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Este suplemento é parte integrante da edição 5.838, de 30 de Julho de 2021 - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

A agitação política do final do século XIX, que anima progressistas e regeneradores e a
inauguração dos trabalhos do caminho-de-ferro, em 10 de Agosto de 1880, são marcas
históricas para a Figueira.
Dissidentes da Filarmónica Figueirense (fundada em 1842), apoiados pelo Partido
Regenerador criaram a Sociedade Philarmonica “10 d’Agosto de 1880”.
Ricardo Santos, que aprofundou a história desta centenária agremiação da Rua das Rosas, pesquisou e explica em linhas o muito
percurso da vetusta Dez de Agosto.
Tradições e caminho cultural.
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A música continua a ser privilegiada nas acções

Sansão Coelho*

A DEZ DE AGOSTO vai comemorar 141 anos! No próximo
dia 10. Efeméride-capicua
em tempo de pandemia, mas
a colectividade diz-se inoculada contra as viroses deste
tempo e faz jus à sua tenacidade e dinamismo com
múltiplas actividades.

A

s SERENATAS DO MONDEGO, dedicadas ao fado
e à divulgação do
património e à pintura ao vivo
com a colaboração da Magenta,
são uma parceria com a Câmara
Municipal e vão na sétima edição
sob a coordenação de Ricardo
Santos. As Serenatas estende-

O

Enterro do Bacalhau acontece pontualmente em
Sábado Santo (outrora
designado Sábado de Aleluia) e
pretende ironizar o fim da obrigatoriedade de comer peixe em
tempo de Quaresma.
O Enterro do Bacalhau é
uma peça de teatro de rua… um
cortejo “fúnebre”, na medida da
cultura de paródia, adornado
com um bacalhau gigante, previamente desenhado e pintado,
a servir de pendão de abertura
a um séquito de marca profana,
com carpideiras vestidas de
branco, que gritam pelo defunto
(o fiel amigo). Em filas laterais
lanternas e archotes ardem e
aquecem a noite num percurso
longo pela cidade.
“Um atrevido pregador - a
voz alta dos versos satíricos previamente escritos, que nas últimas décadas segue num dóri,
suportado num carro de bois, e
que discursa crítica, tem ainda
em seu redor colheres de pau,
panelas e outros improvisados
utensílios, que combinam com o
momento”, lembra o memorialista António Jorge Lé.
O papel de orador já conheceu Carlos Conde, Mário Rodrigues, Alfredo Lopes, entre
outros.■

ram-se também a freguesias do
interior do concelho estando a
ser aplaudidas em apoteose, neste ciclo-2, sob a denominação de
SERENATAS AQUÉM E ALÉM
MONDEGO.
Pela cidade, às quartas, às
21h30, o fado de Lisboa e de
Coimbra continua protagonista
na diversidade dos formatos
incluindo-se, este ano, o fado
humorístico. E Ricardo Manuel
Santos diz-nos: “apesar dos
constrangimentos impostos pela
DGS que afectam severamente o
movimento associativo popular,
a Dez de Agosto não quis deixar
de dar o seu contributo à cultura
e aos artistas, teimando num
evento que é uma marca indelével de resistência e cidadania. A
adesão do público às Serenatas
do Mondego é a evidência de que
não podemos desistir de teimar
naquilo que nos acrescenta vida”.
Ao nível teatral, AS PERSONAGENS estão a participar em
animação de rua no âmbito do
projecto O MAR QUE NOS UNE
(MARMORFOZ). São sete grupos que entram na iniciativa e

O presidente da
Assembleia Geral,
Rui Brochado, confessa: “não consigo
esconder a profunda
satisfação e orgulho
por pertencer a esta
colectividade, uma
das mais antigas do
país e com uma história tão fortemente
ligada à cidade, à
música e à cultura
popular. É claro que
quando entro agora
na sede, temporariamente fechada por
causa do covid, sinto
um baque no coração ao ver naquelas
molduras da parede
fotos de gente fabulosa que fez esta casa
onde eu ia aos bailes
da minha juventude.

