir o seu 
imponente coreto debilitou-lhe as finanças, mas não exauriu a vontade 
dos homens que, face à crise anunciada na assembleia geral, de 15 de 
março de 1929, logo meteram as mãos à obra   organizando «muitas 
festas, entre elas uma corrida de touros» para suplantar «a situação 
económica». Afinal, como reconhecia José Leonardo da Silva, «uma 
simples pane no potente motor da nossa colectividade deu lugar a um 
desarranjo, a um pequeno descarrilamento.»

Apesar da crise, os concertos sucederam-se, no novo coreto, 
«em homenagem ao Povo do Montijo [porque] a nossa Banda, que 
tem pela cultura musical uma ilimitada dedicação e que a considera 
indispensável à boa formação espiritual das classes populares, cumpre, 
assim, um dos seus mais sagrados deveres para com a população 
Montijense».

E o Povo ocorreu «a ouvir os concertos da nossa querida Banda, 
correspondendo, por essa forma, ao fim educativo e ao mesmo tempo 
recreativo, que lhes proporcionava o nosso prestimoso agrupamento 
musical».
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***

A construção do Mercado Municipal, na Praça Gomes Freire de 
Andrade, determinou a demolição do coreto, que foi decidida na 
reunião do executivo municipal, de 29 de dezembro de 1954, após 
a assembleia geral da Banda, realizada em 22 de novembro, ter 
ratificado a sua venda pela quantia de 45.000$00, mais cinco contos 
do que a câmara municipal oferecera inicialmente. 

Para que a Banda Democrática pudesse continuar a actuar a 
Câmara Municipal alcançou um acordo com a Sociedade Filarmónica 
1º de Dezembro, em 23 de Dezembro de 1954, segundo o qual esta 
associação cedia o coreto ao município e permitia que passasse a ser 
utilizado pelas duas sociedades «de modo a manter-se a actividade 
musical na nossa terra com a emulação julgada necessária à sua 
existência.»

Praça Gomes Freire de Andrade, início da década de 50.
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No dia 27 de fevereiro de 1955, a Câmara Municipal do Montijo 
tomou posse do coreto, desmantelou-o e ofereceu-o à vizinha freguesia 
de Sarilhos Grandes.

«Está a desaparecer a pouco e pouco o coreto da Praça Gomes 
Freire de Andrade.

Os velhos montijenses que saudosamente olham agora o desmantelar 
daquela relíquia, onde nalgumas noites a Banda Democrática 2 de 
Janeiro alcançou êxitos musicais que estão ainda gravados na memória, 
podem em contrapartida olhar embevecidos o erguer majestoso do 
mercado municipal que dia a dia vai aparecendo mais completo, mais 
próximo do seu termo.

Os velhos saudosistas!
Os velhos do Restelo cá da terra!
Poderão chorar desdita junto das pedras e dos ferros retorcidos que 

se espalham pelo pavimento da Avenida.
Mas verdade seja dita.
Que entre um coreto majestoso, meses e meses às moscas e uma 

Banda pobre e modestamente fardada, mas nós preferíamos um coreto 
musical, e Bandas de Música de Montijo, garbosas, aprumadas, vistosas 
nos seus fardamentos impecáveis, lançando aos quatro ventos os acordes 
musicais de marchas militares, de paso dobles alegres, por aldeias, 
vilas, cidades, festas e arraiais deste Portugal fora.

Isto sim. Agrada-nos.
Deixa-nos felizes e vaidosos.
Aquela felicidade e vaidade que se sente ao ouvir elogios em terra 

alheia, às coisas da nossa terra».
As bandas do Montijo tinham perdido os seus coretos, mas, em 

contrapartida, alcançado novos fardamentos. Um prato de lentilhas, 
que o tempo era de comer e calar ou não se comia...

E o que aconteceu ao velho coreto construído na Praça 1º de Maio?
Em abril de 1946, a Câmara Municipal do Montijo propôs a 

demolição do coreto, por lhe parecer que não fazia falta à Banda e, 
por outro lado, por razões de utilidade pública, porque pretendia fazer 
obras de remodelação naquela praça.

