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RESUMO 

 

 

 
 Esta dissertação cognominada de “Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua: Instituição de Formação e Cultura” tem como propósitos fazer a apologia 

da história da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua ao longo de cerca de 

212 anos num trabalho ininterrupto desde a sua fundação. Agremiado a este 

desígnio, pretendemos também realizar uma investigação exaustiva relativamente a 

quatro questões centrais da nossa dissertação. A primeira tem a ver com a data da 

fundação desta Filarmónica em 1799, visto haver uma nebulosidade muito grande 

respeitante a este facto, por não existirem documentos que o possam comprovar. A 

segunda questão vem na sequência da primeira, isto é, há uma ideia muito 

arreigada na população ribatuense quanto à actividade continuada desde a sua 

fundação e, tal como em relação à primeira questão, no que se reporta à alegada 

actividade ininterrupta, também não existem quaisquer confirmações que possam 

asseverar este facto. Por estas razões ambicionamos contribuir o mais 

exaustivamente para o afloramento das mesmas, na medida daquilo que nos for 

possível e atendendo às contingências com que nos deparámos no decorrer desta 

dissertação, particularmente a falta de documentação.   

 A terceira questão baseia-se no aprofundamento da consistência factual, que 

existe, concernente ao papel predominante que a Filarmónica tem tido ao longo dos 

tempos na formação musical e pessoal dos ribatuenses que ingressaram nas suas 

fileiras, sendo que, são variadíssimos os exemplos daqueles que seguiram as suas 

vidas profissionais na arte musical. Por último, é nosso propósito demonstrar a 

relevância ímpar que esta instituição tem tido na cultura local, regional e até 

nacional e internacional ao concorrer para a divulgação e ensino da música e para a 

preservação e dinamização dos usos e costumes da região, sendo por estas razões 

considerada como a embaixadora cultural da região. Assim, esta investigação tem 

como motores, para além dos já referenciados, contribuir igualmente para que 

trabalhos desta natureza venham a ser desencadeados, no sentido de se valorizar a 

Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, pois ela é a mais alta representante 

no que respeita ao património cultural de S. Mamede de Ribatua e do concelho de 

Alijó.  
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ABSTRACT 

 

 

 
This essay named «Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua: 

Instituição de Formação e Cultura» (Phirlhamonic Music Band of S. Mamede de 

Ribatua: Educational and Cultural Institution), aimed to do the apologia of Banda 

Filarmónica de S. Mamede (Philharmonic Music Band of S. Mamede de Ribatua) 

along 212 years in an uninterrupted work since her foundation. With this purpose 

we also intend to do an exhaustive research to four main matters discussed in this 

essay. The first is about the foundation year 1799, there is a strong nebulous, 

because there aren’t documents to assure this statement. The second matter follows 

the first, that is, there is a strong belief, among the «ribatuense» (people of S. 

Mamede de Ribatua) people, about the uninterrupted work, but as the first matter 

there aren’t documents to sustain this conviction. We desire, to the extent as 

possible due to the lack of documents, to contribute exhaustively to the leveling of 

these matters. 

The third matter is related to further factual consistency, concerning the 

main role that the Philharmonic has had over the years in the musical and personal 

improvement of people from S. Mamede de Ribatua, which joined this association, 

among them we find many who follow their professional lives in musical art. 

Finally it is our purpose to show the important role that this association has had in 

local, regional and even national and international culture, contributing to the 

disclosure and teaching of music, and to dynamic and preservation of costumes and 

traditions of the region, being for these reasons as the cultural ambassadress of the 

region. So, this research aims also at the birth of more works like this, to give value 

to the «Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua» (Philharmonic Band of S. 

Mamede de Ribatua), seeing that it is the highest symbol of the Cultural 

Inheritance of S. Mamede de Ribatua and the Municipality of Alijó
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 Quando principiámos por congeminar a feitura deste trabalho de dissertação 

de Mestrado em Ciências da Cultura tínhamos diversos propósitos para o levar por 

diante. Assim, o primeiro de todos eles tem a ver com o facto de apenas termos 

conhecimento da existência de dois trabalhos referentes à Banda Filarmónica de S. 

Mamede de Ribatua. Um deles, da autoria do Dr. Paulo Marinho, realizado no 

âmbito da disciplina de Música Tradicional Portuguesa do Curso de Professores do 

Ensino Básico de Educação Musical na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Bragança, no qual faz uma súmula histórica da Filarmónica 

ribatuense. O segundo trabalho é da autoria da Dr.ª Celestina Cruz e o mesmo foi 

efectuado no decorrer do Curso de Qualificação para o Exercício de Outra Funções 

Educativas em Animação Sociocultural da Escola Superior de Educação Jean 

Piaget de Macedo de Cavaleiros. Este trabalho embora faça um especial destaque à 

Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, não é exclusivo a esta instituição, 

abordando várias Filarmónicas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 Assim, em nenhum deles são aprofundadas as quatro grandes questões que 

são a preocupação central deste nosso trabalho, os quatro desígnios fundamentais 

deste trabalho que pretendem dar um contributo para que se possa investigar as 

seguintes questões:  

 

 Procurar aprofundar o mais minuciosa e exaustivamente possível a tese da 

data da fundação da Filarmónica, isto é, se foi de facto em 1799 que a 

Filarmónica foi constituída, uma vez que é o ano de 1799 que permanece 

nas reminiscências memoriais dos ribatuenses como sendo o ano da sua 

origem. 

 

 Averiguar se a questão da actividade ininterrupta da Filarmónica 

corresponde à verdade e quais as razões que têm concorrido para isso, bem 

como o porquê da sua longevidade.  
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 Investigar a prestação da Filarmónica na formação e a influência exercida 

sobre os ribatuenses. 

 Esquadrinhar qual a importância da Filarmónica na cultura local e regional, 

uma vez que a sua actividade é muito rica no que a esta matéria diz 

respeito. 

 
Desta forma, ao levantarmos estes quatro problemas fundamentais, ventilamos 

as seguintes hipóteses: 

 

 É provável que o interesse pela música se tenha iniciado com a vinda dos 

imigrantes da vizinha Galiza para trabalharem na região do Douro, (a qual 

tinha sido instituída pelo Marquês de Pombal, havia poucos anos como 

região demarcada do cultivo do vinho), os imigrantes galegos trouxessem a 

música, porque fazia parte da sua cultura, e porque era uma forma de 

“matar saudades” da sua terra. 

 

 Hipoteticamente, a longevidade desta colectividade tem a ver com o amor, 

com o carinho, com o orgulho que as gentes desta terra nutrem em relação à 

Filarmónica, uma vez que desde os primeiros tempos das suas vidas, 

nascem a ouvir música produzida por esta instituição. Não existe ribatuense 

algum que não se identifique com ela, pois é a marca de qualquer um, faz 

parte do seu ser. Existem adágios populares locais que dizem o seguinte: 

“Em S. Mamede de Ribatua até as pedras da calçada sabem tocar música” 

ou “Quando nasce uma criança, nasce um músico.” 

 

 Possivelmente nas suas profissões, nos seus estudos, no fundo, nas suas 

formas de ser. 

 

 Presumivelmente esta instituição é o expoente máximo da cultura local e 

regional. 

                                                                                                

Quanto aos objectivos diante das questões erguidas é nosso interesse ver 

resolvidas as seguintes problemáticas: 
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 Diligenciar no sentido de expurgar as dúvidas que existem no que concerne 

à data da sua fundação, em virtude de não se conhecerem quaisquer 

documentos escritos que atestem este facto. 

 

 Procurar perceber quais as razões que estão na base da longevidade e da 

actividade ininterrupta desde a sua fundação e se a actividade continuada 

corresponde à realidade.  

 

 Demonstrar a sua contribuição para a formação, bem como a relação íntima 

entre a Filarmónica e a vida das pessoas e, portanto, a influência exercida 

sobre os ribatuenses.  

 

 Estabelecer a importância cultural da Banda Filarmónica em S. Mamede de 

Ribatua no concelho e na região envolvente. 

 

A metodologia utilizada assenta basicamente na bibliografia de autores que 

dedicaram trabalho à música portuguesa, em especial no que diz respeito às Bandas 

Filarmónicas, a trabalhos académicos, nomeadamente de mestrado e de licenciatura 

também referentes às Filarmónicas, aos jornais de cariz nacional e regional que 

publicaram notícias concernentes à Filarmónica ribatuense, aos arquivos da Banda 

Filarmónica e aos arquivos das famílias ribatuenses, como as do maestro António 

Pedro e Teixeira Lopes, ou a sítios na internet e a revistas que efectivaram alusões 

à Filarmónica ribatuense e ainda a um inquérito de perguntas abertas, porque 

entendemos que desta forma, os nossos inquiridos poderiam expressar mais 

genuinamente aquilo que lhes vai na alma relativamente a esta instituição. 

Assim, o inquérito foi dirigido a pessoas naturais de S. Mamede de Ribatua 

ou, a pessoas que embora não sendo naturais desta localidade, vivem na mesma ou 

têm laços familiares com naturais de S. Mamede de Ribatua. De salientar que o 

inquérito foi distribuído a 150 pessoas, sendo que, conseguimos um total de 105 

inquéritos respondidos e abrangeu homens e mulheres de vários escalões etários e 

de todos os graus de ensino, isto é, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao 

doutoramento concluído. O mesmo foi distribuído pessoalmente em suporte físico 

e por via electrónica entre os dias 28 de Maio e 31 de Julho. São díspares as regiões 
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do país por onde o mesmo foi distribuído, como por exemplo: S. Mamede de 

Ribatua, Porto, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra, Alijó entre outras localidades, 

passando também pelos Estados Unidos. O inquérito compreendeu ainda, no 

universo dos 105 respondentes, a partição em diversos intervenientes, isto é, desde 

os actuais músicos da Filarmónica, aos antigos músicos, aos actuais e ex-dirigentes, 

ao actual e ex-maestros e ao povo ribatuense em geral.  

Nesse sentido, o nosso trabalho de dissertação está dividido em seis 

capítulos, sendo que no primeiro faremos uma súmula histórica da constituição do 

povoamento de S. Mamede de Ribatua até aos nossos dias e ainda falaremos de 

ribatuenses que se destacaram no panorama da cultura nacional desde os finais do 

século XIX até à nossa contemporaneidade, bem como de duas associações de 

extrema relevância para os ribatuenses, como sejam o Grupo de Teatro que 

remonta aos finais do século XIX e os Bombeiros voluntários, os quais foram 

constituídos em 1927. 

O segundo capítulo pretende fazer uma panorâmica geral daquilo que foi o 

percurso histórico da Filarmónica, desde que existem documentos conhecidos, ou 

seja, desde a última década do século XIX até ao presente. Para além disso, é 

também nosso propósito fazer uma alusão algo aprofundada daquilo que foram os 

momentos mais marcantes da história da colectividade, nomeadamente a 

construção do primeiro auditório em Trás-os-Montes, as consequências do acidente 

de 1983 e a sua resolução, os momentos de glória vividos antes do bicentenário, as 

comemorações do bicentenário, o percurso ulterior ao bicentenário, a deslocação 

aos Estados Unidos e, para finalizar este capítulo, falaremos daqueles que foram, 

do nosso ponto de vista, os maestros que mais se destacaram na Filarmónica, quer 

pela sua personalidade, quer ainda pelo seu altruísmo demonstrado para com a 

instituição.  

No terceiro capítulo iniciaremos uma componente mais prática deste 

trabalho com a análise das duas primeiras questões que pretendíamos ver 

resolvidas, isto é, a questão da data da fundação e a questão da actividade 

ininterrupta, apresentado os resultados obtidos em quadros para o efeito. 

No quarto capítulo continuaremos a abordar as questões que colocámos aos 

nossos inquiridos respeitantes ao papel que a Filarmónica tem na formação e na 

influência dos ribatuenses, no sentido de apresentarmos os resultados obtidos no 

que diz respeito a esta matéria. 
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O quinto capítulo será dedicado exclusivamente à apresentação dos 

resultados e da sua discussão no que se reporta à proeminência cultural que a 

Banda Filarmónica tem tido na decorrência da sua história, que conta já com 212 

anos, os quais irão ser comemorados a 8 de Dezembro deste ano de 2011. De 

salientar que a ordem das questões analisadas no trabalho não é a mesma 

apresentada nos inquéritos, mas sim pelos temas tratados.  

O sexto e último capítulo tem a ver com a explanação daquilo que são as 

dificuldades, os apoios e os projectos prementes da Filarmónica ribatuenses. Esta 

exposição será baseada nas respostas dadas, pelos cinco actuais dirigentes, no 

nosso inquérito. Neste capítulo não apresentaremos quaisquer tipos de quadros ou 

de resultados, uma vez que são apenas cinco as pessoas que nos respondem a estas 

questões.  
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CAP 1 – S. MAMEDE DE RIBATUA E A CULTURA 

 

 1.1 - Sinopse Histórica de S. Mamede de Ribatua 

A procedência de S. Mamede de Ribatua, os factos e o contexto histórico 

em que isso aconteceu não são o objecto do nosso trabalho, mas sim ver em que 

medida podemos apurar a veracidade da data de fundação (1799) e a actividade 

ininterrupta desde a fundação da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua e, 

também perceber de que forma tem concorrido para a formação das pessoas e, qual 

a dimensão do seu contributo na cultura local, regional e nacional. Estas sim, são as 

questões centrais que procuraremos desdobrar, para além de outros aspectos que 

lhes são adjacentes, no sentido de podermos chegar a uma peroração relativamente 

àquilo que isso representa para as pessoas e, consequentemente, na cultura local e 

regional e, porque não, também nacional. Assim, iremos proceder a uma 

explanação telegráfica da trajectória histórica de S. Mamede de Ribatua ao longo 

dos tempos, por uma questão de enquadramento, para que todos aqueles que se 

derem ao trabalho de ler esta dissertação possam inteirar-se minimamente acerca da 

sua história.   

S. Mamede de Ribatua é uma aldeia transmontana plasmada no concelho de 

Alijó e pertencente ao distrito de Vila Real. A sua distância da vila de Alijó é de 

seis quilómetros e da capital de distrito cerca de 45. A população residente tem 

vindo a decrescer acentuadamente, sendo que em 2010 era de «445 homens e 460 

mulheres, num total de 905 habitantes.» (Narciso e Teixeira 2010:38). A sua 

denominação deriva de duas referências muito marcantes para os ribatuenses, a 

saber: a primeira: “S. Mamede” tem a ver com o santo com o mesmo nome 

(venerado nesta localidade a 17 de Agosto), o qual está postado no frontispício da 

igreja matriz datada de 1737. A segunda: “Ribatua”, tem a ver com o facto de esta 

localidade remanescer pelo cocuruto do rio Tua.  

Supõe-se que o povoamento referente aos actuais limites constitutivos de S. 

Mamede de Ribatua vem desde tempos muito remotos:  
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É de crer que o povoamento na área de S. Mamede de Ribatua seja muito 

antigo, não só pelo facto de se localizar junto aos rios Tua e Douro, porque o 

seu relevo, de frequentes cerros íngremes, favorecia a defesa. (…) em 1990, o 

Grupo Arqueológico nº 2 (1º ano Ciências – Históricas da Universidade 

Portucalense Infante D. Henrique) catalogou, como castros, nada menos que 

três: Piolho, Cortinhas e Safres. (Rocha 1993: 21) 

 

Independentemente de não haver quaisquer tipos de documentos que 

asseverem a origem de S. Mamede de Ribatua, certo é que no Censural da Sé de 

Braga, que terá sido escrito no período que decorre entre o ano de 1084 e o ano de 

1091, já se fazia alusão a esta localidade. Em 1115 Dona Teresa aquiesceu a S. 

Mamede de Ribatua, uma carta de couto em proveito da Sé de Braga, sendo que em 

1162 é-lhe atribuído por D. Afonso Henriques o seu segundo foral, primeiro da 

constituição da nacionalidade e, nas inquirições de 1220 confirmava-se a existência 

de cinco povoações do concelho de Alijó (Alijó, Favaios, Sanfins, Vilar de Maçada 

e S. Mamede de Ribatua). No reinado de D. João II recebeu um outro foral. São 

desta época o edifício onde estão instalados os correios e a Junta de Freguesia, na 

altura a câmara municipal, bem como o pelourinho localizado nas imediações da 

câmara, como nos dizem Pinto da Rocha e Narciso e Teixeira respectivamente: 

 

Pelo Censural de Braga, escrito entre 1084 e 1091, conclui-se que Ribatua, 

aliás como mais quatro freguesias do nosso concelho (Alijó, Favaios, Sanfins e 

Vilar de Maçada), já existia muito antes de 1143, data do reconhecimento da 

independência de Portugal (Conferencia de Zamora). Nas Inquirições de 1220, 

ordenadas por D. Afonso II, confirma-se a existência das cinco paróquias 

referidas de Alijó. (…) em 1115, D. Teresa, a mãe de D. Afonso Henriques, 

outorgou a S. Mamede carta de couto, em benefício da Sé de Braga. (Rocha 

1993: 25-26) 

 

São Mamede teve o seu primeiro Foral ainda no Condado Portucalense de 

Dona Teresa e o seu segundo Foral, primeiro de Portugal pelo rei D. Afonso 

Henriques em 1162. Teve ainda Foral dado pelo rei D. João II, altura em que 

foram construídos os edifícios da Câmara e do Pelourinho, ainda existentes. 

Pertencente ao Arcebispado de Braga, independente do concelho de Alijó (…) 

é de origem muito remota como prova não só o couto que lhe foi atribuído, 

mas também o seu nome (São Mamede) que pertenceu a um mártir de culto 

muito antigo. (Narciso e Teixeira 2010:38)  
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  Como vimos, S. Mamede de Ribatua é uma localidade que vem já desde 

tempos longínquos precedentes à constituição da nacionalidade portuguesa e talvez 

por via disso tenha grandes tradições no que concerne à cultura, como iremos 

procurar demonstrar mais adiante. Assim, são vários os ribatuenses que se 

destacaram na vida cultural portuguesa desde a segunda metade do século XIX até 

à nossa hodiernidade, como são os casos de José Joaquim Teixeira Lopes, Carlos 

Augusto Alves Ribeiro Richter, António Teixeira Lopes, José Joaquim Teixeira 

Lopes (Júnior), já falecidos e, João Manuel Cotelo Neiva e Laureano Ribatua, 

ainda entre nós que são bem a prova disso mesmo. Desta forma, iremos fazer uma 

resenha da importância que estas figuras tiveram e continuam a ter na cultura 

nacional. Para além destas figuras singulares, destacaremos as associações 

culturais: Banda Filarmónica (sobre a qual incide este trabalho), Grupo de Teatro e 

a Associação dos Bombeiros voluntários.  

 

1.2 - Figuras ilustres de S. Mamede de Ribatua 

 S. Mamede de Ribatua é iminentemente uma terra de cultura, quer pelas 

suas actividades ligadas ao teatro, quer pelas suas actividades ligadas à música. 

Para além do mais têm sido várias as figuras que se têm salientado em diferentes 

áreas da vida cultural nacional. Referimo-nos nomeadamente a áreas como a 

pintura, a arquitectura, a escultura, a política, a vida académica e a música. Nestas 

áreas destacaremos figuras como José Joaquim Teixeira Lopes (pai), António 

Teixeira Lopes e Laureano Ribatua, estes ligados à pintura, à escultura e à 

medalhística, ou ainda, José Joaquim Teixeira Lopes que esteve ligado à 

arquitectura. Na política destaque para Carlos Richter, um eminente republicano 

que se notabilizou na luta pela implementação da República em Portugal. Na vida 

universitária o ilustre Cotelo Neiva, um dos mais destacados investigadores na área 

da geologia e reitor da Universidade de Coimbra no período compreendido entre 

1971 e 1974. 
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1.2.1 - José Joaquim Teixeira Lopes 

José Joaquim Teixeira Lopes
1
 (mais conhecido como Teixeira Lopes, pai) 

nasceu em 1837 em S. Mamede de Ribatua. Este ribatuense foi um escultor 

consagrado a nível nacional. Desde muito novo manifestou a sua tendência para a 

arte ao esculpir imagens em madeira, essencialmente religiosas, algumas das quais 

ainda hoje se encontram na Igreja Matriz de S. Mamede de Ribatua, como é o caso 

da imagem de “Nossa Senhora das Graças”, bem como outros trabalhos que se 

podem contemplar noutras igrejas do concelho de Alijó. Os seus pais, ao 

aperceberem-se da notável apetência que o seu filho revelava para a arte, 

resolveram mandá-lo estudar para o Porto. Nesta cidade, ingressou na Academia 

das Belas Artes, onde estudou durante quatro anos e onde teve como professores 

João Correia e Francisco José Resende. Estudou também em Paris fruto de uma 

condecoração e de uma bolsa de estudo que recebera da Sociedade de Beneficência 

D. Pedro V, do Rio de Janeiro, como reconhecimento da sua genialidade 

diligenciada na concepção da estátua de “D. Pedro V”, que se encontra edificada na 

Praça da Batalha no Porto. Outras obras importantes deste autor podem ser vistas 

na igreja de S. Mamede de Ribatua, a já mencionada “Nossa Senhora das Graças”, 

“O Baptismo de Cristo” um baixo-relevo modelado em gesso ou, nas igrejas do 

Porto, como a Sé, “O Baptismo de Cristo” em bronze, a “Catástrofe da Ponte das 

Barcas” um baixo-relevo em bronze na Igreja da Ribeira, ou ainda uma réplica da 

estátua de “D. Pedro V” em Braga na Praça do Campo de Albuquerque, com 

algumas ligeiras diferenças em relação à sua congénere do Porto. Para além de 

escultor, foi também ceramista e pintor de azulejos. Feneceu em Gaia, cidade que 

adoptou como sua, no ano de 1918.  

 

 

 

                                                   
1
Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto, disponível em: 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001351 (Consultado em 2 de Maio de 

2011). 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001351


 

 

 

10 

1.2.2 - Carlos Augusto Alves Ribeiro Richter 

Licenciado em Farmácia pela Universidade de Coimbra, Carlos Augusto 

Alves Ribeiro Richter
2
 foi outro dos ilustres ribatuenses. Nasceu a 1 de Agosto de 

1861, destacando-se como político, escritor e jornalista e foi um republicano 

convicto, filiando-se no Partido Republicano no ano de 1878, altura em que 

terminou o seu curso. Foi deputado e senador eleito pelo distrito de Vila Real. No 

seu percurso de vida, ajudou a fundar jornais e instituições ligados ao móbil 

republicano. Teve um papel interventivo no movimento revolucionário de 31 de 

Janeiro de 1891, que seria preponderante para o movimento revolucionário de 5 de 

Outubro, ocorrido na cidade invicta do Porto. Devido a isso, teve que se refugiar 

em Espanha. Richter teve uma farmácia no Porto entre os anos de 1880 e 1890, 

local onde se reuniam republicanos como Guerra Junqueiro, Alves da Veiga, 

Santos Cardoso, Felizardo de Lima, José Sampaio (Bruno), Basílio Teles, Emídio 

Oliveira, Queiroz e Castro, Júlio Gama, José Caldas, Dionísio Santos Silva, José 

Maria Durão e Miguel Verdial. Richter ajudou a fundar jornais como “A Justiça 

Portuguesa”, a “República Portuguesa” e a “Folha Nova.” Colaborou ainda no 

jornal “O Primeiro de Janeiro” em defesa da viticultura duriense. Após a 

revolução republicana de 5 de Outubro de 1910 foi o primeiro republicano da 

Comissão Camarária de Alijó. Pertenceu ainda à primeira Comissão de Viticultura 

da Região Duriense. Viria a perecer em S. Mamede de Ribatua, sua terra natal, a 14 

de Outubro de 1935. 

 

 

 

 

 

                                                   
2
Partido Socialista. Secretariado de Cedofeita, disponível em: http://www.ps-

cedofeita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:carlos-

richter&catid=1:noticias-recentes (Consultado em 5 de Maio de 2011). 

http://www.ps-cedofeita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:carlos-richter&catid=1:noticias-recentes
http://www.ps-cedofeita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:carlos-richter&catid=1:noticias-recentes
http://www.ps-cedofeita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:carlos-richter&catid=1:noticias-recentes
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1.2.3 - António Teixeira Lopes 

António Teixeira Lopes
3
 nasceu na cidade de Gaia a 27 de Outubro de 1886 

e seguiu as pegadas do seu pai, José Joaquim Teixeira Lopes, ceramista e escultor. 

As suas primeiras incursões como artista nestas áreas foram efectuadas juntamente 

com o seu progenitor. Aquando duma passagem pelo Palácio de Cristal 

acompanhado pelo seu pai, para observarem uma exposição colectiva do Centro 

Artístico Portuense, sentiu a sua vocação para a escultura, quando se defrontou 

com “Flor Agreste”, uma escultura de Soares dos Reis. Em 1882 ingressou na 

Academia de Belas Artes e conheceu Marques de Oliveira e Soares dos Reis, seus 

professores e mestres. Em 1884 terminou o seu curso com a média final de 17 

valores. Em 1885 decidiu ir para Paris para continuar os seus estudos, sendo 

galardoado com vários prémios: primeiro prémio num concurso ronde-bosse em 

1886, menções-honrosas com a obra “Comungante” e “Caim” em 1889, medalha 

de ouro de terceira classe em 1990 com “A Viúva.” Com esta obra, mas numa 

versão em bronze, viria a alcançar em Berlim uma medalha de ouro. Expôs a sua 

obra em Lisboa e no Porto e, por via do sucesso que havia granjeado, tinha 

confiança bastante para se dar com o rei D. Carlos, com o irmão D. Afonso, a 

duquesa de Palmela ou a camareira de Dona Amélia, a qual o incumbiu de fazer 

uma estátua da “Rainha Santa”, para colocar em Santa Clara-a-Nova em Coimbra. 

Podem ver-se obras deste escultor um pouco por todo o lado, como por exemplo, 

no Porto no Jardim da Cordoaria, o monumento de homenagem ao horticultor e 

floricultor José Marques Loureiro e, em Lisboa, o monumento fúnebre de Oliveira 

Martins “A História” no cemitério dos Prazeres ou o monumento a Eça de Queirós 

no Largo Barão de Quintela. Devido ao reconhecimento público este notável 

escultor assumiu em 1901 o lugar de professor da academia portuense, 

posicionando-se como sucessor de Soares dos Reis. A sua casa – ateliê foi doada à 

Câmara Municipal de Gaia em 1933, sendo hoje a Casa-museu Teixeira Lopes. 

Este artista morreu em S. Mamede de Ribatua no ano de 1942, a 21 de Junho, e 

está sepultado no cemitério desta localidade, numa capela familiar, a capela da 

Lapa. 

                                                   
3
Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto, disponível em: 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001309 (Consultado em 2 de Maio de 

2011). 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001309
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1.2.4 - José Joaquim Teixeira Lopes (Júnior) 

José Joaquim Teixeira Lopes
4
 foi um arquitecto português nascido no Porto 

no ano de 1872 a 28 de Janeiro. Era irmão do escultor António Teixeira Lopes e 

filho de José Joaquim Teixeira Lopes. José Joaquim Teixeira Lopes (Júnior) 

iniciou os seus estudos na escola de Belas Artes do Porto em 1885, tendo 

terminado em concomitância os cursos de arquitectura e de desenho histórico no 

ano lectivo de 1891/1892. Nesse ano partiu para Paris, para aprimorar os seus 

estudos e, em 1897 regressou à pátria lusa para trabalhar no país e no Brasil. 

Destacam-se na sua obra a casa onde está instalada a: 

 (…) Casa-museu Teixeira Lopes (1898), em Vila Nova de Gaia; o Instituto 

Moderno (1915), na Quinta da Bela-Vista, em S. Roque da Lameira, premiado 

pela Câmara Municipal do Porto; o projecto da sede do Banco de Portugal, no 

Porto, elaborado com Ventura Terra; o plano de urbanização da estância 

balnear de Miramar, em Vila Nova de Gaia; e a construção de múltiplas casas 

de praia. É-lhe, também, atribuída a autoria do Palacete Neomanuelino 

localizado entre a Avenida Brasil e a Rua de Gondarém, na Foz do Douro, 

Porto, que se encontra em vias de classificação pelo ex-IPPAR, actual 

IGESPAR. Na sua obra, destacam-se, ainda, os trabalhos realizados em 

colaboração com o seu irmão António Teixeira Lopes no arranjo do actual 

Museu Militar (Lisboa, 1895-1908), no túmulo de Almeida Garrett, e no 

mausoléu de Oliveira Martins no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.
5
  

 Em 1906 foi instituída a Sociedade de Belas Artes do Porto, da qual foi 

dirigente e associado e, participou ainda na revista “A Architectura Portuguesa”, 

sendo considerado juntamente com Raul Lino, um dos protagonistas da 

reedificação da “casa portuguesa” pertencente ao movimento moderno de 

arquitectura do Porto. Foram seus pares nesse movimento Ventura Terra, Adães 

Bermudes e Marques da Silva. José Joaquim Teixeira Lopes (Júnior) viria a finar-

se em 1919. 

 

                                                   
4
Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto, disponível em: 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1005721 (Consultado em 2 de Maio de 

2011). 

5
 Idem. 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1005721
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1.2.5 - João Manuel Cotelo Neiva 

 João Manuel Cotelo Neiva
6
 é um ilustre professor catedrático de Geologia e 

reitor da Universidade de Coimbra entre 1971 e 1974. Natural de Cedofeita, no 

Porto, nasceu a 18 de Fevereiro de 1917. Embora não tivesse nascido em S. 

Mamede de Ribatua, a sua ligação a esta terra é muito forte, visto que a sua mãe era 

natural desta localidade. Ao longo da sua vida vinha e continua a vir (apesar da sua 

idade, 94 anos) com bastante assiduidade a esta terra que quis adoptar como sua, na 

qual possui aí várias propriedades e uma casa de habitação. Recentemente adquiriu 

mais algumas propriedades, reflectindo assim, o seu gosto por S. Mamede de 

Ribatua. Foi da sua autoria a rede de abastecimento público de água desta 

localidade, uma das primeiras no concelho de Alijó a poder usufruir desta infra-

estrutura. 

