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100 anos no Coração da Caparica

Depósito Legal:

Introdução
No âmbito do seu centenário, entendeu o Clube Recreativo União e Capricho 
(CRUC), com o apoio da Junta de Freguesia de Caparica e em parceria com o 
Centro de Arqueologia de Almada, a elaborar uma edição que assinalasse o ani-
versário da mais antiga colectividade activa na freguesia de Caparica. Tratando-se 
de um elemento patrimonial incontornável na história do movimento associativo 
no concelho de Almada, reconstruir passo a passo o percurso da colectividade ao 
longo dos últimos cem anos seria uma tarefa demorada e praticamente impossível, 
por falta de documentos e memórias. Por outro lado, o CRUC é acima de tudo 
uma construção feita por pessoas que dedicaram muito do seu tempo à causa do 
associativismo. Por essa razão,a referência explícita aos nomes daqueles que se 
distinguiram pelos muitos serviços prestados ao Clube não foi uma prioridade, 
simplesmente para não cometer a injustiça de esquecer os que não seria possível 
recordar. Valorizando assim a obra colectiva e deixando para o colectividade a 
incumbência de homenagear os seus mais insignes construtores. Importa ainda 
agradecer a colaboração de todos os sócios do Capricho que, com as suas memó-
rias e boa vontade, contribuíram para a elaboração desta edição.
 
Com este aniversário, o concelho de Almada ganha mais uma associação cente-
nária. O CRUC, através dos seus sócios e dirigentes, testemunhou e protagonizou 
um século de acontecimentos e mudanças na Caparica e no mundo. Foi no Clube 
que muitos caparicanos puderam, pela primeira vez, assistir e participar em es-
pectáculos de teatro, ver televisão, votar democraticamente nas assembleias, mas 
também conviver, dançar e amenizar as agruras da vida num espaço de eleição. 
Na sua sede tinham lugar os principais eventos sociais e institucionais, visto ser 
este o espaço da freguesia que melhores condições apresentava para acolher acon-
tecimentos públicos.
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100 anos no Coração da Caparica

Origem 
e Caracterização 
do Clube
O Clube Recreativo União e Capricho foi fundado na freguesia de Caparica em 31 
de Janeiro de 1911, quatro meses e vinte e seis dias após a data oficial da implan-
tação da República em Portugal. Não podemos deixar de relacionar as duas datas, 
uma vez que as profundas alterações operadas na sociedade pelo regime republi-
cano se encontram directamente ligadas aos ideais humanistas que presidiram à 
criação de um clube recreativo na freguesia de Caparica, onde já existiam algumas 
agremiações mutualistas musicais e até um Centro Republicano.

A denominação Capricho é comum entre algumas colectividades fundadas entre 
finais do século XIX e inícios do século XX. São disso exemplo a Sociedade Musical 
Capricho Setubalense (fundada em 1867), a Sociedade Filarmónica Capricho  
Bejense (1916) ou a Capricho Moitense, no concelho de Almada que segundo  
o periódico O Círculo, publicado em 1876, existia à data em Cacilhas uma filarmó-
nica com a designação de União e Capricho. Apesar da falta de outros dados que 
o confirmem, poderemos colocar a hipótese poderá estar de alguma forma ligada 
à origem da colectividade na Caparica. 
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Depreende-se dos fins expressos nos estatutos do Clube que o principal objectivo 
dos seus fundadores foi o de criar um espaço de convívio social em torno de ac-
tividades artísticas, lúdicas e culturais, o que se enquadra no espírito da época, 
impulsionado pela nova situação política, procurando preencher os momentos de 
lazer em actividades sociais: proporcionar aos seus sócios, récitas, concertos, 
bailes, jogos considerados lícitos e quaisquer outros divertimentos que pos-
sam contribuir para o desenvolvimento deste Club.
§1º Para os efeitos deste capítulo poderão formar-se entre os sócios os grupos 
dramático, musical ou dançante.
 
Sendo a Caparica uma zona caracteristicamente rural, não deixa de ser interessante 
notar que nos inícios do século XX grande parte da população residente no lugar do 
Monte de Caparica estaria ligada ao sector secundário , exercendo a sua actividade 
laboral nas indústrias entretanto instaladas em Cacilhas, Cova da Piedade,  
Porto Brandão e Banática. Podemos deduzir que parte dos sócios do Clube seriam 
operários, sendo este o meio mais favorável à circulação dos ideais mutualistas 
e associativos. 