Os tempos tinham mudado e o Estado Novo impunha prepotente o 
seu imperium e disso estavam conscientes os dirigentes da associação 
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que, depois de terem discutido o assunto «e na impossibilidade de 
evitar que mais cedo ou mais tarde o coreto venha a ser demolido, pois 
não se não for agora próximo, com a aquiescência da colectividade, 
sê-lo-á quando for iniciado o projecto do plano de urbanização, e, para 
evitar qualquer animosidade contra a colectividade», constituíram uma 
delegação que, na reunião com o presidente da Câmara Municipal, 
«manifestou o desejo, por o achar muito justo, que a colectividade 
fosse compensada pela perda do coreto, cuja construção, em 1924, 
importou em cerca de 17.000$00, compensação que podia  consistir 
ou na cedência do terreno necessário à construção de uma sede para a 
colectividade , ou em quantia que se combinasse, com destino à criação 
da mesma sede».

A resposta do presidente foi pronta. Que lhe era inteiramente 
impossível ceder qualquer terreno ou quantia, porque isso não lhe 
permitia o Código Administrativo, que subtraíra a autonomia às câmaras 
municipais.

Coreto da Banda Democrática, inaugurada em 29 de Julho de 1928 - Largo 
das Palmeiras (Praça Gomes Freire de Andrade),
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Face a esta resposta, «a assembleia não vendo utilidade pública de 
espécie alguma na demolição do coreto, e, não querendo também opor-
se à acção da Câmara Municipal, deixa-lhe liberdade de agir conforme 
entender.»

Assim veio a acontecer. 



A sede
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É num prédio setecentista de nobre linhagem, que pertenceu a D. 
Rita Casimira Gama Lobo Leite, parente de Salazar Moscoso, e 
«que consta(va) de uma casa nobre com seu quintal com poço e 

nora palheiro cavalariça e mais acomodações», que a Banda Democrática 
tem instalada a sua sede. 

E quantos escolhos se removeram para se chegar à R. Almirante 
Cândido dos Reis, n.º 44...

Corria o ano de 1928, quando Amadeu de Moura Stoffel e Joaquim 
Serra, então dirigentes da colectividade, apresentaram à assembleia geral um 
plano para a edificação de uma sede. Com o idealismo que os caracte-
rizava, propuseram que fosse contraído um empréstimo por meio de uma 
emissão de acções no valor nominal de 50$00, à taxa de juro de 3,5%, 
amortizáveis anualmente. A proposta foi aprovada e logo nessa noite 
de 8 de dezembro, se nomeou uma Comissão Pró-Sede composta por 
Amadeu de Moura Stoffel, Joaquim Xavier Serra e José António de Faria, 
respectivamente presidente, secretário e tesoureiro e Carlos António da 
Costa e Germano da Silva, como suplentes.

A Banda Democrática, que inaugurara o seu novo coreto, em julho 
desse ano, vivia um momento de euforia e, talvez por isso, dois dos seus 
mais dilectos dirigentes pensaram ter chegado o momento de dotar a 
instituição de sede própria.
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Amadeu de Moura Stoffel (1942).
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O sonho do maestro e do poeta desvaneceu-se, como explica José 
Porfírio Ezequiel,«mais por má vontade dos outros do que por falta de 
condições do meio.»

No entanto, porque «a Banda Democrática conta(va) com o auxílio 
de 600 sócios e com uma geral simpatia na população de Montijo, (e) 
não está(va) certo não possuir uma sede condigna que honre(asse) a 
colectividade e a nossa terra», em1939, renasceu a ideia de concretizar a 
compra de um imóvel para associação. Foi nomeada uma nova Comissão 
Pró-Sede, composta pelo Dr. António Gonçalves Rita, Carlos António 
da Costa, Amadeu de Moura Stoffel, Júlio Faria, António Muchacho, 
Luciano José Catita, José Luís Cardeira e Joaquim José Lucas, de cuja 
actividade pouco se sabe, a não ser que foi dissolvida, em Janeiro de 
1948, por já ter falecido um dos seus mais proeminentes membros e 
porque «alguns dos componentes se encontram afastados da actividade 
da mesma». 

