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Vamos abordar hoje o restauro do 
órgão de tubos da igreja da Misericórdia 
que foi um dos últimos a ser terminado e 
cujos trabalhos de reabilitação, conserva-
ção e sonorização estiveram a cargo do 
conhecido organeiro Dinarte Machado. 

A recuperação dos seis órgãos da 
cidade, quatro da Diocese (igrejas da Sé, 
de Marvila, da Piedade e de São Nicolau) 
e dois da Santa Casa (Capela do Monte e 
igreja da Misericórdia) foi uma iniciativa 
da Autarquia que, oportunamente, se 
candidatou a verbas que o Plano Opera-
cional de Cultura – POC disponibilizou e à 
qual se associaram, desde logo, aquelas 
duas Instituições. 

O órgão da Capela do Monte, como já 
referimos em número anterior do Bole-
tim, foi dado como pronto pelo organeiro 
Nuno Rigaud em fins de Fevereiro último 

e por decisão da Mesa Administrativa foi 
transferido para a igreja de Jesus Cristo, 
sendo aí colocado numa posição lateral à 
nave e do lado do Evangelho para melhor 
aproveitamento das suas qualidades 
acústicas, segundo o aconselhamento da 
Comissão Técnica que está a acompanhar 
todo este processo. Entretanto já mere-
ceu as honras de um concerto inaugural 
em Maio, por ocasião do aniversário da 
Misericórdia e no qual participou o Pro-
fessor António Duarte, de que também já 
tivemos a oportunidade de dar destaque 
neste Boletim. 

O órgão de tubos da igreja da Miseri-
córdia, após a sua desmontagem, foi des-
locado da posição lateral que ocupava no 
coro alto da igreja, para uma posição 
central naquele espaço, sofrendo depois 
uma rotação de 90º para ficar de frente 
para o altar-mor. Esta sua nova coloca-
ção, para além de se tornar esteticamen-
te mais aconselhável no seu enquadra-
mento com todo o espaço que o rodeia 
recebeu, da parte dos técnicos da Comis-
são, a maior das concordâncias pois, 
segundo os organistas que dela fazem 
parte, há um melhor aproveitamento das 
capacidades musicais do instrumento pois 
a sua sonoridade melódica expande-se 
num espaço mais amplo e mais aberto. 

A Mesa Administrativa aproveitou, 
entretanto, o facto do órgão estar des-
montado para encomendar a uma empre-
sa de restauro, os trabalhos de doura-
mento da frontaria do órgão e, posterior-
mente com meios próprios da Instituição, 
procedeu-se a idêntica operação de dou-
ramento dos pavilhões das cornetas e 
das “unhas” dos tubos verticais. Também 
se aproveitou a oportunidade para nivelar 

e fechar o estrado que, com a desloca-
ção, sofreu pequenas mazelas e para res-
taurar o madeiramento do conjunto da 
banqueta do organista. 

Finalmente, na sequência dos concer-
tos inseridos na programação da Câmara 
Municipal de Santarém destinada celebrar 
o fecho desta série de restauros, está 
previsto um concerto pelo organista Rui 
Paiva na igreja de Jesus Cristo no dia 17 
de Janeiro de 2009 e outro na igreja da 
Misericórdia, no dia 14 de Fevereiro, pelo 
organista Antoine Sibertin-Blanc. Em 
ambos os concertos, será apresentada 
uma demonstração de como foram efec-
tuados os trabalhos de restauro que será 
complementada com a distribuição de um 
desdobrável alusivo ao acontecimento. 
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A Universidade da Terceira Idade, 
cujas aulas tiveram início no dia 3 de 
Novembro, levou a cerimónia de abertura 
solene do ano lectivo de 2008/2009 para 

o dia 18 do mesmo mês no Teatro Sá da 
Bandeira e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de San-
tarém, Dr. Francisco Moita Flores, do 
Presidente da Junta de Freguesia de Mar-
vila, Carlos Marçal e do Provedor Coronel 
Garcia Correia da Misericórdia de Santa-
rém, representando as instituições funda-
doras e tutelares daquele estabelecimen-
to de ensino e que constituem o seu Con-
selho de Parceiros que, neste ano lectivo, 
será presidido pelo Presidente da Junta 
de Marvila. 

A Coordenadora Pedagógica da 
UTIS, Maria João Silva, aproveitou a oca-

sião para lamentar o facto do ano lectivo 
ir iniciar-se sem que as prometidas insta-
lações, no Centro Cultural Regional de 
Santarém, estejam prontas e em condi-
ções de receberem os alunos tendo, para 
o efeito, que recorrer a salas disponibili-
zadas pela Misericórdia, Autarquia e Jun-
ta de Freguesia com a dispersão e a pre-
cariedade que daí advém. 

A UTIS terá, para este ano lectivo, 
um total de 241 alunos, distribuídos por 
33 disciplinas e que serão apoiados por 
46 professores, continuando a Santa 
Casa da Misericórdia de Santarém a ser a 
responsável pela área administrativa. 

O órgão de Machado Cerveira antes das 
obras de restauro 

O órgão depois do restauro e colocado 
na posição central do Coro alto 