Os estatutos de fundação demonstram uma preocupação com a escolha criteriosa 
dos seus membros, como forma de assegurar um ambiente socialmente distinto,  
começando pela diferenciação entre sócios fundadores e auxiliares. Os 
pretendentes a associado do clube deviam ser propostos por um só-
cio efectivo, obrigando a que a intenção fosse publicitada por oito dias, 
durante os quais a Direcção, por todos os meios ao seu alcance, indaga-
rá das qualidades do proposto.  Após apreciação favorável, a admis-
são era ainda votada pela direcção, exclusivamente constituída por só-
cios fundadores. Com o decorrer dos anos, a cláusula que limitava aos  
sócios fundadores a possibilidade de serem directores acaba por se tornar de 
difícil aplicação, mantendo-se no entanto a distinção entre sócios efectivos e 
auxiliares (menores de dezoito anos), variando igualmente o valor da quota, 
diferenciado para os sócios auxiliares e as senhoras.

De alguma forma, o CRUC distingue-se de outras colectividades fundadas 
posteriormente na freguesia, cujos principais objectivos se vão centrar na pro-
moção do desporto. Nesse sentido, este clube centenário representa também 
um testemunho das primeiras associações fundadas em Portugal na linha do 
pensamento liberal que se propagou a partir da revolução Francesa, em que o 
associativismo tinha como principal objectivo afastar os homens das tabernas 
e e de outros vícios promover a instrução musical e a literacia.  

São poucos os dados sobre as origens do Clube. Não foi possível encontrar nenhum 
fundador e a informação documental existente é bastante escassa. O texto so-
bre o Clube publicado no livro O Associativismo Tradição e Arte do Povo de 
Almada,  revela-nos alguns aspectos da sua história, que contribuem para o 
conhecimento de aspectos não documentados de outra forma, nomeadamente 
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os nomes dos doze sócios fundadores, (Álvaro Francisco Correia, Alfredo Fer-
reira Dias, António Joaquim Varanda, António Joaquim Filia, António Ricardo 
Correia, Carlos Jerónimo Avelar Silva, Elnídio Antunes da Silva, Francisco 
Duarte Canelas, Manuel de Sousa Gonçalves, Manuel Gomes Bandurra, Mi-
guel Joaquim Soares e João Maria de Melo Matosa) assim como os locais onde 
esteve sedeado antes de ocupar as actuais instalações e algumas das princi-
pais actividades culturais e desportivas realizadas no Clube.

O único documento datado da fundação do Clube a que tivemos acesso con-
siste na edição impressa dos estatutos. Para além das entrevistas que alguns 
sócios tiveram a amabilidade de conceder, as principais fontes documentais 
de que nos socorremos para a elaboração desta monografia foram os estatu-
tos, livros de actas das assembleias-gerais e de reuniões de direcção, fotogra-
fias, recortes de jornal e alguns documentos avulsos existentes no arquivo do 
Clube.

As actas das assembleias-gerais constituíram a principal fonte de pesquisa. 
Desconhecemos o que terá acontecido ou mesmo se existiram os livros de 
actas anteriores a 25 de Fevereiro de 1932. No entanto, através das actas 
que foram registadas a partir de então, podemos analisar parte da história da 
colectividade até à actualidade. 

Ao longo de setenta e oito anos, período abrangido pelas actas consultadas, o 
Clube passou por várias vicissitudes, sendo recorrente a dificuldade em con-
seguir listas para os corpos gerentes. Se durante alguns períodos os elencos 
directivos se mantêm por vários mandatos, em outros momentos foi necessá-
ria a convocação de assembleias-gerais sucessivas, até ser apresentada uma 
lista que, após eleita, assegurasse os destinos do Clube. Em algumas ocasiões 
o Clube manteve-se fechado por falta de direcção, situação sempre ultra-
passada com a boa vontade dos sócios que se voluntariavam para garantir a 
abertura das instalações, evitando a desmobilização dos seus frequentadores 
habituais. Contudo importa referir que durante a maior parte da vida do Clu-
be os elementos da direcção tinham de assegurar a abertura das instalações e 
a gestão do bar, bem como realizar todas as tarefas necessárias à manutenção 
da actividade. A alternativa de contratar alguém que assegurasse a abertura 
da sede e a manutenção do bufete, apresentada em assembleia-geral de 1974, 
foi recusada por essas serem incumbências expressas da direcção. Em 1984, a 
única lista candidata aos corpos gerentes coloca como condição a abertura de 
concurso para exploração do bar. Contudo, só em 1991 se encontra referência 
ao facto do bar estar a ser explorado por um sócio. Desde então, o aluguer da 
exploração do bar tem sido a solução encontrada por várias direcções para 
manter abertas as instalações do clube e garantir uma receita regular, para 
além das quotizações, fazendo assim face às despesas de manutenção.