Os tempos eram de crise...
Nos seus “Apontamentos para a história de uma futura... sede própria 

da Banda Democrática 2 de Janeiro”, José Porfírio Ezequiel esclarece-
nos das iniciativas tomadas para ultrapassar a apatia que entorpecia a 
comissão:

 «A gerência de 1947, abraçando essa ideia, dá o primeiro passo com 
forte impulso, iniciando a caminhada em bases firmes e esperançosas, 
embora lentas: - pede a convocação da reunião da assembleia geral, que 
aprova o aumento de 1$00 da quota mensal, para que, com essa quantia, 
e mais a que se pudesse juntar, se constituísse um mealheiro destinado 
à futura sede. Simultaneamente, era iniciado pelo Maestro Stoffel, de 
colaboração com a Direcção, um movimento de angariação de fundos 
ou donativos para o mesmo fim, o qual consegue do saudoso benemérito 
e grande amigo da nossa colectividade, Sr. José Teodósio da Silva, a 
cedência, por metade do valor de uma importante parcela de terreno, (na 
Avª. João XXIII, junto ao actual Parque Municipal)».

Em 1948, constituiu-se uma nova Comissão, que integrava os nomes 
dos Drs. António Gonçalves Rita e Manuel Joaquim Almodovar Rogado, 
e de Amadeu de Moura Stoffel, José Luís Cardeira e José Porfírio 
Ezequiel, que se propunha «levar a bom termo a realização dessa ideia, 
velha e legítima aspiração de todos os montijenses, nomeadamente – e 
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sem favor – dos Corpos Gerentes da Sociedade e dos briosos executantes 
da Banda.»

A Comissão reconhecia que a compra de um edifício permitiria instalar 
«a Banda condignamente em sede propriedade sua, instalação que trará 
para a Sociedade, e ainda para a nossa terra, vantagens e possibilidades 
hoje inexistentes, como sejam: a prática de jogos permitidos, realização 
de espectáculos, reuniões autorizadas familiares ou associativas, saraus, 
etc.».

No dia 19 de março de 1948, a Assembleia Geral reunida 
extraordinariamente autorizou que a direcção adquirisse um terreno a 
José Teodósio da Silva, pelo preço máximo de 25$00 o metro quadrado.

Sede da Banda Democrática 2 de Janeiro - Rua Almirante Cândido dos Reis.
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Em 1950, embora a Comissão não regateasse esforços e iniciativas 
para adquirir a sede, a Banda encontrava-se instalada “na Rua das Taipas 
em edifício impróprio para o valor da colectividade, muito embora e 
deficientemente pudesse contar com salas de ensaios, bilhar, gabinetes 
da direcção e de jogos, biblioteca e bufete, tendo anexo uma esplanada 
onde na época de Verão se organizavam festas e bailes que eram sem 
favor das melhores e mais concorridas do Montijo. Possuía ainda um 
amplo Salão de Festas na Rua Manuel Neves Nunes de Almeida que 
servia para bailes e serões durante o período invernal.»

Em 1951, foi constituída uma nova Comissão Pró-Sede, que integrou, 
desta vez, os Drs. Manuel Almodovar Rogado e António Gonçalves Rita, 
o maestro Amadeu de Moura Stoffel , José Luís Cardeira e Júlio Faria e, 
quatro anos mais tarde, no dia 22 de Julho de 1955, a Assembleia Geral, 
presidida pelo Dr. António Gonçalves Rita conferiu plenos poderes a 
uma Comissão constituída por Joaquim José Lucas, Mário Tavares 
Samoreno e Artur Inácio dos Santos, respectivamente, Presidente, Vice-
Presidente e Tesoureiro da Direcção, para vender o terreno adquirido 
a José Teodósio da Silva e comprar o imóvel, propriedade de Joaquim 
Paulo Relógio, concluindo assim a acção desenvolvida pela última 
Comissão Pró-Sede  constituída por Manuel Cipriano Futre, Francisco 
Barrelas, José António Teodoro Crespo, Júlio Faria, Alberto Galló e 
Lúcio Lopes Júnior.

 ***

«Momento de euforia para esta simpática e popular Banda 
[Democrática 2 de Janeiro], foi o da passada quinta-feira, 6 do 
corrente, com a assinatura do contrato que lhe deu a posse definitiva, 
como sua propriedade, da futura Sede, instalada na principal artéria 
da nossa vila.

Estralejaram foguetes, o contentamento espelhava-se em todos os 
rostos dos seus amigos e associados, porque iam enfim ver satisfeitos os 
seus desejos de há anos e que a sua massa associativa, gente humilde, 
tanto necessitava para comodidade e diversão após horas de labuta 
da sua vida quotidiana!», lia-se no jornal “A PROVÍNCIA”, de 13 de 
outubro de 1955.
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Foi um correr contra o tempo. Encetaram-se campanhas para angariar 
fundos, congregaram-se esforços para conferir dignidade à nova sede e, 
no dia 17 de junho de 1956, a Banda Democrática 2 de Janeiro chegava 
ao fim da marcha encetada, em 1928, por Joaquim Serra e Amadeu de 
Moura Stoffel.