 Cotelo Neiva é um notável investigador da área da geologia, foi mesmo um 

pioneiro nessa matéria e a ele se devem grande parte das obras de carácter 

geológico publicadas em Portugal. A propósito daquilo que acabamos de afirmar, 

vamos citar um texto, da autoria dos seus antigos e actuais discípulos, no qual 

corroboram o que asseguramos anteriormente: 

 

O Professor que pretendemos homenagear com esta obra é Catedrático da 

Universidade de Coimbra, desde 1949. Toda a vida trabalhou muitíssimo e 

com um perfil único: sempre estudou e cultivou a "Geologia Pura e Aplicada" 

(…) Universitário de progressão fulgurante e vida persistente, geólogo 

consultor e pioneiro dentro das Artes da Geologia de Engenharia e dos 

Recursos Geológicos, cientista que investiga, desde a década de 1940, dentro 

de um espectro que vai dos processos geoquímicos até aos geomecânicos, 

apresenta um C.V. com 180 comunicações científicas e quase 300 relatórios e 

pareceres técnicos. Sócio de muitas instituições científicas, é académico de 

número da Academia de Ciências de Lisboa (…) Na Universidade de Coimbra 

dirigiu, entre 1950 e 1974, o Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico, 

que impulsionou para ser um Instituto de Investigação. Na Faculdade de 

Ciências, de que foi director entre 1963 e 1971, deixou a marca da reforma das 

licenciaturas, com organização arrastada desde 1930, do espírito da abertura 

                                                   
6
Antigos e actuais discípulos de Cotelo Neiva, disponível em: 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4798 

(Consultado em 2 de Maio de 2011). 

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4798
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para o meio profissional e sócio-económico, da necessária modernização de 

equipamentos e dos quadros. Enquanto Reitor da Universidade (1971-1974) 

deu corpo à "Reforma de Veiga Simão", pensou e concretizou uma obra 

notável com expressão no crescimento físico da Universidade, no acréscimo 

com novas Faculdades, na dinamização das estruturas científicas, no 

enraizamento dos Serviços Sociais.
7
 

 Como verificámos a partir deste texto, está-se perante uma figura ímpar que 

contribuiu para um melhor conhecimento da geologia em Portugal e no mundo. A 

ele se devem inúmeros estudos que vieram enriquecer o conhecimento nesta 

vertente, sendo mesmo um pioneiro deste ramo do saber. Cotelo Neiva é, portanto, 

um vulto insofismável do conhecimento e da cultura nacional. 

 

1.2.6 - Laureano Ribatua 

Laureano Eduardo Pinto Guedes
8
 nasceu em S. Mamede de Ribatua a 20 de 

Dezembro de 1938. Ainda de tenra idade, com 8 anos foi viver para o Porto, 

juntamente com os seus pais sem nunca ter descurado a sua terra natal, bem pelo 

contrário, sempre manteve uma forte ligação com a aldeia que o viu nascer, sendo 

prova disso e depois de se aposentar, viver presentemente na sua terra mãe. A sua 

conexão com a terra que o viu nascer está bem patenteada através do nome artístico 

que adoptou, ou seja, Laureano Ribatua. Desde muito cedo começou a revelar o seu 

interesse pelas artes. Aos 14 anos pintou dois óleos, num dos quais representou a 

casa de Teixeira Lopes e no outro pintou o Douro. Iniciou os seus estudos artísticos 

na Escola Soares dos Reis no Porto e, em 1958, entrou na Escola Superior de Belas 

Artes da mesma cidade, terminando a licenciatura em 1963 com 19 valores. Teve 

como seus prelectores figuras destacadas do mundo da arte, nomeadamente Júlio 

Resende. Usufruiu de uma bolsa de estudos da Fundação Calouste da Gulbenkian. 

Durante o curso foi agraciado com os seguintes prémios: “Legado Ventura Terra”, 

                                                   
7
 Idem. 

8
Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto, disponível em: 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001267 (Consultado em 2 de Maio de 

2011). 

 

http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001267
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“Congregação das Três Artes”, “1º Prémio de Desenho – Círculo de Artes Plásticas 

de Coimbra” e uma “Menção Honrosa de Escultura” também do Círculo de Artes 

Plásticas de Coimbra. Laureano Ribatua fez também uma breve incursão pelo 

Teatro Experimental do Porto e tirou a licenciatura em Ciências Pedagógicas na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto no ano de 1969. Nesse mesmo ano 

foi convidado para leccionar na Faculdade de Belas-Artes desta Universidade, onde 

se viria a reformar. Da sua obra faz parte um conjunto muito vasto de peças de arte, 

desde a medalhística, ao desenho e à escultura. Por uma questão de não nos 

tornarmos exaustivos na enumeração dessa obra, apenas vamos referenciar 

algumas. Na escultura, “Estátua de Jacinto Magalhães”, na Praça Pedro Nunes no 

Porto, Monumento a “Afonso Costa”, na Praça 24 de Agosto no Porto, Monumento 

de “Homenagem à Banda Bicentenária de S. Mamede de Ribatua” em S. Mamede 

de Ribatua, Monumento “O Peregrino” na Rotunda Norte em Fátima. Na 

medalhística, “5 de Outubro” 60.º aniversário da Implantação da Republica, 

“Eugénio de Andrade” 40 Anos de Poesia, “25 Anos do Partido Socialista”, Abril 

de 1998.  

 

1.3 - Associações Culturais 

 Além de outras associações, destacam-se a Banda Filarmónica de S. 

Mamede de Ribatua, motivo do nosso trabalho, da qual falaremos detalhadamente 

ao longo do mesmo, o Grupo de Teatro devido à sua história, que remonta pelo 

menos aos finais do século XIX e a Associação dos Bombeiros Voluntários, quer 

pela sua longevidade, quer pela sua conexão com a Banda Filarmónica de S. 

Mamede de Ribatua. Desta forma procuraremos encetar uma explanação das 

associações já citadas com o propósito de enquadrarmos melhor os leitores desta 

dissertação, no sentido de uma melhor compreensão daquilo que tem sido a 

actividade cultural desta localidade. 
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1.3.1 Grupo de Teatro 

 Não se sabe ao certo quando principiaram as actividades teatrais em S. 

Mamede de Ribatua, mas segundo José Maria Pires (um dos mais insignes actores 

de toda a história do Grupo de Teatro e nosso contemporâneo) nos afiançou, a 

tradição teatral ribatuense remonta aos derradeiros instantes do séc. XIX. Não 

existindo documentos escritos ou de outro tipo, que o possam atestar, certo é que a 

tradição teatral de S. Mamede de Ribatua vem de há longa data e ainda hoje existe 

um casarão
9
 muito antigo referenciado pelos ribatuenses como o local onde se fazia 

teatro.  

No primeiro fim-de-semana de Setembro realiza-se a romaria anual desta 

localidade em honra de Santa Eufémia e de Nossa Senhora das Graças e, durante 

muitos anos era tradição efectuar três sessões de teatro. A primeira no sábado da 

festa, a segunda na segunda-feira e a terceira e última sessão no domingo 

subsequente ao domingo da festa. A primeira apresentação das já referidas sessões 

teatrais, sábado de festa, era destinada exclusivamente aos romeiros das povoações 

adjacentes. Nessa altura, as condições de vida eram muito difíceis não existindo as 

facilidades de deslocação de hoje. Assim, os enamorados por esta arte deslocavam-

se pelo seu próprio pé fazendo vários quilómetros para poderem assistir à tão 

anelada sessão teatral. A fama que proliferava nas zonas periféricas no que 

concerne a estas representações teatrais era de tal ordem intensa que, muitas vezes, 

não havia lugar para todos e não eram raras as ocasiões, em que se desencadeavam 

discussões e sarilhos por falta de lugar para assistir, depois de tantos quilómetros 

palmilhados. Estas apresentações entravam pela madrugada fora e as pessoas, 

sabendo disso, proviam-se de farnéis, pois a dado momento os estômagos 

começavam a rememorar aos seus proprietários que era imperativo fazer o seu 

aconchego. 

 

 

                                                   
9
Figura 1, Casarão onde antigamente se fez teatro em S. Mamede de Ribatua. 
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Figura 1 – Casarão onde antigamente se fazia teatro. 

 

 Como já referenciado, as notoriedades teatrais dos ribatuenses era tão 

penetrante que, muitas vezes, eram convidados para levarem a outras paragens a 

sua arte. A título meramente exemplificativo, deixamos aqui um cartaz elucidativo, 

de uma dessas representações que ocorreu em Alfandega da Fé
10

 no dia 22 de 

Dezembro de 1963, com a representação de um drama intitulado “Casa de Pais” e 

de uma comédia, “Um Marquês feito à pressa.” Nesse cartaz pode constatar-se a 

estreita ligação do grupo de teatro com a Banda Filarmónica, na altura Banda dos 

Bombeiros Voluntários.  

Muitas foram e continuam a ser, as peças teatrais levadas a cena na aldeia 

ribatuense, conforme nos informa Pinto da Rocha «Frei Luís de Sousa, (…) A 

Rainha Santa Isabel, (…) Os Milagres de Santo António, (…) Rosa do Adro, (…) 

A vida de Cristo, (…) Fidalgos da Casa Mourisca, (…) Amor de Perdição (…)» 

entre outros. (Rocha 1993: 82-84) 

                                                   
10

Cartaz de anunciação (figura 2) de representação do Grupo teatral de S. Mamede de Ribatua em 

Alfandega da Fé a 22 de Dezembro de 1963, onde se pode ler no final do cartaz: 

 

O Grupo Dramático far-se-á acompanhar por um concerto musical com elementos 

escolhidos na Banda dos Bombeiros V. de S. Mamede de Ribatua. O qual nos 

intervalos do espectáculo executará música variada sob a regência do distinto maestro 

Sr. António Pedro. 
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Figura 2 – Cartaz de representação teatral em Alfandega da Fé. 

 As representações teatrais sempre estiveram enraizadas na comunidade 

ribatuense, tanto mais que, para além da casa de teatro apresentada na figura 1, 

representava-se ainda «(…) Ao ar livre no Fundo do Povo, no terraço da casa do 

Dr. Caldeira; no cima, em frente da actual casa do Sr. José Maria (tapava-se a rua 

Carlos Agrelos).» (Rocha 1993: 85) 

 Numa determinada altura da história do teatro em S. Mamede de Ribatua, 

leva-se a cena duas peças teatrais, uma no Cima do Povo e outra no Fundo do 

Povo. Por aqui se pode descortinar, o quão importante é a arte de representar para 

os ribatuense «Certa vez – pasme-se! – levaram à cena no mesmo dia, duas peças, o 

que hoje raramente acontece, mesmo na cidade. Os de cima escolheram “Rei D. 

Velásquez de Aragão” os do Fundo, “A Falsa Adúltera.”» (Rocha 1993: 86), o que 

leva a pensar tratar-se de uma competição salutar entre dois lugares da localidade.  
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 Muitos foram os actores que granjearam fama pela sua arte de representar, 

quer a nível local, quer a nível regional, como são exemplo José Maria Pires e 

Mário Vaz, nossos contemporâneos, ou outros já falecidos como Luís Forte, 

António Lameiras, Rodolfo Pinto, Américo Lameiras, António e Manuel Alves ou 

Jaime Marinho. De ressaltar que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, 

sempre esteve presente nas actuações do Grupo de Teatro sempre que isso se 

justificou e são incontáveis as vezes em que isso sucedeu. Presentemente o Grupo 

Teatral de S. Mamede continua vivo, mas com poucas actuações, fazendo-o apenas 

na festa anual ou de forma esporádica. De quaisquer das formas, o esplendor e a 

deificação de outros tempos, esboroou-se quase completamente.  

 

1.3.2 - Bombeiros Voluntários 

A corporação dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Ribatua é a 

segunda mais antiga do concelho de Alijó existindo também corporações em 

Sanfins do Douro (a mais antiga), Alijó, Pinhão, Favaios e Cheires. A corporação 

dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Ribatua foi fundada a 5 de Setembro 

de 1927 por um punhado de filantropos encabeçados por João Casas, que 

entenderam ser estritamente necessário esta terra possuir uma entidade desta 

natureza, para fazer face às dificuldades associadas ao objecto da corporação 

«Homens bons, de coração grande, antigamente despenderam as melhores energias, 

em condições muito adversas, que os meios operacionais rareavam, na altruísta 

defesa de pessoas e bens.» (Rocha 1993: 91) 

Imagine-se o quão problemático era a acção dos bombeiros desta 

corporação exercer funções quando deflagrava um incêndio que era necessário 

combater, visto que durante muito anos possuíam para o efeito «(…) uma bomba 

manual auto-ferrante.» (Rocha 1993: 91-93). Esta bomba auto-ferrante (ainda 

existente no quartel dos Bombeiros como peça museológica) era extremamente 

pesada e de difícil locomoção, pois tinha de ser movida através da força humana e 

muitas vezes teve de ser deslocada por este meio, para a aldeia de Safres, uma 

povoação que faz parte da Freguesia de S. Mamede de Ribatua, da qual dista cerca 

de três quilómetros.    
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Figura. 3 – Estandarte dos Bombeiros. 

 

Desde a sua fundação sempre se mantiveram activos, apesar das várias 

vicissitudes por que passaram no decorrer da sua história. Estão instalados num 

edifício que incorpora, para além do quartel, a sala de espectáculos, onde actua o 

Grupo de Teatro. Actualmente a corporação está também associada ao transporte 

de doentes de e para os hospitais.  
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CAP 2 – A Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

 

2.1-Indículo Histórico da Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua 

 Desde tempos arredados que se ouve falar que a data da fundação da Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua é efectivamente o ano de 1799 e que a sua 

compleição se atribui a imigrantes da vizinha Galiza, os quais acorreram a esta 

região do Douro, na qual se inclui S. Mamede de Ribatua, para agricultarem as suas 

terras, em virtude de ter sido, uns anos antes, fundada a Região Demarcada do 

Douro, instituída pelo Marquês de Pombal, mais concretamente em 1756 «(…) o 

que mais abunda são as vinhas. Por vários sítios ainda se vêem vestígios de vinhas 

mandadas plantar pelo Marquês de Pombal (…).» (Leitão 1973: 15). No que diz 

respeito a esta matéria, isto é, a data em que a Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua nasceu, os dados e os documentos históricos que a possam franquear são 

inexistentes, ou pelo menos desconhece-se a sua materialização, mas 

independentemente dessa contingência, certo é que por via da transmissão oral que 

se vai processando de geração em geração, esta data é de facto aquela que desde 

sempre tem permanecido nas reminiscências dos ribatuenses. De todo o modo, 

compete-nos sublinhar que este não é um instante auspiciador para explanarmos 

esta temática, que assomaremos com a exaustão possível lá mais por diante deste 

estudo. Por ora, centremo-nos na questão substancial da ocasião, a qual consiste em 

fazer uma súmula estrita da sua história, com os elementos que são sabidos e que, 

portanto, não deixam dúvidas de quaisquer espécies no que a esta temática 

concerne.  

Assim, para darmos a conhecer um pouco da história desta instituição, 

conta-se que num real dia, o rei D. Luís que exerceu o seu poder régio entre 1861 e 

1889, numa visitação a Vila Real, foi recebido por um conjunto de bandas 

filarmónicas que desfilaram em frente ao real palanque, para preitear o eminente 

monarca. Os filarmónicos ribatuenses, sabendo da enorme importância de que se 

revestia tão faustosa visita, bem como da responsabilidade que isso lhes acarretava, 

e porque na época, talvez por via das dificuldades económicas, não utilizassem 
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farda, apenas se ajaezavam com um chapéu como identificação «(…) à falta de 

farda, usavam todos uma peça de vestuário comum – o chapéu. Naquela ocasião 

apresentaram-se com indumentária magnífica, adquirida parcialmente com fundos 

provenientes de subscrição pública.» (Rocha 1993: 72). Nestas circunstâncias, 

resolveram então aplicar todo o seu empenho nesta visitação à capital distrital, para 

poderem mostrar ao Soberano, a sua proficiência e potestade na observância dos 

sons intrínsecos à arte musical. Quando a Filarmónica desfilava defronte da 

palanca do monarca, este interpelou alguém que estava por perto, para se inteirar de 

onde era aquela banda, pois achava-se sublimado com tão ensoberbecida execução 

e verticalidade militar. Como ninguém o soube elucidar, o Soberano prontamente 

dissolveu a omissão então subsistente:  

 

Todos os músicos da Banda trataram pôr em prática o seu habitual capricho e 

usaram especialmente, calças brancas, casaco azul-marinho e um chapéu preto 

de aba larga, virado para cima no lado esquerdo. D. Luís, empoleirado no seu 

palanque, ao ver a Banda a desfilar com o seu abastado perfil, com aprumo 

militar, executando de forma soberba, pergunta aos seus acompanhantes que 

banda era aquela, mas ninguém lhe soube responder. O Rei arranjou 

imediatamente uma solução: De seguida e com enorme entusiasmo, D. Luís, 

grita: “Viva a Banda dos chapéus!” A partir desse dia, a Banda ficou baptizada 

com esse nome e manteve-o durante longos anos. (Marinho 2004: 18) 

 

 

Figura 4 – Fotografia da Banda Filarmónica em 1916. 
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Não se sabe, portanto, até que altura a Filarmónica manteve esse nome 

(Banda dos chapéus), mas sabe-se que em 1916 a sua designação era a de Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, como comprova a fotografia
11

 mais antiga 

que existe no seu arquivo, justamente de 1916. É por essa razão que se crê que a 

designação de Banda Filarmónica seja aquela pela qual era conhecida muito antes 

de 1916, possivelmente desde os seus primórdios, mas isso é um assunto que 

pertence estritamente ao âmbito da especulação. Desde 1916 e até 15 de Maio de 

1934 não se conhecem quaisquer acontecimentos que sejam dignos de relevância, 

apenas se sabendo que a sua actividade perseverou de forma costumeira e 

ininterrupta. A partir da data já referida, isto é, em 1934, a Banda Filarmónica 

passou a cognominar-se de Banda dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de 

Ribatua, em razão de se ter filiado na associação dos Bombeiros Voluntários da 

mesma localidade. Nessa altura, reunidas as direcções da Associação de Bombeiros 

e da Banda Filarmónica, chegou-se a uma concordância, da qual redundaram um 

conjunto de convergências, designadamente «(…) a prestação de auxílio mútuo, o 

uso do nome e uniforme dos Bombeiros com responsabilidade material e 

independente.» (Cruz 2004: 58) Mas, na realidade, aquilo que levou a Banda 

Filarmónica a associar-se aos Bombeiros Voluntários, para além das circunstâncias 

já rememoradas, as preocupações por parte dos seus dirigentes eram 

abundantemente mais excelsas do que as primitivas, isto é, o objecto capital era de 

facto expurgar as dificuldades de transportes que então sobrevinham, aquando das 

suas actuações exógenas à sua freguesia. Como naquela época só os Bombeiros 

detinham a concessão de transporte de passageiros, divisaram aí uma excelente 

solução para colmatar a manifesta insuficiência de transportes, que desde sempre 

os inquietara: 

 

No entanto a finalidade da banda na ocasião da fusão com os bombeiros foi a 

solução de uma situação que estava a tornar-se insustentável para a Banda que 

era a falta de transportes para as localidades onde teriam de fazer as suas 

actuações, pois só os bombeiros teriam na altura camionetas autorizadas a 

transportar pessoas. (Cruz 2004: 58) 

                                                   
11

 Figura 4 – Fotografia da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua em 1916, a mais antiga 

que se encontra nos arquivos desta colectividade e que comprova que a designação naquela altura 

era “Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua.” 
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Na altura da confluência de ambas as associações, a Banda ainda não tinha 

nenhum espaço para poder exercer as suas actividades de carácter burocrático e 

musical. Assim, os Bombeiros Voluntários concederam-lhe uma área 

provisoriamente, para o poderem fazer, aplicando-se desta forma, os desígnios que 

haviam sido acordados na altura do ajuntamento entre as duas associações. As suas 

fardas
12

 eram em tudo semelhantes, integrando no entanto algumas pequenas 

diferenças, como nos diz Paulo Marinho: 

 

A farda era igual para ambas as associações. A grande diferença estava nas 

“charlateiras” douradas usadas nos ombros pelos elementos da Banda, assim 

como a panóplia de botões espalhados por todo o casaco. Com o realce do tom 

dourado, a Banda foi também designada de “A Banda do Ouro”. (Marinho 

2004: 26) 

 

 

Figura 5 – Fotografia antiga da Banda Filarmónica. 

 

 Durante largos anos, a Banda Filarmónica não teve um abrigo próprio, para 

conseguir ser independente de qualquer outra associação, sendo que, por via disso, 

passou por diversos locais para poder realizar os seus ensaios. Além do espaço já 

referido, anuído pelos Bombeiros Voluntários, outros houve aonde assentou 

arraiais, como relata Marinho «A Banda utilizou ainda uma sala do edifício do 

correio, uma sala na casa de António Marinho e uma sala onde esteve bastantes 

anos, na casa de Abílio Cartageno (…).» (Marinho 2004: 29). Diante deste facto, 

esta era mais uma circunstância insubsistente e que urgia consertar. Para tal, era 

                                                   
12

Fotografia representada na figura 5, onde se podem ver as “charlateiras” que deram origem ao 

nome pelo qual durante algum tempo foi conhecida “A Banda do Ouro.” 
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imprescindível fazer algo para inverter esta situação. Assim, no ano de 1977, a 14 

de Janeiro, é empossada uma nova direcção comandada pelo eng.º Orlando Gaspar, 

o qual viria a ser determinante na construção de um auditório que se converteria 

numa realidade efectiva e que há muito era almejada, particularmente pelos 

membros da Filarmónica, mas também pela população em geral. Com o empenho 

de todos (dirigentes, músicos, população e pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Alijó de então, Paula Cardoso, natural de S. Mamede de Ribatua, o qual conseguiu 

alguns subsídios da Secretaria de Estado da Cultura) o auditório seria o primeiro da 

região de Trás-os-Montes a converter-se numa realidade, (sem no entanto estar 

completamente munido de todo o seu potencial), entrando em exercício no ano de 

1979. Mas, esta é uma questão a par de outras que procuraremos aprofundar em 

sublinhado, numa outra fase do nosso trabalho. Por ora, prossigamos na cronologia 

dos acontecimentos históricos que contribuíram vincadamente para as 

reminiscências históricas desta colectividade.  

 Um dos distritos aonde habitualmente a Filarmónica efectua as suas 

actuações é o de Bragança, o que acontece já desde há muitos anos. No dia 20 de 

Agosto de 1983, numa dessas incursões por esse distrito, aquando de uma 

deslocação à aldeia de Carção no concelho de Vimioso, o insólito aconteceu. O 

autocarro que transportava os filarmónicos, ao percorrer uma estrada tortuosa e de 

acrescência íngreme, precipitou-se no rio Sabor. O resultado foi inverosímil, 

convertendo-se num cenário absolutamente dantesco. Havia morrido um dos 

elementos que compunham o colectivo, o Sr. Jaime Pinto, um exímio executante de 

fliscorne e um afeiçoado dirigente, sempre com prontidão bastante para estar ao 

serviço da Banda. Depois daquela turbulência passada pelo colectivo alguém se 

apercebeu de que não estavam todos os elementos reunidos:  

 

Depois de tanto desespero vivido pela entreajuda, os ferimentos, alguns de 

gravidade, foram abundantes. Julgando-se toda a gente a salvo, alguém dá pela 

falta de Jaime Pinto. Era forte e de estatura elevada. Talvez por isso e por ir 

sentado normalmente atrás do condutor, a sua vida parou naquele momento! 

(Marinho 2004: 38)    
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Figura 6 – Fotografia de Jaime Pinto músico falecido no acidente. 

 

 A morte deste homem foi de facto a circunstância mais trágica que então 

sobreveio, pois quando se trata de uma vida humana perdida, jamais pode ser 

resgatada. Mas esta não foi a única adversidade que então ocorreu no desventurado 

acidente. Houve também alguns feridos graves e ligeiros e, como se isso não 

bastasse, todo o instrumental se tinha perdido em concomitância com o uniforme 

que ficou irreconhecível. Este acidente foi noticiado em vários jornais nacionais de 

então, de entre os quais destacamos O comércio do Porto que noticiava «O 

agrupamento musical que se dirigia para actuar na festa de Carção, foi, devido ao 

sucedido, obrigado a cancelar a sua actuação.»
13

, ou o  Jornal de Notícias que dizia 

«(…) Populares a veranear na praia fluvial acorrendo ao sinistro, partiram os vidros 

da camioneta conseguindo retirar cerca de 50 elementos da Banda ilesos, com a 

excepção de um deles, Jaime Morais Pinto (…).»
14

 

 Logo após o acidente foi necessário conglutinar todos os esforços no 

sentido de se abraçarem os sumos propósitos de revigorar e robustecer a Banda 

Filarmónica tanto precisada. Para o efeito realizaram-se peditórios, sorteios e 

solicitaram-se subsídios a várias entidades, para assim se poder fazer face à tão 

difícil fase em que se achava. Em poucos meses, a Banda Filarmónica já se 

encontrava com a pujança e regenerescência necessárias para poder reactivar a sua 

razão de existir e, por consequência, pôr em prática a execução da arte musical.  

 Para além da sua actividade rotineira inerente ao seu percurso de vida, 

outros foram os momentos que marcaram esta colectividade. Referimo-nos 

designadamente às participações em festivais como o da Rádio Televisão 

                                                   
13

 Jornal O Comércio do Porto em 21 de Agosto noticiando o acidente. 

14
 Jornal de Noticias na sua edição de 22 de Agosto, dando conta da ocorrência. 
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Portuguesa (RTP), “Sol de Verão” na cidade de Gaia em 1983 e da Electricidade de 

Portugal (EDP) na cidade de Lamego em 1984. Nesse mesmo ano, no dia 25 de 

Abril, é agraciada com a “Medalha de Prata de Mérito Municipal” pelo município 

de Alijó. Em Maio de 1986 deslocou-se à cidade alentejana de Beja para participar 

nas festas do “Corpo de Deus.” Actuou no Festival de Bandas de Música do 

INATEL realizado em Coimbra no ano de 1988 e deslocou-se a «Espanha, nas 

Astúrias, em 1988 numa comunidade de emigrantes portugueses (…)»
15

 e teve 

actuações «(…) nas principais cidades de Portugal, como Lisboa, Amadora, Sintra, 

(…), Beja, Porto, Matosinhos, Viana do Castelo, Braga, Vila do Conde (…).»
16

 

Depois de ter sido condecorada com a “Medalha de Prata de Mérito Municipal” 

pela Câmara Municipal de Alijó, a mesma entidade atribuiu-lhe a “Medalha de 

Ouro de Mérito Municipal” no dia 8 de Dezembro de 1996, como reconhecimento 

da sua importância histórica, bem como do papel que tem tido na formação de 

jovens e na cultura da região. Ela é por inerência a embaixadora deste Concelho, 

sem que haja lugar para quaisquer espécies de dúvidas, representando-o em 

qualquer parte do país ou no estrangeiro.  

Em Setembro de 1999, realizou-se um evento cultural com uma dimensão 

ímpar e nunca antes vista na localidade. Em Outubro de 1999 e na sequência das 

comemorações dos 200 anos de existência, o historiador José Hermano Saraiva, no 

seu programa Horizontes da Memória, passado no Canal 2 da Rádio Televisão 

Portuguesa (RTP), defendeu que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

era uma das mais antigas do país e, que seria possivelmente a mais antiga em 

actividade ininterrupta.  

Em Janeiro de 2000 entrou em funções uma nova direcção chefiada pelo 

eng.º José Barros, a qual daria um novo folgo à Banda Filarmónica. Uma das 

marcas mais notáveis que então foi encetada, foi a de fomentar com veemência a 

Escola de Música, para garantir e dar continuidade, quer à formação de novos 

talentos, quer à subsistência da própria instituição. De referir que esta escola 

funciona de forma gratuita, dando oportunidade aos jovens de Ribatua e da região 

para poderem dar os primeiros passos na aprendizagem musical. Esta direcção 

                                                   
15

Banda filarmónica de S. Mamede de Ribatua – Breve Historial: disponível em: 

http://www.bandaribatua.pt/home/histotial (Consultado em 22 de Março de 2011). 

16
Idem. 

http://www.bandaribatua.pt/home/histotial
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prosseguiu também com os melhoramentos do auditório, mais concretamente, 

conseguiu a sua insonorização, problema que já vinha a arrastar-se há alguns anos 

e, fundou a Orquestra Ligeira em Agosto de 2003 que actualmente se encontra 

inactiva, com muito pena nossa.  

Em Setembro de 2001 a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, 

gravou aquele que viria ser o seu primeiro disco compacto
17

 (CD). Já a 8 de 

Dezembro de 2004, aquando das comemorações dos 205 anos da Banda 

Filarmónica, deslocou-se a S. Mamede de Ribatua uma equipa do programa “Praça 

da Alegria” da Rádio Televisão Portuguesa do Porto, para fazer alguns directos 

relacionados precisamente com estas comemorações, bem como com a história 

desta colectividade que é muito rica e vasta. Foi um momento extremamente 

importante, para todos os ribatuenses, que ficaram absolutamente ensoberbecidos 

com tamanha relevância que este canal de televisão pública decidiu prestar a esta 

instituição bicentenária. A 18 de Setembro de 2005, juntamente com mais três 

filarmónicas, participou no 1.º Festival de Bandas Filarmónicas de Lamego. 

Em Junho de 2006, numa deslocação à Costa Leste dos Estados Unidos, 

junto da comunidade de emigrantes ali radicados, um dos momentos mais notáveis 

da sua história «(…) Ossining no Estado de Nova York e Newark no estado de 

New Jersey, (…) »
18

. Estas comunidades de imigrantes portuguesas são sobretudo 

oriundas de Trás-os-Montes, nomeadamente do concelho de Alijó. 

 

 

Figura 7 – Capa do 1.º disco gravado pela Filarmónica. 

                                                   
17

 Primeiro disco compacto gravado pela Filarmónica representado na figura 7. 
18

Idem 
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No dia 25 de Março de 2007 participou em coexistência com 223 Bandas 

Filarmónicas no projecto “O que nos Toca” a propósito das Comemoração dos 50 

anos do Tratado de Roma
19

.  

 Em 2009 a actual direcção presidida pelo Dr. João Carlos Cruz, decidiu 

alterar ligeiramente os estatutos da colectividade. Para tanto, foi marcada uma 

Assembleia-Geral Extraordinária onde se decidiu modificar a designação da 

colectividade, ou seja, de Banda dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de 

Ribatua, para Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, regressando assim à 

denominação de 1916, tal como comprova a fotografia
20

 mais antiga desta 

instituição. Esta mudança há muito que era desejada em virtude de não haver uma 

ligação estreita com a Associação dos Bombeiros Voluntários e, acima de tudo, 

devido ao facto de estar a perder diversos subsídios, por não estar constituída como 

associação independente:  

 

Em Assembleia-geral extraordinária de 10 de Junho de 2009 são alterados 

significativamente os Estatutos da Associação, destacando-se a designação da 

Banda que passou a chamar-se Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

tal e qual como em 1916. Esta alteração é um regresso às origens da Banda, 

como comprova uma fotografia da banda de 1916. Alteração que se deve ao 

facto das Associações dos Bombeiros Voluntários e da Banda se terem 

desligado ao longo do tempo
21

.   