A questão da cobrança de quotas aos associados, frequentemente com situa-
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ções de atraso, é referida várias vezes nas actas, sendo apontada a necessida-
de, nem sempre suprida, de um cobrador que, para além de facilitar a regu-
larização das quotizações, distribuísse as convocatórias para as assembleias, 
situação agravada pelo desconhecimento das moradas de alguns sócios. 

As actas das assembleias-gerais reflectem  também o pulsar da comunidade 
local em que o Clube se insere, as aspirações e vontades de muitas pessoas 
que tinham na colectividade um espaço de fruição, mas também de trabalho 
em prol da sociedade.  Nas assembleias aprovam-se contas, elegem-se direc-

Capa e primeira página 
dos Estatutos da CRUC, 1911
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ções, louvam-se  e castigam-se os sócios que, de uma forma ou de outra, se 
distinguem na associação. Espaço de crítica e debate de ideias acerca dos 
destinos do Clube, constituiu certamente para muitos a primeira experiencia 
de vivência democrática.

100 anos de Capricho
Podemos considerar que os cem anos de história do Clube reflectem um século 
da história de Portugal. Para além da sua fundação, enquadrada politicamente no 
contexto da Primeira República, importa igualmente registar que um dos docu-
mentos mais antigos existente no CRUC corresponde ao alvará de aprovação dos 
Estatutos do Clube Recreativo União e Capricho. É assinado pelo Governador Civil 
de Setúbal e datado de 23 de Março de 1929. Este período que corresponde ao 
início da consolidação da ditadura que se desenvolveu com o Estado Novo durante 
o qual o funcionamento das colectividades esteve sujeito à fiscalização e controlo 

Antigo emblema do CRUC
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político por parte das “forças da ordem”, sendo obrigatória a aprovação dos esta-
tutos pelo Governo Civil. 
O ano de 1932 foi marcante na história do Clube, visto serem desse ano, mais 
precisamente de 25 de Fevereiro, os termos de abertura dos livros de Actas de 
Tomadas de Posse e de Presenças nas assembleias-gerais.

Em Outubro de 1938 , três anos após a criação da Emissora Nacional, e ano em 
que se iniciaram as emissões regulares da Rádio Renascença, foi adquirido para o 
clube o primeiro aparelho de telefonia sem fios de marca Philips, estes aparelhos 
constituiam na época a única forma pública  de recepção à distância de conteúdos 
sonoros. Custou de mil trezentos e cinquenta e oito escudos mediante empréstimo 
de vários sócios, amortizado ao fim de um mês através de receitas efectuadas com 
festas.

Em 1948, a sede do CRUC é escolhida para a sessão solene da inauguração do 
marco fontanário, instalado no Largo do Chafariz e que passou a abastecer a 
população do Monte de Caparica, acontecimento de grande importancia devido 
às dificuldades de abastecimento de água com que se defrontavam os moradores 
da freguesia. Ao evento assistiu o presidente da Câmara Municipal de Almada, 
comandante Sá Linhares, estando representadas as mais altas individualidades 
do concelho.

Em 1953, o CRUC torna-se a primeira colectividade do concelho filiada na então 
Federação das Sociedades de Cultura e Recreio, com o n.º 49, sendo um dos 
benefícios, segundo se pode ler numa das actas de direcção, a autorização para 
que os bailes do clube pudessem ser frequentados por menores. A partir de então, 
aquando da eleição dos corpos gerentes, são igualmente escolhidos dois delegados 
à referida Federação.