«Foi dia grande, o de domingo, dia 17 do corrente, para a Banda 
Democrática 2 de Janeiro.

Colectividade essencialmente popular, a sua massa associativa vibrou 
intensamente em maré alta de entusiasmo, com a inauguração do seu 
edifício próprio, situado na mais importante artéria da vila(...).

Embora modestas, e com vista a uma futura remodelação, nas 
instalações que visitámos estão cuidadas e inteligentemente distribuídas 
as várias secções, destacando-se o cuidado que a Comissão teve em 
atribuir à Biblioteca a melhor sala do edifício.

De notar, a inovação, em colectividades locais, de um café-bar, 
bastante espaçoso e bem situado, onde os sócios podem entreter os seus 
momentos de ócio em amena conversa.

Auditório da Banda Democrática 2 de Janeiro.
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A esplanada para bailes e festas está bem arranjada e é ampla bastante 
para comportar a enorme massa associativa da colectividade». Assim 
noticiou a “Gazeta do Sul” o acontecimento, na sua edição de 24 de 
junho de 1956. Contudo, o jornal omitiu o incidente que marcou a 
cerimónia: a ausência de qualquer representante da Câmara Municipal 
do Montijo.

A notícia de falta tão grave terá sido vítima do lápis azul da censura. 
O caso foi melindroso, pois a Banda Democrática, retintamente 
popular, continuava a ser vista com desconfiança pelo Estado Novo e 
os democráticos sentiram-se afrontados na sua dignidade com o que 
tomaram por tamanha desconsideração. 

Os jornais também não divulgaram que, no dia seguinte, o pre-
sidente da Câmara Municipal, José da Silva Leite, acompanhado 
pelo vice-presidente, António João Serra Júnior e pelo secretário José 
Maria Mendes da Costa, se dirigiu à sede da Banda Democrática para 
«pessoalmente apresentar as sua desculpas pelo facto de a Exma. 
Câmara não ter podido fazer representar-se na solene inauguração da 
nossa Nova Sede». 

Inauguração do Pavilhão da Banda Democrática 2 de Janeiro - 2 de Junho 
de 2001.
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Quer por razões políticas, José da Silva Leite foi um político hábil, 
quer por razões de mera cortesia, pois foi um acrisolado bairrista, ou 
por ambas as razões, o presidente da câmara fez questão em entregar 
uma carta em que explicava as razões da ausência da Câmara Municipal 
e reconhecia que «o facto por ser estranho mereceu referências pouco 
lisonjeiras, mas plenamente justificadas que inevitavelmente se 
reflectiram na vossa prestante massa associativa», e que poderia ser 
interpretado como prova de menos consideração pela colectividade, que, 
garantia, não correspondia à verdade. José da Silva Leite aproveitou 
a missiva para manifestar o seu mais profundo desgosto e lamentar o 
sucedido, assegurando à direcção da Banda «a lealdade e isenção em 
que procurei corresponder ao vosso convite e apresentar-lhes as mais 
calorosas felicitações pelo notável melhoramento agora inaugurado que 
dignifica a Banda Democrática 2 de Janeiro e o Montijo».

A sede compõe-se, hoje, de rés-do-chão, com um amplo café e 
sanitários; 1º andar com várias salas destinadas a actividades sociais, 
biblioteca e um salão nobre e logradouro onde se construiu uma discoteca, 
um ginásio e sanitários. O sótão está reservado ao arquivo.

Enquanto o homem sonhar e quiser transformar o seu querer em poder 
pela força da razão e da determinação, que o fazem alcançar sempre mais 
além, nenhuma obra estará terminada. Assim acontece também com a 
sede da colectividade, que é uma obra mutante e interminável. Constrói-
se e modifica-se à medida das capacidades financeiras e da inspiração e 
vontade dos seus sócios e dos seus corpos dirigentes, que personificam 
o perfil dos tempos e os interesses das gerações. E a prova disso é o 
moderno pavilhão desportivo, que a Banda Democrática inaugurou no 
dia 2 de junho de 2001. 