 

Recentemente deslocou-se a Espanha, (numa revisita) para participar no IV 

Certame Internacional de Bandas de Música realizado em La Cenia
22

 em 2010. O 

seu segundo disco compacto (CD) foi gravado no Auditório Municipal de Alijó nos 

dias 22 e 23 de Abril de 2011. Para isso, o colectivo entrou em estágio de 18 a 21 

                                                   
19

O Tratado de Roma instituiu as Comunidades Europeias das quais faz parte Portugal desde 1986.  

20
Ver figura 4 (fotografia de 1916) onde se pode ler: “Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua.”  

21
Banda Filarmónica de S. Mamede Ribatua – Breve Historial, disponível em: 

http://www.facebook.com/ribatuabanda (consultado em 20 de Março de 2011). 

22
 Festival Internacional de Bandas de Música realizado na Casa da Cultura de La Cenia em 

Espanha, nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2010, disponível em: F: \BANDAS DE 

MÚSICA\BANDA S. Mamede de 

Ribatua\BandaRibatua\162754_173250689374295_100000680967823_430086_1757394_n[1].jpg 

(Consultado em  23 de Março de 2011) 

http://www.facebook.com/ribatuabanda
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do mesmo mês. Durante o estágio realizou um concerto no dia 21 para 

apresentação pública das músicas que fazem parte do disco. No dia 30 de Abril foi 

condecorada com o mais alto galardão que até então recebeu, a “Medalha de 

Mérito Cultural” do Ministério da Cultura, entregue na Feira da Laranja
23

 de S. 

Mamede de Ribatua, pela própria ministra de então, a Dr.ª Gabriela Canavilhas. A 

30 de Julho de 2011 actuou no auditório da Casa da Música do Porto.  

 A associação tem presentemente cerca de 20 alunos na Escola de Música, 

alguns oriundos das aldeias periféricas e a Banda Filarmónica é composta por 52 

elementos, na sua maioria naturais de S. Mamede de Ribatua, sendo alguns deles 

também de outras povoações, como por exemplo Granja, Castedo, Alijó ou Vila 

Real. De referir que a instituição é composta por homens e mulheres de vários 

escalões etários, sendo que o mais novo elemento tem 9 anos e o mais velho 70 

anos, mas com a excepção deste e de outro elemento que já passou a barreira dos 

60, os músicos mais velhos andam na casa dos 40 anos. A formação académica dos 

seus componentes abrange todos os níveis de ensino, com excepção do 

doutoramento. Muito deles, a sua formação académica mais avançada é na área da 

música, sendo que, alguns deles têm a licenciatura e até o mestrado. Os associados 

são duas centenas aproximadamente, incluindo os seus executantes. As suas 

principais receitas são oriundas das quotas que os associados pagam, do embolso 

auferido pelas actuações em festas e romarias e ainda de um subsídio anual 

ofertado pela Câmara Municipal de Alijó.  

 

 

 

 

 

                                                   
23

A Feira da Laranja é um evento cultural que se realiza no primeiro fim-de-semana de Maio, para 

promover a laranja de S. Mamede de Ribatua. A laranja é um dos símbolos, juntamente com a 

Banda, de S. Mamede de Ribatua. 
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2.2 - Os Momentos Mais Marcantes da Banda Filarmónica 

  

2.2.1 - A Construção do primeiro auditório em Trás-os-Montes 

 

 Como já tivemos oportunidade de pronunciar, um dos principais problemas 

com que esta instituição se debateu ao longo dos tempos, foi precisamente a falta 

de um espaço próprio para desenvolver a sua actividade, quer administrativa, quer 

no que se reporta à questão musical, isto é, para poder fazer os seus ensaios e, 

também para poderem ser ministradas as aulas de aprendizagem musical. Assim, 

este era um desejo há muito acalentado por toda a população e, acima de tudo, por 

todos aqueles que mais directamente estavam ligados à Banda Filarmónica. Este 

sonho começou a tornar-se uma realidade em 1977, aquando da presidência da 

direcção assumida a 14 de Janeiro desse ano pelo eng.º Orlando Gaspar. Lançaram-

se mãos à obra e os primeiros passos a serem dados foram direccionados no sentido 

de Safres, uma aldeia que faz parte constitutiva da freguesia de S. Mamede de 

Ribatua. O dono do terreno era natural desta localidade e, então, um grupo de 

altruístas Ribatuenses, resolveu ir conferenciar com o proprietário tendo como 

objectivo a concretização do negócio da compra do terreno:  

 

António Laiginhas, meu tio, natural de Safres, era o proprietário do terreno 

escolhido para o futuro Auditório. A direcção, desde logo contactou Jaime 

Marinho e deslocaram-se a Safres. Das negociações conduzidas por ele surgiu 

uma grande vantagem financeira para a Banda. O terreno acabou por ficar na 

posse da Banda por apenas dez contos, valor bastante inferior ao real. 

(Marinho 2004: 30) 

 

 Consumada que estava a merca do terreno, era necessário intentar novos e 

mais esforços, para a efectivação da edificação do projecto, que havia sido 

realizado pelo presidente da direcção, eng.º Orlando Gaspar, que de forma 

despretensiosa o ofertou. Para além do mais, foram imperiosas as diligências 

realizadas pelo presidente da Câmara de Alijó, Paula Cardoso, que intercedeu junto 

da Secretaria de Estado da Cultura para conseguir alguma cooperação. Agremiada 
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a essa cooperação, esteve também a Câmara Municipal Alijó que contribuiu 

monetariamente.  

 

 

Figura 8 – Planta do auditório oferecida por Orlando Gaspar. 

 

 A construção do auditório implicou igualmente o contributo de um número 

ampliado de pessoas, sobretudo, dos componentes da Banda e da população. 

Somos testemunhas por observação material dos factos, o quão difícil e penoso foi, 

mas paradoxalmente, notava-se nos olhos dos ribatuenses um enorme orgulho, 

alegria, empenho e muita vontade naquilo que estavam a executar. Sabiam bem o 

quanto importante era para a Filarmónica e para a população o auditório. Foi 

notável esse trabalho colectivo
24

 em prol do bem da comunidade, sobretudo da 

Banda, representante número um da cultura local e regional. Foi uma prova 

insofismável de demonstração de orgulho, de amor e de carinho pela colectividade, 

onde praticamente toda a população participou: 

 

(…) os músicos e a população da aldeia deram o seu contributo humano, 

através de alguns dias de trabalho voluntário, evitando os elevados custos de 

mão-de-obra que um projecto desta envergadura acarretaria. Nesta primeira 

fase, o custo total foi de oitocentos contos. (Marinho 2004: 30) 

 

                                                   
24

Na figura 9 e 10 onde se vêem músicos juntamente com a população reflectindo alegria e boa 

disposição. 
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Figura 9 – Trabalhos de construção do auditório com o povo e músicos 

envolvidos. 

 

A conclusão dos trabalhos da primeira fase, daquele que viria a ser o 

primeiro auditório musical transmontano
25

, ocorreu em 1979, se bem que, não 

totalmente prontos, pois muito havia ainda a fazer, como por exemplo a sua 

insonorização. A partir dessa altura, a Banda viu assim resolvido, talvez o maior 

empecilho com que sempre se confrontou, que era o de não ter instalações próprias 

para a sua actividade: 

 

Esta obra que tanto orgulha os Ribatuenses, com uma ampla sala de ensaio, 

uma arrecadação e uma sala para o maestro e direcção, foi na altura a primeira 

do género em Trás-os-Montes. Deste modo, provaram que a descentralização 

cultural se faz através do trabalho e do exemplo! (Marinho 2004: 33) 

 

 

Figura 10 – Populares na construção do auditório.            

                                                   
25

 O Jornal de Notícias em 31 de Agosto de 1983 dava conta daquilo que dizia o presidente da 

Banda de então, Paula Cardoso, a propósito do primeiro auditório de Trás-os-Montes: “ (…) Os 

subsídios que eventualmente venha a receber (…) hão-de destinar-se também às conclusões das 

obras do seu auditório – o único na vasta região transmontana.”   
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Figura 11 – Auditório pronto na primeira fase. 

 

Ao longo do tempo, o auditório havia de comportar várias intervenções, em 

virtude da sua acústica e as condições logísticas terem de ser benfeitorizadas. 

Assim, sobrevindos 20 anos, aproximadamente, da sua edificação, era imperativo 

prover a sua renovação. Por isso, foi aprestado com um teto falso em razão das suas 

condições sonoras não serem as melhores e, simultaneamente, foi construído um 

rés-do-chão adjacente, onde foi instalado um bar. Posteriormente, e passados 

alguns anos, acrescentou-se o primeiro andar, com o objectivo de acoitar um 

maestro ou alguém que dele precisasse. O auditório teve ainda várias intervenções 

ao longo dos tempos, uma em 1997 para reparar «(…) as casas de banho, melhorar 

as condições do bar, a residência do maestro e embelezar toda a zona exterior que 

circunda o Auditório.» (Marinho 2004: 58), outra intervenção em 2000 para activar 

dois quartos na residência do maestro que se encontravam sem qualquer utilidade, 

tornando-os assim aproveitáveis. Por fim, a insonorização do auditório, visto que a 

colocação do teto falso que havia sido feita há uns anos pretéritos não tinha 

resolvido o problema das condições de acústica. Presentemente encontra-se numa 

situação complicada, pois devido a alguns anos de vida que já possui está bastante 

deteriorado, sendo que, por causa disso, os ensaios da Banda decorrem já há algum 

tempo no edifício da antiga Escola Primária. Uma das lutas da actual direcção neste 

momento é dar provimento a um novo espaço, para substituir o actual auditório.  
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2.2.2 - As consequências do acidente de 1983 e a sua resolução 

 

Como ficou escrito, aquando do indículo histórico da Filarmónica, o qual 

tivemos oportunidade de ilustrar, descrevemos de forma clara aquilo que sucedeu 

nesse acidente do Sabor e as consequências que daí decorreram. Resta-nos agora 

aprofundar todo o processo desenvolvido para que a Banda continuasse com a sua 

actividade.  

Assim, para colmatar as lacunas sobrevindas desse acidente, muitos 

empreendimentos tiveram de ser feitos com o objectivo de arribar a Banda e, 

portanto, de a colocar novamente no patamar que lhe é intrínseco. Nesse sentido, 

foi imperativo arranjar sustentáculos financeiros e meios para fazer face às 

vicissitudes de vária ordem que então sobrevinham. Dessa forma, as principais 

problemáticas a lacunar eram as de adquirir um novo fardamento e um novo 

instrumental, além de outros problemas de vária ordem, mas que julgamos não 

terem tanta proeminência como as primeiras, para aqui serem afloradas. Assim, 

toda a população se conglutinou em torno desta causa nobre, a regeneração da 

Banda Filarmónica. Essa união da comunidade foi um acto inequívoco de 

consagração e de preservação daquilo que de mais importante existe no seu 

património cultural, a Banda Filarmónica. Ela foi também a demonstração 

inolvidável daquilo que une esta população, ou seja, as tradições, as crenças, os 

valores e os saberes, no fundo aquilo que torna possível e ao mesmo tempo faz 

parte da identidade cultural de um povo, como nos diz Guilherme d`Oliveira 

Martins: 

 

O património é um conjunto de recursos herdados do passado (…) São um 

reflexo e uma expressão dos valores, crenças, saberes e tradições. (…) há 

sempre uma ligação fecunda entre as pessoas e os lugares, entendendo-se a 

coesão como um facto social e territorial, mas também como algo de 

intrinsecamente humano. Pessoa e comunidade, eis os factores por excelência 

da cultura. E uma comunidade cultural “é composta por pessoas que valorizam 

determinados aspectos do Património cultural, que desejam, através da 

iniciativa pública, manter e transmitir às gerações futuras”. (…) Preservar o 
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património e usá-lo de modo sustentável está, assim, ligado ao 

desenvolvimento humano e à qualidade de vida.
26

 

 

  Relativamente a esta questão, foi colocada uma pergunta no inquérito que 

faz parte integrante deste nosso trabalho de investigação, visava perceber quais os 

móbiles que contribuíram para que a Banda não permanecesse prostrada e 

aniquilada no seu ser. Reportando-nos então às considerações que os respondentes 

ao inquérito teceram, elas são absolutamente lapidares e convergentes, reflectindo 

aquilo que de facto representa esta instituição para as pessoas e para o seu 

património cultural, que o mesmo é dizer, para a memória cultural do povo de S. 

Mamede de Ribatua. Desta maneira passamos a transcrever algumas delas que 

julgamos serem as que melhor espelham o que acabamos de asseverar: 

 

Na minha opinião prosseguir a actividade depois de um acontecimento tão 

trágico como este é revelador do grande amor das pessoas de S. Mamede à 

Banda, mesmo com esta contrariedade. S. Mamede levantou a cabeça e 

continuou a brindar os povos por onde passava com música e alegria. Por 

vezes conto este acontecimento aos mais novos, é bom saberem disto, e 

pensarem que se hoje a Banda de S. Mamede é uma realidade foi devido ao 

amor, trabalho e suor de muita gente. (Inquérito maestros 2011)   

 

Penso que isso se deveu à tenacidade, ao querer, ao amor pela Banda por parte 

dos músicos e da Direcção de então, creio que também da Câmara Municipal 

de Alijó, etc., que arregaçaram as mangas e fizeram um esforço heróico para 

prosseguir. Deve-se também à solidariedade das pessoas e das instituições. 

Lembra-me que, nessa altura, eu próprio e o Coro do Carmo de Beja nos 

empenhámos bastante na venda de rifas e porta-chaves em favos da Banda. 

(Inquéritos maestros 2011)   

 

Porque a Banda sempre foi o centro da actividade cultural da aldeia, e um 

músico sempre teve muito prestígio junto da povoação. Praticamente todas as 

famílias tinham um ou mais músicos no seu seio, e toda a aldeia se uniu no 

                                                   
26

Martins, Guilherme d`Oliveira (2009): “Launching Colloquy of « Heritage and Beyond »” a 

publication on the contribution of the Council of Europe. Framework Convention on the value of 

cultural heritage for society (Faro Convention). Internet. Disponível em: 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/SpeechesLisbon/GuilhermedOliveiraMa

rtins_POR.pdf (Consultado em 15 de Maio de 2011). 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/SpeechesLisbon/GuilhermedOliveiraMartins_POR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/SpeechesLisbon/GuilhermedOliveiraMartins_POR.pdf
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sentido de dar continuidade a essa instituição que tanta importância tem 

individual e colectivamente. (Inquéritos antigos músicos 2011) 

 

Pela força, determinação, coragem e nobreza de carácter dos elementos que se 

viram confrontados com essa situação e que não desistiram. Não desistiram 

por múltiplas razões. Suponho que uma delas foi o orgulho em ser da 

Filarmónica e, muito particularmente, a outra foi a preocupação em não deixar 

desaparecer todo o legado da mesma. Respondo porque o meu pai esteve 

envolvido directamente nesse acidente e senti nele estas emoções que descrevo 

acima. (Inquérito antigos músicos 2011) 

  

Como pudemos constatar e apreender, pelas respostas destes quatro 

inquiridos, existe uma grande identificação, que é recíproca, entre a população e a 

Banda Filarmónica, provando que esta é o maior símbolo cultural dos ribatuenses e 

da região envolvente, por via da sua história e daquilo que representa para a 

comunidade em termos de património cultural. Por estas razões, os ribatuenses não 

quiseram e não puderam permitir que se esvaecesse uma colectividade com tanta 

importância. Para além de outros factores, ela é fundamentalmente um foco de 

coesão social de um povo, porque congrega em seu torno o orgulho, a admiração, a 

alegria, as raízes pretéritas e é por isso que faz parte da identidade dos ribatuenses 

e, portanto, da sua memória cultural. Foram estes os fundamentos que convergiram 

para que «Em poucos meses, todos os prejuízos foram remediados e no ano 

seguinte a Banda estava de “cara lavada”, com fardas e instrumentos novos, para 

levar a sua arte a qualquer parte (…)» (Marinho 2004: 41). A sua relevância é de 

tal ordem intensa que, sempre que algo de marcante ocorre na sua história, quer 

seja positivo, ou negativo, é sempre notícia nos jornais, como foi o caso do Jornal 

de Notícias que também informou deste facto, o da necessidade de angariação de 

fundos para se poder adquirir um instrumental novo e, portanto, da sua reabilitação. 

Nessas notícias, a seu propósito, faz-se sempre alusão à sua trajectória histórica 

como iremos ver em várias passagens deste nosso trabalho, como é o caso da que 

se segue: 

 

A Banda de S. Mamede de Ribatua, Concelho de Alijó, está a precisar de um 

instrumental novo, orçado entre 2500 e três mil contos, pelo que está a 

estabelecer contactos com entidades públicas ligadas à cultura, de quem espera 

obter os necessários subsídios ou outras formas de apoio. (…) com perto de 
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200 anos (foi fundada em 1799), (…) Volvida uma semana sobre o acidente, 

feito o inventário aos prejuízos, conclui-se pela completa inoperacionalidade 

do instrumental retirado do rio Sabor – saxofones, clarinetes, cornetina, 

tambores, trompas, etc.
27 

 

Registamos aqui para que conste na história da colectividade, algumas das 

formas (figuras 11 e 12) através das quais se conseguiu juntar dinheiro, para o 

prosseguimento da actividade desta que é uma das mais antigas Bandas 

Filarmónicas de Portugal.  

   

Figura 12 – Sorteio para angariação de fundos para a reconstrução da Filarmónica. 

 

Figura 13 – Lista dos contributos para a reconstrução da Banda. 

                                                   
27

Jornal de Noticias de Agosto de 1983 noticiando a necessidade da compra de um instrumental 

novo. 
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2.2.3 - Os momentos de glória vividos antes do bicentenário 

  

 Cabe-nos agora, nesta fase da nossa dissertação, ilustrar um pouco daquilo 

que têm sido os momentos mais altos pelos quais a Banda Filarmónica tem 

passado, ao longo destes duzentos e doze anos, que comemorará a 8 de Dezembro 

deste ano de 2011. São momentos bem elucidativos do papel decisivo que esta 

associação tem tido e continua a ter junto das populações (locais, regionais, 

nacionais e internacionais). A respeito daquilo que se acaba de sublinhar, veja-se 

algumas das respostas dadas a uma pergunta que interpelava os inquiridos quanto 

ao papel que esta associação tem na cultura local, regional e nacional, com vista a 

compreendermos a dimensão dessa importância. Os resultados são claros e 

inequívocos, apontando todos eles no mesmo sentido.  

 

Para mim a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua é um motivo de 

orgulho como Ribatuense, pois é embaixadora da cultura por todo o país e 

também estrangeiro. É também uma das maiores riquezas de S. Mamede de 

Ribatua e de todo o Concelho. (Inquérito povo 2011) 

 

Tem uma importância imensa, pois estamos a falar de uma região 

culturalmente com bastantes carências e uma instituição com mais de 200 anos 

é sempre motivo de admiração. A sua actividade é uma forma de divulgação 

das nossas tradições, dos nossos usos e costumes, que deverão ser preservados 

e transmitidos de geração em geração. Por outro lado, tem sido alvo de 

múltiplas referências positivas na comunicação social, ajudando a sua 

divulgação a nível nacional. (Inquérito povo 2011) 

 

Uma Banda de Música é sempre um factor de cultura para a população e S. 

Mamede não foge à regra. Todos beneficiam da sua presença: antes de mais, 

os próprios músicos, porque saber música, tocar um instrumento, interpretar 

uma partitura, é sempre uma mais-valia para qualquer pessoa. Depois, é 

importante para o resto da população: ao ouvir a Banda, deixando-se envolver 

pelos seus sons marciais, também se aprende a gostar, a apreciar, a educar a 

sensibilidade, a fruir a beleza da música… E não só. Uma vez vi escrita na 

nossa terra uma placa que dizia: “S. Mamede, uma aldeia feliz.” Concordo. 

Numa terra onde se faz música, onde ela se aprende e se pratica instrumental e 

vocalmente, respira-se alegria e felicidade, apesar dos problemas (quem os não 
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tem?). A música é como um doce bálsamo que mitiga a vida e traz felicidade e 

alegria ao coração humano. (Inquérito maestros 2011)   

 

  Assim, talvez o primeiro momento de glória pelo qual passou seja uma 

participação em 1983 no festival de bandas “Sol de Verão” em Gaia, organizado 

pela RTP em que participaram inúmeras bandas das mais antigas do país. Nesse 

festival conseguiu amealhar um diploma de honra que se encontra nos seus 

arquivos. Participou também no festival organizado pela empresa de Electricidade 

de Portugal (EDP) na cidade de Lamego em 1984 e, no mesmo ano, é-lhe 

reconhecido o seu valor e a sua importância pelo Município de Alijó ao atribuir-lhe 

em 25 de Abril a “Medalha de Prata de Mérito Municipal.” 

A 30 de Maio de 1986 deslocou-se ao Alentejo, para actuar nas festas do 

“Corpo de Deus” da cidade de Beja. Nessa altura, o jornal Diário do Alentejo dava 

conta das diversas actuações da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, 

rasgando-lhe vastos elogios: 

 

Vinda lá do Marão, na sua deslocação mais longa da sua história, quase 

bicentenária, a Banda dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Ribatua 

(Alijó), desceu até à planície alentejana para participar nas festas do Corpo de 

Deus 86, este ano organizado pela paróquia do Coro do Carmo de Beja. Na 

quinta-feira, logo de manhã a cidade acordou ao som envolvente e alegre da 

Banda que, em passo cadenciado, percorreu as principais ruas. Registamos o 

gesto simpático destes homens nortenhos que, (…) quiseram saudar as Bandas 

da Capricho e dos Bombeiros, visitando-os nas suas próprias sedes. (…) a 

Banda apresentou um conjunto de marchas graves, executadas com muita 

beleza. Mas, se tudo isto mostrava já que não estávamos na presença de uma 

Banda qualquer, o concerto de sexta-feira à noite, com a Igreja do Carmo a 

transbordar, revelou todas as potencialidades desta “embaixada cultural” do 

Douro (…)
28

. 
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Na visita que a Banda fez a Beja em 1986, o jornal Diário do Alentejo na sua edição de 6 de 

Junho, tecia largos elogios às diversas actuações que então ocorreram 
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Figura 14 – Medalha de Prata de Mérito Municipal.  

 

 

Figura 15 – Programa de actuações nas festas do Corpo de Deus em Beja. 

 

 

Figura 16 – Concerto da Filarmónica na Igreja do Carmo em Beja em 1886. 
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Em 1988 participou também no festival do INATEL realizado em Coimbra 

«(…) representando o distrito de Vila Real, onde concorreu com as melhores 

Bandas do país.» (Marinho 2004: 52). Nesse mesmo ano actuaria na vizinha 

Espanha, mais concretamente nas Astúrias, a convite de uma comunidade de 

emigrantes portugueses que ali laboravam nas minas de carvão «(…) é de salientar 

as esplendorosas actuações que efectuou em Espanha, nas Astúrias, numa 

comunidade de emigrantes portugueses, trabalhadores nas minas de carvão, em 

1988 (…).» (Marinho 2004: 49).  

No dia 8 de Dezembro de 1996, dia em que a associação comemora o seu 

aniversário, mais uma vez foi condecorada, como já referido, pelo Município de 

Alijó, desta feita com a “Medalha de Ouro de Mérito Municipal”, como prova 

inequívoca do reconhecimento daquilo que de facto esta instituição representa para 

o concelho, isto é, para além do papel importantíssimo que tem na cultura local, ela 

é também a sua grande embaixadora, representando-o onde quer que se desloque, 

nacional e internacionalmente: 

 

Sendo um dos principais ex-líbris do distrito de Vila Real, é sem dúvida a 

embaixatriz do Concelho de Alijó. Como reconhecimento do seu mérito, a 

Banda recebeu, em 25 de Abril de 1894, a “Medalha de Prata de Mérito 

Municipal”, culminando com o ano de 1996 em que lhe foi atribuída a 

“Medalha de Ouro”, que é um motivo de orgulho para todos os músicos e 

habitantes de S. Mamede!
29

   

 

 

Figura 17 – Medalha de Ouro de Mérito Municipal. 

                                                   
29

Revista comemorativa publicada a propósito da visita aos Estados Unidos da Banda Filarmónica, 

com o título: Banda De Música Dos Bombeiros Voluntários De S. Mamede de Ribatua – 

Deslocação aos Estados Unidos – Livro Comemorativo – Junho de 2006. 
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2.2.4 - As comemorações do bicentenário 

 

 As comemorações dos 200 anos de existência, foram talvez, o momento 

mais alto e mais marcante na história desta colectividade, pois não é muito vulgar 

uma associação cultural no nosso país atingir tal longevidade. Assim, para esta 

efeméride foi realizada uma semana cultural na última semana de Agosto que se 

prolongou até ao primeiro domingo de Setembro, altura em que se realiza todos os 

anos a festa (também ela secular) em honra de Santa Eufémia e Nossa Senhora das 

Graças. Para além do empenho óbvio da colectividade e da população, este evento 

contou igualmente com o auxílio:  

 

(…) financeiro e logístico da Câmara Municipal de Alijó e da Junta de 

Freguesia de S. Mamede de Ribatua, organizou-se uma semana cultural, nunca 

verificada nesta localidade, na última semana do mês de Agosto, a coincidir e 

a culminar com a romaria anual do primeiro domingo de Setembro de 1999. 

(Marinho 2004: 61). 

 

 Participaram nesta semana cultural alusiva às comemorações dos 200 anos, 

a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, como não podia deixar de ser e, 

diversos agrupamentos musicais com destaque para o Rancho Folclórico de Carlão, 

a Banda de Música de Carlão, a Banda de Música da Portela, a Banda de Música de 

Nogueira. A semana cultural terminou com a actuação da Banda de Música da 

Força Aérea, a qual brindou a população com a sua soberba execução musical. Este 

foi o momento mais alto em termos de desempenho dos diferentes agrupamentos 

musicais que participaram no evento, como nos diz Paulo Marinho: 

 

(…) realizou-se um concerto memorável para todos os Ribatuenses e os 

demais milhares de visitantes aquando desta efeméride, pela Banda da Força 

Aérea Portuguesa, que levou ao rubro todos quantos estiveram presentes, pela 

sua maravilhosa actuação que abrangeu os variadíssimos géneros musicais, 

desde o Clássico até ao Jazz, passando pela Música Tradicional Portuguesa e 

pelos ritmos Latino-Americanos. Esta tocou vários extras devido aos contínuos 

aplausos de todos os espectadores, seguindo-se uma breve troca de 

agradecimentos e lembranças. Por fim, realizou-se uma esplendorosa partida 

de fogo-de-artifício nunca vista, durando a festa até ao amanhecer. (Marinho 

2004: 63). 
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Mas de todos os momentos que fizeram parte destas comemorações, aquele 

que foi o seu ponto mais alto e mais emotivo que deixou todos os ribatuenses 

ensoberbecidos, foi de facto «(…) a inauguração de um “Relevo Escultórico à 

Banda”, do escultor filho da terra Laureano Ribatua, no Largo junto à Adega e 

uma lápide colocada à entrada do cemitério em memória dos músicos que fizeram 

parte da Banda.» (Marinho 2004: 62). 

Estiveram presentes na inauguração do relevo escultórico, o presidente da 

Câmara Municipal de Alijó, Dr. Joaquim Cerca, o governador civil de Vila Real 

Artur Vaz e o delegado da Secretaria de Estado da Cultura Jorge Ginja. 

 

 

 Figura 18 – Relevo escultórico da Banda Filarmónica. 

 

 

Figura 19 – Placa (esquerda) de homenagem à Banda pela Câmara Municipal 

de Alijó e figura 20 placa (direita) homenagem aos músicos falecidos.     
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Figura 21 – População a participar em massa nas comemorações dos 200 anos. 

 

 Este acontecimento teve também a cobertura noticiosa de vários jornais, 

como O Comércio do Porto ou o Jornal de Notícias, sendo a prova evidente da 

importância que esta Filarmónica tem, quer pela sua história, quer pela sua 

relevância na cultura local, regional e nacional. Por exemplo, o Jornal de Notícias 

reforçava aquilo que se acaba de afirmar com o título de notícia «Banda de Ribatua 

apaga 200 velas» e no subtítulo «Fundada em 1799, o grupo dos Bombeiros 

Voluntários de S. Mamede está sempre a tocar.»
30

, ou O Comércio do Porto que a 

este respeito também titulava a notícia da seguinte forma «Filarmónica de S. 

Mamede de Ribatua nasceu Há 200 anos»
31

 e em subtítulo «A Banda dos 

Chapéus»
32

, continuando no corpo da notícia a tecer rasgados elogios à instituição:  

 

(…) Nesta altura em que comemora os 200 anos (…) tem mantido o nível de 

actuações que orgulhosamente lhe tem dado o nome pelos diversos cantos do 

país. (…) Têm todos em comum a dedicação e o amor pela música. Sendo 

filhos da terra “S. Mamede de Ribatua” que não haja dúvidas foi abençoada 

por Deus, pois deu às suas gentes a sensibilidade e o dom para a música e o 

seu desempenho, tal com reza a elucidativa sentença “em S. Mamede de 

Ribatua até as pedras da rua sabem tocar música.”
33

   

 

                                                   
30

Jornal de Notícias na edição de Sábado, 4 de Setembro de 1999, informando o aniversário dos 200 

anos e as respectivas comemorações. 

31
 Jornal O Comércio do Porto na sua edição de 7 de Setembro de 1999, dando conta das 

comemorações dos 200 anos da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua. 

32
 Idem. 

33
 Idem. 
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Figura 22 – Fotografia da Filarmónica na comemoração dos 200 anos de vida. 

Como pudemos verificar, a Banda Filarmónica é efectivamente um símbolo 

cultural de uma localidade e de uma região, dignificando-as em todos os lugares 

onde se desloca.  

 

2.2.5 - Continuando o seu percurso depois do bicentenário 

 

Prosseguindo com a descrição daqueles que foram os momentos mais 

marcantes da colectividade e na linha daquilo a que se reporta o capítulo 1 no seu 

artigo nº 2 dos estatutos da Filarmónica, esta continuou a proclamar a cultura em 

variadíssimos momentos da sua história. 