O advento da televisão, fenómeno de impacto à escala mundial, foi recebido na 
Caparica no ano seguinte à inauguração das transmissões regulares em Portugal. 
Em 1958 chegou ao Monte de Caparica o primeiro televisor, que foi instalado no 
palco do Salão do CRUC. O aparelho custou seis mil escudos e foi comprado com 
dinheiro emprestado, sem juros e apenas por acordo verbal, pelo sócio número um 
(que era à data Francisco Duarte Canelas, então um dos mais ricos proprietários 
rurais do concelho de Almada). O aparecimento de um televisor no Clube foi sem 
dúvida um dos momentos marcantes na sua história. Segundo testemunho de só-
cios que recordam esse acontecimento, no salão foram colocadas cadeiras forman-
do uma plateia, onde os associados e as suas famílias assistiam aos espectáculos de 
televisão. Até a dívida ser saldada, existia uma taça onde quem podia ia deixando 
algumas moedas. O acesso às sessões televisivas estava limitado aos sócios, com 
obrigação de apresentação de cartão, e aos familiares mulher do sócio, filhos 
quando menores de 16 anos, filhas quando solteiras e a viver em comunhão e ain-
da pais, mas só a viver em comunhão com o dito sócio. Foi igualmente aprovado 
em assembleia-geral que não se fumasse na sala durante as sessões de televisão, 
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devido à presença de senhoras e crianças, bem como a realização de sessões para 
as crianças ao Domingo à tarde. 
Acontecimentos políticos como a tomada de Goa pela União Indiana e o início 
da guerra colonial, marcaram profundamente a história de Portugal no início da 
década de sessenta. Em 1962 não se realizaram comemorações do 51º aniversário 
do CRUC, situação justificada laconicamente na acta de 4 de Fevereiro desse ano 
devido aos acontecimentos que se têm dado no país. O desânimo parece ter-se 
instalado, para o que também terá contribuído o desmembramento do conjunto 
musical privativo do Clube. 

No entanto a colectividade resiste e em 1963 é escolhido um novo emblema. En-
quanto no emblema original uma coroa de louro envolve um escudo nacional e 
é encimada por uma estrela de cinco pontas resplandecente, no novo símbolo o 
escudo é substituido por meia lira e meia máscara, alusivas à música e ao teatro, 
inserindas dentro de um triângulo invertido que, do lado direito, apresenta a pa-
lavra Capricho. Os bailes marcam a actividade regular do clube, que ainda assim 
se mostra exíguo para a afluência. Fiel aos princípios fundadores de promoção 
cultural dos seus sócios, em 1964, o clube passa a dispor de uma biblioteca des-

Apresentação da nova bandeira 
pela Comissão Feminina,1964
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tinada à leitura local ou domiciliária.    

 Em 1966 é realizada uma as-
piração antiga de alguns dos só-
cios mais jovens do Clube, com 
a aquisição de uma mesa de pin-
gue-pongue. Esta actividade des-
portiva já vinha sendo desen-
volvida desde 1963. Promoveu 
a imagem do CRUC através da 
sua equipa de ténis-de-mesa 
e da participação e organiza-
ção de torneios em que par-
ticipavam equipas de Lisboa, 
como o Benfica, Sporting e 
Belenenses, e também com 
a colaboração do Monte de 
Caparica Atlético Clube, que    

cedia espaço para os treinos  
  e jogos da equipa do CRUC. 

É a partir de finais da década de sessenta, provavelmente associada à prática des-
portiva, até então um pouco afastada do âmbito de actividades do Clube, que se 
começa a perceber uma tentativa de renovação de objectivos, impulsionada pelos 
membros mais jovens da associação. Na assembleia-geral de Janeiro de 1970, no 
ponto da ordem de trabalhos relativo à revisão dos estatutos, definem-se duas po-
sições face aos destinos do CRUC uma parte da Assembleia constituída na maioria 
por jovens entendia que se devia modificar algo no modus vivendi habitual do 
clube e tomar algumas iniciativas não vivendo o clube exclusivamente do bufete 
e dos jogos, outra parte mais conservadora entendia que tudo devia continuar na 
mesma dedicando-se os componentes da direcção principalmente à gerência do 
bufete. A tendência inovadora consubstancia-se na direcção eleita em assembleia-
geral realizada em 19 de Janeiro de 1974, na qual Por desejo expresso dos elemen-
tos eleitos, na sua generalidade bastante jovens, foram propostos em separado e 
eleitos em votação independente, os membros constituintes do Concelho Fiscal. A 
acta da assembleia-geral do ano seguinte, realizada já no contexto político-social 
da revolução de 25 de Abril de 1974, permite constatar que, mais uma vez, a vida 
da colectividade acompanha o movimento popular em expansão, sendo discutida 
a eventual integração em comissão a constituir juntamente com elementos da 
Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Almada que realizaria acções de di-
namização cultural, tendo-se encarado a hipótese de cedência, durante o dia, das 
instalações para utilização pelas crianças com actividades de reconhecido interes-
se cultural. Contrariamente a outros momentos em que dificilmente se conseguia 

Gazeta do Sul,
 25 de  Agosto de 1963
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formar uma lista, nesta assembleia foram apresentadas três listas para os corpos 
gerentes, tendo a participação dos sócios aumentado substancialmente. A partir de 
então e durante a década de oitenta do século passado, as direcções do CRUC vão 
investir na procura de espaços alternativos para as actividades e, esgotadas estas, 
procuraram melhorar as condições instaladas na sede. Por outro lado, o clube vai 
participar nas festas populares do Monte de Caparica organizando bailes abertos 
à população. 