Em 1964, a direcção deliberou pedir um empréstimo de cem mil 
escudos à Caixa Geral de Depósitos «para se proceder à cobertura 
da esplanada», mas, só muitos anos depois a ideia foi retomada e 
concretizada como recorda o actual presidente da direcção, Teodomiro 
de Sousa: 

«Em 1980, com a transferência de quatro equipas de basquetebol 
e dos seus treinadores do Clube Desportivo do Montijo para a Banda, 
sonhámos, uma vez criada a secção de basquetebol, fazer um pavilhão 
desportivo, cobrindo o ringue então existente, e ainda construir uma 
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piscina, aproveitando a elevação do piso do referido pavilhão. Porém, 
cedo verificámos não ser isso possível, mas sim, apenas, a cobertura do 
ringue. Contactámos uma firma especializada mas, assinado o contrato 
de construção, por falência daquela não foi possível concretizar o sonho.

Decorreram vinte anos, em que na nossa mente essa ideia sempre 
permaneceu. Finalmente, no dia 2 de junho de 2001, com a presença do 
senhor Sub-Secretário de Estado do Ordenamento e da Excelentíssima 
Senhora Drª Maria Amélia Antunes, presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, foi concretizado o sonho.

Esta realidade só foi possível graças ao concurso de fundos 
comunitários, cerca de 60.000 Eur., ao apoio da Câmara Municipal do 
Montijo, que concedeu um subsídio de 10.000 Eur. e ao contributo da 
Junta de Freguesia do Montijo, que pagou 6.000 Eur. pela instalação da 
iluminação do pavilhão.

O pavilhão desportivo custou cerca de 125.000 Eur». 
Tudo começou, em 1914, no sótão do palacete de Izidoro Maria 

Oliveira, sede do Centro Republicano Democrático e da Banda 
Democrática... 



Glória e Louvor
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A partir da segunda metade do século XIX, desenvolveram-se 
novas formas de associativismo como resposta às necessidades 
surgidas com o advento da sociedade industrial e com a ocupação 

dos tempos livres das populações.
Até ao último quartel do século vinte, coube às associações de cultura, 

desporto e recreio, quase em exclusividade, a satisfação das necessidades 
colectivas nestes domínios. 

Estas associações, que desempenharam um importante papel social, 
granjearam o apoio das populações e conquistaram, algumas delas, um 
elevado prestígio no seio das suas comunidades.

Era um tempo em que a Administração Central se encontrava distante 
e a Local primava pela ausência. O que se fazia, nestas áreas, resultava 
do empenho das colectividades. Estádios de futebol, sedes e espaços 
lúdicos, que foram construídos graças ao esforço abnegado dos seus 
sócios, enriqueceram o património dos concelhos e facultaram os meios 
necessários para uma salutar convivência vicinal.

Ia-se à colectividade em noite festiva; frequentava-se a associação 
para se jogar à bisca ou à sueca; ali procurava-se o divertimento ou o 
mero convívio, mas também se vestia o fato domingueiro para assistir 
ao concerto ou à peça de teatro, para ouvir uma conferência ou participar 
numa excursão e, como eram tempos em que o acesso à escola era difícil, 
recorria-se às aulas nocturnas da colectividade para aprender as primeiras 
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letras. Na colectividade encontrava-se o bom livro e o jornal, o conforto 
que o lar negava, o bom ambiente a que a taberna era avessa, e as novas 
invenções que fizeram espantar o homem: a telefonia e a televisão. A 
dimensão da festa dava-a também a colectividade.       

As associações locais foram os eixos animadores sócio-culturais 
exclusivos do concelho, concretizando o princípio da democracia popular, 
que se traduziu na expressão das diferentes subculturas, na prática efectiva 
e na participação responsável, fornecendo aos excluídos da cultura 
tradicional os meios de se cultivarem por si próprios, segundo as suas 
necessidades e verdadeiras exigências. A elas é o concelho devedor das 
sementes da cultura e do desporto.

Quando se alcançou, em abril, a aurora da liberdade, reconheceu-
se que as colectividades tinham sido as únicas instituições que tinham 
mantido aceso o fanal da democracia, pois consagraram o sufrágio livre 
e universal e as suas assembleias gerais mais não eram que pequenas 
réplicas dum parlamento democrático, se é lícito o paralelismo, porque 
ali se discutia livremente, ali se defendiam e contraditavam propostas, 

Coro da Banda Democrática 2 de Janeiro. Actuação no Cinema-Teatro Joaquim 
de Almeida.
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em suma, ali se formava uma vontade colectiva livremente expressa. 
Delas se disse então que tinham sido autênticas escolas de democracia.

