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A filarmónica da Sociedade Harmonia no século XIX 

A música constituiu, desde meados do séc. XIX, uma das principais atividades da Sociedade 

Harmonia, como o comprovam os primeiros projetos de estatutos que criam o cargo de 

diretor da Música. O diretor da Música, a par do diretor do Teatro, era um dos mais 

destacados membros do corpo da direção. 

 

Na cerimónia de lançamento da primeira pedra do edifício-sede da Sociedade Harmonia, 

ocorrida a 1 de dezembro de 1863, e recordada no número 29 do jornal O Petizinho, de 16 

de outubro de 1921, a banda marcial teve lugar de destaque: “Havia então ao tempo, (…), 

um club chamado Associação Harmonia, tinha a sua banda marcial de que era regente o sr. 

Dr. Agostinho Vilhena. (…) A manhã estava chuvosa e frigidissima mas não obstante ás seis 

horas da manhã teve principio a alvorada pela banda marcial e a qual tocou uma peça de 

musica á porta de todos os socios. Ás onze horas saiu da Associação luzido cortejo, levando à 

frente a marcial seguida de todos os socios e de grande concurso de povo em direcção ao 

local da futura casa aonde estava construido um tablado esteirado para a marcial tocar (…). 

Tendo a marcial acabado de tocar um hyno expressamente composto para este fim pelo 

socio sr. Francisco Alexandre Vilhena [1], foi pelo presidente da Associação, (…), lido um 

discurso (…) em todo o tempo que esta cerimónia se realizou [2], tocou sempre a marcial 

(…).” Nessa noite, a banda marcial abrilhantaria ainda o baile.  

 

Não existindo muita documentação sobre o assunto anterior às décadas de 80 e 90 do 

século XIX, torna-se difícil caracterizar a evolução da atividade musical da sociedade antes 

deste período, não obstante, por entre a documentação, vão aparecendo referências, ainda 

que indiretas, à sua existência, quer abrilhantando os bailes, nomeadamente os tradicionais 

“bals masques” no entrudo, quer tocando em cerimónias promovidas ou apoiadas pela 

associação. 

 

Nos inícios da década de 90 do século XIX, vários sócios sentiram necessidade de proceder a 

reformas nos estatutos e regulamentos da coletividade, o que conduziu a um debate sobre a 

reorganização da atividade musical, que alguns consideravam moribunda. Neste sentido, em 

março de 1892, um dos sócios propôs que a sala de espetáculos fosse reservada, algumas 

noites, para os ensaios da filarmónica, “ […] que actualmente não está orga-/ nisada, (…) ”3 , 

de modo a permitir que a banda tocasse nas procissões da Semana Santa, nomeadamente 

na do procissão do Senhor dos Passos. Foi igualmente sugerido que se contratasse um 

professor de música que regesse a filarmónica, e simultaneamente ensinasse música quer a 

                                                
1 Irmão do Dr. Agostinho, regente da banda. 
2
 A colocação da pedra no local por um grupo de sócios. 

3
 1892-03-03. Ata de reunião da direção da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-B/002/39. 
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filhos de sócios quer “ (…) a alguns rapazes que se encontrassem na condição de ser admit-/ 

tidos (…) “4. 

 

 Ao longo dos anos seguintes, continuou a polémica em torno da filarmónica, sem que se 

avançasse seriamente com as reformas aprovadas em 1892, que implicavam verbas 

avultadas (particularmente o pagamento dos vencimentos de um maestro/professor de 

música). Em janeiro de 1895, reunidas as condições para resolver as questões financeiras, foi 

unanimemente reconhecido que urgia criar “ (…) um regulamento, para acabar quan-/ to 

possivel com a anarchia que ha na phylar-/ monica.” 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O regulamento da filarmónica de 1895 

O regulamento de 1895 dividiu a filarmónica em “ (…) banda mar-/ cial, orchestra e musica 

de capella (…) regida por um mestre de/ profissão, contractado exclusivamente para esse/ 

fim.” (art.º 4.º). O mestre, ou maestro, ficava sob a direta dependência do diretor da Música, 

que por sua vez deveria dar conta das suas decisões ao corpo da direção.  