António Bonito Vaz, responsável
pela secção dramática da DEZ
DE AGOSTO, mostra-se satisfeito
porque esta participação após
o interregno causado pela pandemia é um reanimar do grupo
com o nosso encenador Emanuel
Rodrigues a planear a próxima
peça para o inverno depois do
êxito que foram as seis apresentações das BODAS DE SANGUE de
Lorca e de uma residência com
adolescentes que mostraram a
sua bela aptidão para o teatro.
Autos Pastoris, Autos dos Reis
Magos, Enterro do Bacalhau e
Serração da Velha passaram de
um modo geral para uma apresentação online. Aqui nada se
perde, aqui tudo se transforma
para continuarmos a honrar esta
mais do que centenária associação, os seus dedicadíssimos
sócios a quem agradeço com fervor - e sei o quanto gostam desta
Casa -, os seus pergaminhos e
nomes como os da grande actriz
Maria Olguim que se estreou na
Dez de Agosto ou o de Manuel Dias
Soares, autor musical da Marcha
do Vapor e umbilicalmente ligado

ENTERRO DO
BACALHAU

à Filarmónica Dez de Agosto, onde
aliás foi regente da banda.
Saibam que temos José Jacinto
Camelo a preparar uma exposição e haverá uma informação
histórica de autoria de António
Jorge Lé, memorialista e nosso
presidente do Conselho Fiscal.
O presidente da Assembleia
Geral, Rui Brochado, confessa:
“não consigo esconder a profunda satisfação e orgulho por
pertencer a esta colectividade,
uma das mais antigas do país e
com uma história tão fortemente
ligada à cidade, à música e à cultura popular. É claro que quando
entro agora na sede, temporariamente fechada por causa do
covid, sinto um baque no coração ao ver naquelas molduras da
parede fotos de gente fabulosa
que fez esta casa onde eu ia aos
bailes da minha juventude e já
admirava a dinâmica cultural que
tinham, mas a nossa Teimosa vai
prosseguir triunfante porque
queremos dar-lhe a melhor continuidade e vamos conseguir”.
*Presidente da Direcção
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SERENATAS DO
MONDEGO 2021
As Serenatas do Mondego
são uma referência cultural
na animação de verão da
Figueira da Foz. A iniciativa,
anualmente organizado pela
Sociedade Filarmónica Dez
de Agosto, com o apoio do
município da Figueira da
Foz, traz a canção nacional
para as praças e jardins da
cidade, num ciclo de noites
de fado ao ar livre.

A

7.ª edição do evento mantém noites dedicadas ao
canto e à canção de Coimbra e ao fado de Lisboa, mas
apresenta novidades: um concerto de fado humorístico e o projec-

to “Além Fado”, que promove
encontros e desencontros entre
o fado, a música tradicional e o
acordeão.
Os jardins da Quinta das
Olaias e do Palácio Sotto Maior,
o adro da Igreja Matriz de São
Julião, o renovado Largo Caras
Direitas e a envolvente do Paço
de Tavarede são os cenários de
seis noites de fado, que renovam o compromisso de aliar a
celebração da música à fruição
do património arquitectónico e
paisagístico.
A Magenta - Associação dos
Artista pela Arte associa-se mais
uma vez à iniciativa com sessões
de pintura ao vivo nos locais dos
espectáculos. ■

Ficha Técnica
Director: António Jorge Lé Fotos: Telmo Cavaleiro Textos: Sansão Coelho, Ricardo Santos e José Jacinto Camelo

TEIMAR... na Queima no
Judas e Serração da Velha

U

m boneco de palha, vestido, agarrado por cordas,
cheio de rebuçados e
bombas, estoirava ao meio-dia de
Sábado de Aleluia. Era a negra
lembrança de Judas que traiu
Jesus e que haveria de ser espancado, difamado e enforcado,
recorda José Jacinto Camelo,
investigador das coisas da Figueira antiga..
Esta tradição popular, acarinhada mais tarde no Bairro
do Vale, já vem dos anos 20 do
século passado.
As tropelias da canalhada,
a bater forte com um pau no
boneco, faziam a festa! António
Ribeiro ("Picha de alcunha) foi
quem recuperou o velho hábito
da Queima do Judas, que a filha
Isabel Girão ainda recorda com
terna saudade.
A Serração da Velha é um
ritual, onde a velha viúva gaiteira
é a protagonista central, apresenta uma cerimónia pública,
caricata, difamatória; e onde por
vezes o pranto contido e natural se transforma num berreiro
ensurdecedor e desmedido, mas
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que pretende sublinhar a horrenda decisão.
Depois de lida a longa e alusiva versalhada
testamental, insiste-se: a velha tem de ser serrada. A velha, chora e recorre a explicações e
súplicas, ante tão cruel desfecho com um discurso jocoso, picante e mordaz.■