 

A Associação tem como objectivo desenvolver o estudo da arte musical, por 

meio de preparação individual e colectiva de elementos que queiram fazer 

parte da Banda, orquestra ou outro agrupamento musical, tomar parte em 

festividades, cortejos, concertos e em quaisquer actos, tanto públicos como 

particulares e organizar saraus de arte, reuniões, festas, bailes, jogos e outras 

distracções para sócios, de carácter cultural, desportivo e recreativo, (…) 
34

 

 

                                                   
34

 Estatutos da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, Capitulo 1, artigo n.º 2. 
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 Sendo o objectivo desta Filarmónica promover a cultura nas suas várias 

vertentes, a sua actividade tem-se modelado por cumprir com esse desígnio. Assim, 

na sequência da insonorização do auditório em 2001 e da consequente reabertura 

do mesmo, uma vez que esteve fechado durante algum tempo devido aos trabalhos 

de insonorização, foi organizado por esta colectividade, mais um acontecimento 

cultural na semana da Páscoa, cujo intento foi o de comemorar mais uma batalha 

ganha, a insonorização, que já se vinha a arrastar há uns bons pares de anos. Depois 

de ter organizado a primeira semana cultural, na altura das comemorações dos 200 

anos, seguiu-se uma segunda tendo como finalidade, entre outros aspectos, realizar 

uma exposição do seu acervo histórico para dar a conhecer o seu espólio: 

 

O culminar desta etapa da história da Banda justificava uma comemoração 

digna do facto. Assim, a direcção, com o contributo de muitos, organizou um 

fim-de-semana de Páscoa cultural em S. Mamede de Ribatua, em que o tema 

principal foi a Reabertura do Auditório, que incluiu a amostragem de uma 

Exposição alusiva ao historial da Banda e a sua plena abertura a todos os 

cidadãos. (Marino 2004: 70) 

 

 

Figura 23 – Auditório já com a insonorização completada e exposição de 

acervo. 

 

 Foi igualmente realizado um concerto na Igreja Matriz desta localidade com 

a participação da Filarmónica e de «(…) um quarteto de sopros formado por 

antigos alunos da Escola Profissional de Música do Porto, eles mesmos membros 

da Banda de S. Mamede.» (Marinho 2004: 71).  
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Figura 24 – Concerto na Igreja Matriz Ribatuense a propósito da reabertura do auditório. 

 

Em 2007 participou no projecto “O Que Nos Toca”
35

. A 10 de Junho de 

2009, como já referido, são alterados os estatutos da associação e 

consequentemente passa a designar-se por Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua. Para comemorar os 210 anos de vida a Banda Filarmónica realizou mais 

uma semana cultural nos dias 5, 6 e 8 de Dezembro na Igreja Matriz onde 

participaram a própria Banda Filarmónica, a Orquestra Ligeira da Escola de 

Música da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua e o Grupo Coral Ninfas do 

Liz de Leiria, dirigido pelo Maestro ribatuense, Mário Nascimento. 

Na última semana de Março de 2010 completou um estágio no Auditório 

Municipal, o qual culminou com um concerto a 1 de Abril, com o objectivo de 

preparar a participação no IV Certame Internacional de Bandas de Música de La 

Sénia em Espanha. O festival realizou-se nos dias 16, 17 e 18 de Abril. Em 

representação de Portugal participaram a Banda Filarmónica de S. Mamede de 

                                                   
35

O projecto “O Que Nos Toca” realizou-se a 25 de Março de 2007, para comemorar os 50 anos do 

tratado de Roma. Este projecto foi um evento conjunto do Gabinete em Portugal do Parlamento 

Europeu, da Representação da Comissão Europeia em Portugal e da Confederação Portuguesa e 

teve o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação. O projecto visou solenizar as Bodas de Ouro das Comunidades 

Europeias, da qual Portugal faz parte desde 1986. Participaram no projecto 223 bandas de música e 

diferentes grupos musicais para executar em concomitância o Hino da Europa (Ode à Alegria, 

último andamento da 9:ª sinfonia de Beethoven) às 16 horas, hora a que se realizou o tratado, 50 

anos antes. De referir que milhares de pessoas assistiram ao vivo à execução desta obra de 

Beethoven de Norte a Sul do país, incluindo os Açores e a Madeira, uma vez que cada agrupamento 

musical a executou na sua própria localidade. 
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Ribatua e a Banda Musical de Monção, em representação de Espanha a Sociedade 

Musical de Sanxenxo, a Banda Sinfónica de Réus e a União Musical Alqueriense. 

Neste mesmo ano a Banda Filarmónica realizou uma semana cultural entre os dias 

17 e 22 de Agosto. Este acontecimento efectuou-se na esplanada exterior ao seu 

auditório e, teve a participação de vários agrupamentos de diferentes géneros 

musicais. De referir que em todas as semanas culturais que a Filarmónica tem 

organizado, a afluência do público tem sido muito grande o que comprova o 

interesse e agrado com tais eventos. 

De 8 a 11 de Dezembro de 2010, para comemorar mais um aniversário (211 

anos) realizou-se mais um evento cultural na Igreja Matriz, com a participação da 

própria Banda e do grupo Coral Brigantino da cidade de Bragança. 

 

 

Figura 25 – Cartaz das comemorações dos 211 anos da colectividade. 

  

  2.2.6 - A deslocação aos Estados Unidos 

 

 A Banda Filarmónica deslocou-se, como já referido, à costa leste dos 

Estados Unidos em Junho de 2006, para actuar junto das comunidades portuguesas 

de Ossining no Estado de Nova York e de Newark no estado de New Jersey, 
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naquela que foi considerada uma das mais importantes etapas da sua história. A sua 

estada junto destas comunidades teve início no dia 8 e prolongou-se até ao dia 18, 

dia de regresso a Portugal. Durante esses 9 dias em que ali permaneceu, foram 

inúmeras as actuações que concedeu. Além dos elementos da Banda faziam parte 

da comitiva o presidente da Filarmónica Manuel Marinho, o presidente da Câmara 

Municipal de Alijó Dr. Artur Cascarejo, o vereador da Cultura eng.º Luís Azevedo 

e o presidente da Assembleia Municipal de Alijó Dr. Joaquim Cerca. Deixamos 

aqui um quadro alusivo às actuações então realizadas. 

 

Junho dia 09  (Sexta-feira) – Chegada da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua. 

Junho dia 10  (Sábado) – Actuação nas festas da vila de Ossing, parada e concerto. 

Junho dia 11  (Domingo) – Participação nos festejos do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas em Newark, parada e arraial. 

Junho dia 12  (Segunda-feira) – Descanso. Visita a Nova Iorque. 

Junho dia 13  (Terça-feira) – Actuação nas festas de Santo António em Tarytown, no 

Portuguese-American Cultural Center. Arraial a partir das 18horas. 

Junho dia 14  (Quarta-feira) – Jantar e convívio com a comunidade portuguesa no 

Ossining Portuguese Center. 

Junho dia 15  (Quinta-feira) – Concerto no Portuguese-American Community Center de 

Yonkers, a partir das 19 horas. 

Junho dia 16  (Sexta-feira) – Arraial na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro em 

Newark. 

Junho dia 17  (Sábado) – Participação nas comemorações do Dia de Portugal em 

Ossining. Parada, concerto à tarde e arraial. 

Junho dia 18  (Domingo) – Regresso a Portugal. 

 

Quadro n.º 1 – Actividade realizada pela Filarmónica na visita aos Estados Unidos. 

 

 

 Para ilustrar essa visita aos Estados Unidos foi publicada uma revista
36

onde 

se tecem rasgados elogios a esta associação; aí se alude à sua história que é já 

bastante longa e, por via disso, àquilo que representa no panorama cultural da 

região. Ela é a sua embaixadora e um símbolo, visto que representa o concelho de 

                                                   
36

Revista comemorativa publicada a propósito da visita aos Estados Unidos da Banda Filarmónica, 

com o título: Banda De Música Dos Bombeiros Voluntários De S. Mamede de Ribatua – 

Deslocação aos Estados Unidos – Livro Comemorativo – Junho De 2006. 
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Alijó em qualquer parte do mundo onde se desloque. Assim, várias entidades 

envolvidas na deslocação reportaram-se a esta instituição com carinho, apreço e 

admiração, reconhecendo-lhe a sua peculiar relevância como associação cultural, 

que é capaz de congregar em seu torno um sentimento de identidade que por todos 

é vivenciado. Por exemplo, a comissão organizadora deste evento faz as seguintes 

considerações: 

 

A deslocação da Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede 

de Ribatua à Costa Leste dos Estados Unidos representa para os naturais do 

Concelho de Alijó e mesmo do Distrito de Vila Real aqui radicados, um 

motivo de grande alegria. É a prova viva de que mesmo quando se emigra, se 

traz Portugal no coração. É com muito prazer que a comunidade portuguesa de 

Ossining (…) dá as boas-vindas aos elementos da Banda (…). Todos nós 

estamos orgulhosos desta Banda que já comemorou os 200 anos de existência, 

sendo sem dúvida alguma um enorme tesouro cultural da nossa região e até do 

país. Assim é dever de nós todos
,
 preservá-la sempre que seja possível, pelo 

menos por mais duzentos anos
37

. 

 

 Na mesma linha das considerações consumadas pelos membros da 

organização da visita aos Estados Unidos, também o presidente da Assembleia 

Municipal Dr. Joaquim Cerca, na sua mensagem dirigida aos emigrantes 

portugueses, faz apreciações de igual modo:  

 

Acompanhamos a maior referência cultural da nossa terra – Banda de Música 

de S. Mamede de Ribatua – que vai espalhar duzentos anos de acordes, de 

alegria, de emoção, de lágrimas e fazer reviver no Novo Continente, a 

gigantesca dimensão do Mundo Português.
38

 

 

 Por seu turno, o vereador da cultura na sua mensagem na sequência das 

reflexões anteriores disse o seguinte: 

 

Para reforçar estes laços de sangue e para nos mantermos orgulhosamente 

unidos, nada melhor que apelarmos às nossas raízes, à nossa cultura, à nossa 

                                                   
37

Idem 

38
Idem. 
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forma de ser e de estar. (…) Trazendo até vós a Banda de S. Mamede de 

Ribatua queremos arrochar um abraço. Um abraço sanguíneo.
39

 

 

 Depois das citações que aqui deixámos de exaltação e de proficuidade da 

Banda Filarmónica do ponto de vista do património cultural e, portanto, daquilo 

que significa em termos de valores, de tradições, de memórias, de raízes, no fundo 

da memória cultural e da identidade das gentes do concelho de Alijó, verifica-se 

que estes factores têm uma relevância ímpar para estas pessoas. A congregação 

desses factores vincula e encerra a coesão social e o desenvolvimento das 

comunidades, os quais urge preservar com vista à construção de uma sociedade 

dialogante, equilibrada e coesa, como nos diz Guilherme d`Oliveira Martins: 

 

E o Património Cultural, como realidade complexa, tem de ser devidamente 

considerado – desde o código genético e do genoma humano, até às tradições, 

às comunidades, às instituições, aos hábitos, aos costumes, num conjunto vasto 

que designamos como Património imaterial (…) pela busca de uma relação 

equilibrada nesse diálogo entre o que hoje temos e queremos e aquilo que 

recebemos de antanho. (Martins 2009: 17) 

 

  Assim, para alicerçarmos a proeminência da Filarmónica em termos de 

património cultural da região, vamos associar às reflexões precedentes algumas 

considerações dos nossos respondentes ao inquérito a este respeito. Nesse sentido, 

colocámos algumas questões de carácter cultural e uma outra perguntando se a 

Banda representava a região, para perscrutarmos a sua importância na cultura local 

e regional, isto por um lado e, por outro, se era um dos seus símbolos. As respostas 

colhidas são amplamente convergentes, reiterando a relevância que esta instituição 

tem de facto para as pessoas. Aqui ficam algumas delas que pensamos serem as que 

melhor reproduzem e fundamentam essas circunstâncias:  

 

Acho que sim. A principal actividade cultural da aldeia está centrada na 

Filarmónica, através do ensino proporcionado na escola de música, e através 

da participação da Banda nos eventos mais importantes da população. Em 

termos regionais, o elevado nível qualitativo que a Banda foi apresentando e 

mantido ao longo de décadas, cultivou na região de Trás-os-Montes e Alto 

                                                   
39

Idem. 
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Douro um enorme prestígio comparativamente com outras filarmónicas, e por 

isso, a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua sempre foi convidada 

para as principais festividades da região. (Inquérito antigos músicos 2011) 

 

Uma instituição secular é só por si importante. Além disso tem representado 

muito, porque é uma embaixadora do concelho de Alijó, levando o nome da 

aldeia e do concelho a muitas partes do país, diverte os jovens e socializa-os e, 

serve como rampa de lançamento para que muita gente se profissionalize no 

campo da música. (Inquéritos dirigentes 2011) 

 

Sim. S. Mamede é conhecido na região pelas saborosas laranjas e pela sua 

Banda de Música. São dois dons muito grandes desta bela povoação 

alcandorada nas margens direita do rio Tua. Mas concordo que a Banda de 

Música é que é o grande símbolo de S. Mamede. As gentes da nossa terra, os 

nossos idosos, os nossos jovens e as nossas crianças seriam diferentes se não 

fossem envolvidos pela presença amiga e estimulante dos sons da Banda. 

(Inquérito maestros 2011)   

 

 Muitas mais reflexões poderíamos eleger para atestar a função hegemónica 

desta instituição no que concerne ao património cultural, mas para não nos 

tornarmos demasiadamente exaustivos, julgo que estas são verdadeiramente 

suficientes para patentear indubitavelmente o quão fundamental é o objecto desta 

associação, ou seja, preservar e dinamizar com perseverança a cultura local e 

regional, para que a tradição e a modernidade se possam sustentar reciprocamente, 

pois é com base nesta convergência de dualidade de critérios que a história da 

humanidade se pode e deve construir, como refere Guilherme d`Oliveira Martins: 

 

Tradição e modernidade são, de facto, faces da mesma moeda, uma e a outra 

têm de se alimentar mutuamente. A história das sociedades é feita de um 

diálogo permanente entre a força das raízes antigas e a vontade das novas 

gerações. (…) Conhecer e compreender o Património como factor de inovação 

e de criatividade, de paz e de democracia, significa aprender com os outros, 

isto é, aprender a ser com os outros. (Martins 2009: 15) 
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2.3 - Os Maestros que marcaram a Filarmónica 

 No acontecer da história da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

foram muitos os maestros que dirigiram a instituição, mas devido à falta de 

documentação para se poder aflorar a trajectória de todos os regentes ligados à 

instituição e também devido ao facto de não nos tornarmos demasiadamente 

exaustivas na abordagem desta temática, apenas explanaremos os percursos dos 

maestros que, do nosso ponto de vista, mais se destacaram na regência da Banda 

Filarmónica até à nossa contemporaneidade. Assim, apenas realçaremos os 

maestros Alfredo Botelho, Adriano Guedes, António Pedro, António Cartageno, 

Manuel Ferreira, José Coelho e Valter Palma, quer pelo seu altruísmo em prol desta 

colectividade, quer pela sua personalidade vincada que influenciou sobremaneira 

toda a colectividade.  

  

2.3.1 - Maestro Alfredo Botelho   

 

 Ao longo da trajectória histórica da Banda Filarmónica foram inúmeros os 

maestros que por ela passaram, mas no que diz respeito a esta matéria apenas se 

possui conhecimento a partir da última década do século XIX, embora se fale em 

nomes anteriores a esta data, como por exemplo «(…) o pai de um tal “Matos 

velho” e o do pai de “Tomé velho.”» (Marinho 2004: 75), não existe nada de 

concreto que possa asseverar que estes e outros maestros tenham dirigido a 

Filarmónica.  

Assim, também não é nosso desígnio estar aqui a fazer um levantamento 

exaustivo relativamente aos maestros que dirigiram a Filarmónica, mas sim deixar 

testemunho daqueles que por lá passaram e que deixaram a sua marca. Nesse 

sentido, iniciaremos a nossa abordagem à figura de Alfredo Botelho, uma vez que 

os documentos mais antigos que existem nos arquivos da Banda Filarmónica se 

reportam precisamente a este maestro.  

Alfredo Botelho terá dirigido a Banda Filarmónica pelo menos desde 1897 

até 1920, facto sobre o qual não existem nenhumas dúvidas, pois constam do 

arquivo da Filarmónica algumas partituras com a sua assinatura, às quais 
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aludiremos detalhadamente quando aflorarmos a questão da data da fundação desta 

associação. O documento mais antigo assinado por este maestro reporta-se a uma 

partitura de 1897, que faz parte do arquivo da família. Alfredo Botelho era natural 

desta localidade e professor primário de profissão. Além de dar aulas e dirigir a 

Filarmónica, ensinava também teatro:  

 (…) Começo por destacar o grande bairrista Joaquim Alfredo Botelho, 

simultaneamente professor da Escola Primária e maestro da Banda. Na Escola 

os seus alunos aprendiam também música e teatro. A julgar pelas datas 

encontradas nas muitas partituras para a Banda por si copiadas e assinadas 

(espólio da família a que tivemos acesso), terá dirigido a Banda pelo menos 

entre 1897 e 1920. (Marinho 2004: 75) 

 

2.3.2 - Maestro Adriano Guedes  

 

Segue-se, a Alfredo Botelho, o maestro Adriano Guedes que dirigiu a 

Banda em três fazes distintas. Adriano Guedes era natural de S. Mamede de 

Ribatua e foi primeiro-sargento (músico). A primeira fase em que terá dirigido a 

Banda terá sido iniciada a partir da saída de Alfredo Botelho, talvez em 1920, não 

havendo certezas quanto a isso, sendo certo que em 1925 era efectivamente o 

maestro, como comprova o documento
40

 de 1925 assinado por ele, dirigido ao 

bispo de Vila Real, a pedir consentimento para que a Banda fosse autorizada a 

cantar na missa. A segunda fase ocorreu entre 1937 ou 38 a 46. A última fase em 

que dirigiu a Filarmónica compreendeu o período «(…) de 1948 ou 49 até pelo 

menos 1955, completando quase 40 anos ao serviço da Banda, pois, com esta data, 

encontrámos no espólio da Banda uma partitura da Marcha grave “Teixeira Lopes” 

por si composta e copiada.» (Marinho 2004: 77).  

                                                   
40

 Documento de 1925 (figura 27) assinado por Adriano Guedes. Faz parte do arquivo da Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua. Nessa altura era necessário solicitar autorização para que se 

pudesse cantar nas missas. Só com a autorização do bispo é que isso seria possível. 
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Nas reminiscências do povo ribatuense consta uma máxima
41

originária 

desta época que diz o seguinte: “Como um regimento, S. Mamede marcha ao som 

da música. Se esta se calasse, S. Mamede parava!” Esta máxima é bem elucidativa 

do quão importante era e continua a ser a Banda Filarmónica para S. Mamede de 

Ribatua. Por outro lado, revela também que Adriano Guedes ao criar esta máxima 

tinha a noção perfeita da importância de que se revestia a Banda para a vida dos 

ribatuenses, até porque dedicou uma vida a esta Filarmónica, quase 40 anos, apesar 

de ter perecido com 100 anos de existência.)  

 

Figura 26 – O maestro Adriano Guedes. 

 

Figura 27 – Documento assinado por Adriano Guedes dirigido ao Bispo de Vila Real. 

                                                   
41

Com base na memória colectiva e também naquilo que consta na morada electrónica da Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua: http://www.bandaribatua.pt/home/histotial (Consultado em 

14 de Julho de 2011) 

http://www.bandaribatua.pt/home/histotial
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2.3.3 - Maestro António Pedro 

 

António Pedro era natural do Felgar, concelho de Moncorvo e distrito de 

Bragança, mas adoptou S. Mamede de Ribatua como a sua terra do coração, como 

iremos procurar demonstrar. Desde os 8 anos que foi separado dos seus pais por 

terem emigrado para o Brasil, ficando assim ao cuidado de um amigo da família no 

Porto. É com o filho desse amigo que começa a aprender música «Devo o que 

aprendi a esse filho do meu amigo onde meus pais me deixaram. Era um grande 

músico, pois tocava clarinete e flauta e fez o favor de me entusiasmar a aprender os 

meus instrumentos.»
42

Nessa altura, o maestro Afonso Valentim que dirigia a 

“Orquestra Sacra”, ao ouvi-lo tocar apercebeu-se da qualidade da sua execução 

instrumental e convidou-o a ingressar nessa orquestra. A orquestra actuava nas 

Igrejas «(…) do Carmo, Lapa, Congregados e outras (…)»
43

. O maestro António 

Pedro foi flautista dessa orquestra até aos 17 anos, altura em que um militar, 

também músico, o convidou para tocar numa banda do exército. Aos 18 anos e 

depois da autorização dos seus pais, ainda no Brasil, ingressa então «(…) no 

Regimento de Sapadores de Caminhos, em Campo de Ourique.»
44

Foi aí que fez a 

sua carreira militar como músico, conseguindo chegar a 1.º Sargento do Exército. 

Foi também nessa incursão militar que começou a granjear fama como músico, 

como o próprio refere:  

 

(…) comecei a ter fama de bom músico e a todo o momento me apareciam 

convites para as grandes orquestras. Entrei para a Orquestra Sinfónica da 

Emissora Nacional, Orquestra Ligeira, Orquestra de Salão, Orquestra típica – 

todas da Emissora Nacional e dirigidas pelos maestros – Pedro Freitas Branco, 

Frederico de Freitas, Venceslau Pinto e Belo Marques (…)
45

 

 

 O maestro António Pedro fez ainda parte da Orquestra Filarmónica de 

Lisboa a convite do seu director, o Dr. Ivo Cruz, e foi também um compositor de 

notoriedade, estando inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores. São da sua 

                                                   
42

Entrevista do maestro António Pedro dada ao jornal A Voz do Amieiro na edição N.º 44 de 

Novembro/Dezembro de 1986. 

43
Idem 

44
Idem 

45
 Idem 
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autoria muitos êxitos do passado como o próprio relata «Nas voltinhas do Marão 

(Canta: Margarida Amaral); Canção do Resineiro (Hini Remartinez); Não tenho 

Culpa Acredita (José António); Canção de Amor (Orlando Setomelli); Rebola a 

Bola da Carrasquinha (Maria Lemos) e muitas outras (…).»
46

   

 

 

Figura 28 – Canção do Resineiro do maestro António Pedro. 

 

Em 1945 António Pedro obteve a carteira profissional de músico em várias 

modalidades «A 7 de Junho de 1945, obtém a Carteira Profissional pelo Sindicato 

Nacional dos Músicos, nas especialidades registadas de Requinta, Clarinete, 

Saxofone e Flauta. Foram-lhe também conferidas as especialidades de Chefe de 

Orquestra e Regente de Bandas Civis e Filarmónicas.» (Marinho 2004: 79). Em 

1951 o maestro António Pedro foi distinguido nos Jogos Florais das Férias
47

 com a 

menção honrosa na modalidade de música e foi o primeiro classificado em 1953 

nos mesmos jogos com a composição: “Serão na Minha Aldeia.” 

 

                                                   
46

 Idem 

47
 Os Jogos Florais eram uma iniciativa cultural e recreativa da Propaganda Turística Portuguesa, os 

quais tinham o patrocínio dos jornais O Comércio do Porto e Jornal de Notícias. 
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Figura 29 – Diploma de menção honrosa pela participação nos Jogos Florais.  

 

 

Figura 30 – 1.º classificado nos Jogos Florais de Portugal, na modalidade de música.  

 

Depois de alguns anos por Lisboa, resolveu regressar à sua terra natal por 

questões familiares. Foi imediatamente convidado para dirigir a Filarmónica de 

Moncorvo ao mesmo tempo que dava aulas de música no Colégio Campos 

Monteiro, na mesma localidade. Passados uns dois ou três anos de ter regressado à 

sua terra natal, a Banda de S. Mamede de Ribatua não tinha maestro e os dirigentes 

sabiam que, António Pedro estava a dirigir a Filarmónica de Moncorvo. 

Resolveram ir a sua casa e convidá-lo para assegurar os destinos da Filarmónica 

Ribatuense «(…) vieram a minha casa uns senhores, convidando-me para dirigir a 
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Banda de Música de S. Mamede de Ribatua e lá vim eu para esta terra.»
48

 António 

Pedro veio então para S. Mamede de Ribatua em 1963 com o objectivo de dirigir a 

Banda e passado cerca de mês e meio casou-se com Maria Lúcia Cartageno, com a 

qual viveu até morrer. Durante cerca de 20 anos dirigiu a Filarmónica ribatuense, 

com interregnos pelo meio, e foi também professor de música no 2.º ciclo do 

Ensino Básico de Alijó. António Pedro escreveu várias músicas para a Banda 

Filarmónica, como nos diz o próprio «Escrevi muita música para esta Banda e 

realizámos concertos em várias terras onde fomos sempre muito aplaudidos.»
49

, ou 

como refere Paulo Marinho:  

 

 (…) escreveu para a Banda as marchas fúnebres “Almas do purgatório” e 

“Passeio macabro”, (a segunda, de uma grande beleza, nascida da dor 

profunda pelo trágico falecimento de um habitante de S. Mamede, da família 

dos Claudinos), várias marchas de procissão e algumas rapsódias. (Marinho 

2004: 78) 

 

 

Figura 31 – O Maestro António Pedro.  

 

António Pedro acabou por sair definitivamente da regência da Banda em 

finais da década de 80 do século passado. Apesar de não ser natural de S. Mamede 

de Ribatua, António Pedro viveu intensamente esta Banda e esta terra como o 

próprio nos diz: 

 

                                                   
48

 Entrevista do maestro António Pedro dada ao jornal A Voz do Amieiro na edição N.º 44 de  

Novembro/Dezembro de 1986. 

49
Idem. 
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(…) em S. Mamede vivia-se a música… música séria, honesta sincera e pura. 

Todos os elementos sentiam e viviam a arte de santa Cecília foi isto que me 

prendeu a esta terra de S. Mamede de Ribatua. Se me perguntarem porque 

deixei esta Banda não sei responder. Sei apenas dizer que o Porto é o meu 

clube e esta Banda é a minha Banda. (…) Não sou de S. Mamede, mas casei 

aqui…portanto esta terra é tudo para mim.
50

 

 

Depois da sua saída da Filarmónica foi ainda reger a Banda de Música de 

Favaios e foi professor de música numa escola em Alijó. Em 1995 por altura das 

comemorações dos 196 anos de existência da associação, foi convidado pela 

direcção para participar nessas comemorações. Nesse convite a direcção 

reconhece-lhe profundamente todo o seu trabalho e dedicação à Banda ao longo de 

20 anos. O maestro António Pedro foi inequivocamente um dos maiores filantropos 

da história desta associação. 

 

 

        Figura 32 – Convite para António Pedro participar nas comemorações dos 196 anos. 

                                                   
50

 Idem. 
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2.3.4 - Maestro António Cartageno 

 

 António Cartageno é sacerdote, compositor de música litúrgica e maestro. É 

natural de S. Mamede de Ribatua e dirigiu a Banda de 1967 a 1970, quando andava 

ainda a tirar o curso de Teologia, no seminário dos Olivais em Lisboa. Nessa altura, 

a Filarmónica estava com dificuldade em ter um maestro permanente, em virtude 

de António Pedro estar a dirigir em coexistência a Banda de Música do Felgar e a 

Banda de S. Mamede de Ribatua. Embora António Pedro adestrasse durante quase 

todo o ano as duas Bandas, era no entanto difícil conciliar a actividade de ambas no 

período de verão, altura em que as filarmónicas têm mais actividade, por causa das 

festas e romarias para as quais são convidadas. Foi devido a essa idiossincrasia que 

os dirigentes da Filarmónica não hesitaram em pedir a colaboração do jovem 

Cartageno, pois sabiam bem o seu valor, além de ser filho de um dos músicos e 

filantropos mais notáveis de toda a história da Filarmónica, o Sr. Abílio Cartageno, 

com quem muita gente aprendeu as primeiras notas musicais, inclusivamente, o seu 

próprio filho António Cartageno, e era na sua casa que a Banda ensaiava, pois 

como já tivemos oportunidade de referenciar, este foi um dos locais onde a Banda 

se instalou durante vários anos, enquanto não conseguiu um espaço próprio. O 

maestro António Cartageno, logo que começou a dirigir a Banda, tratou 

imediatamente de introduzir uma grande inovação para a época, ou seja, colocou a 

Filarmónica a cantar as missas em português, sendo que a Banda foi uma das 

primeiras a poder fazê-lo: 

 

(…) uma das coisas que fiz de imediato foi pôr a Banda a cantar a Missa em 

português. Eu estava bastante actualizado nessa matéria e tratei de 

instrumentar uma Missa em português, a primeira que apareceu, de autoria do 

P. Manuel Luís. Creio que a Banda de S. Mamede terá sido das primeiras em 

Portugal a cantar a Missa em português, depois da reforma litúrgica do 

Concílio Vaticano II (que decorreu de 1962 a 1965). (Inquérito maestros 2011)   
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Figura 33 – Maestro António Cartageno.  

 

 De António Cartageno poder-se-á dizer com toda a convicção e de forma 

reiterada que nasceu e cresceu a ouvir música, sendo por via disso que a sua 

personalidade foi moldada pela Banda de S. Mamede. A sua paixão por esta arte é 

anterior à sua paixão pelo sacerdócio, como o próprio refere em duas situações 

distintas:  

 

(…) Ainda antes de vir estudar para o Seminário de Beja, com 12 anos, eu já 

tinha contactos com a música. É quase uma herança familiar. O meu pai era 

músico, um bom músico que fazia parte de uma banda da minha aldeia – S. 

Mamede de Ribatua – uma das boas bandas de música do norte do País. E os 

ensaios eram mesmo feitos em minha casa, por isso adormecia muitas vezes a 

ouvir a banda tocar. Aprendi música com o meu pai muito antes de entrar no 

seminário, ou seja, de certo modo, a minha vocação para a música nasceu antes 

da minha vocação sacerdotal.
51

 

 

Os mais velhos sabem que a Banda ensaiou durante muitos anos numa das 

salas da minha casa paterna. Eu praticamente nasci e cresci até aos 12 anos de 

idade a ouvir os sons melodiosos da Banda duas ou três noites por semana. 

Posso dizer que adormecia ao som da Banda! (…) Graças aos estímulos do 

som da Banda de S. Mamede, que durante toda a minha infância ensaiou na 

minha casa, foi-se moldando a minha sensibilidade e o meu gosto musical. 

Disso não tenho dúvidas! Eu tive a felicidade de estudar, de aprofundar a 

música, de entrar nos seus segredos profundos, a que a maior parte não tem 

acesso. Mas quase seguramente não teria chegado onde cheguei sem essa feliz 

                                                   
51

Entrevista de António Cartageno ao Jornal do Alentejo na sua edição de 17 de Julho de 1998 a 

respeito de um trabalho de recolha e recuperação que fez sobre música popular religiosa do Baixo 

Alentejo.  
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circunstância de estar profundamente ligado à Banda de S. Mamede desde 

pequenino. (Inquérito maestros 2011)   

 

O Padre António Cartageno é um exemplo paradigmático da enorme 

influência que a Banda Filarmónica exerceu sobre a sua vida pessoal e profissional. 