 

Os mais antigos estatutos conhecidos da Sociedade Harmonia dividiam os sócios em cinco 

categorias, uma das quais a dos sócios de mérito, que, por não estarem sujeitos ao 

                                                
4
 Ibid. 

5
 1895-01-06. Ata de reunião da direção da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-B/002/39. 

Placa sobre a porta principal do Teatro da Sociedade Harmonia. A lira, símbolo 

da atividade musical, ocupa o primeiro plano, marcando a importância da 

mesma (fotografia: José Matias, 2005, CMSC). 
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Retrato de João Semião, membro da direção da Sociedade 
Harmonia em finais do século XIX, a ele se deve a proposta de 
contratação de um mestre para a filarmónica (fotografia: Hidalgo 
de Vilhena, 1900). PT/ AMSC/ASS/SH/H/001 

pagamento de quotas, deveriam contribuir, com os seus conhecimentos artísticos, para a 

filarmónica ou para o teatro.  

 

Pelo referido regulamento, os músicos passavam a usar uma farda, comprada pela 

Sociedade Harmonia, mediante um empréstimo amortizável com o produto de uma 

percentagem da receita obtida através das atuações. De segunda-feira a sábado à noite, os 

ensaios da banda e os ensaios da orquestra decorriam alternadamente e tinham a duração 

mínima de duas horas. Dos músicos esperava-se pontualidade e assiduidade tanto nos 

ensaios como nas atuações; o acatamento e respeito pelo mestre, pelo diretor da Música e 

demais membros da direção; o atuar em todos os lugares, ocasiões e festividades ordenados 

pela Sociedade Harmonia, incluindo aqueles que fossem objeto de contrato firmado por 

esta, desde missas cantadas e festividades religiosas a arraiais e bailes particulares. No 

entanto, os espetáculos contratados não se previam gratuitos, eram pagos pelos 

organizadores, mordomos ou festeiros, sendo parte do pagamento distribuído pelos músicos 

que, além disso, em caso de “ […] festas remuneradas, em dias não sancti-/ ficados, a 

sociedade garante aos musicos,/ que vivem exclusivamente do seu jornal, o/ complemento 

do salário de 600 reis por dia,/ sempre que o producto da festa, que a cada/ um d’este tocar, 

não prefaça aquelle salario.” 

 

Ao mestre competia ensaiar a banda e a orquestra, dar lições diárias aos aprendizes a 

músicos (futuros sócios de mérito e membros da filarmónica), e lecionar aulas particulares 

aos filhos(as), protegidos(as) ou familiares dos sócios, que se juntaram em comissão e se 

quotizavam para o pagamento mensal do vencimento do dito mestre. O mestre estava ainda 

obrigado a apresentar todos os meses, “ […] para o archivo de musica da sociedade […] uma 

peça de harmonia,/ ou seja de sua composição ou seja fragmento/ de qualquer opera, com a 

respectiva partitu-/ ra […] “. Em contrapartida, receberia o seu vencimento mensal, a que se 

acrescia uma percentagem do pagamento dos espetáculos contratados e um eventual 

pagamento das lições particulares de música. 
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O período áureo da atividade musical na Sociedade Harmonia 

No início de fevereiro de 1895, foi contratado o músico Francisco Xavier Roth6, que regeu a 

filarmónica, nas condições estatuídas, até 22 de março de 1896, terminando abruptamente 

o contrato naquela data.  

 

Durante este período, além do investimento no pagamento do ordenado do mestre de 

Música, que ascendia a 30$000 réis mensais, constituiu-se um segundo grupo de sócios que 

avançou com o dinheiro (por empréstimo sobre as receitas de bilheteira do teatro) para 

aquisição de novos instrumentos musicais, pois os que existiam na sociedade estavam muito 

danificados. 