Continuando a acompanhar a evolução social da localidade onde se insere, o 
CRUC constitui um local de encontro para muitas pessoas, algumas das quais 
aposentadas, que aqui passam parte dos seus tempos livres, convivendo, jogando 
cartas ou snooker, lendo o jornal ou assistindo aos jogos de futebol transmitidos 
em canal codificado. Desta forma, o clube mantém-se como uma instituição de 
referência, pelo que representa na história do movimento associativo do concelho 
de Almada e pelos serviços que vem prestando à população da freguesia de Ca-
parica, tendo sido agraciado em 1999 com a Medalha de Ouro de Mérito Cultural 
atribuída pela Câmara Municipal de Almada. 

Sala do Bar da CRUC
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Salão do CRUC (Antigo Teatro Garrett)
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Instalações 
Ao longo da sua existência, o Clube ocupou 
diferentes espaços, todos eles dentro do nú-
cleo urbano do Monte de Caparica: em pri-
meiro lugar no nº 5 da Travessa da Granja, 
depois no 1º andar do Largo Cândido dos 
Reis (ou Largo do Monte) mesmo junto à 
Igreja, em terceiro lugar no n.º 88-1º andar 
da rua Direita. A mudança de instalações 
para o nº 38 da Rua Alfredo Cunha, onde a 
colectividade se encontra actualmente sede-
ada, teve lugar em finais do primeiro quartel 
do século XX. Ocupa desde então o rés-do-
chão do edifício que havia sido construído 
para instalação do Hotel Central e onde, 
em 1892 foi inaugurada, no piso térreo, a 
primeira sala de espectáculos da Caparica o 
Teatro Garrett, designação pela qual conti-
nuaria ser conhecido o espaço após a insta-
lação do clube. 

O facto de dispor de um salão com um pequeno palco e uma galeria, assegura de 
forma excelente a realização dos objectivos propostos pelo clube nomeadamente 
a realização de bailes, récitas e representações teatrais, sendo alugada outra sala 
contígua no prédio anexo para instalação do bufete. Actualmente o palco aparece 
dividido ao centro por uma coluna estrutural do edifício, o que segundo apurámos 
junto de alguns sócios, se deve ao facto de que originalmente o palco só ocupar 
metade do espaço sendo o lado esquerdo reservado à bilheteira virada ao exterior. 
O sucesso das iniciativas do Clube, vai levar a que as instalações se tornem exíguas 
para a grande afluência que tinham. É o que se depreende da acta da Assembleia-
geral de 1959, onde é proposto o aumento da jóia para vinte e cinco escudos como 
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forma de limitar a admissão de novos sócios, devido ao facto de a sala ser peque-
na e já não comportar todos os sócios e as suas famílias. Neste mesmo ano são 
realizadas obras na sede, entre as quais se conta o forro em chapa dos balaústres 
da galeria e a construção de uma escada de acesso à mesma (até então o acesso à 
galeria fazia-se pela escada interior do prédio, impossibilitando a passagem directa 
do salão à galeria). 

Em 1972 é registado em acta o agradecimento a um sócio pelo empréstimo de 
garagem para realização das festividades do clube. Em 1976 é colocada a hipótese 
de alugar uma garagem como forma de ampliar as instalações, situação concreti-
zada, mas posteriormente abandonada por falta de colaboradores que realizassem 
as adaptações previstas para o espaço e pelos encargos financeiros que represen-
tava. Em 1987, com vista a diversificar e aumentar a oferta de actividades e dotar 
a freguesia de uma sala de espectáculos condigna, é apontada a possibilidade de 
ampliar as instalações do Clube Recreativo União e Capricho com o apoio da au-
tarquia através da adaptação das construções da Quinta do Brasileiro, localizada 
do lado da rua oposto à sede, o que também não se concretizou por desinteresse 
do proprietário e com desânimo dos Caprichenses.

A partir de então várias direcções vão empenhar-se na melhoria das condições da 
sede existente, promovendo obras de beneficiação, nomeadamente em 1989 e 1993. 