O hino da Filarmónica Dez de Agosto é representativo da centenária colectividade da Rua das Rosas e simboliza um teimosia em prol da cultura popular
que excede as 14 décadas de vida com um peculiar carinho pelas preservação
das tradições figueirenses.
Gerações o ouviram… e aqui fica posto à estante pela sua filarmónica em dia de
aniversário.

SEXTA-FEIRA 30 de Julho 2021

IV

TC

MARCHA DO VAPOR

A

Marcha do Vapor, composta em 1907, é de autoria
musical de Manuel Dias
Soares (1867-1938), regente da
“Dez d’ Agosto” e profissional de
joalharia na área da gravação; e
contém palavras inspiradas do
poeta figueirense António Pereira
Correia (1860-1929). Esta obra
musical insere-se num contexto
estilístico fortemente influencia-

do pela música de cariz filarmónico, embora tenha sido composta
para hino do então “Rancho do
Vapor” – agrupamento de folclore
estilizado singular, citadino, com
coreografias específicas para
salão, onde o azul e branco exaltavam, à guisa de homenagem, as
fardas dos marinheiros. ■
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COM ESCADAS ÀS COSTAS…
VAMOS AO REIS!
RS

Manuel Dias Soares

MARIA OLGUIM

NOME DE PALCO

C

ipriana Lobato Holguim, de
seu verdadeiro nome, nasceu
em 1894. Cedo vem residir
para a Figueira da Foz. Estreia-se,
como amadora, nos humildes mas
históricos palcos da Dez de Agosto
e da Naval 1.º de Maio.
Como artista semi-profissional
estreia-se no Porto, em 1928, na
revista 'Tiro ao Alvo', onde atinge
assinalado êxito.
Mais tarde, em 1942, Leitão de
Barros convida-a para a película “Ala

Arriba”. É a partir daí que escolhe o
nome artístico com o qual faz toda
a sua longa carreira: Maria Olguim.
A artista participou em inúmeros filmes e hoje titula o palco da
Dez de Agosto, colectividade que
guarda o seu espólio.
Maria Olguim morre na Figueira,
em 1 de Janeiro de 1983.
O seu nome surge como das
principais segundas figuras do
cinema português da era do preto
e branco.
DR

A

s escadas que integram a
tradição revelam memórias e desigualdades. É
que enquanto quadros míticos,
de palavras bonitas eram escutados em representações espontâneas que embelezavam as antigas
consoadas de casas ricas e senhoriais; o povo (tanoeiros, sapateiros, modistas, operários vários,
homens do campo) espreitava,
subindo escadas de madeira à
busca da nesga possível, olhando
uma vidraça, num tom tão suave

e ingénuo, que o fazia entrar no
imaginário de um requinte que
não era para a sua algibeira.
Maurício Pinto, Armando
Coimbra, Augusto Pinto, Luís
Cajão, Marcos Viana, Natércia
Crisanto, entre outros, gente das
letras e da sensibilidade locais,
escreveram sobre estes cortejos
denominados Espera de Reis.
Por outro lado, a peça "Autos
Pastoris" (vulgarmente conhecida
por "Presépio") é “claramente um
misto religioso e pagão, que se

inscreve na memória colectiva
da Figueira da Foz, para além de
se assumir como a tradição mais
antiga da cidade, mostra quadros
musicais, plenos de vivacidade e
que elevam de forma ingénua
o nascimento de Jesus. Há um
claro apelo à cultura popular
portuguesa, bem vincada nas
cenas desta opereta que, outrora
dispersas, se juntaram num auto
com características muito peculiares e a tocar o ideal vicentino”.■