 

A regência da filarmónica sofreu um interregno de cerca de dois anos após o período “Roth”. 

 

Em finais de 1897, e na sequência da oferta de emprego de mestre de Música publicitada, 

incluindo no jornal O Paiz, foi contratado o maestro Querubim António de Assis. Querubim 

António de Assis começou a reger a filarmónica no início de abril de 1898, mantendo-se no 

cargo até 30 de abril de 1905.  

 

Foi neste período que a Sociedade Harmonia viveu momentos de maior criatividade e êxito, 

de salientar a opereta “No Reino das Flores” (1899-1900), com libreto assinado por João 

Semião, médico do partido municipal, e partitura assinada por Querubim Assis. A 

representação ficou a cargo de um grupo de crianças santiaguenses. De salientar também a 

ida da banda da Sociedade Harmonia a Serpa, em abril de 1902, numa atuação que valeu aos 

músicos e regente os mais rasgados elogios de várias individualidades serpenses e 

santiaguenses. A escassos três dias do fim do seu contrato, o maestro Assis ainda dirigiu, em 

jeito de despedida, um sarau musical no teatro da Sociedade. 

  

Em julho de 1905, a poucos dias da inauguração do novo coreto de S. Pedro, nas 

Romeirinhas, foi convidado a reger graciosamente a filarmónica o sócio da coletividade 

Francisco Gomes de Almeida Júnior. Mais tarde, um outro sócio passou a lecionar os 

aprendizes da escola de música, mediante uma gratificação. Almeida Júnior manteve-se à 

frente da filarmónica, gratuitamente, até 2 de dezembro de 1906. Por esta altura, começou 

a desenhar-se uma solução para a falta de mestre de Música, que passou pela redução do 

vencimento do mesmo e, nestes termos, acabou por ser contratado um novo músico, 

Marcelino Mangualde, que regeria a filarmónica entre 1 maio de 1907 e 30 de setembro de 

1908, auferindo apenas 25$000 réis mensais. Mas a situação de crise no seio da filarmónica 

                                                
6 Provavelmente Francisco Xavier Roth (1836 -?). Natural de Lisboa. Mestre de Música. Filho de Francisco Roth, 1º clarim da 
banda que acompanhou D. Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Francisco Xavier foi chefe da Banda Militar de Angra do 
Heroísmo. 
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já se adensara, com deserções várias entre os músicos, e os seus dias de glória 

aproximavam-se do fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma existência sempre em crise 

No início do ano de 1892, quando arrancou o movimento pró-reforma da atividade musical 

no seio da Sociedade Harmonia, ainda o país se encontrava mergulhado na grave crise 

económica de 1891/92. No entretanto, crescia a politização e o descontentamento das 

camadas mais desfavorecidas da população, datando de 1893 as célebres conferências 

anarquistas realizadas na Associação Operária de Santiago do Cacém, e de 1895 os incêndios 

das igrejas mais importantes da vila, pelas mãos de elementos anarquistas.  

 

A crise económica e política marcou a efémera existência da filarmónica da Sociedade 

Harmonia ao afetar o seu regular funcionamento. 

 

Em 3 de dezembro de 1902, quando a direção cessante apresentou o seu relatório de contas 

e fez um balanço do mandato, referiu que “ […] há annos que a phylar-/ monica tem 

atravessado uma crise gra-/ vissima foi no presente anno que essa/ crise se manifestou mais 

Retrato de Querubim António de Assis, regente da filarmónica 
da Sociedade Harmonia entre 1898 e 1905 (fotografia: Hidalgo 
de Vilhena, 1900). PT/ AMSC/ASS/SH/H/001 
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aguda.”7, crise originada pelas faltas dos músicos aos ensaios, “motivadas pela crise de tra-/ 

balho que havia n’esta villa e que os obri-/ gava a ir para outras localidades angariar/ com o 

seu trabalho o pão para si e suas fa-/ milias.”8 Esta razão, que não era nova, haveria de ser 

invocada nos anos subsequentes, tanto para as faltas aos ensaios regulares da filarmónica, 

como para o abandono puro e simples da mesma. 