Se não vejamos, além de licenciado em teologia e depois de ter aprofundado as 

suas capacidades musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, resolveu ir estudar 

música para Roma, com a finalidade de exercitar ainda mais os seus conhecimentos 

nesse âmbito:  

 

(…) temos em grande destaque o ilustríssimo António Cartageno. (…) detém 

um currículo de fazer “inveja” a nós todos, fruto da sua enorme dedicação à 

música e a tudo o que lhe está subjacente, talvez pela hereditariedade, e pelo 

contacto que teve com a música desde miúdo, visto que a Banda, como já citei 

atrás, teve o seu trabalho (…) durante alguns anos na casa do seu pai Abílio 

Cartageno. Pode-se dizer, que António Cartageno nasceu dentro de uma 

caixinha de música, adormecendo todas as noites com os ensaios da Banda! 

(Marinho 2004: 86) 

 

O meu percurso por Roma teve lugar bastante mais tarde, em 1987, e permitiu-

me aprofundar tudo aquilo que aprendi em Lisboa. Estudei durante sete anos 

no Pontifício Instituto de Música Sacra, onde praticamente fiz três cursos 

sobrepostos: o curso de canto gregoriano, de que fiz o mestrado, o curso de 

música sacra (licenciatura) e o curso de composição sacra, também mestrado.
52

 

 

António Cartageno granjeou uma grande consideração e respeito dentro e 

fora da Igreja Católica e é hoje um dos mais notáveis compositores de música sacra 

em Portugal, se não mesmo o melhor. Este homem nasceu e cresceu a ouvir música 

com a Banda Filarmónica de S. Mamede, a qual exerceu uma profunda 

predominância na sua existência, como tivemos oportunidade de referir.    

 

                                                   
52

Entrevista de António Cartageno ao Jornal do Alentejo na sua edição de 17 de Julho de 1998 a 

respeito de um trabalho de recolha e recuperação que fez sobre música popular religiosa do Baixo 

Alentejo.  
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2.3.5 - Maestro Manuel Ferreira 

 

 Manuel Ferreira nasceu em de S. Mamede de Ribatua a 11 de Agosto de 

1940 e aprendeu música na Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua com o 

maestro Adriano Guedes em 1953. Foi músico e maestro desta Filarmónica durante 

42 anos, 35 como músico e 7 como maestro. Na qualidade de músico foi 

instrumentista de fliscorne, um dos mais notáveis na história da colectividade. Foi 

também durante muitos anos professor na escola da Banda Filarmónica, ensinando 

muitos dos que por lá passaram nos últimos decénios. Desde sempre nutriu um 

anseio que consistia em ser maestro desta Filarmónica. Para que este sonho se 

tornasse uma realidade, frequentou um curso intensivo para maestros, administrado 

pelo INATEL em Lisboa. Depois de ter o curso de regência de bandas e coros, foi 

então que assumiu nos finais da década de oitenta, a regência da Filarmónica, 

substituindo assim, o maestro António Pedro, cumprindo um dos maiores sonhos 

da sua vida, o de dirigir a Banda da sua terra: 

 

(…) o grande músico Manuel Ferreira, meu primeiro professor de música, do 

qual me orgulho muito, já ambicionava um dia ser maestro da Banda e foi 

frequentar um curso intensivo do INATEL para o efeito. Manuel Ferreira 

ofereceu muito da sua vida à Banda não só a nível pedagógico, mas também a 

nível interpretativo, (era um excelente Fliscorne!) e por fim como maestro no 

final dos anos oitenta, até ao ano de 1993. Acabou por substituir António 

Pedro. (Marinho 2004: 80) 

 

Apesar de ter tido uma experiência gratificante como regente de bandas (a 

de S. Mamede e as de Murça e Mirandela) Manuel Ferreira diz que gosta mais de 

ser instrumentista do que maestro «Apesar de gostar mais de executar do que 

dirigir, foi uma experiência maravilhosa dirigir esta Banda, assim como a Banda de 

Mirandela e a de Murça.» (Inquérito maestros 2011) 

Manuel Ferreira dirige actualmente o “Grupo Coral de Ribatua” que é 

composto por cerca de 30 pessoas (homens e mulheres) entre músicos e cantores e, 

é mais uma das instituições culturais de S. Mamede de Ribatua, cuja mesma foi 

fundada recentemente. 
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2.3.6 - Maestro José Coelho 

 

 O maestro José Coelho nasceu em S. Mamede de Ribatua em 1977. Os seus 

primeiros estudos em música foram realizados na Escola de Música da Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, tinha então 9 anos. Aos 14 anos ingressou 

na Escola Profissional de Música do Porto, onde completou o curso de 

instrumentista de sopro em clarinete. Foi músico da Filarmónica de S. Mamede 

durante alguns anos e, em 1998 ingressou na Banda da Região Militar do Norte no 

Porto. No ano lectivo 1999/2000 deu aulas de Educação Musical no 2.º ciclo da 

Escola EB2/3 de D. Sancho 2.º de Alijó. 

 Em 2002 dá inicio à sua actividade como maestro, dirigindo a Banda de 

Música de Rebordelo. Entre 2001 e 2005 foi maestro da Banda de Música 25 de 

Março de Lamas de Podense. De Setembro de 2005 a Setembro de 2009 dirigiu a 

Filarmónica da sua terra e foi director da Escola de Música desta Banda. De referir 

que na sua regência a Banda ganha um novo ânimo e uma nova dinâmica ao 

integrar no seu reportório músicas mais modernas e mais actuais, mas em 

coexistência com as obras clássicas. Foi na sua regência que se principiou a 

efectivação de uma mudança no que diz respeito ao público interessado em ouvir 

com agrado a Banda Filarmónica, isto é, se antes da entrada do maestro José 

Coelho não havia grande adesão por parte dos jovens para assistirem às actuações 

da Banda Filarmónica, a introdução de novos géneros musicais provocou uma 

mudança de atitudes por parte desses jovens. Começaram a interessar-se pela 

Banda da sua terra e inauguraram uma nova fase ao assistirem em maior força e 

com mais agrado aos concertos desta Filarmónica. Foi também com este maestro 

que a Banda gravou o seu primeiro e único DVD. José Coelho é actualmente 

professor de música no 1.º Ciclo do ensino Básico no concelho de Alijó e maestro 

pela segunda vez na Banda Filarmónica de Lamas de Podense.     

                                                                                                                                                                                                   

Figura 34 – Maestro José Coelho. 
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2.3.7 - Maestro Valter Palma 

 

 O maestro Valter Palma é o actual regente da Banda Filarmónica de S. 

Mamede de Ribatua função que exerce desde Outubro de 2009. Nasceu em 

Nogueira (Vila Real) em 1985 e veio substituir o maestro José Coelho. Iniciou os 

seus primeiros contactos com a música na Associação Musical da Banda de 

Nogueira. Ingressou no Conservatório de Música de Vila Real na classe de 

clarinete com o professor Luís Santos, onde completou o curso básico com a nota 

de exame de 20 valores. Actualmente encontra-se a frequentar a licenciatura em 

clarinete na Escola Superior de Música do Porto (Esmae), sendo seu professor 

Nuno Pinto. Participou em Masterclasses com os professores António Saiote, 

Michel Arrignon, Thomas Muller, Juan Ferrer, Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, 

Luís Santos, Tiago Abrantes, Etienne Lamaison, Victor Pereira, Valdemar 

Rodrigues, entre outros. Representou a cidade de Vila Real na Mostra Musical do 

Eixo Atlântico e foi finalista na categoria solista. Obteve o 1.º prémio na categoria 

de música de câmara. Colaborou com a Filarmónica das Beiras, Orquestra Yduko, 

Sinfonieta da Esmae, Ensemble da Escola Internacional de Música da Fundação 

Príncipe das Astúrias, Orquestra Ligeira “Douro Cultural” Big Band. Desempenha 

as funções de maestro e director artístico na Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua e é também maestro da Orquestra Juvenil da Escola de Música desta 

Filarmónica. Foi na sua regência que a Banda gravou o seu segundo CD e foi 

condecorada com a “Medalha de Mérito Cultural” pelo Estado Português. Esta é a 

sua primeira experiência, como ele próprio diz «A minha experiência como 

maestro ainda é muito tenra, sendo a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

o meu primeiro desafio profissional.» (Inquérito maestros 2011) 

 

 

Figura 35 – Maestro Valter Palma. 
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CAP 3 – A FUNDAÇÃO E A ACTIVIDADE ININTERRUPTA 

 

 

 

3.1 - A data da fundação (1799) e a questão da actividade 

ininterrupta  

 

 Quando começámos a pensar em realizar este trabalho de investigação, 

respeitante à Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, tínhamos e 

continuamos a ter, como uma das questões centrais procurar averiguar e 

fundamentar o mais exaustivamente possível a data da fundação desta instituição 

em 1799 e as circunstâncias em que isso aconteceu; quisemos também saber se a 

questão da actividade ininterrupta desde a sua origem também tem alguma 

veracidade e quais os factores que contribuíram para que a Banda se mantivesse em 

actividade contínua desde a sua fundação. Assim, encetamos várias diligências com 

o desígnio de pesquisarmos estes factos, no sentido de podermos dissipar as 

dúvidas que subsistem no que concerne a esta matéria. Desta forma, a nossa 

investigação centrou-se no Arquivo Distrital de Vila Real, na Biblioteca Municipal 

de Alijó, em jornais e no próprio arquivo da Banda Filarmónica. Depois de termos 

realizado todas as pesquisas necessárias para a prossecução destes desígnios, 

chegámos à conclusão de que esta incumbência era impossível, em virtude de não 

existirem documentos que possam sustentar tais factos tidos como verdadeiros.  

Independentemente dessas vicissitudes, certo é que a Banda Filarmónica de 

S. Mamede de Ribatua, tal como mais algumas, é indubitavelmente uma das bandas 

mais antigas do país, como é reclamado e predominante no pensamento e nas 

reminiscências dos ribatuenses. De facto, existe uma grande lacuna no que diz 

respeito à fundação das bandas filarmónicas mais antigas do país e esta 

Filarmónica, sendo uma delas, também não foge à regra. Os estudos e os 

documentos não são abundantes, bem antes pelo contrário, sendo muito escassos e 

ao mesmo tempo inconclusivos, como nos diz Susana Russo a propósito dos 

motivos que a levaram a fazer uma dissertação de mestrado sobre bandas de música 

«a pouca informação e bibliografia existente sobre as Bandas Filarmónicas.» 
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(Russo 2007: 129) e, reforçada por Helena Lourosa que também perfilha desta 

visão: 

 

São algumas as bandas que reclamam ser “uma das mais antigas de Portugal”, 

como acontece também com as bandas de Arouca, São Mamede de Ribatua, ou 

Verridense, por exemplo. Contudo, é uma realidade transversal a estes e outros 

agrupamentos a falta de dados que confirmem as suas aspirações de 

antiguidade. (Lourosa, 2009)  

 

 Ora, diante da injunção que estas limitações nos colocaram, procurámos 

contornar essas contingências, para poder perceber o porquê desta data e quais as 

razões que têm garantido a sua apregoada actividade ininterrupta.  

 

 

 

3.1.1 - A data da fundação (1799) 

 

 No que diz respeito à data da fundação desta Filarmónica, bem como às 

circunstâncias que confluíram para que isso sucedesse, também não existe nada de 

concreto, isto é, documentos que possam comprovar a sua fundação e as condições 

em que isso ocorreu. Os documentos mais antigos que existem relativamente à 

actividade desta Filarmónica, reportam-se à última década do século XIX, 

nomeadamente a uma partitura de 1891
53

, um fragmento de um cartaz
54

 da festa 

anual de S. Mamede de Ribatua, uma partitura de 1897
55

assinada pelo maestro 

Alfredo Botelho e várias outras também da sua autoria «A julgar pelas datas 

encontradas nas muitas partituras para a Banda por si copiadas e assinadas (espólio 

da família a que tivemos acesso), terá dirigido a Banda pelo menos entre 1897 e 

1920.» (Marinho 2004: 75) 

                                                   
53

Partitura de 1891 assinada por Pinto Ribeiro, o documento mais antigo que se encontra no arquivo 

da Banda, como se pode ver na figura 37. 

54
Fragmento de cartaz da festa anual de S. Mamede de Ribatua de 1896, o segundo documento mais 

antigo que faz referência à Banda e que pertence ao arquivo da família Teixeira Lopes. 

55
Partitura de 1897, a mais antiga que se conhece com a assinatura do maestro Alfredo Botelho e 

que pertence ao arquivo de familia deste maestro.  
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 Quanto à partitura de 1891, assinada por Pinto Ribeiro, desconhece-se 

qualquer tipo de ligação deste com a Filarmónica, sendo portanto uma incógnita 

este documento e esta pessoa, mas de todo o modo é um facto que esta partitura é 

efectivamente o documento mais antigo que existe no arquivo da Filarmónica. Em 

relação ao fragmento do cartaz de 1896, alusivo à festa anual de S. Mamede de 

Ribatua, para além de outras referências, menciona também a Banda, embora não 

se possa ler mais do que «(…) a banda de música (…) peças do seu report (…).»
56

 

Não existem dúvidas nenhumas de que a menção que o fragmento faz a uma banda 

de música se reporta à Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, pelas razões 

já avocadas, como seja o facto de o maestro Alfredo Botelho ter sido seu maestro 

pelo menos desde 1897 até 1920. É evidente que estes documentos não provam 

nem a data da fundação, nem as circunstâncias em que isso decorreu e nem a 

actividade ininterrupta, mas são a prova inequívoca de que já no final do século 

XIX a Banda existia e se mantinha activa. Ora, tal como já tivemos oportunidade 

de enunciar, por via da falta de documentação que demonstre a data da fundação e 

as circunstâncias em que isso aconteceu, colocámos também uma questão aos 

nossos inquiridos a esse respeito, cujas respostas à mesma passamos a analisar 

pormenorizadamente.  

 

 

Figura 36 – Documento mais antigo do arquivo da Filarmónica. 

                                                   
56

 Fragmento de cartaz da festa anual de S. Mamede de Ribatua de 1896, o segundo documento mais 

antigo em que se faz referência à Banda e que pertence ao arquivo da família Teixeira Lopes. 
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Figura 37 – Fragmento de cartaz de 1896 da festa de S. Mamede de Ribatua. 

 

 

Figura 38 – Partitura sem data, assinada por Alfredo Botelho, uma das mais 

antigas do arquivo da Filarmónica. 
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Figura 39 – Partitura com o carimbo do maestro Alfredo Botelho. 

 

Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799?  

 

Não 

acredita. 

Não 

responde 

por ter 

dúvidas. 

Não têm 

conhecimentos 

Para 

responder. 

Acredita 

ter sido 

antes. 

Acredita 

resposta 

simples. 

Acredita 

resposta 

fundamentada. 

Total 

 

1 2 3 7 55 37 105 

Quadro n.º 2 – Distribuição das respostas dos inquiridos à pergunta relativa à data da fundação. 

 

 Dos cento e cinco (105) respondentes à questão que colocámos sobre a data 

da fundação, obtivemos os seguintes resultados. Apenas um (1) inquirido disse não 

acreditar nesta data, mas sem dar qualquer tipo de justificação, unicamente disse: 

“Não”. Seguidamente temos dois (2) deles a não responderem por terem dúvidas. 

Por falta de conhecimento para responder à questão confessaram três (3) pessoas. 

Portanto, nem responderam afirmativamente, nem negativamente, apenas dizem 

que não têm conhecimento suficiente para responder a esta questão. Sete (7) dos 

respondentes acreditam numa data anterior a 1799, mas também não fundamentam 

a sua posição, apenas dizem que é possível que tenha sido anterior a 1799. Por 

último, a esmagadora maioria, noventa e dois (92) respondentes, dizem acreditar 

nessa data, sendo que destes, cinquenta e cinco (55) respondem de forma lacónica, 

isto é, “Acredito”, “Sim acredito” ou simplesmente “Sim.” Aqueles que respondem 

de forma alicerçada são trinta e sete (37) inquiridos, dizendo basicamente que esta 
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data chega até aos nossos dias, pela via da transmissão oral que se vai processando 

de geração em geração. Dessas respostas fundamentadas vamos transcrever 

algumas delas que, julgamos nós, são as mais esclarecedoras:  

 

Sim, quem sou eu para contrariar os mais velhos como a minha avó com 103 

anos que me diz sempre se lembrar da Banda, assim como os seus pais. 

(Inquérito antigos músicos 2011) 

 

(…) Não é por acaso que esta data está presente na memória dos ribatuenses, 

ela teve que ter um fundamento e, do meu ponto de vista chegou até nós 

porque foi passada de geração em geração. Acredito que sim, embora não haja 

nenhum facto que o comprove, mas sim pelas palavras dos mais idosos. 

Sempre os meus avós me diziam que já ouviam aos avós deles. (Inquérito 

antigos músicos, 2011) 

 

Apesar de não existirem no arquivo da Banda registos concretos da fundação 

desta instituição, acredito que foi de facto em 1799 que esta foi fundada, uma 

vez que foi esta data que foi passando de boca em boca pelas várias gerações 

que fizeram parte da mesma. (Inquérito músicos, 2011) 

 

 Como pudemos constatar pelos resultados do quadro, os quais caracterizam 

as respostas dos inquiridos, apurámos assim que, de facto, esta data (1799) está 

muito arreigada na memória dos ribatuenses, mesmo na daqueles que dão uma 

resposta simples e, que, portanto, não estão com grandes considerações, em virtude 

de esta ideia ter sido transmitida de geração em geração. Nesse sentido, foram esses 

os fundamentos que estiveram na base das celebrações em 1999, como já tivemos 

oportunidade de explanar, dos 200 anos de existência desta Filarmónica. Desde 

então, todos os anos em Dezembro se celebra o seu aniversário. Para além do mais, 

sempre que uma notícia é publicada na imprensa a respeito desta Filarmónica, 

alude-se permanentemente à sua fundação em 1799 e à sua actividade continuada 

desde a sua origem, como por exemplo o Jornal de Notícias diz «Banda de Ribatua 

apaga 200 velas. Fundada em 1799, o grupo dos Bombeiros Voluntários de S. 

Mamede está sempre a tocar.»
57

, ou no portal que a Câmara Municipal de Alijó tem 

na internet «A Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua organizou, de 17 a 22 

                                                   
57

Jornal de Notícias na sua edição de Sábado 4 de Setembro de 1999, dando conta das 

comemorações do bicentenário da Filarmónica. 
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deste mês, uma semana cultural com o propósito de comemorar os 210 anos de 

actividade ininterrupta desta colectividade.»
58

 Estes dois exemplos, pois muitos 

mais poderíamos citar, são a prova evidente destas duas ideias centrais que ao 

longo dos tempos estão associadas à Filarmónica. 

 Como é evidente, não podemos afirmar de forma categórica que a data da 

fundação foi realmente em 1799, mas dadas as circunstâncias aqui aclaradas, temos 

uma base muito consistente e coesa, para admitirmos a plausibilidade dessa data, 

pois aquilo que presentemente faz parte das tradições, dos usos, dos costumes, 

enfim do património cultural, procedeu até nós, por via da transmissão oral que se 

foi difundindo através das gerações. Assim, as respostas dos indagados são 

avassaladoras e vão de encontro àquilo que acabamos de advogar, mas julgamos 

que de entre todas, há uma delas que merece ser aqui enfatizada. Referimo-nos 

concretamente à primeira que transcrevemos e que diz respeito à avó do 

respondente, que tem 103 anos de vida e que nós próprios conhecemos 

pessoalmente. Se na verdade uma senhora com esta idade afirma que já os seus 

pais, que possivelmente teriam nascido na década de 70 ou 80 do século XIX, lhe 

diziam que a Banda foi fundada em 1799, é perfeitamente verosímil ser 

efectivamente essa a data da origem desta instituição, pois possivelmente os pais da 

senhora em causa também teriam tido conhecimento disso através dos seus 

próprios pais e, assim invariavelmente até à altura em que objectivamente esta 

Filarmónica foi constituída.   

 

 

 

3.1.2 - A questão da actividade ininterrupta  

 

 Vamos agora intentar na elucidação da questão da actividade incessante 

desde os primórdios da Filarmónica até à nossa hodiernidade. Deste modo, 

indagámos os nossos perscrutados com duas questões reciprocamente ligadas entre 

si relativamente a esta temática. A primeira perscrutação tinha como objectivo que 

os nossos respondentes fundassem as suas respostas de forma directa quanto àquilo 

que se lhes perguntava, isto é, que dissessem se esta ideia tem sido transmitida de 

                                                   
58

Portal do Município de Alijó em 26 de Agosto de 2009, disponível em: http://www.cm-

alijo.pt/noticia/17 (consultado em 25 de Abril de 2011) 

http://www.cm-alijo.pt/noticia/17
http://www.cm-alijo.pt/noticia/17
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geração em geração até chegar à nossa contemporaneidade. Mas, como iremos ver 

isso não aconteceu linearmente. A primeira pergunta era: “Acredita na 

ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a sua fundação?” A 

segunda pergunta era: “A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia 

para uma festa no concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um 

elemento da Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do 

instrumental e do uniforme. Apesar desta gravíssima contrariedade, a Banda 

prosseguiu a sua actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu?” O 

intuito da segunda pergunta era o de percebermos (indirectamente) os motivos, as 

razões, enfim tudo aquilo que contribuiu para que a Banda não interrompesse a sua 

actividade. Nesta questão julgo que o conseguimos com resultados absolutamente 

convergentes, dos quais daremos conta imediatamente após a à análise da primeira 

questão.  

 

Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a sua 

fundação? 

 

Não 

acredita. 

Não 

percebeu 

a pergunta. 

Não tem 

conhecimentos 

para responder. 

Acredita 

resposta 

simples. 

Acredita 

resposta 

fundamentada. 

Total 

 

10 3 3 59 30 105 

Quadro n.º 3 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre a actividade ininterrupta. 

 

Dos cento e cinco (105) respondentes ao inquérito, dez (10) pessoas dizem 

não acreditar na actividade ininterrupta e dão uma resposta simplista traduzida por: 

“Não.” Três (3) dos inquiridos respondem de forma diferente, isto é, as suas 

resposta são dadas no sentido de acreditarem que a Banda nunca interromperá a sua 

actividade, não percebendo portanto a questão que lhes colocámos. Houve três (3) 

pessoas que disseram não terem conhecimentos suficientes para poderem responder 

a esta pergunta. Por último, a esmagadora maioria dos inquiridos, isto é, oitenta e 

nove (89) pessoas, responderam que acreditavam na actividade ininterrupta, sendo 

que dessas, cinquenta e nove (59) dão uma resposta simples e telegráfica, dizendo: 

“Sim acredito”, ou “Acredito” ou ainda “Sim.” Os restantes trinta (30) 

fundamentam as suas respostas baseando-se na transmissão oral que se vai 
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operando de geração em geração e, alguns deles, dizem que não havendo provas 

em contrário e devido à história da Banda, não têm fundamentos para não acreditar. 

O que quer dizer, neste caso, que a história da Banda é muito rica e provecta na sua 

actividade.  

Deste modo, relativamente àqueles que fundamentam as suas respostas, 

deixamos aqui algumas delas que consideramos serem as que melhor ilustram esses 

fundamentos:  

 

Sim. Acredito, (…) assisti também aos testemunhos de alguns músicos que 

foram passando as histórias dos anos que lá estiveram, bem como as histórias 

que eram contadas pelos seus pais e avós. (Inquérito povo 2011) 

 

Sim, claro. Não há razões para duvidar dos nossos antepassados. Se eles de 

geração para geração afirmavam que a Banda actuava ininterruptamente, 

acredito que seja verdade, sim. (Inquérito antigos músicos 2011) 

 

Sim acredito porque esta ideia está desde sempre presente nas memórias dos 

ribatuenses. Embora não exista documentação para o poder provar, há no 

entanto a transmissão por via oral que se vai processando de geração em 

geração. (Inquérito povo 2011) 

 

É possível, é mesmo muito provável, pois as aldeias são muito ciosas das suas 

tradições e acredito que em S. Mamede sempre surgiram pessoas que não 

deixaram morrer a sua Banda, mesmo em momentos difíceis. (Inquérito 

maestros 2011)   

 

È difícil, mas em face dos elementos disponíveis e que eu tenha conhecimento 

não existem provas em contrário, no entanto, acredito que tivesse alguns 

momentos em que a sua actividade fosse reduzida pois estamos a falar de 100 

anos de monarquia e 100 anos de república, onde se viveram momentos de 

fome, de doenças que matavam grande parte das populações e de muitas outras 

privações, para manter em actividade uma banda que necessitava de uma 

determinada logística não era fácil. Mas por outro lado, as pessoas viviam e 

morriam na mesma terra, o que permitia a sua união e a possibilidade de 

criarem actividades para se distraírem. (Inquérito povo 2011) 
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3.1.3 – O acidente de 1983 e sua conexão com a continuação da 

actividade incessante 

 

  Quando abordámos a questão das consequências do acidente de 1983 e a 

sua resolução, no capítulo dois no seu ponto 2.2.2, tivemos a oportunidade de citar 

algumas das respostas à pergunta que colocámos relativamente a este acidente, a 

qual analisaremos em detalhe seguidamente, com o objectivo de percebermos o 

porquê da não interrupção da actividade da Banda, depois de ter passado por um 

momento extremamente grave, como foi o caso. Por outro lado, pretendíamos saber 

se podíamos fazer alguma analogia com a questão da actividade ininterrupta.  

 Passemos agora à análise em detalhe da questão que colocámos quanto às 

razões que levaram a Banda a prosseguir a sua actividade, depois de tão grave 

contrariedade provocada pelo acidente de 1983, o qual originou um vastíssimo 

leque de adversidades no que diz respeito ao bom funcionamento desta 

colectividade.  

 

A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar deste gravíssimo contratempo, a Banda prosseguiu a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu?  

 

Não percebeu 

a pergunta. 

Resposta 

diferente. 

Não tem 

conhecimentos 

para responder. 

Por: orgulho, carinho, 

tradição, família, 

identidade, etc. 

Total 

 

2 6 2 95 105 

Quadro n.º 4 – Distribuição das respostas dos inquiridos concernentes às razões que levaram a 

Filarmónica a prosseguir a sua actividade, depois do acidente de 1983. 

 

 A esta pergunta responderam a totalidade dos inquiridos, sendo que dois (2) 

deles não perceberam a questão que se tinha colocado, isto é, responderam no 

sentido de explicitarem como o acidente ocorreu, quando aquilo que se perguntava 

era o porquê da não interrupção da actividade, depois de tão grave contratempo. 

Com uma resposta diferente daquilo que se esperava, responderam seis (6) pessoas, 
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dizendo por exemplo que independentemente de ser a Banda, numa situação destas, 

o espírito de solidariedade prevalece, ou não vê onde está a dificuldade, pois hoje 

facilmente se consegue resolver uma situação desta natureza. Houve também quem 

pronunciasse de forma lacónica que foi o capital que solucionou este assunto. 

Depois, tivemos dois (2) inquiridos que proferiram que não respondiam à pergunta 

por não disporem de elementos para o poder fazer. Por último, a esmagadora 

maioria, noventa e cinco (95) pessoas deram uma resposta absolutamente 

homogénea.  

Assim, as respostas dos inquiridos convergem praticamente todas no 

mesmo sentido, isto é, basicamente diz-se que a Banda é uma referência para os 

ribatuenses, ela é a sua identidade e é aquilo que de mais sacrossanto existe na 

localidade em termos de património cultural. A população ribatuense nutre muito 

carinho, muito amor e muito orgulho por esta Filarmónica, devido à sua história, 

que é vasta e muito rica e também pelo facto de praticamente todas as famílias 

ribatuenses terem alguém ligado à Filarmónica, quer no passado, quer no presente, 

como iremos ver mais adiante através da análise de uma pergunta que fizemos para 

o efeito.  

Em S. Mamede de Ribatua existe um adágio popular que diz o seguinte 

“Em S. Mamede de Ribatua, quando nasce uma criança, nasce um músico.” Ora, 

este adágio é revelador da especial apetência que os ribatuenses têm para a música 

e sendo a Filarmónica a sua mais alta representante é perfeitamente natural que este 

povo não a deixasse desmoronar ou subestimar «Quanto à continuidade da 

instituição será a força de espírito e a vontade suprema do “povo músico” de 

Ribatua que imperou.» (Inquérito povo 2011), «Espírito de solidariedade para com 

uma instituição que já está no código genético das gentes de Ribatua.» (Inquérito 

povo 2011). Talvez por via disso, é que ela é um factor de coesão social e de 

identidade dos naturais desta localidade. Ela faz parte inequivocamente da memória 

cultural de todos os ribatuenses. A música é algo de sagrado para estas gentes, 

particularmente esta instituição e é devido a isso que esta população tem uma 

cultura musical muito forte e muito sólida que dura já há muitos anos «Povo que 

não canta espontânea ou concertadamente é povo que não oferece chão favorável 

ao florescimento de uma sólida e larga cultura musical, o da apreciação e o da 

criação (…)» (Graça 1973: 155) 
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Na minha perspectiva esta Banda prosseguiu a sua actividade porque sem 

dúvida esta associação assume uma importância extrema na aldeia, tanto no 

aspecto da socialização, como da cultura e da integração de toda a 

comunidade. Por estes motivos e outros que agora não me lembro, esta banda 

não parou e nem vai parar (…). (Inquérito dirigentes 2011) 

 

(…) um dos componentes do sangue que corre nas veias das pessoas são as 

notas musicais. Sempre ouvi dizer que quando nascia uma criança, nascia mais 

um músico. Foi o amor que estas pessoas tinham à música e à Banda que fez 

com que a Banda prosseguisse a sua actividade. (Inquérito povo 2011) 

 

Assim, depois daquilo que aqui ficou patenteado, concluímos que a Banda é 

indubitavelmente a maior referência cultural para estas pessoas. Há um carinho, um 

orgulho, um amor, uma relação singular «Porque as pessoas têm uma afinidade 

muito grande em relação à Banda. Quase todas as famílias de São Mamede tiveram 

ou têm algum familiar ligado à Banda. Daí não terem deixado que a Banda 

morresse.» (Inquérito antigos músicos 2011). 