A Banda Democrática 2 de Janeiro atravessou o mar encapelado do 
século XX e apresenta-se, hoje, renovada, pronta a enfrentar os desafios 
do novo século.

Sem negar os princípios democráticos de Igualdade, Liberdade 
e Fraternidade, que foram sempre o seu fanal, e, como disse certa 
feita o Dr. Paulino Gomes, «mantendo intangíveis as sua honrosas 
tradições de democracia de cujo seio proveio, por quem sempre foi 
aclamada e de cujo calor tem sempre vivido», a associação soube 
compreender, logo nos primeiros anos da sua existência, as vantagens 
de se manter equidistante dos partidos, dedicando-se exclusivamente 
à satisfação dos interesses dos seus sócios e da população em geral. 
Assim se mantém.

Sempre fraternal, esteve na primeira linha das acções de solidariedade 
realizadas no Montijo e aprendeu a contar com as próprias forças e com 
o apoio dos amigos para responder às suas necessidades.

Pelos serviços prestados à comunidade a Banda Democrática 
mereceu a honra de ser distinguida, em 1923, com o título de Sócia 
Benemérita e com a Medalha de Louvor da Sociedade Portuguesa 
da Cruz Vermelha; em 1926, com a Medalha de Prata da Associação 
Humanitária Recreativa Canhense; em 1933, com o título de Sócia 
Honorária da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Montijo; em 1950, foi considerada Subscritora Benemérita pela 
Santa Casa da Misericórdia de Montijo e, em 1957, recebeu o Brasão 
de Prata da Cidade de Guimarães, pela sua participação nas Festas 
Gualterianas. O seu historial regista ainda a Medalha de Louvor, 
que lhe foi atribuída pela Liga dos Combatentes da Grande Guerra, 
e a Medalha Comemorativa dos 50 anos da Fundação da Federação 
Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio. A Banda Demo-
crática é sócia fundadora da Associação de Futebol de Salão do 
Distrito de Setúbal.

O reconhecimento oficial da sua profícua actividade em prol da 
cultura recebeu-o com a outorga do estatuto de Pessoa Colectiva de 
Utilidade Pública, feita por Despacho do Primeiro Ministro, Professor 
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Doutor Aníbal Cavaco Silva, publicado no Diário da República, II 
Série, de 2 de abril de 1986.

A Banda Democrática 2 de Janeiro tem 1207 sócios e uma quotização 
anual no montante de 5.556 Euros e, apesar de todas as vicissitudes 
que passou ao longo dos seus noventa anos de existência, orgulha-se de 
ser titular de um património edificado avaliado em mais de 1.500.000 
Euros. 

O braço do povo a fez e a enriqueceu.





Epílogo
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As profundas alterações políticas, sociais e económicas originadas 
pela Revolução de 25 de Abril de 1974, o apetite partidário 
pelo controlo político das associações como forma de influência 

social, a disputa do tradicional campo de acção das colectividades 
de cultura, desporto e recreio pelas autarquias e o advento de novas 
tecnologias, sobretudo nas áreas da comunicação e da informática, e 
a sua consequente democratização, que proporcionam novas formas 
de entretenimento e de ocupação de tempos livres, a par da fraca 
disponibilidade para a prestação de serviço voluntário, são algumas 
das causas que contribuem para  a secundarização do papel social das 
colectividades de cultura, desporto e recreio. 

No Montijo, concelho em rápido crescimento após a inauguração 
da Ponte Vasco da Gama, esta definição torna-se mais premente 
porque não podem ser menoscabados nem a colaboração que 
as colectividades prestam para a boa integração dos novos 
residentes, nem tão pouco o seu inestimável legado histórico, que 
é imprescindível para a definição da identidade concelhia, porque, 
durante cerca de cento e cinquenta anos, não só foram, grosso modo, 
as autoras exclusivas da história do desporto, como desempenharam 
também - e continuam a desempenhar - um invejável papel na 
ocupação dos tempos livres das populações e na preservação e 
divulgação da cultura  e das tradições populares.
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Ensinou Eça de Queiroz que «a história, escrita sob as influências 
oficiais, é uma petrificação da história. Desconhece o espírito popular, 
a alma das tradições, as forças ocultas que provocaram os grandes 
movimentos da história. A história assim escrita é uma biografia (...) 
dos movimentos do mundo oficial.