 

Os honorários do mestre de Música, como ficou dito, dependiam da boa vontade de um 

grupo de sócios abastados que se quotizava mensalmente e que, entre eles e a coletividade, 

firmaram um acordo de cavalheiros com a duração de cinco anos. Em agosto de 1898, no 

entanto, dois deles abandonaram o grupo, deixando de contribuir, e, à data de término do 

acordo (8 de janeiro de 1900), desistiram mais quatro. Verificando-se apenas uma nova 

subscrição. Em 1905, não havia subscritores voluntários para pagamento do ordenado do 

mestre. 

 

Na reunião da Assembleia Geral de 3 de maio, foram propostas algumas ações para 

resolução do problema, nomeadamente: o aumento das quotas de todos os sócios; uma 

alteração ao regulamento da música, estipulando que o mestre só poderia dar aulas 

particulares aos filhos/as dos sócios que pagassem uma “ […] quota especial superior a 

dusentos reis/ para o seu ordenado”9; ou a criação de uma comissão encarregada de 

constituir um novo grupo de sócios contribuintes para o ordenado do mestre, contando à 

partida com o facto de que a própria Sociedade Harmonia poderia eventualmente 

despender 5$000 réis mensais. Destas propostas, apenas a última foi aprovada, depois de 

larga e acesa discussão. 

 

Ao longo dos anos, verificaram-se vários conflitos e insubordinações de músicos, o primeiro 

data de fevereiro de 1896, e foi originado pela recusa de um dos músicos em tocar no “bal 

masqué” desse entrudo, sem qualquer justificação para sua atitude. Porém, o primeiro 

episódio com contornos políticos e anticlericais ocorreu na Páscoa de 1902, quando um dos 

músicos se recusou terminantemente a tocar na procissão do Senhor dos Passos, 

demostrando ainda que se recusava tocar em qualquer outra procissão ou festividade 

religiosa. 

 

O clima político vivido no país e os seus reflexos na vila e no concelho de Santiago do Cacém 

explicam o afastamento gradual de muitos músicos, na sua maioria trabalhadores adeptos 

do ideário republicano ou mesmo anarquista. As questões políticas, embora nunca referidas 

na documentação oficial, e apenas percebidas na referida questão da insubordinação de um 

músico em 1902, são bem patentes no artigo do jornal Pedro Nunes, de 16 de outubro de 

1910, que dá conta da forma como decorreu a transição do regime em Santiago do Cacém 

                                                
7 1902-12-03. Ata de reunião da Assembleia Geral da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-A/001/20. 
8
 Id. 

9
 1905-05-03. Ata de reunião da Assembleia Geral da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-A/001/21. 
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durante a revolução de 5 de Outubro, sendo mencionada a participação de uma 

“philarmonica republicana” nos festejos do dia 6 de outubro, composta por um grupo de 

rapazes “ […] que se desligou das philarmonicas da terra por não terem as respectivas 

direcções consentido que tocassem no comicio republicano que aqui se realisou por occasião 

das ultimas eleições.”10 O Comício referido realizara-se a 14 de agosto do mesmo ano, na 

Praça de Touros da vila de Santiago do Cacém, sendo amplamente referida esta filarmónica 

republicana, que terá saído do edifício da Escola Liberal, acompanhando a marcha dos seus 

alunos em direção à entrada da vila, onde iam receber os oradores, tocando “o hymno da 

Escola Liberal” e mais tarde, já no local do comício, “a Marselheza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