 Existe portanto uma conexão muito profunda e íntima, que é recíproca, 

entre a Banda e o povo ribatuense. A Filarmónica é a identidade deste povo 

«Porque acho que as raízes musicais estão vinculadas em toda a população da 

aldeia de S. Mamede de Ríbatua. (…)». (Inquérito antigos músicos 2011). São 

portanto estes os fundamentos que fazem com que a música e a Banda Filarmónica 

completem o código genético dos ribatuenses.  
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CAP 4 – A FORMAÇÃO E INFLUÊNCIA NOS RIBATUENSES 

 

 

 

4.1 – A formação e a influência 

 

 Para percebermos qual a prestação que a Filarmónica tem dado para a 

formação das pessoas e também que tipo de influência tem exercido sobre a 

população ribatuense, nestes dois séculos e doze anos de existência, colocámos seis 

questões no nosso inquérito para entendermos a sua importância nestas duas 

vertentes. A primeira questão era uma questão de carácter geral para 

compreendermos a relevância que a música desempenha na vida das pessoas: 

“Qual a importância que a música tem para si?” A segunda
59

, terceira e quartas 

questões tinham como objectivo específico o de assimilarmos a preponderância que 

a Banda tem na formação de pessoas: “Onde aprendeu música e o que o motivou?”; 

“Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e continua a ter 

um papel importantíssimo na formação das pessoas? Se sim, de que forma?”; “A 

escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa formação?” A quinta e 

a sexta perguntas tinham como objectivo conhecer conjuntamente a interferência 

na formação e na influência que exerce sobre os ribatuenses: “Há quanto tempo é 

músico, ou durante quanto tempo foi músico na Banda Filarmónica de S. Mamede 

de Ribatua?”; “Esta Filarmónica tem influência na sua vida pessoal e profissional? 

Se sim de que forma?” Desta maneira, vamos seguidamente proceder à análise dos 

resultados obtidos nas suas minudências pela ordem das questões enumeradas 

precedentemente.  

 

 

 

 

                                                   
59

A segunda questão: “Onde aprendeu música e o que o motivou?” foi apenas dirigida a um 

universo de cinquenta e cinco (55) respondentes, isto é, aos actuais músicos, antigos músicos e 

maestros, uma vez que não podia fazer esta pergunta aos restantes inquiridos por nunca terem sido 

músicos ou maestros da Filarmónica.  



 

 

 

81 

4.1.1 - A importância da música na vida das pessoas 

 

A música é sem sombra de dúvida uma arte muito especial, pois assume 

uma importância ímpar na vida das pessoas, quer para aqueles que são 

compositores, quer para os que a executam, quer ainda para aqueles que a ouvem e 

que a apreciam. Por isso, resolvemos colocar uma questão nesse sentido, para 

ficarmos inteirados relativamente à influência que a música exerce nas suas vidas.  

 

Qual a importância que a música tem para si? 

 

Não tem 

importância. 

Não 

respondeu à 

pergunta. 

Não 

percebeu a 

pergunta. 

Tem 

importância. 

Tem muita 

importância. 

Total 

 

 

1 3 5 23 73 105 

Quadro n.º 5 – Distribuição das respostas dos inquiridos em relação ao que a música significa para 

eles. 

 

Nesta pergunta tivemos uma (1) pessoa que nos disse que a música não tem 

qualquer tipo de importância na sua vida. Três (3) dos inquiridos não responderam 

à pergunta. Não perceberam a pergunta cinco (5) dos respondentes, visto pensarem 

que a mesma se reportava à Banda Filarmónica, quando na verdade se reportava à 

música em geral. A música é importante na vida de vinte e três (23) indagados, 

dizendo basicamente que é um passatempo nas suas vidas. A esmagadora maioria 

dos respondentes, setenta e três pessoas (73) comungam da opinião de que a 

música é extremamente relevante nas suas vidas, umas porque para além de 

gostarem de música, fazem também dela a sua profissão, outros porque acham que 

de entre todas as artes, a música é a mais completa, mais universal e desperta 

sentimentos e emoções nas suas vidas «Manifestação artística criada pelo “Homem 

inspirado”, numa linguagem universal, inteligível e comunicativa entre todos os 

povos do planeta.» (Inquérito dirigentes 2011) 

 

A música, arte dos sons, representa para mim a forma de expressão mais 

sublime. Entre todas as artes, a música é a que possui maior capacidade de 

atingir o coração humano. Ela é também a arte que melhor traduz uma 

experiência de transcendência. Por isso a música faz parte do meu dia-a-dia. 
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Uso-a praticamente todos os dias, especialmente aliada à Palavra. (…) No final 

da apresentação em Beja da Cantata de Santo Agostinho, uma cantora de um 

dos 4 coros participantes veio ter comigo e disse-me: - Quero partilhar 

consigo o seguinte: eu andava bastante desorientada, longe de Deus, quando 

começámos a ensaiar esta cantata. Estes textos, assim revestidos com esta 

música que escreveu, fizeram-me pensar e tocaram o meu coração. Tudo isto 

me tem impressionado de tal maneira que eu mudei completamente! Já me fui 

confessar e hoje sou uma pessoa nova! Muito obrigado! Eu dei-lhe um abraço 

e disse-lhe: - Só por isto valeu a pena ter escrito esta Cantata! (Inquérito 

maestros 2011) 

 

 Verificámos assim, pelos resultados obtidos, que para a maioria das pessoas 

(96), a música é importante nas suas vidas, sendo que para setenta e três (73) 

pessoas a música tem mesmo uma importância muito grande.  

 

 

 

4.1.2 - As razões que levam as pessoas a ingressarem na 

Filarmónica 

 

 Com o objectivo de auscultarmos as opiniões das pessoas relativamente às 

razões e aos motivos que as levaram a encetar a aprendizagem das primeiras notas 

musicais e, portanto, sabermos a instituição onde isso aconteceu, colocámos uma 

questão a cinquenta e cinco pessoas (55) apenas, isto é, aos antigos e actuais 

músicos da colectividade e aos seus maestros, visto os restantes inquiridos nunca 

terem aprendido música “Onde aprendeu música e o que o motivou?” Para 

examinarmos esta questão decidimos dissecá-la e analisá-la em dois momentos 

distintos, com o intuito de melhor percebermos os resultados obtidos decompondo 

o quadro em dois, uma vez que a mesma se reporta a dois assuntos, ou seja, o 

primeiro “Onde aprendeu música” e o segundo “O que o motivou?”  
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Onde aprendeu música e o que o motivou? 

 

Onde aprendeu música?  O que o motivou? 

Outras 

instituições. 

Filarmónica de S. 

Mamede de 

Ribatua. 

Total A família, 

amigos e a 

música. 

Motivos 

diversos. 

Não 

respondeu. 

Total 

5 50 55 42 6 7 55 

Quadro n.º 6 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre onde aprenderam música e as razões 

que os levaram a fazê-lo. 

 

 O quadro n.º 6 revela-nos que apenas cinco pessoas (5) dos cinquenta e 

cinco (55) inquiridos não aprenderam música na Banda Filarmónica de S. Mamede 

de Ribatua e os restantes cinquenta (50), ou seja, a esmagadora maioria dos 

respondentes, começou a sua aprendizagem musical nesta instituição. Estes 

resultados são a prova evidente da relevância que a instituição tem tido na 

formação musical das pessoas. Relativamente aos motivos que levaram as pessoas 

a aprender música eles devem-se essencialmente ao gosto pela música, ou à 

influência da família ou de amigos, motivos esses que enquadramos no mesmo 

grupo por uma questão de facilitação da análise das respostas. Assim, por estas 

razões responderam quarenta e duas pessoas (42), sendo que por motivos diversos 

responderam seis pessoas (6) e não especificamos esses motivos porque eles são 

bastante díspares. Por último, temos sete (7) pessoas que não responderam à 

segunda parte da questão colocada, isto é, não responderam aos motivos que as 

levaram a aprender música. Assim, vamos deixar aqui algumas respostas dos 

inquiridos para melhor ilustrarmos aquilo que acabamos de analisar  

 

Aprendi música na Banda desde muito novo devido a ter já ligações familiares 

com a Banda através do meu pai, tanto como de outros membros da família. 

(Inquérito antigos músicos 2011) 

 

Os meus primeiros passos ao nível musical foram dados na Banda de S. 

Mamede de Ribatua, mas fui aprendendo ao longo da vida em diversas escolas, 

grupos musicais e actividades musicais nas quais colaborei e continuo a 

colaborar. O que me motivou penso terem sido as influências familiares. 

(Inquérito antigos músicos 2011) 
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Comecei a aprender música aos 10 anos, com o meu pai, Abílio Cartageno, 

participando nas aulas que ele dava aos “aprendizes” – uma pequena escola de 

teoria musical para as crianças e jovens que seriam os futuros músicos da 

Banda de S. Mamede de Ribatua. O meu pai fez este trabalho durante muitos 

anos, especialmente no Outono e Inverno. Eu comecei a aprender por 

curiosidade, já que estas aulas eram numa das salas de minha casa. Depois 

acabei por aprender também a tocar alguns instrumentos, tanto de bocal como 

de palheta. (Inquérito maestros 2011) 

 

 

 

4.1.3 – A Filarmónica e a formação 

 

 Ao longo de toda a sua história a Banda Filarmónica tem dado formação 

musical, nomeadamente aos ribatuenses, sendo a única forma destes aprenderem 

música, pois não existiam alternativas devido à interioridade desta região; só nos 

grandes centros é que havia essa possibilidade e só para as classes sociais mais 

abastadas «As bandas foram durante muitas décadas o único meio para se aprender 

música em Portugal fora dos centros urbanos e acessível a todas as classes sociais.» 

(Lourosa 2009). De alguns anos a esta parte, a aprendizagem musical tornou-se 

muito mais acessível e democratizada, sendo que a Escola de Música teve e tem um 

papel decisivo nessa formação. É óbvio que essa formação não tem o mesmo grau 

de exigência nem a mesma qualidade do ensino superior ou dos conservatórios, 

mas não deixa por isso de ser importante, pois muitos dos músicos que passaram 

por esta Banda são hoje profissionais de bandas militares ou de bandas civis, ou 

maestros de coros ou são professores de música, ou frequentam o conservatório ou 

o ensino superior, tudo isto devido ao facto de terem passado pela Escola de 

Música e pela Banda Filarmónica: 

 

As bandas filarmónicas têm desde o seu início, desempenhado um importante 

papel no ensino e na divulgação da música, tornando-a acessível a toda a 

população, o que permitiu que muitos dos músicos profissionais tivessem 

iniciado o seu contacto e aprendizagem da música nas bandas filarmónicas das 

suas localidades. Grande parte dos músicos que se apresentavam para ingressar 

na carreira de músicos militares vinha já com conhecimentos musicais das 

filarmónicas. (Russo 2007: 59) 
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 Nesse sentido colocámos várias questões, com o propósito de nos 

inteirarmos relativamente ao tipo de formação que a Banda ministra na construção 

da personalidade das pessoas, isto é, se essa formação se reporta apenas à 

construção da sua competência musical, ou se existem outras vertentes da 

personalidade que são também influenciadas. Assim, passamos de imediato a 

analisar a pergunta:  

 

Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e continua 

a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas? Se sim, de que 

forma? 

 

Acha que não ou 

não respondeu à 

pergunta. 

Tem 

dúvidas. 

Não 

percebeu a 

pergunta. 

Sim sem 

fundamentar. 

Acha que sim e 

fundamenta. 

Total 

2 1 1 10 91 105 

Quadro n.º 7 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre a importância na formação e como é 

exercida. 

 

No conjunto dos cento e cinco inquiridos (105), verificámos que apenas um 

(1) deles disse que a Filarmónica não tem importância na formação das pessoas «Já 

teve, actualmente acho que não, porque quase todos os músicos que ela possui 

andam nas escolas profissionais de música.» (Inquérito antigos músicos 2011) e um 

(1) outro não respondeu. Esta resposta contraria a realidade, visto que, com a 

excepção de um ou outro músico, que por acaso nem são naturais de S. Mamede de 

Ribatua, todos aqueles que são ribatuenses e que são músicos desta colectividade 

iniciaram a sua formação musical nesta Filarmónica e, esse facto foi um incentivo 

determinante para aprimorarem essa formação, como iremos demonstrar em 

momento oportuno deste trabalho. Feitas estas considerações, vamos continuar a 

nossa análise. Assim, apenas (1) dos respondentes diz ter dúvidas quanto ao papel 

que a Banda tem na formação das pessoas, mas de todo o modo acaba por dizer que 

algumas pessoas que aprenderam música na Filarmónica fizeram da música a sua 

forma de sustento «Não sei, talvez pelo menos é um bom início e há que aproveitar 

e já houve algumas pessoas que aproveitaram e fizeram da música a sua profissão.» 

Não percebeu a pergunta um (1) inquirido, visto que respondeu não àquilo que se 
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perguntava, mas sim que a Banda permaneça por muitos anos. Responderam 

afirmativamente, mas sem fundamentar a importância que a Banda tem na 

formação dez (10) pessoas, sendo que, as suas respostas foram dadas na base de um 

simples: “Sim” ou “Claro que sim”, ou ainda “Sem dúvida.” Por último, noventa e 

uma pessoas (91) fundamentaram as suas respostas e na sua essência essas 

fundamentações transmitem a ideia de que, para além da formação musical 

ministrada pela instituição, ela molda também personalidades, isto é, quem por lá 

passa desenvolve-se intelectualmente e aprende a relacionar-se de melhor forma 

com a sociedade em geral, visto que a responsabilidade, os valores morais e éticos 

são pedras basilares que se incutem a quem por ali passa. Concluímos assim, que 

esta instituição tem um papel decisivo na formação musical e também na formação 

pessoal de todos aqueles que fizeram ou fazem parte constitutiva desta instituição:  

 

De características acentuadamente portuguesas, impõem-se elas [as 

filarmónicas] como agradáveis e úteis colectividades onde a Assistência Social 

encontra amparo, a Educação fértil campo de acção, e o patriotismo e a 

solidariedade ambiente propício para uma grandiosa e consubstanciada 

construção de civilização e progresso. (...) E é esta a mais importante e útil 

acção – Humana e Educativa – prestada pelas Sociedades de Música Popular. 

(Freitas 1946:521).  

 

 Deixamos aqui apenas três exemplos das respostas dadas pelos inquiridos, 

que são bem elucidativas da importância que a Banda Filarmónica tem na formação 

das pessoas: 

 

(…) Sendo certo que hoje a cultura musical está muito mais democratizada que 

há 20 ou 30 anos atrás, a presença e acção de uma Banda de Música numa 

localidade é um factor determinante para a formação, a educação e o 

crescimento cultural das respectivas populações. Gerações e gerações de 

jovens passaram pela Escola de Música da Banda e, mesmo que a vida tenha 

levado alguns para outras paragens, levaram no coração o saber e a 

sensibilidade que a Banda lhes deu. É oportuno recordar uma plêiade de jovens 

e talentosos músicos nascidos em S. Mamede, que deram na Banda os 

primeiros passos e que depois puderam lançar-se em voos mais altos e brilham 

por esse país fora, em Lisboa, em Leiria, no Porto, etc. (Inquérito maestros 

2011) 
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Na minha perspectiva, o papel que tem tido e continua a ter esta instituição na 

formação das pessoas é muito grande, visto já terem saído daqui excelentes 

músicos, que hoje em dia estão realizados nas suas vidas pessoais e 

profissionais, eu posso ser um desses exemplos. Sou uma pessoa que tem um 

curso profissional de música; sou licenciado em Educação Musical estando 

actualmente a acabar o Mestrado também em Educação musical. A nível 

profissional sou Maestro da Banda Municipal de Alfândega da Fé e Director e 

professor da Escola de Música da Associação Musical de Alfândega da Fé. 

Portanto como eu existem mais exemplos destes pelo país fora. (Inquéritos 

dirigentes 2011)  

 

Sem contar com o passado recente, onde grande parte dos jovens tem tido a 

possibilidade de frequentar o ensino superior, em S. Mamede Ribatua, para 

além da Banda de música e do teatro, quase não existiam outras ocupações de 

índole cultural que permitissem uma formação complementar às suas vivências 

diárias. A Banda sempre teve e continua a desempenhar uma função muito 

relevante na formação das pessoas. Está mais do que provado que a música é 

uma actividade cultural que potencia a capacidade das pessoas abrindo-lhes 

novos horizontes e novas perspectivas sobre a forma como olhamos para o 

mundo que nos rodeia. (Inquérito povo 2011) 

 

 

 

4.1.4 - A Escola de Música da Filarmónica onde tudo começa 

 

 Podemos dizer que a Escola de Música sempre funcionou como uma escola 

de formação musical desde os primórdios da Filarmónica, não da forma organizada 

e formal como hoje acontece, mas de todo o modo foi sempre a partir desta que os 

ribatuenses que viriam ingressar nas fileiras desta Banda aprenderam as primeiras 

notas musicais, bem como os primeiros contactos com os instrumentos. Muitos dos 

músicos que pertenceram ou pertencem à Filarmónica iniciaram a sua 

aprendizagem musical nesta Escola e muitos dos que fizeram ou fazem parte 

integrante desta Filarmónica tornaram-se profissionais da música, devido à grande 

influência que esta exerceu sobre os mesmos.  

Os formadores desta Escola foram sempre músicos com muita experiência e 

bons executantes e bem capacitados para ministrarem essas aulas aos formandos, 
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dando-lhes os conhecimentos necessários e determinantes para poderem singrar na 

música.  

Presentemente a Escola de Música tem uma organização muito mais 

elaborada, contando com nove professores, alguns deles a frequentar o 

conservatório e outros a licenciatura em música. Estes formadores são todos 

músicos da Filarmónica e cada um deles ensina uma área específica para a qual 

está habilitado. Assim, Carlos Seixas é professor de clarinete; Hugo Pinto Leite 

ensina saxofone; Adriana Castanheira dá formação musical e oboé; André Marinho 

Gomes está à frente da orquestra Orff e ensina trompete; André Marinho adestra 

trompa; o ensino das percussões estão a cargo de Ricardo Frade, o trombone é da 

responsabilidade de Rui Carvalho; Rui Silva ministra tuba e bombardino e Valter 

Palma dirige a orquestra juvenil em acumulação com a regência da Filarmónica. As 

aulas realizam-se ao sábado e funcionam durante o dia inteiro. Ao fim de dois anos, 

sensivelmente, de frequência nesta escola, os alunos ingressam na Filarmónica. 

Neste momento são cerca de vinte alunos que a frequentam de forma gratuita e as 

suas idades vão desde os oito anos até aos vinte e sete. De referir que para além dos 

alunos naturais de S. Mamede de Ribatua há também alunos de outras localidades 

como Safres, Castedo, Granja, Alijó e Chã. A direcção da Banda Filarmónica tem 

feito uma aposta muito forte nesta escola no sentido de garantir a continuidade da 

Filarmónica, tal como vem acontecendo ao longo do tempo. 

Vamos agora de imediato analisar a questão que colocámos no nosso 

inquérito relativamente à contribuição que a Escola de Música desta Filarmónica 

tem dado para a formação de novos talentos. 

 

Acha que a escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa 

formação? 

 

Acha 

que 

não. 

Não 

respondeu. 

Não respondeu 

por não conhecer. 

Sim sem 

fundamentar. 

Sim e 

fundamenta. 

Total 

1 1 2 45 56 105 

Quadro n.º 8 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre a importância da Escola de Música 

na formação. 
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 Na análise que fizemos a esta pergunta constatámos que uma pessoa (1) 

acha que a Escola de Música não tem importância na formação das pessoas, 

dizendo basicamente que isso se deve ao facto de quase todos os músicos da Banda 

frequentarem escolas profissionais de música, respondendo da mesma forma que à 

pergunta anterior, a qual citámos aquando da análise dessa pergunta. Não 

respondeu a esta questão, apenas um inquirido (1) e dois (2) deles disseram-nos 

não terem conhecimento suficiente para poderem tomar uma posição em relação à 

questão colocada. Um número significativo de inquiridos, isto é, quarenta e cinco 

(45) disse-nos que a Escola de Música tem importância na formação de pessoas, 

mas não fundamentaram as suas respostas, respondendo com um simples: “Sim”, 

ou “Sem dúvida” ou ainda “Claro que sim.” Talvez este número considerável de 

respostas simples tenha acontecido porque muitos deles já o tinham feito na 

questão anterior, ou seja, fundamentaram as suas respostas noventa e uma (91) 

pessoas, como demonstram os resultados da análise da questão precedente, uma 

vez que ambas estão relacionadas, embora não sejam exactamente a mesma coisa. 

Para consolidarmos a análise desta questão, resta-nos dizer que cinquenta e seis 

(56) pessoas têm a opinião de que a Escola tem um papel preponderante na 

formação e aquilo que nos dizem fundamentalmente tem a ver com o facto de ser a 

partir desta Escola de Música que a aprendizagem musical tem o seu começo, ou 

que esta é a sustentação da Filarmónica, pois caso não existisse seria muito difícil 

conservar a Banda, ou ainda que é a partir desta que ingressam na Filarmónica, 

para ulteriormente seguirem carreiras profissionais. Assim, para reforçar aquilo que 

foi dito, vamos transcrever algumas dessas respostas:  

 

Tem tido e continua a ser fundamental na continuidade da Banda e formação 

de profissionais. (Inquérito músicos 2011) 

 

Sim. Como já referi, as pessoas procuram a Escola de Música para adquirir 

conhecimentos. No entanto, a grande maioria dos jovens que adquire o gosto 

pela música na Banda de S. Mamede, procuram também formação em outros 

locais especializados na área. (Inquérito povo 2011) 

 

A Escola de Música enquanto uma secção desta colectividade, sem fins 

lucrativos, promove a formação e a prática musical. Nessa medida a Escola de 
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Música é o pilar na formação e na aprendizagem musical dos seus alunos. 

(Inquérito músicos 2011) 

 

Sim, actualmente a escola de música está organizada de modo a permitir aos 

alunos uma aprendizagem pautada e com qualidade. Embora às vezes os 

recursos financeiros não sejam os melhores, a banda esforça-se para que a sua 

escola de música se assemelhe a um conservatório de música ou a uma escola 

profissional, tendo um professor para cada instrumento, formação musical, 

orquestra Orff, orquestra juvenil e em breve coro e música de câmara. 

(Inquérito maestros 2011)   

 

É evidente que sim. A formação é o segredo da qualidade. A formação e o 

trabalho que lhe está associado, claro. Uma Banda de Música, ou um Coro 

polifónico, não pode progredir sem uma boa formação de base dos seus 

elementos. Como diz a expressão popular, “não passa da cepa torta”. Como 

poderia uma Banda executar bem uma partitura sem um mínimo de 

conhecimentos da teoria musical e uma boa capacidade de leitura rítmica (os 

grupos de colcheias e semicolcheias, as tercinas, os pontos de aumentação, a 

divisão dos vários tipos de compassos, etc., etc.)? Eu direi que é necessária 

uma sólida formação de base e também a formação contínua possível. E esta 

depende em grande parte do trabalho do maestro ao longo dos ensaios…Que 

eu me lembre, a Banda de S. Mamede teve sempre uma Escola de Música. 

Melhor ou pior, mais rica ou mais pobre de conteúdos, sempre funcionou, pelo 

menos à base do velho solfejo “rezado” do Artur Fão. Segundo julgo saber, 

actualmente está muito bem organizada, até com a vertente de instrumental 

Orff. E isso é uma garantia de qualidade e de progresso contínuo, como disse 

atrás. (Inquérito maestros 2011)   

 

 Como é bem visível, quer por toda a fundamentação arrogada por nós, quer 

pelas citações que aqui transcrevemos dos diversos intervenientes, fica 

demonstrado que as bandas filarmónicas em geral, e esta em particular, têm uma 

relevância crucial na formação da personalidade do nosso povo, quer ao nível 

musical, quer a outros níveis, nomeadamente no que diz respeito aos valores éticos, 

morais e de socialização:  

 

Actualmente, cabe mais às bandas civis a tarefa de sociabilização, de 

transmissão dos valores cívicos, políticos e da aprendizagem de uma vida em 

colectivo. Para além do ensino da música, as filarmónicas continuam a 
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assegurar todas estas funções, na medida em que permanecem no meio das 

comunidades, vivendo para elas e em função delas. (Russo 2007: 61) 

 

 

 

4.1.5 - O tempo de permanência como músico na Banda 

Filarmónica  

 

 Colocámos uma pergunta no nosso inquérito para sabermos qual o tempo 

que, os músicos desta Filarmónica permaneceram ou permanecem nesta instituição 

e também saber a distribuição dessa permanência conforme os grupos indicados no 

quadro n.º 9. A questão foi feita apenas nos inquéritos relativos aos grupos (actuais 

e antigos músicos da Filarmónica), uma vez que não poderia ser colocada aos 

restantes grupos, por nunca terem sido músicos da colectividade. Assim, 

responderam cinquenta e duas (52) pessoas à questão.  

 

Há quanto tempo é músico, ou durante quanto tempo foi músico na Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

 

Inferior a 

cinco anos. 

De cinco 

até dez. 

Mais de dez 

até vinte. 

Mais de vinte 

até trinta. 

Superior a 

trinta. 

Total 

18 15 12 2 5 52 

Quadro n.º 9 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre o número de anos que permanecem 

na instituição. 

 

 Verificámos que no conjunto dos cinquenta e dois (52) inquiridos temos 

dezoito (18) pessoas que permaneceram ou permanecem há menos de cinco anos. 

Com permanência de cinco a dez anos, temos quinze (15) pessoas. Superior a dez e 

até vinte anos de estada na Banda obtivemos doze (12) pessoas. Com mais de vinte 

e até aos trinta anos, apenas duas (2). Por último, temos cinco (5) pessoas que 

pertenceram ou pertencem com mais de trinta anos dedicados a esta Banda. De 

referir que duas
60

 (2) pessoas estão a frequentar a Filarmónica há menos de ano e 
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com cinquenta e quatro anos de dedicação a esta colectividade, temos uma
61

 (1) 

pessoa, sendo o músico que há mais tempo permanece na Banda e também aquele 

que tem um maior número de anos dedicado a esta Filarmónica de todos os 

inquiridos que responderam a esta questão. Há igualmente um
62

 (1) inquirido que 

esteve nesta colectividade cinquenta (50) anos, o segundo que mais tempo ali 

permaneceu. 

 

 

 

4.1.6 - A Filarmónica e a influência na vida dos ribatuenses 

 

Ao longo da sua história a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 

tem exercido uma enorme influência nos ribatuenses em diversas áreas das suas 

vidas. Essas influências passam pelas suas vidas profissionais, sendo que, têm sido 

variadíssimas as pessoas que têm enveredado por carreiras profissionais ligadas à 

música, nomeadamente nas bandas militares, nas bandas filarmónicas civis e outros 

são professores de música: 

 

(…) alguns músicos que “devem” muito (…) à Banda, (…) aprenderam aqui 

as suas primeiras notas musicais e que não levaram a música só como 

entretenimento, mas essencialmente como profissão: o falecido José Marinho 

que era músico da Banda da P.S.P. do Porto; Manuel Lopes, músico da Banda 

da G.N.R. do Porto; Manuel Marinho que foi músico da Fanfarra da Cavalaria 

da G.N.R. e Hernâni Vieira na Fanfarra da P.S.P. (…) os exemplos dos 

Sargentos: João Beça, excelente músico na Banda do Exército (…); Manuel 

Celestino e Pedro Marinho na Banda da Força Aérea Portuguesa. (…) os 

Soldados: Hugo Pinto Leite e Pedro Coelho na Banda da Região Militar Norte. 

(…) elementos com Conservatório, bacharéis e licenciaturas em ensino de 

Educação Musical: Jorge Marinho, bacharel em Educação Musical do Ensino 

Básico e professor de Educação Musical no 2º ciclo do Ensino Básico; Luís 

Claudino, maestro de bandas filarmónicas e licenciado em Educação Musical 

do Ensino Básico; Mário Nascimento (…) autopropôs-se aos exames finais de 

Formação Musical (8º grau), de História da Música e de Composição, no 
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 Idem. 
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 Inquérito antigos músicos 2011.  
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Conservatório de Música do Porto, tendo obtido as classificações de 19, 16 e 

17, respectivamente. (…) ingressou na Licenciatura em Ensino de Música da 

Universidade de Aveiro (área específica de Teoria e Formação Musical), a 

qual concluiu com a média de 18 valores. (Marinho 2004: 86) 

 

O facto de a maior parte das famílias ribatuenses terem ou terem tido 

familiares na Filarmónica entra também no domínio das relações familiares. E 

sendo esta Filarmónica o orgulho desta terra e a mais alta representante cultural 

desta localidade, obviamente que necessariamente influi nas suas vidas, como já 

tivemos oportunidade de confirmar em diversas passagens do nosso trabalho, mas 

particularmente no ponto 3.1.3, quando aflorámos a pergunta relativa ao acidente 

de 1983. Nesse sentido, para esquadrinharmos aquilo que as pessoas pensam 

quanto a esta matéria, colocámos também no nosso inquérito duas perguntas com 

esses desígnios, sendo que, a primeira delas apenas foi colocada a quarenta e uma 

(41) pessoas, ou seja, no inquérito dirigido a pessoas que nunca tivessem integrado 

a Filarmónica como executantes. Por isso quisemos saber quais os seus estados de 

espírito quando ouvem a Filarmónica:  

 

Como é o seu estado de espírito quando ouve as actuações da Banda 

Filarmónica em festas, romarias, concertos, etc.…? 

 

Gosto. Lembra o 

passado. 

Depende. Emoção, alegria, orgulho, 

satisfação. 

Total 

1 1 1 38 41 

Quadro n.º 10 – Distribuição das respostas dos inquiridos relativos ao estado de espírito dos 

ribtuenses quando ouvem a Filarmónica. 

 

Assim, obtivemos uma (1) pessoa que simplesmente nos respondeu: 

“Gosto”, outra (1) diz-nos “Lembra-me o passado” e uma (1) ainda nos diz 

“Depende” sem acrescentar o que quer que seja. No que se refere às trinta e oito 

(38) pessoas restantes, elas dizem-nos basicamente que as enche de orgulho, 

satisfação, prazer, emoção, alegria e contentamento «Sobe-me o ego. Fico feliz ver 

tão bem representada a cultura de S. Mamede de Ribatua.» (Inquérito povo 2011); 

«Sinto-me feliz, extasiado e às vezes até as lágrimas me surgem nos olhos com a 
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emoção.» (Inquérito povo 2011); «Fico muito feliz e vaidosa, é a minha terra que 

ali está.» (Inquérito povo 2011) 

 

Esta Filarmónica tem influência na sua vida pessoal e profissional? Se sim de 

que forma? 

Não 

respondeu 

ou não 

percebeu a 

pergunta. 

 

 

Influência 

pessoal ou 

profissional 

não tem, mas 

não 

fundamenta. 

Influência 

pessoal ou 

profissional 

não tem e 

fundamenta. 

Influência 

pessoal ou 

profissional 

tem, mas não 

fundamenta. 