A história assim concebida esquece o povo(...).
Na história o povo deve ser tudo; as individualidades, pouco».
Na história da Banda Democrática 2 de Janeiro «o povo é tudo; as 

individualidades, pouco». 





Adenda
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Factos – Em 1917, o ordenado do maestro era de 15$00, em 1919  
o maestro recebia de ordenado 226$00, que incluía as despesas  
do mês, inclusive a renda de casa, e, em 1936, o ordenado cifrava-

se em 500$00. Em 1919, o preço de um fardamento era de 60$00, um 
rabecão custava, em 1920, 110$00 e um saxofone barítono cerca de 
200$00. Em 1925, a Banda organizou uma tourada e parte da receita 
foi cedida à Associação dos Corticeiros em solidariedade com a greve 
desse ano. Em 1919, a Banda recebia 45$00 por um serviço na tourada 
em Setúbal e, dois anos mais tarde, 300$00, por abrilhantar, durante dois 
dias, as Festas da Hortinha.

O almoço comemorativo da estreia dos fardamentos, em 1919, custou 
16$02 e a primeira récita organizada pelo Grupo Dramático Popular 
dirigido pelo Dr. Manuel Paulino Gomes, em 1925, teve de receita 
1167$21 e um saldo positivo de 741$00. O último fardamento da Banda, 
estreado em 1956, custou 42.000$00 e foi adquirido com a indemnização 
no montante de 45.000$00 que a Câmara Municipal do Montijo pagara 
pela demolição do coreto

As duas primeiras executantes da Banda, Maria Eugénia Fuste 
Marcelino, clarinete, e Maria João Relógio Rodrigues, flauta, apre-
sentaram-se, pela primeira vez, em 25 de Junho de 1961, no concerto 
das Festas Populares de S.Pedro. 

Direcção – A primeira foi constituída pelo Dr. Manuel Paulino 
Gomes, Jacinto Augusto Tavares Ramalho, Manuel Cipriano Pio, João 
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Frederico Figueiroa Júnior, Francisco Tavares Baliza, António Maria 
Gouveia, José Rodrigues Futre, José da Silva, Domingos Moreira e João 
Bento das Neves.

Filarmónicos Fundadores – Manuel Rodrigues Futre, flautim; José 
Rodrigues Futre, José Rodrigues Futre Júnior e Virgílio Mendes Carlos 
(Patola), clarinete; Luciano Gouveia, saxofone alto; Domingos Pinho, 
saxofone tenor; José da Silva e Joaquim Carvalho (Rabaco), cornetim; 
Francisco Augusto Ferra e Eduardo Sequeira, trompa; Manuel Joaquim 
Sampaio e João Alcântara, trombone; João Sequeira e Manuel Cipriano 
Pio, barítono; António Maria Gouveia e Raul da Lage, contrabaixo; 
Domingos Moreira, bombo; Bernardino Serrador e João Freire Caria, 
caixa; António Luís Gouveia, timbalão e Eugénio Sacouto, pratos. 

Joaquim Serra – Aldegalega do Ribatejo, 28 de dezembro de 1907 
– Montijo, 28 de Abril de 1933. De seu nome completo Joaquim Xavier 
Serra. Idealista, livre- pensador e poeta escreveu para a sua campa o 
seguinte epitáfio: «A Liberdade é para o brilho das consciências o que o 
sol é para a vida da natureza». 

Justiniano Gouveia – Aldegalega do Ribatejo, 1878 – Montijo, 1972. 
Actor, encenador, cavaleiro tauromáquico, director de corrida, foi uma 
das figuras mais proeminentes do panorama cultural e tauromáquico.

Lourenço Gonçalves Rita e Gonçalves Rita e António Gonçalves 
Rita - Distintos dirigentes e amigos da Banda Democrática 2 de Janeiro, 
que prestaram inestimáveis serviços à colectividade.

Maestros – Eduardo Alvarez Blanco (provisório), Henrique Lopes, 
Domingos Cândido Lacombe, António Crispim de Oliveira, Manuel Sequeira, 
Amadeu de Moura Stoffel (1923 – 1951),Homero Ribeiro Apolinário (1951- 
1963), Victor Manuel Pais Apolinário 1963-1964), Francisco Gomes da 
Costa(1965-1969) e Joaquim Alves Amorim (1969-1970).