O documento em análise, embora não marque o arranque, nem da atividade musical no seio 

da Sociedade Harmonia, nem sequer da sua reforma ocorrida na última década do século 

XIX, é no entanto definidor e regulador dessa mesma reforma, tendo permitido que, num 

período balizado entre 1895 e 1908/1911, a vila de Santiago do Cacém se visse dotada de 

                                                
10 A utilização da expressão “philarmonicas”, no plural, deverá ter a ver com uma “Sociedade Artística” que terá existido na 
primeira década do seculo do século XX, ou então de uma outra denominada “Sociedade Recreativa ou Pantanas”, 
referenciada como tendo existido antes de 1920. 

Praça de Touros de Santiago do Cacém (fotógrafo desconhecido, inícios do século XX). 
Reprodução de imagem cedida pela família Lobo de Vasconcellos. 
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uma filarmónica de cariz semiprofissional, de grande qualidade, capaz de realizar 

importantes espetáculos e de receber os maiores elogios. 

 

Fruto das vontades de uma elite culta, habituada a assistir a espetáculos musicais em Lisboa 

(e responsável, por exemplo, pela apresentação, no palco do Teatro da Sociedade Harmonia, 

em abril de 1889, de alguns cantores líricos do Teatro de S. Carlos), esta reforma propôs um 

programa para a filarmónica bastante ambicioso, à luz do qual passaram pela escola de 

música mais de sessenta indivíduos; curiosamente, a maioria deles (47,69 % do total) fez a 

sua inscrição em janeiro de 1895, um mês antes da aprovação deste regulamento. 

 

As regras que o regulamento estipulava, e a sua aplicabilidade, cedo foram postas em causa, 

quer por sócios e direções da sociedade, quer por mestres, aprendizes, ou músicos. Logo em 

junho de 1895, foi feita a primeira alteração ao regulamento, modificando a forma por que 

se faria a divisão do pagamento das atuações contratadas. No verão de 1904, uma das 

direções demitiu-se, alegando que o faziam por não poderem cumprir o regulamento da 

música. Em abril do mesmo ano, por proposta da direção demissionária, a Assembleia Geral 

aprovara uma alteração ao regulamento, que reduzia os ensaios da filarmónica a quatro 

noites por semana “ […] ás segundas, quartas, sextas e sabbados.”11; depois, em abril de 

1907, foi aprovada uma nova alteração, acrescentando que tinham de ser entregues no 

arquivo de música da Sociedade Harmonia “ […] as peças de mu-/ zica [sic] que forem 

executadas pela/ philarmonica ou orchestra.”12 

 

As desistências de subscritores, que obrigaram à redução do vencimento do último regente 

contratado, ditaram o fim da direção profissional da filarmónica, originando a saída de mais 

músicos que, a par do descontentamento político e social, levou à criação de outras 

filarmónicas. 

 

Em dezembro de 1910, aquando da eleição e posse da nova direção da Sociedade Harmonia, 

e pela primeira vez, não foram designados diretores para o teatro ou para a música. Embora 

o primeiro cargo voltasse a ser reposto dois anos depois, não mais voltaria a haver diretor 

para música, sendo apenas criado um conselho técnico para a atividade musical em meados 

do século XX. 

 

Quanto à filarmónica, ainda viria a ser referida na primavera de 1911, quando a Assembleia 

Geral deliberou ceder, em separado, os músicos e os instrumentos musicais para os festejos 

em honra de Nossa Senhora das Dores, na Igreja da Misericórdia, e depois, para uma festa 

organizada pela condessa de Avilez, sendo de supor que a filarmónica da Sociedade 

Harmonia terá desaparecido definitivamente pouco depois desta data. 

 

                                                
11

 1904-03-17. Ata de reunião da Assembleia Geral da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-A/001/20. 
12

 1907-04-12. Ata de reunião da Assembleia Geral da Sociedade Harmonia. PT/AMSC/ASS/SH/B-A/001/21. 
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