Influência 

pessoal ou 

profissional 

tem e 

fundamenta. 

Total 

1 31 8 2 63 105 

Quadro n.º 11 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre a influência que a Banda exercer. 

 

As respostas dos nossos inquiridos distribuíram-se da seguinte forma: Um 

(1) deles não respondeu à pergunta. Dizem não ter quaisquer influências nas suas 

vidas trinta e umas (31) pessoas, respondendo apenas com um simples “Não.” Com 

uma resposta fundamentada responderam oito (8) inquiridos dizendo que a Banda 

não tem quaisquer influências nas suas vidas, uns porque não pretendem seguir 

profissionalmente a área da música e, outros porque dizem não ser influenciados 

em nenhum sentido por esta Filarmónica. Depois temos duas (2) pessoas a 

responderem que tem influência, mas não fundamentam essa influência, apenas 

respondem com um “Sim.” Por último, a maioria dos respondentes, sessenta e três 

(63) asseveram-nos que a Filarmónica tem influência nas suas vidas, profissionais, 

pessoais ou ainda em ambas as situações. Das que fundamentam a influência 

exercida pela Filarmónica, vamos deixar aqui algumas das suas respostas para 

aclarar aquilo que afirmam, as quais do nosso ponto de vista são aquelas que o 

conseguem fazer de forma mais esclarecedora:  

 

Sim, a Banda teve influência na minha vida porque abriu-me horizontes ao 

nível da aprendizagem, do ensino, mas também das minhas ambições para o 

futuro que passaram por uma formação em direcção de orquestra. (Inquérito 

maestros 2011) 
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Essencialmente influencia a minha vida pessoal, pois para além da honra de ter 

nascido numa freguesia com grande expressão cultural, não só na área musical, 

mas também das artes plásticas e no teatro, é sempre com grande prazer que 

me desloco para a ouvir tocar, quer em concertos, quer mesmo nos ensaios. Há 

medida que o tempo vai passando, cada vez mais aprecio este tipo de música. 

(Inquérito povo 2011) 

 

Pessoal muito profundamente. É indescritível o sentimento que temos quando 

por exemplo assistimos aos concertos no Auditório em Alijó com a sala 

repleta. Aliás é das únicas instituições que consegue encher esse espaço. A 

cultura é uma forma de diversão, um alimento para a alma. Muitas vezes 

quando trabalho utilizo o CD que tenho como música de fundo para aliviar o 

stress. (Inquérito povo 2011) 

 

Claro que sim, como já disse foi nela que eu dei os primeiros passos na 

música. Ao nível pessoal, está mais do que provado que a música “transforma 

as pessoas”, o músico tem que ser obrigatoriamente uma pessoa diferente, 

mais sensível, mais atento, mais concentrado. A nível profissional, já passei 

por varias formações, orquestras, coros, mas ainda hoje continuo a tocar nas 

Bandas Filarmónicas onde tenho grandes amigos. (Inquérito antigos músicos 

2011) 

 

A Filarmónica foi determinante para o facto de eu hoje ser um profissional da 

música, pois não teria tido qualquer hipótese de estudar num conservatório, 

dado que não existia nenhum nas proximidades. (Inquérito antigos músicos 

2011) 

 

Todo o meu percurso de vida foi influenciado pela música. Músico 

profissional na Banda da Força Aérea. Mais tarde na Suíça através da música 

consegui um melhor lugar no trabalho que de outra forma me seria impossível. 

Também foi a música que me proporcionou conhecer pessoas e lugares que 

ainda hoje recordo e guardo nas minhas memórias e jamais esquecerei. 

(Inquérito antigos músicos 2011) 

 

 Fica assim demonstrado, quer pelos resultados obtidos nesta questão, quer 

pelas transcrições das respostas dadas pelos nossos respondentes e que aqui 

deixámos, ou ainda por tudo aquilo que já foi referido em diversas passagens do 

nosso trabalho, que a Banda Filarmónica exerce uma enorme influência sobre a 

vida dos ribatuenses. 
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4.1.7 – A Banda Filarmónica e a sua ligação às famílias ribatuenses  

 

 Quando decidimos realizar este trabalho já tínhamos alguma noção de que 

existe uma forte ligação entre a Filarmónica e a população, mas no entanto 

resolvemos questionar os nossos inquiridos no sentido de auscultarmos as suas 

opiniões relativamente à ligação específica que existe entre as famílias ribatuenses 

e a Banda. Assim, perguntámos-lhes se tinham algum familiar relacionado com 

esta colectividade, para de algum modo podermos fazer uma analogia com a 

influência que esta exerce sobre os ribatuenses e se se pode de alguma forma 

relacioná-la como sendo parte constitutiva da identidade dos ribatuenses. Os 

resultados são absolutamente espantosos, isto é, dos cento e cinco (105) 

respondentes, apenas onze (11) pessoas nunca tiveram nenhum familiar ligado à 

Filarmónica. A esmagadora maioria, ou seja noventa e quatro (94) pessoas tiveram 

ou têm familiares ligados a esta instituição. De salientar que das (11) pessoas que 

nunca tiveram algum familiar ligado à filarmónica, alguns deles não são naturais de 

S. Mamede de Ribatua e, portanto, é perfeitamente natural que jamais tivessem 

familiares conectados com esta instituição.   

 

Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica?  

 

Sem familiares na 

Filarmónica. 

 

Familiares ligados 

à Banda. 

Total 

11 94 105 

Quadro n.º 12 – Distribuição das respostas dos inquiridos da ligação das famílias à Filarmónica. 

 

Como podemos constatar pelos resultados do quadro n.º 12 há de facto uma 

forte ligação que é recíproca, entre a Filarmónica e as famílias ribatuenses. Por 

isso, atrevemo-nos desde já a afirmar que a Banda Filarmónica faz parte da 

identidade dos ribatuenses, como já tivemos a ocasião de mostrar pelas respostas 

dadas pelos inquiridos e que aqui citámos em várias passagens deste trabalho e, que 

reforçaremos sempre que julguemos oportuno fazê-lo.  
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4.1.8 – A Filarmónica como forma de coesão social e de identidade 

 

Devido ao facto de conhecermos bem a realidade que envolve a Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, isto é, a sua contribuição decisiva para o 

enriquecimento cultural e também social de toda a população, resolvemos colher 

junto dos nossos inquiridos os seus pontos de vista, para podermos sustentar esta 

nossa constatação no que concerne a este assunto. Assim, integrámos no nosso 

inquérito uma interrogação directamente atinente à problemática da socialização 

com o intuito de podermos compreender e de certa forma corroborar e reforçar a 

nossa percepção no que a esta questão diz respeito.  

As Bandas Filarmónicas sempre tiveram e continuam a ter um interesse 

acrescido junto das populações e, a Filarmónica de S. Mamede de Ribatua sendo 

uma delas não foge à regra «(…) as filarmónicas adquirem um destacado estatuto 

em termos locais, proporcionando às comunidades novas dinâmicas 

socioculturais.» (Russo 2007: 131) 

 

Acha que a Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-

relacional dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

 

Tem 

um 

papel 

relativo. 

 

Não 

percebeu a 

pergunta. 

Não sabe 

ou não 

responde. 

Tem um papel 

importante mas 

não fundamenta. 

Tem um papel 

importante e 

fundamenta. 

Total 

1 2 4 47 51 105 

Quadro n.º 13 – Distribuição das respostas dos inquiridos relativos à socialização que a Filarmónica 

provoca nas pessoas. 

 

 Escalpelizando esta questão verificámos que uma pessoa (1) respondeu 

dizendo-nos que o papel socializador da Banda é: “Relativo”, não explicando mais 

do que isto. Depois, temos duas (2) que nos dão uma resposta completamente 

diferente em relação ao que se perguntava. Quatro (4) dizem-nos não terem 

conhecimentos para responder ou simplesmente não respondem à questão. 

Relativamente aos inquiridos que dizem ter um papel importante na socialização, 

temos noventa e oito (98) pessoas a responderem-nos que de facto a Banda tem um 
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papel relevante. De referir que destes, quarenta e sete pessoas (47) dão uma 

resposta simplista e que é traduzida basicamente por “Sim; Claro” ou “Sem 

dúvida”; quanto aos restantes cinquenta e um (51), as suas respostas assentaram na 

fundamentação e curiosamente algumas delas são bastante interessantes, das quais 

vamos dar conta transcrevendo algumas para ter a noção da preponderância que a 

Filarmónica tem na sociabilização dos seus componentes e da população em geral: 

 

Sobre o papel do lazer, claro que sim: quem toca diverte-se, alegra-se e alegra 

os outros; é feliz e faz felizes as pessoas à sua volta. Isso também é claro sobre 

a socialização: acontece com qualquer grupo e a Banda não é excepção. Tocar 

ou cantar em conjunto ensina-nos a estar com os outros, a trabalhar para o bem 

de todos, a criar laços de solidariedade. Este espírito ultrapassa as fronteiras da 

nossa aldeia. Em Trás-os-Montes e Alto Douro e mesmo na margem Sul do 

Douro todos conhecem a Banda de S. Mamede e o seu papel na cultura e na 

dinamização das festas populares e religiosas. (Inquérito maestros 2011)   

 

Sem dúvida, a Banda também é uma escola para a vida, a gente quando está a 

tocar para fazê-lo com qualidade temos que obedecer a alguns parâmetros 

onde se enquadram o respeito, a tolerância, o espírito de sacrifício, o saber 

acatar ordens, o sentido de responsabilidade, o saber estar em grupo e a 

trabalhar em grupo cooperando uns com os outros, entre outras. Eu costumo 

dizer que por muitas vezes na música os mais novos têm que ter uma 

maturidade muito maior do que a idade lhes oferece. (Inquérito maestros 2011)   

 

Quanto aos executantes, parece-me fatal que quem frequenta a escola de 

música de Ribatua, fica com a personalidade moldada para melhor. Perdem o 

interesse pelas futilidades e ócios próprios da juventude e sociedade actual e 

“distraem-se” nos meandros do prazer da música que também lhes permite 

visitar e conhecer outras populações, daí advindo mais cultura, mais saber, 

mais socialização. (Inquérito povo 2011) 

 

Para quem observa por fora, é fantástica a relação que existe entre os 

executantes, a forma como eles se relacionam chega mesmo a fazer alguma 

inveja. Pelo que a sua importância no lazer e na socialização dos executantes é 

elevada. Por sua vez, a população local é praticamente dependente da Banda 

para os seus momentos de lazer, eu já vivi momentos em que a Banda não 

contribuiu para animar o Carnaval, e outros momentos festivos da nossa 

freguesia e pura e simplesmente eles deixaram de ser vividos. (…). (Inquérito 

povo 2011) 
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Se tem, para os músicos que andam lá, a vida deles sem a Banda não seria a 

mesma. São as amizades que se fazem, o convívio vivido por todos. 

Principalmente na actualidade tem esse papel, os que andam na Banda porque 

gostam mesmo daquilo, têm uma relação de amizade excepcional entre eles. E 

depois, como também andam na Banda miúdos de outras aldeias, há uns laços 

entre eles que se não fosse a Banda não existiam. (Inquérito antigos músicos 

2011) 

 

Com toda a certeza, posso dizer que a Banda contribui enormemente para o 

lazer e para a socialização, quer dos próprios músicos, quer da população. Há 

um relacionamento muito estreito entre os componentes da Banda e isso é 

perfeitamente visível quando há ensaios vêem-se muito unidos no bar da 

Banda e nota-se uma grande afectividade entre todos. Por outro lado contribui 

para o divertimento da população pelas actuações que já referi nas perguntas 

anteriores. (Inquérito povo 2011) 

 

 Averiguámos, assim, que quer pelo número de pessoas (98) que respondeu 

afirmativamente, quer pelas respostas que aqui ficaram transcritas, é inquestionável 

a importância que a Banda tem para o bom relacionamento e socialização, quer 

para os seus componentes, quer para a população ribatuense. Nós somos também 

testemunhas por observação directa de que este é um facto inquestionável. Quem 

conhece S. Mamede de Ribatua sabe perfeitamente que no Bar da Banda, ou no 

local de ensaios, é bem visível essa relação que os elementos da Filarmónica têm 

entre si, bem como destes com a população que assiste aos ensaios. Há um 

convívio salutar entre todos. Depois, na rua onde ficam localizados os espaços 

referidos, o número de automóveis ali estacionados aumenta drasticamente e isso é 

um sinal evidente de que muitos dos músicos que fazem parte desta colectividade, 

embora sendo naturais de S. Mamede de Ribatua, não se encontram nesta durante a 

semana, mas ali regressam todos os fim-de-semana para poderem participar nos 

ensaios da Filarmónica que se desenrolam às sextas-feiras à noite e aos sábados de 

tarde e à noite. Por outro lado, aquando da participação da Filarmónica nas festas 

populares, como o Carnaval ou a romaria anual, por exemplo, verifica-se uma 

enorme adesão por parte do povo ribatuense, que dança ao som da sua música, ou 

então a acompanha pelas ruas fora, dependendo das situações «As associações 

filarmónicas podem ter hoje outros patamares culturais, sociais ou mesmo 
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políticos, mas continuam a desempenhar um lugar imprescindível dentro das 

comunidades onde desenvolvem o seu trabalho.» (Russo 2007: 61) 

 A Banda Filarmónica é inequivocamente um factor de coesão social, de 

cultura e de identidade do povo ribatuense, visto que como nos diz Pedro de Freitas 

Branco, a banda desempenha um papel muito importante no que diz respeito à sua 

utilidade popular, pois ela constitui um costume musical, uma cultura e uma 

identidade que se estende pelos grupos sociais populares:  

 

 A banda desempenha uma função popular, na medida em que é protagonizada 

pelo povo, e é ao mesmo tempo uma instituição portadora de uma prática 

musical, de uma cultura e de uma identidade que pode difundir-se pelos grupos 

sociais, não eruditos. (Freitas 1946:29). 
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CAP 5 – A EMBAIXADORA CULTURAL DA REGIÃO 

 

 

 

5.1 - A actividade cultural da Filarmónica ao longo do ano 

 

A Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem uma actividade cultural 

muito intensa ao longo do ano, por via das participações que realiza em diferentes 

festas de cariz popular e religioso. Assim, fazem parte da sua lista de actuações 

usuais ao longo do ano: Concerto de Ano Novo na Igreja Matriz de S. Mamede de 

Ribatua, participação na festa pagã que é o Carnaval, sendo que nos dias principais 

deste evento se junta um punhado de elementos da Filarmónica para efectuarem 

arruadas pela localidade, cujo objectivo é o de reunir em seu torno quer as pessoas 

em geral, quer os Entrudos que percorrem as ruas da localidade durante toda a tarde 

dançando ao som da Banda até ao anoitecer. Na sexta-feira de Páscoa participa 

sempre na procissão do enterro de Jesus Cristo e no Domingo presenteia os 

habitantes do concelho de Alijó, com um concerto de Páscoa que se realiza no 

Auditório Municipal. Temos assistido a este concerto e encontrámos o Auditório 

sempre esgotado. Têm sido concertos memoráveis notando-se em todos aqueles 

que assistem o clima de satisfação e de orgulho, por terem uma Banda Filarmónica 

com uma história peculiar e também por ter um grau de execução musical muito 

acima da média.  

No primeiro fim-de-semana de Maio realiza-se a Feira da Laranja de S. 

Mamede de Ribatua para promover este citrino muito característico desta 

localidade e a Filarmónica actua sempre neste evento. De salientar que, a própria 

Filarmónica já o realizou e, que portanto, estiveram em tempos a seu cargo todas as 

responsabilidades inerentes à produção deste acontecimento. Participa também na 

procissão do Corpo de Deus, na Festa do Santo Mamede, que se realiza a 17 de 

Agosto. Nessa semana, já de alguns anos a esta parte, tem promovido e realizado 

uma semana cultural, na qual participam diversos grupos musicais de diferentes 

géneros musicais, facto a que aludimos anteriormente. Nessa semana cultural todas 

as noites na esplanada do café da Banda Filarmónica são frequentadas por centenas 
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de pessoas para assistirem aos concertos deste evento. Também somos testemunhas 

por observação presencial da emoção e dos sentimentos de alegria e de satisfação 

vividos pelas pessoas que ali assistem a esses concertos.  

Em todo o concelho de Alijó mais nenhuma associação cultural é 

responsável por semanas culturais como as que a Filarmónica realiza. No primeiro 

fim-de-semana de Setembro, altura em que se realiza a festa anual de S. Mamede 

de Ribatua, a Filarmónica tem um conjunto de actuações bastante díspares e 

preenchidas, que passam pelas arruadas pela localidade, os vários concertos e as 

participações nas diferentes procissões. Participa também na festa dos fiéis 

defuntos em 1 de Novembro e dá um concerto na Igreja Matriz no dia 8 de 

Dezembro, altura em que comemora mais um aniversário, sendo que, por esta data, 

há sempre a participação de grupos musicais convidados pela Filarmónica, para ali 

actuarem a propósito de mais um dia de anos. Por último, e para encerrar o ano em 

grande, efectua um concerto de Natal no Auditório de Alijó, culminando de forma 

grandiosa a sua actividade cultural no decorrer do ano.  

Paralelamente aos eventos culturais em que habitualmente participa ao 

longo do ano, tem também a actuação nas festas religiosas das diferentes 

localidades da região para as quais é convidada. Costuma igualmente cooperar nas 

diversas visitas que figuras políticas destacadas fazem ao concelho de Alijó, como 

sejam, Primeiro-Ministro, ou Ministros e Secretários de Estado, ou ainda o 

Governador Civil ou o Presidente da República.  

Como pudemos constatar pela actividade cultural realizada ao longo do ano, 

que aqui destacámos, chegamos facilmente à conclusão de que esta Filarmónica é 

de facto uma colectividade muito rica e próspera no que concerne à participação, 

promoção e dinamização da cultura local e regional, sendo considerada, como 

iremos demonstrar mais adiante, como a “Embaixadora” da localidade e da região.  

Para percebermos o importante papel que esta instituição tem na cultura 

local e regional, colocámos cinco questões pertinentes a esse propósito aos nossos 

inquiridos, para alicerçarmos a nossa visão relativamente a esta matéria, que vai de 

encontro àquilo que nos dizem os respondentes, isto é, a Filarmónica tem 

efectivamente um papel central na actividade cultural da localidade e da região 

como iremos comprovar pelas respostas dadas. 
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5.2 – A Filarmónica como elemento da identidade cultural 

dos ribatuenses 

 

Para esquadrinharmos e, portanto, percebermos o pensamento dos nossos 

inquiridos relativamente aos sentimentos que nutrem pela Filarmónica, colocámos 

uma questão interpelando-os no sentido de auscultarmos aquilo que ela significava 

nas suas vidas. Tínhamos já uma ideia formada atinente a esta problemática, isto é, 

a Banda Filarmónica como sendo a mais alta representante do património cultural 

da localidade, do concelho e da região, por via do seu contributo em diversos 

domínios, nomeadamente no da formação e da cultura.  

Assim, aquilo que perscrutámos foi de facto que a Filarmónica é também a 

“Embaixadora” da localidade e da região. Na decorrência da sua história e 

longevidade, provectas, tem mantido a sua tradição cultural e o seu papel na 

formação e socialização dos ribatuenses. Os sentimentos que desencadeia no povo 

ribatuense são os de orgulho, carinho, vaidade e respeito.  

 Feitas estas considerações de carácter geral relativamente a esta 

problemática, vamos de imediato proceder à análise circunstanciada das respostas.  

 

O que representa para si a Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

 

Resposta 

diversificada. 

Cultura, orgulho, identidade, socialização, é o símbolo 

da localidade, formação, tradição. 

Total 

22 83 105 

Quadro n.º 14 – Distribuição das respostas dos inquiridos concernentes à pergunta sobre 

o que significa a Filarmónica. 

 

 Assim, obtivemos os seguintes resultados que passamos a enunciar. Dos 

105 respondentes, vinte e dois (22) deram-nos respostas muito diversas e que são 

na sua essência respostas simples como por exemplo: “Muito bom”, ou “Gosto 

muito de os ouvir”, “Tudo”, “Trabalho para obter os melhores resultados”, “Grupo 

de pessoas que gosta tocar música.” Portanto, a partir destas respostas, embora se 

possa inferir que os nossos respondentes tenham admiração e respeito pela 

Filarmónica, pouco mais do que isso se poderá concluir. Relativamente aos 

restantes inquiridos, eles são oitenta e três (83) e aqui sim, podemos deduzir aquilo 
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que a Filarmónica representa para os ribatuenses. O que nos dizem basicamente 

com respostas perfeitamente baseadas e fundamentadas nas suas convicções e nos 

factos que fazem parte da história da Filarmónica e, portanto, da sua actividade, vai 

de encontro àquilo que efectivamente a Filarmónica representa para os ribatuenses, 

ou seja, referenciam que a Filarmónica é a grande “Embaixadora” cultural dos 

ribatuenses, do concelho de Alijó, da região e até de Portugal, em virtude de já ter 

realizado várias internacionalizações, como já tivemos oportunidade de referir. As 

considerações não se ficam por aqui e aquilo que nos dizem é que a Filarmónica é 

também uma grande escola de formação de músicos devido aos vários exemplos de 

profissionais que seguiram esta via, todos eles naturais de S. Mamede de Ribatua, 

que deram os primeiros passos na aprendizagem musical precisamente nesta 

Filarmónica, sendo que, por esta razão, a mesma os impulsionou para voos mais 

altos. Depois, dizem-nos também que nutrem muito carinho e orgulho por esta 

instituição e que sendo a mais alta dignitária da cultura local e da região, ela é 

também a sua identidade. 

 Feita a abordagem de carácter genérico no que concerne ao que nos 

disseram os nossos respondentes relativamente àquilo que a Filarmónica representa 

nas suas vidas, vamos agora proceder à transcrição de alguns depoimentos que são 

bem elucidativos daquilo que aqui deixámos descrito:  

 
Pessoalmente, naquilo que sou no campo da música, sinto-me verdadeiramente 

um filho de S. Mamede de Ribatua, um filho da nossa terra. E isto porque S. 

Mamede goza do privilégio de ter uma grande Banda de Música. Acredito que 

se o meu pai não tivesse sido músico da Banda de S. Mamede a minha vida 

teria levado outro rumo. Hoje sou um padre da Igreja católica que exerce o seu 

ministério especialmente através da música. Sem a determinante influência do 

meu pai e da Banda no período da minha infância é quase certo que eu hoje 

seria padre de outra maneira. (Inquérito maestros 2011)   

 

Para mim a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua assume uma larga 

importância tanto no plano cultural como no plano social. Já com 211 anos 

esta continua a promover a boa música que se faz na região, sendo assim um 

grande símbolo cultural que leva o nome de S. Mamede a todo o Portugal e 

estrangeiro. Também é importante realçar a formação musical que a Banda 

Filarmónica oferece a todos os seus alunos de forma gratuita onde alguns dos 

seus alunos hoje têm uma vida profissional direccionada na música graças às 

suas passagens pela Banda. (Inquérito maestros 2011)  
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A Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua é um símbolo vivo da 

freguesia e da região transmontana e duriense. Tem aguentado várias gerações, 

mantendo sempre uma qualidade apreciável e nos tempos mais recentes 

conseguiu mesmo obter um estatuto e uma visibilidade que a está a tornar 

numa referência para toda a juventude. De salientar a qualidade técnica dos 

actuais músicos, grande parte com formação superior nesta área. (Inquérito 

povo 2011) 

 

Um orgulho, um exemplo de trabalho em equipa, um símbolo maior da Nossa 

Terra e da Nossa Região, uma instituição educativa onde a juventude cultiva 

valores como a amizade e a solidariedade tão importantes para prevenir 

comportamentos desviantes. (Inquérito povo 2011) 

 

 

 

5.2.1 – A Filarmónica como símbolo dos ribatuenses 

 

Para reforçar a ideia anterior relativamente àquilo que a Filarmónica 

representa para os ribatuenses e para a região e para ver se em termos gerais os 

nossos respondentes corroboravam aquilo que nos haviam dito, epigrafamos 

também uma pergunta no sentido de percebermos se a Filarmónica era vista ou 

não, como um símbolo para os inquiridos. As respostas não foram muito diversas 

daquilo que já nos tinham dito na questão precedente, ou seja, a Filarmónica é de 

facto um símbolo, tem uma história muito longa e muito rica, é um factor de união 

e de sociabilização dos ribatuenses, até porque as pessoas deslocam-se 

assiduamente para ver as suas actuações e é ainda uma instituição de formação e de 

cultura. Representa a localidade, o concelho de Alijó aonde quer que se desloque e 

representa também o país além-fronteiras. 

Feitas estas considerações, passemos de imediato ao estudo dos resultados 

obtidos nesta nossa investigação, que em tudo são semelhantes aos obtidos na 

questão anterior.  
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Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e até 

da região? Porquê? 

 

Não 

responde. 

Resposta 

diferente 

Acha que sim mas não 

fundamenta. 

Acha que sim e 

fundamenta. 

Total 

1 1 5 98 105 

Quadro n.º15 – Distribuição das respostas dos inquiridos em relação ao 

símbolo que é a Filarmónica. 

 

Nesse sentido, obtivemos uma pessoa (1) que não respondeu. Uma (1) outra 

dá-nos uma resposta diferente daquilo que se pretendia com a questão. Cinco (5) 

delas dizem-nos ser um símbolo, mas não fundamentam as suas respostas, apenas 

nos dizem de forma lacónica: “Sim” ou “Claro” ou ainda “Sim. Claro”, não 

adiantado mais do que isto. Relativamente a todos aqueles que alicerçaram as suas 

respostas, elas consistem basicamente naquilo que já enunciámos aquando da 

introdução desta questão. Para corroborar e fundamentar aquilo que dissemos 

anteriormente, vamos transcrever algumas delas que, como sempre, aquilatamos 

serem as mais representativas: 

 

Todo o seu historial fala por si. Divulgação da música, na formação de 

pessoas. Pelo conhecimento que tenho do concelho de Alijó enquanto 

Presidente da Freguesia, atrevo-me a dizer que aquilo que nos faz diferentes de 

todos os outros do Concelho é a música. Alguém e muito bem disse e 

escreveu: “S. Mamede de Ribatua – Capital da cultura.” (Inquérito antigos 

músicos 2011) 

 

É assumidamente um símbolo, porque a Filarmónica representa S. Mamede de 

Ribatua e o Concelho de Alijó em todos os lugares aonde se desloca. Por outro 

lado não existe associação cultural tão antiga e com um legado cultural tão 

grande e tão importante como a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua. 

(Inquérito povo 2011) 

 

Sim, a Banda é uma referência cultural para todos, quando se fala de S. 

Mamede é muito difícil não se pensar na sua Banda. Eu próprio, quando digo a 

alguém que sou natural se S. Mamede de Ribatua, dizem logo, “ a terra da 

Banda!”. Ela é um símbolo para toda a região pelo papel que representa, pela 

sua longevidade e pela qualidade do seu trabalho. (Inquérito antigos músicos 

2011) 
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5.3 – A Filarmónica e sua participação nas festas populares 

 

 A Banda Filarmónica assume um papel fundamental na participação nas 

festas populares que se realizam ao longo do ano. Ela é a principal dinamizadora 

destes eventos por via de razões várias que têm a ver com a capacidade que esta 

colectividade tem em impulsionar as pessoas para a participação em tais eventos. 

Desta forma, a Filarmónica tem mantido a tradição popular local ao não deixar 

morrer aquilo que de mais importante há no que concerne ao património cultural 

desta aldeia. A Banda local, ao participar nestas festividades e, portanto, ao manter 

viva e bem acesa a chama das tradições, dos usos e costumes, proporciona aos 

ribatuenses um conjunto de emoções e de sentimentos, os quais passam pelo 

prazer, pela alegria, pela satisfação, pelo orgulho, entre outros. As pessoas 

inquiridas dizem-nos que se por quaisquer eventualidades a Filarmónica não 

participasse nestas festividades, elas não seriam a mesma coisa, sendo que algumas 

delas referem que estas tradições se extinguiriam. Por isso, afirmam-nos que a 

Filarmónica é imprescindível na realização destas tradições e que, por via disso, 

estas são indissociáveis das mesmas. 

 Depois destas considerações preliminares, vamos pois passar à 

demonstração daquilo que acabámos de arrogar, com os resultados que 

apresentamos no quadro consolidados com transcrições dos nossos respondentes ao 

inquérito:   

 

Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. Mamede 

de Ribatua, como sejam o Carnaval, santos populares, passagem de ano ou na 

festa anual? 

 

Não 

respondeu. 

Resposta 

diferente. 

Tem importância 

mas não 

fundamentam. 

Já foi mais 

importante. 

Tem 

importância 

fundamental. 

Total 

4 2 2 7 90 105 

Quadro n.º16 – Distribuição das respostas dos inquiridos sobre o papel da Filarmónica nas festas 

populares. 

 

  Conforme nos revela o quadro n.º16, constatámos que quatro (4) pessoas 

não responderam à pergunta. Deram uma resposta diferente relativamente ao que se 
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perguntava dois (2) inquiridos, dizendo-nos que «É um maneira diferente de 

mostrar ao povo o que é a Banda» (Inquérito músicos 2011), ou «É uma maneira de 

as pessoas reconhecerem a Banda.» (Inquérito músicos 2011). Temos também dois 

(2) respondentes a opinarem que a Banda tem importância, mas não fundamentam 

as suas respostas, apenas nos dizendo «Tem muita importância.» (Inquérito povo 

2011). Depois, sete (7) dos inquiridos dizem-nos que tem importância, mas que 

essa importância tem vindo a decrescer, embora nos digam que, por exemplo, no 

Carnaval ou na festa anual da localidade, essa importância se mantenha ao mesmo 

nível de sempre «Já foi muito importante. Agora já não há o convívio antigo, mas 

no Carnaval ainda fazem o pessoal animar.» (Inquérito antigos músicos 2011), ou 

«A participação da Banda nas festas populares não é a mesma que em outros 

tempos, os conjuntos dominam todas essas festas. Na festa anual a importância é 

quase igual ao longo dos anos.» (Inquérito maestros 2011). Por último, temos a 

esmagadora maioria dos inquiridos (90) a dizerem-nos que a Filarmónica tem uma 

importância crucial nestas festividades populares:  

 

O brilho das nossas festas populares sem a Banda de Música não seria igual. 

Duvido mesmo que algumas delas se realizassem sem a presença da Banda de 

Música. (Inquérito antigos músicos 2011) 

 

Na aldeia, não se sentiria a festa nessas ocasiões sem a presença da 

Filarmónica. E algumas actuações são completamente informais, mas são já 

uma tradição. Por exemplo, no Carnaval, toda a população está à espera do 

grupo de músicos da Filarmónica para iniciar o desfile. As procissões, os 

concertos, as arruadas, os peditórios, as celebrações litúrgicas mais 

importantes, os arraiais, sempre têm a Filarmónica como parte fundamental. 