Piano – Adquirido em 27 de dezembro de 1953 por uma comissão 
constituída pelos sócios Francisco A. dos Santos Simões, António Carlos 
Ferreira Cabreiro, João Ventura Frade e José António dos Santos.

Paulino Gomes – Aldegalega do Ribatejo, 25.10.1888 – Montijo, 
14.03.1972. Advogado, pedagogo e jornalista. Primeiro Presidente da 
Banda Democrática 2 de Janeiro. Presidente da Câmara Municipal de 
Aldegalega(1914/1915). Proprietário do jornal “A Liberdade”. «O seu 
nome encontra-se ligado às colectividades, à administração Pública, ao 
ensino, à magistratura e ao exercício da advocacia. Em todos estes campos 
o brio da sua inteligência, o seu dinamismo, a firmeza do seu carácter, 
tornaram-lhe individualidade de grande destaque».
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Rivalidade – A cisão originada na Sociedade Filarmónica 1º de 
Dezembro pela fundação da Banda Democrática, acicatou uma profunda 
rivalidade entre os seus sócios, amigos e familiares, que só foi ultrapassada 
cerca de seis décadas depois. Uma rivalidade firme, que levava ambas as 
filarmónicas a não participarem no mesmo programa e os sócios a evitarem 
a frequência da sede adversária. 



Fontes
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Jornais

O Domingo – Semanário Republicano Radical – 31.10.1908; 4.01.1914; 5.07.1914; 
6.09.1914; 27.12.1914; 27.06.1915; 11.07.1915; 22.04.1917; 13.05.1917; 29.07.1917; 
5.08.1917; 17.11.1918; 26.01.1919; 9.03.1919; 15.04.1919; 6.07.1919; 26.07.1919; 
2.08.1919.
A Razão – Órgão do Partido Republicano Português 28.05.1916; 21.11.1918; 
9.01.1919; 16.01.1919; 23.01.1919; 30.01.1919; 20.02.1919; 27.02.1919; 6.03.1919; 
24.05.1919; 26.06.191925.08.1919.
A Liberdade - Semanário Republicano – 5.10.1921; 9.10.1921; 16.10.1921; 
16.04.1922; 1.10.1922; 9.12.1923; 23.12.1923; 30.12.1923; 6.01.1924; 2.03.1924; 
23.03.1924; 30.03.1924; 13.04.1924; 4.01.1925; 11.01.1925; 5.04.1925
Gazeta do Sul – 2.06.19351; 4.08.1935; 19.07.1936; 8.11.1936; 14.03.1937;  30.06.1940; 
23.10.1940; 27.07.1941; 17.03.1943; 31.04.1933; 17.10.1943; 20.02.1944; 7.05.1944; 
13.03.1949; 31.07.1949; 11.10.1949; 21.05.1950; 30.09.1951; 25.11.1952; 16.11.1952; 
20.03.1955; 13.11.1955; 22.11.1954; 24.06.1956; 1.11.1959; 12.11.1960; 9.08.1980; 
7.03.81.
A Ideia – 3.01.1932; 10.01.1932; 17.04.1932. 
Notícias do Montijo – 5.06.1932.
Montijo – Semanário Republicano Regionalista – 7.08.1932; 31.10.1932; 8.01.1933; 
12.03.1933; 26.03.1933; 2.04.1933; 16.04.1933. 
A Província – 2.06.1955; 9.06.1955; 23.06.1955; 21.07.1955; 28.07.1955; 25.08.1955; 
8.09.1955; 13.10.1955; 24.11.1955.
 Nova Gazeta – 3.10.1992
Diário Popular – 24.06.1963
A Nossa Terra – 23.07.1960
Jornal do Ribatejo – 29.10.1959
A Voz de Palmela – 15.10.1967
O Citadino – Órgão Informativo da Junta de Freguesia do Montijo – Jul/Set.

Arquivo Municipal de Montijo

Actas das reuniões da Câmara Municipal de Aldegalega/Montijo – 16.07.1914; 
23.06.1915; 24.11.1954; 9.12.1954; 27.02.1955;
Correspondência da Câmara Municipal e do Administrador do Concelho

Arquivo da Banda Democrática 2 de Janeiro

Actas da Assembleia Geral da Banda Democrática 2 de Janeiro
Estatutos da Banda Democrática 2 de Janeiro
Regulamento Interno da Banda Democrática 2 de Janeiro
Certidão da Conservatória do Registo Predial do Montijo
Livro de Inscrição de Sócios – 1931/1947
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