(Inquérito antigos músicos 2011) 

 

A Banda, dentro das suas possibilidades, sempre colaborou na animação e por 

vezes, na organização das festas da freguesia. Penso que a população de S. 

Mamede nem sequer imagina estas festas sem a Banda e as suas famosas 

arruadas pela aldeia com o povo atrás de si. (Inquérito antigos músicos 2011) 
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5.4 – A Filarmónica como representante da cultura local e regional 

 

 A Filarmónica é de facto a instituição cultural mais antiga não só de S. 

Mamede de Ribatua como do concelho de Alijó. Esta instituição tem uma 

actividade muito rica no que à cultura diz respeito, como já tivemos oportunidade 

de enunciar em diversas passagens deste trabalho. Para percebermos qual a 

dimensão que a colectividade tem na cultura local e regional colocámos no 

inquérito de suporte a este trabalho uma pergunta que tinha como intuito perceber 

essa dimensão. Deste modo, a sua importância passa pela sua longevidade 

histórica, pela formação na área da música, formando profissionais, ou pelo menos 

arrepiando-lhes caminho para que isso aconteça. Depois é ponto assente que tem 

envidado todos os esforços ao longo dos anos, para que a divulgação, dinamização 

e preservação dos usos e costumes e, portanto, das tradições inerentes ao 

património cultural sejam uma realidade:  

 

(…) as bandas podem tornar-se objectos de estudo de grande riqueza, na 

medida em que envolvem vários aspectos e múltiplos campos de abordagem e 

transportam consigo um conjunto de características que são reveladoras de um 

determinado contexto, ou seja, que adquirem, assumem e transmitem um 

determinado património sócio-cultural. (Russo 2007: 6) 

 

 Assim, vamos de imediato proceder ao exame da questão colocada aos 

nossos inquiridos respeitante a esta matéria. 

 

Qual a importância que a instituição tem na cultura local e regional? 

 

Não 

respondeu. 

Resposta 

diferente. 

Tem 

importância 

apenas local. 

Tem 

importância mas 

não 

fundamentam. 

Tem 

importância 

fundamental. 

Total 

4 1 1 14 85 105 

Quadro n.º17 – Distribuição das respostas dos inquiridos no que diz respeito à importância da 

Filarmónica na cultura local e regional. 

 

 Realizada a análise a esta questão, colhemos os resultados seguintes: Quatro 

pessoas (4) não responderam à questão. Uma (1) deu-nos uma resposta diferente 
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daquilo que se pretendia com a pergunta, isto é, respondeu-nos «Permite o turismo 

rural.» (Inquérito povo 2011). Uma (1) outra pessoa, disse-nos que a Filarmónica 

tem importância cultural apenas na localidade, já quanto à importância regional diz 

que pouco ou nada terá contribuído para isso «Regionalmente pouco ou nada terá 

contribuído para o desenvolvimento cultural da região, embora no presente já 

possua alguns executantes da região penso que a sua influência ainda não se fez 

sentir.» (Inquérito povo 2011). Depois existem catorze (14) pessoas que nos dizem 

que tem importância, mas sem fundamentarem grande coisa. Dão-nos respostas 

como: “Tem uma importância enorme.”, ou “Tem muita importância.”, ou ainda 

“Tem toda a importância.” Por último, temos a esmagadora maioria, oitenta e cinco 

(85) dos respondentes a dizerem-nos que a Filarmónica tem uma importância 

extrema devido à sua história, à divulgação e preservação dos usos e costumes, da 

tradição, da formação de jovens na área musical e na transmissão de valores, ou 

ainda na divulgação de S. Mamede de Ribatua e do concelho de Alijó e desenvolve 

vários eventos culturais ao longo do ano, para além das participações para que é 

convidada. De salientar que o povo ribatuense desloca-se a vários locais para 

assistir às suas actuações. Para iluminarmos estas situações, deixamos aqui 

algumas dessas opiniões:  

 

Se a cultura são os valores, as crenças e as tradições a Banda tem uma enorme 

importância sociocultural porque várias gerações já passaram por ela. 

(Inquérito dirigentes 2011) 

 

A importância que a instituição tem na cultura local e regional é muito grande, 

pois considero que seja a maior associação do concelho na propagação da 

cultura. Esta associação para além de realizar vários serviços (festas) 

desenvolve também vários eventos culturais pela aldeia e pelo concelho de 

Alijó. Posso ainda afirmar que esta importância actualmente já não é só local e 

regional, mas sim também nacional e internacional. (Inquéritos dirigentes 

2011) 

 

Esta Filarmónica tem uma importância muito relevante no que concerne à 

cultura local e regional, pois tem uma actividade bastante intensa, por exemplo 

os concertos que dá na própria localidade, as participações nas festas 

religiosas, a participação no Carnaval, os concertos no Auditório de Alijó, a 
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semana cultural que organiza, onde participam diversos grupos de diferentes 

vertentes musicais, entre outros. (Inquérito povo 2011) 

 

Numa região com oferta cultural “erudita” relativamente pobre, as 

filarmónicas desenvolvem uma das principais actividades que preenche essa 

lacuna. Além disso, como já referi, durante décadas, as filarmónicas, e a de 

Ribatua em particular, constituíam a única oportunidade de aprender música. 

Hoje já há mais opções, mas nenhuma tão barata como a que a Filarmónica 

oferece, com qualidade bastante significativa. É importante referir que a Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem mantido ao longo da sua existência 

um padrão qualitativo bastante elevado, o qual sempre foi reconhecido em toda 

a região. Além disso, a vida cultural de Ribatua sempre esteve ligada à 

Filarmónica, não havendo evento significativo que tenha prescindido da sua 

actuação musical. (Inquérito antigos músicos 2011) 

 

 

 

5.5 - O mérito cultural finalmente reconhecido  

 

 No acontecer da sua história, a Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua tem dado um enorme contributo a nível local, regional, nacional e até 

internacional, para a divulgação e dinamização da cultura. São inúmeros os lugares 

de Norte a Sul do país e, mesmo no estrangeiro, por onde tem passado para levar e 

abrilhantar com a sua música as festas e romarias, os concertos e outros eventos 

afins. Desta forma, a Filarmónica tem perseverado na preservação e no incentivo 

daquilo que de mais sacrossanto existe para uma comunidade, isto é, o seu 

património cultural, ao representar a localidade, a região e o país. 

 Outra vertente na qual tem apostado desde sempre é precisamente a 

formação musical das pessoas e até na própria formação pessoal ao incutir-lhes 

determinados valores que concorrem para a formação das suas personalidades. Tem 

sido fundamentalmente devido ao seu trabalho nestas duas áreas, bem como por via 

da sua longevidade e, portanto, da sua história que é única, que esse 

reconhecimento tem sido agraciado com diversas condecorações ao longo da sua 

trajectória histórica. Referimo-nos nomeadamente às “Medalhas de Mérito 

Municipal de Ouro e Prata”, das quais já aqui demos conta ou, a última, talvez a 

mais importante de todas elas, a “Medalha de Mérito Cultural” atribuída a 30 de 
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Abril de 2011 pelo Ministério da Cultura com a presença da Ministra da Cultura 

Gabriela Canavilhas. 

 Ora, a “Medalha de Mérito Cultural”
63

 foi concedida pelo Governo 

Português, para distinguir a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua pelo seu 

trabalho que acabámos de enunciar: 

 

Fruto do longo trabalho desenvolvido, recebeu no dia 25 de Abril de 1984, a 

Medalha de Prata de Mérito Municipal, e, em Dezembro de 1996, a Medalha 

de Ouro de Mérito Municipal, galardão que veio consagrar definitivamente a 

Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua como uma verdadeira 

embaixadora cultural do Concelho e da região de Trás-os-Montes. Assim, em 

reconhecimento do inestimável trabalho de fomento e divulgação da música e 

do seu ensino e valorização, realizado em Portugal e no estrangeiro, ao longo 

de dois séculos de existência e de actividade ininterrupta, entende o Governo 

Português prestar pública homenagem à BANDA FILARMÓNICA DE S. 

MAMEDE DE RIBATUA, concedendo-lhe a Medalha de Mérito Cultural
64

.  

 

 Sabendo nós da importância de que se reveste esta condecoração, 

resolvemos indagar os nossos inquiridos, com uma pergunta que visava, 

fundamentalmente, sabermos se as suas opiniões iam de encontro aos propósitos 

pelos quais foi agraciada pelo Governo Português.  

 Assim, a maioria dos respondentes enunciaram-nos basicamente que a 

importância desta medalha tem a ver com a sua história ao longo destes 212 anos, 

nomeadamente no que diz respeito à divulgação e dinamização cultural, à formação 

e ao facto de ser a embaixadora da localidade, da região e do país. 

 

 

 

 

                                                   
63

 A Medalha de Mérito Cultural foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 123/84 de13 de Abril pelo 

Governo Português para distinguir as pessoas singulares ou colectivas que: “ (…) se dedicam, 

através do país, à valorização cultural dos cidadãos e das comunidades.”Internet. República, Diário 

da, Disponível em http://dre.pt/pdf1sdip/1984/04/08800/12131214.pdf (Consultado em 5 de Julho 

de 2011). 

64
 Diploma de atribuição de Medalha de Mérito Cultural atribuído pelo Governo Português à Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua. (Arquivo da Banda Filarmónica) 

http://dre.pt/pdf1sdip/1984/04/08800/12131214.pdf
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No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da Cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua para entregar a Medalha de Mérito 

Cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

 

Não 

respondeu 

ou é 

indiferente. 

Não tem 

importância. 

Foi 

simplesmente 

um acto 

político. 

Tem 

importância, 

mas foi um 

acto político. 

Tem muita 

importância 

pela história, 

cultura, 

formação, etc. 

Total 

2 3 1 6 93 105 

Quadro n.º18 – Distribuição das respostas dos inquiridos em relação ao facto da condecoração 

da Filarmónica com a medalha de mérito cultural pelo Ministério da Cultura. 

 

 Dos cento e cinco (105) respondentes, temos duas (2) pessoas, uma 

considera indiferente a atribuição desta medalha e a outra (1) não respondeu. Três 

(3) dos nossos respondentes dizem mesmo não ter qualquer importância, por 

exemplo: 

 

Não vejo nenhuma importância nessa condecoração, a maior condecoração que 

a Banda recebe é o orgulho que o seu povo nutre por si. Esse tipo de 

condecorações e promessas não passam de um aproveitamento político do 

historial e do peso social da nossa Banda, para desta forma, e através da Banda 

agradar ao povo. “ Quem meus filhos beija a mim me adora”. É com este lema 

que são feitas tais condecorações, duvido que a referida ministra conhecesse a 

grandeza ou até mesma a existência da nossa Banda. (Inquérito povo 2011) 

 

 Um (1) inquirido diz-nos ter sido um acto estritamente político 

«Propaganda eleitoral, hipocrisia e nada mais.» (Inquérito povo 2011). Seis (6) dos 

perscrutados confessam que, para além de ter importância, foi também um acto 

político, isto é, reconhecem que de facto a Filarmónica merecia esta condecoração, 

mas que politicamente houve aproveitamento na distinção «Além de um acto 

político é o reconhecimento por parte das entidades competentes do trabalho 

realizado pela instituição na divulgação da música ao longo de mais de dois 

séculos.» (Inquérito antigos músicos 2011). Por último, temos noventa e três (93) 
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pessoas a dizerem-nos que finalmente foi reconhecido pelo poder central a 

relevância que a Filarmónica tem tido ao longo da sua história:   

 

A condecoração com a medalha de mérito cultural do Ministério da Cultura só 

revela a importância que esta Filarmónica tem no que concerne ao seu 

contributo para o enriquecimento cultural. Esta medalha só é entregue a 

entidades singulares ou colectivas, cujas mesmas concorreram para a 

divulgação e dinamização cultural. Ora, se esta associação recebeu essa 

distinção é porque de facto teve e continua a ter um papel extremamente 

importante nessa matéria. Por isso, ao ser-lhe reconhecido esse valor pelo 

poder central (Ministério da Cultura) só demonstra a importância que esta 

Banda tem na cultura e na formação das pessoas, quer localmente, quer 

regionalmente e mesmo nacionalmente. (Inquérito povo 2011) 

 

É um reconhecimento a nível nacional da importância que a Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido na divulgação da cultura, neste 

caso musical, em todo o país e também no estrangeiro. Serve de incentivo para 

os músicos procurarem trabalhar cada vez com mais gosto, profissionalismo e 

perfeição. Serve de incentivo para a população local acolher esta instituição 

com amor e carinho, pois sabe que o seu mérito é reconhecido a nível nacional. 

(Inquérito povo 2011) 

 

 Como verificámos, é inquestionável a preponderância que a Banda 

Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem no que concerne à dinamização e 

divulgação cultural, bem como o papel que tem tido na formação, essencialmente 

musical, mas também da personalidade das pessoas que por lá passam. Por estas 

razões, ela é a “Embaixadora cultural” de S. Mamede de Ribatua, do concelho de 

Alijó, de Trás-os-Montes e até do país. 

Assim, a atribuição da Medalha de Mérito Cultural por parte do poder 

central foi um dos momentos mais interessantes da sua história, deixando todos os 

ribatuenses e a própria Filarmónica ensoberbecidos «O último Sábado irá ficar 

gravado a ouro no historial da Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua, depois 

da condecoração com a Medalha de Mérito Cultural, recebida pela Ministra da 

Cultura, Gabriela Canavilhas.»
65
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 Jornal A Voz de Trás-os-Montes na sua edição de 5 de Maio de 2011, dando conta da atribuição 

da Medalha de Mérito Cultural à Filarmónica. 
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Figura 40 – Medalha de Mérito Cultural. 

 

    

Figura 41 – Rosto do diploma da Medalha de Mérito Cultural do Ministério da 

Cultura. 
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Figura 42 – verso do diploma da Medalha de Mérito Cultural do Ministério da 

Cultura. 
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CAP 6 – DIFICULDADES, APOIOS, PROJECTOS 

 

 

6. 1 – Os problemas que a Filarmónica vive no presente 

 

 Quando elaborámos o inquérito que serviu de suporte a esta dissertação 

resolvemos colocar algumas questões aos dirigentes da Filarmónica para 

percebermos quais as dificuldades, os apoios e os projectos futuros desta 

colectividade. Assim, colocámos quatro questões para o efeito, que visavam 

perceber estas três problemáticas enunciadas e intrínsecas à Filarmónica. Apenas 

nos responderam cinco deles, visto que os restantes quatro não quiseram responder, 

pois já há algum tempo que estão desligados da direcção da Filarmónica e alegaram 

desconhecer os seus problemas. A análise destas questões não será feita da forma 

habitual apresentando os quadros de resultados e a sua respectiva análise, em 

virtude de serem apenas cinco os respondentes e porque as suas respostas são 

convergentes, já que melhor do que ninguém eles conhecem perfeitamente os 

problemas inerentes à Filarmónica. 

 Assim, aquilo que nos dizem fundamentalmente no que se reporta às 

dificuldades vividas pela instituição tem a ver, basicamente, com as questões 

financeiras e com novas instalações para poder continuar com a sua razão de ser, 

isto é, poder ministrar a formação aos jovens e também realizar os ensaios do 

colectivo, uma vez que as actuais instalações estão num estado avançado de 

deterioração, como já tivemos oportunidade de referir. Para poder colmatar estas 

vicissitudes era efectivamente necessário que tivessem mais contratos para 

actuações, visto ser a partir destas que realizam algum encaixe financeiro. Por 

outro lado os apoios financeiros são escassos para poderem restaurar o edifício da 

antiga Escola Primária para o efeito. Neste novo espaço está previsto o 

funcionamento de toda a actividade, quer burocrática, quer de formação de novos 

músicos, quer ainda de ensaios. 

 Relativamente aos apoios que a instituição aufere, estes têm a ver com um 

subsídio anual atribuído pela Câmara Municipal de Alijó, as quotas pagas pelos 

sócios e, claro está, o encaixe financeiro já referenciado pelos contractos 
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efectuados para a realização de festas e eventos de outra natureza para os quais são 

convidados.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Esta dissertação permitiu-nos alargar os nossos horizontes e conhecimentos 

acerca da importância de que se reveste a Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua no que diz respeito ao património cultural da localidade e do concelho de 

Alijó, sendo portanto, uma instituição que dignifica esta região. Nesse sentido, 

afloramos diversos domínios intrínsecos à colectividade, nomeadamente todo o seu 

percurso histórico indicando a documentação existente para a sustentação desse 

percurso. Explanamos as dificuldades e anseios com que se confrontou, bem como 

os momentos mais faustosos com os quais embelezou a sua jornada ao longo destes 

presumíveis 212 anos de existência. 

 Depois de na primeira parte do nosso trabalho termos feito uma abordagem de 

carácter geral e teórico relativamente ao percurso histórico da Banda Filarmónica, na 

segunda desenvolvemos o nosso trabalho prático para podermos ver respondidas as 

questões centrais que pretendíamos demonstrar, isto é, se a data da fundação foi em 

1799, se a ininterruptibilidade da sua actividade corresponde à verdade, se tem 

importância na formação dos ribatuenses e se tem predominância cultural na localidade 

e na região.  

Relativamente ao facto de a Banda Filarmónica ter sido fundada em 1799, 

ficámos sem obter uma resposta conclusiva, para definitivamente pôr um termo a 

esta nebulosidade que existe quanto a esta matéria. Os esforços empreendidos com 

vista ao aclaramento desta indefinição, atendendo às vicissitudes com que nos 

deparámos, apenas conduziram a uma possibilidade muito plausível, por via da 

falta de documentação relativamente à data da constituição desta Filarmónica. De 

todo o modo, intentámos tornear a questão ao colocarmos no nosso inquérito, uma 

interrogação que visava auscultarmos os nossos respondentes, para entendermos 

quais as razões e os motivos que fundamentam a crença geral nesta data da 

fundação a partir das reminiscências memoriais dos ribatuenses.  

Assim, o que nos explicaram veio de encontro àquilo que pressagiávamos 

em relação a este assunto. Os nossos indagados corroboraram o pensamento 

materializado no facto desta ideia chegar aos tempos de hoje, por via da 

transmissão oral que se foi difundindo de geração em geração. Ora, não tendo nós 
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encontrado quaisquer tipos de documentos, como já referenciado, que possam 

sustentar esta tese, obviamente que não podemos e não devemos concluir que a 

Banda Filarmónica foi na verdade constituída no ano de 1799, sendo que, de todo o 

modo e atendendo aos resultados colhidos, somos levados a ter em linha de conta a 

circunstância de que existem razões e convicções muito fortes para que os 

ribatuenses continuem a ter esta crença relativamente à data da fundação da 

Filarmónica como instituição. Uma coisa é certa como ficou demonstrado: a 

existência da Banda ultrapassa em muitos anos um século de existência. 

A questão da actividade ininterrupta desde os primórdios da fundação desta 

Filarmónica é em tudo similar à questão precedente, isto é, também não existe 

documentação que corrobore esta pretensa proeza, mas, de qualquer das formas, as 

informações recolhidas apontam para uma atividade ininterrupta no tempo, atestada 

pelas gerações subsequentes desde a prova da sua existência factual até aos nossos 

dias. Os fundamentos que a conduziram a alcançar esta façanha, segundo os 

respondentes, têm a ver com os sentimentos que os ribatuenses nutrem a seu 

respeito, ou seja, há um grande carinho, orgulho, vaidade e admiração por tudo 

aquilo que a Banda tem consumado pelos ribatuenses ao longo da sua existência e é 

por isso que ela é um símbolo dos ribatuenses. Um bom exemplo da importância 

que a Banda Filarmónica tem para as gentes de S. Mamede de Ribatua foi 

precisamente quando ocorreu o acidente em 1983. Como se relatou, diante desta 

adversidade extremamente grave, complexa e difícil para a vida da instituição, os 

ribatuenses não baixaram os braços e fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance 

para que a Filarmónica continuasse com a sua actividade. Foi um momento de 

inegável coragem, empenho e vontade para que a sua razão de ser e a sua história 

não fossem interrompidas e, portanto, apagadas das suas memórias.  

A Filarmónica ribatuense no acontecer da sua história tem contribuído 

singularmente, como demonstrado ficou, para a formação e consequente influência 

que exerce na vida dos ribatuenses. Ficou aqui provado de forma clara e inequívoca 

que de facto esta instituição tem tido, ao longo do tempo, um papel preponderante 

na formação de muitas gerações de ribatuenses através da sua Escola de Música e 

da própria Filarmónica no que diz respeito à vertente de execução musical. Aqueles 

que seguiram esta via, e são muitos os exemplos, encaminharam as suas vidas 

profissionais nas diversas áreas profissionais ligadas à música, nomeadamente no 

ensino, nas bandas militares e na regência de grupos corais ou bandas filarmónicas, 
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entre outros. A sua própria formação musical tem essa marca e essa interferência 

ao concluírem ou frequentarem formações académicas de nível superior na 

sequência lógica do aprendizado junto da Banda. Para além da formação musical, a 

Filarmónica tem também um papel acrescido na formação pessoal dos seus 

executantes, nomeadamente no que diz respeito à responsabilidade e aos valores 

que lhes são incutidos, bem como à inerente sociabilização que existe entre todos 

os seus membros e destes com a população, devido ao facto de ali permanecerem 

alguns anos das suas vidas como executantes. Os relatos transmitidos pelos nossos 

inquiridos não deixam margens para que se possam levantar quaisquer tipos de 

dúvidas no que a esta matéria diz respeito. Por outro lado, os próprios ribatuenses, 

mesmo aqueles que nunca aprenderam música na Filarmónica, são também 

influenciados por esta, quer pelo facto da esmagadora maioria dos inquiridos terem 

sempre algum familiar ligado à Filarmónica, quer pela sua história, quer ainda pelo 

seu papel dinamizador ao divulgar e contribuir para a preservação dos usos, dos 

costumes e, portanto, da cultura de S. Mamede de Ribatua. Os ribatuenses não 

seriam os mesmos se a Filarmónica não existisse, ela é, portanto, uma força 

aglutinadora da coesão social dos ribatuenses. Desse ponto de vista, a Banda 

Filarmónica é, na verdade, a mais alta representante do património cultural dos 

ribatuenses e uma das mais representativas, nesse domínio, do concelho de Alijó, 

sendo por inerência expressão máxima da sua identidade, especialmente do povo 

ribatuense. Seja qual for a prática musical de um povo, esta é sempre um elemento 

da sua identificação, por ser uma prova inequívoca do seu património cultural. 

Atendendo a toda a sua história no decorrer destes prováveis 212 anos de 

existência, como nos diz Susana Russo:  

 

(…) concluímos ser possível considerar qualquer prática musical como 

testemunho e património cultural da sociedade onde está inserida. Seja qual for 

o tipo de música ou de prática musical, devemos partir do princípio que 

transporta as formas, as técnicas e as ideias do tempo e do lugar aos quais está 

confinada. A sua própria história e desenvolvimento estão associados a um 

determinado contexto que, por sua vez, se reflecte nas práticas que reproduz, 

fazendo delas referências da sua própria identidade. (Russo 2007: 6) 

 

 Por tudo aquilo que aqui ficou explanado, nomeadamente a actividade 

cultural que desenvolve ao longo do ano, mas sobretudo pelas condecorações com 
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as quais foi agraciada como preito da importância que esta instituição tem na 

formação e na cultura da região, designadamente as Medalhas de Mérito Municipal 

de Prata e de Ouro, bem como o mais alto galardão com o qual foi distinguida, ou 

seja, a Medalha de Mérito Cultural atribuída pelo Ministério da Cultura, a 

Filarmónica afirma-se como uma instituição paradigmática em relação àquilo que 

deve ser uma organização desta natureza, especificadamente no que se reporta à 

formação e à cultura. 

 Assim, a Filarmónica, sendo a “Embaixadora Cultural” de S. Mamede de 

Ribatua e do concelho de Alijó e um pólo imprescindível na formação de pessoas, 

quer a nível musical, quer a nível pessoal, é assumidamente elemento essencial da 

identidade destas gentes por ser a entidade que mais enobrece o seu património 

cultural.  
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ANEXOS 

 

Rosto dos Inquéritos  

 

 Dissertação de Mestrado em Ciências da Cultura 

intitulada: Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua: 

Instituição de Formação e Cultura. 

Nome:  

Habilitações literárias:  

Morada:  

Telefone:  

Endereço electrónico:  

Data de nascimento:  

Naturalidade:  

 

Inquérito a músicos da colectividade. (anexo 1) 

1. Qual a importância que a música tem para si? 

2. Onde aprendeu música e o que o motivou? 

3. Há quanto tempo é músico na Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua? 

4. Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica? 

5. O que representa para si a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

6. Esta Filarmónica tem influência na sua vida pessoal e profissional? Se sim 

de que forma? 

7. Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e 

continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas? Se sim, 

de que forma? 
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8. A escola de música da Filarmónica acha que tem um papel crucial nessa 

formação? 

9. Qual a importância que a instituição tem na cultura local e regional? 

10. Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a 

sua fundação? 

11. Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799? 

12. A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar desta gravíssima contrariedade, a Banda prosseguiu a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu?  

13. Acha que a Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-

relacional dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

14. Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. 

Mamede de Ribatua, como sejam o carnaval, santos populares, passagem de 

ano ou na festa anual?  

15. Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e 

até da região? Porquê? 

16. No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua, para entregar a Medalha de Mérito 

Cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

 

Inquérito a maestros desta colectividade. (anexo 2) 

1. Qual a importância que a música tem para si? 

2. Onde aprendeu música e o que é que o motivou? 

3. Durante quanto tempo dirigiu ou dirige a Banda de S. Mamede de Ribatua? 

4. O que representa para si a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

5. Esta Filarmónica teve ou tem influência na sua vida pessoal e profissional? 

Se sim de que forma? 

6. Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e 

continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas? 
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7. Acha que a escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa 

formação?  

8. Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica? 

9. Qual a importância que a instituição tem na cultura local, regional? 

10. Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a 

sua fundação? 

11. Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799? 

12. A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar desta gravíssima contrariedade, a Banda prossegui a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu?  

13. Acha que a Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-

relacional dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

14. Fale-me da sua própria experiência como maestro? 

15. Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. 

Mamede de Ribatua, como sejam o carnaval, santos populares, passagem de 

ano ou na festa anual?  

16. Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e 

até da região? Porquê? 

17. No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua para entregar a Medalha de Mérito 

Cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

 

Inquérito ao povo de S. Mamede de Ribatua. (anexo 3) 

1. Qual a importância que a música tem para si? 

2. O que representa para si a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

3. Esta Filarmónica influencia a sua vida pessoal e profissional? Se sim de que 

forma? 

4. Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e 

continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas?   
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5. Acha que a escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa 

formação?  

6. Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica? 

7. Qual a importância que a instituição tem na cultura local e regional? 

8. Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a 

sua fundação? 

9. Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799? 

10. A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar desta gravíssima contrariedade, a Banda prossegui a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu? 

11. Como é o seu estado de espírito quando ouve as actuações da Banda 

Filarmónica em festas, romarias, concertos, etc. …?  

12. Acha que a Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-

relacional dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

13. Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. 

Mamede de Ribatua, como sejam o carnaval, santos populares, passagem de 

ano ou na festa anual?  

14. Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e 

até da região? Porquê? 

15. No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua para entregar a Medalha de Mérito 

Cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

 

Inquérito a antigos músicos desta colectividade. (anexo 4) 

1. Qual a importância que a música tem para si? 

2. Onde aprendeu música e o que o motivou? 

3. Durante quanto tempo foi músico na Banda Filarmónica de S. Mamede de 

Ribatua? 

4. Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica? 

5. O que representa para si a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 
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6. Esta Filarmónica teve ou tem influência na sua vida pessoal e profissional? 

Se sim de que forma? 

7. Acha que a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua tem tido e 

continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas? Se sim 

de que forma? 

8. Acha que a escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa 

formação?  

9. Qual a importância que a instituição tem na cultura local e regional? 

10. Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a 

sua fundação? 

11. Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799? 

12. A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar desta gravíssima contrariedade, a Banda prossegui a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu? Acha que a 

Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-relacional 

dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

13. Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. 

Mamede de Ribatua, como sejam o carnaval, santos populares, passagem de 

ano ou na festa anual?  

14. Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e 

até da região? Porquê? 

15. No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua para entregar a Medalha de Mérito 

cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da Cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

 

Inquérito a dirigentes desta colectividade. (anexo 5) 

1. Qual a importância que a música tem para si? 

2. O que o motivou a ser dirigente desta colectividade? 

3. Na sua perspectiva, qual o papel que tem tido e continua a ter esta 

instituição na formação das pessoas? 
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4. Acha que a escola de música da Filarmónica tem um papel crucial nessa 

formação? 

5. Teve ou tem algum familiar ligado à Filarmónica? 

6. Qual a importância que a instituição tem na cultura local e regional? 

7. O que representa para si a Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua? 

8. Esta Filarmónica teve ou tem influência na sua vida pessoal e profissional? 

Se sim de que forma? 

9. Acredita na ininterruptibilidade da actividade desta colectividade desde a 

sua fundação? 

10. Acredita que a fundação desta instituição foi de facto no ano de 1799? 

11. A Banda sofreu um acidente em 1983 quando se dirigia para uma festa no 

concelho de Vimioso. Desse acidente resultou a morte de um elemento da 

Banda e de vários feridos, bem como a destruição total do instrumental e do 

uniforme. Apesar deste gravíssimo contratempo, a Banda prossegui a sua 

actividade. Na sua perspectiva porque é que isso aconteceu?  

12. Acha que a Banda tem um papel importante no lazer e na socialização inter-

relacional dos seus executantes, e destes com a população local e regional? 

13. Qual a importância da Banda Filarmónica nas festas populares em S. 

Mamede de Ribatua, como sejam o carnaval, santos populares, passagem de 

ano ou a festa anual?  

14. Acha que a Banda Filarmónica é um símbolo de S. Mamede de Ribatua e 

até da região? Porquê? 

15. No dia 30 de Abril de 2011 a ministra da cultura Gabriela Canavilhas 

deslocou-se a S. Mamede de Ribatua para entregar a Medalha de Mérito 

Cultural a esta Filarmónica, atribuída pelo ministério da cultura. Do seu 

ponto de vista, qual a importância desta condecoração? 

16. Quais as principais dificuldades com que se debate esta associação? 

17. Se existem, o que era necessário para as colmatar? 

18. Que tipo de apoios tem esta associação para fazer face às dificuldades? 

19. Quais os projectos que estão no horizonte para esta associação? 

 

 

 