Baile no Salão do CRUC
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Em 1997 é apresentada uma candidatura ao programa de reabilitação urbana RE-
CRIA, visando obras nas salas da sede, para as quais, para além dos apoios da Câma-
ra Municipal de Almada e da Junta de Freguesia de Caparica, o clube recorre a um 
empréstimo bancário, que em 2000 se encontrava liquidado. 

Para além da conservação imediata do imóvel, as intervenções realizadas ao longo 
dos anos nas instalações do clube visaram a melhoria das condições e bem-estar dos 
associados, incluindo sistemas de extracção e ventilação e de ar condicionado, a 
aquisição de mobiliário e de novos aparelhos de televisão, de antena parabólica e de 
equipamentos para o bar, nomeadamente máquina de lavar louça e balcão frigorífico.

Sabemos também pelas actas da direcção que o salão do clube era frequentemente 
solicitado para eventos e espectáculos. Assim em Agosto de 1924 o jornal Despertar 
noticia: No Monte de Caparica realizou-se o anunciado espectáculo levado a efeito 
no Clube União e Capricho, em benefício da Misericórdia de Almada, por iniciativa 
da Junta de Freguesia. Em 1932 o Grupo Teatral de Lisboa propõe-se apresentar uma 
récita, oferecendo ao Clube vinte e cinco por cento das receitas de bilheteira. Confir-
mando a valência desta sala a nível concelhio, o preço da sua cedência para espec-
táculos ambulantes é fixado em cento e cinquenta escudos na reunião de direcção de 
1953 na reunião de direcção de 1953. Para fins de beneficência o valor fica ao critério 
da direcção, salvaguardando sempre para o Clube a exploração do bufete. Em 1957, a 
sala era também solicitada para realização de reuniões do Monte de Caparica Atlético 
Clube. Demonstrando mais uma vez a sua missão social, em 1960, o CRUC empresta 
cadeiras e aparelhagem de som, disponibilizando ainda o conjunto musical privativo, 
em apoio à realização de um baile de beneficência organizado pelos Bombeiros Vo-
luntários de Almada, com vista à angariação de fundos destinados à instalação de um 
posto de bombeiros na freguesia da Caparica. Através de algumas fotografias, foi ain-
da possível referenciar, em 1967, a realização de uma Festa de Natal da Sociedade de 
Consumo União Pragalense. Nos anos que se seguiram à Revolução de 1974, acolheu, 
quando solicitada, a realização de comícios e sessões de esclarecimento. 

Festa de Natal no salão do CRUC, 1967
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Actualmente, nas instalações do Clube Recreativo União e Capricho mantém-se a divi-
são entre a zona do bar, destinada aos jogos de cartas e aos programas desportivos de 
televisão, enquanto o salão, agora sem os animados bailes, é um espaço de convívio 
com jogos de snooker e de dardos, onde os sócios podem petiscar, ler os jornais ou 
assistir a programas de televisão alternativos ao desporto. É também nesta sala que se 
encontra a biblioteca, o acesso à sala da direcção, sem esquecer as fotografias emol-
duradas de alguns sócios que o clube entendeu homenagear ao longo da sua história, 
também aqui se encontram diplomas e mensagens de parabéns dirigidas por outras 
colectividades do concelho. O empenhamento na preservação e manutenção deste es-
paço possibilita que continue a ser um lugar de referência da Cultura e do Património 
do Monte de Caparica. 

Jogo de snooker no CRUC
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Actividades 
Através de entrevistas efectuadas a alguns 
sócios actuais do Clube constatou-se que 
os bailes constituíam uma das actividades 
que mais envolvia os associados e que ani-
mava a vida social do Monte de Caparica 
com as matinées e soirées dançantes, todos 
os fins-de-semana. Os bailes mais prestigia-
dos aconteciam no Carnaval e na Páscoa, 
mas o Baile da Pinha, realizado pela últi-
ma vez em Março de 1979, é o que mais 
recordações traz à memória dos antigos 
sócios, tendo-se. A particularidade deste 
baile residia no facto de na sala de bai-
le existir uma pinha suspensa, construída 
com aduelas de madeira, de onde pendiam 
várias fitas. Quando um dos pares de dan-
çarinos puxava a única que a abria, deixa-
va sair pombos e outras aves guardadas no 
seu interior. O casal que abria a pinha era 
coroado Rei do Baile da Pinha e ganhava 
prémios angariados no comércio local. 

Os bailes eram abrilhantados com música ao vivo executada por músicos da colec-
tividade. O conjunto mais antigo foi a Troupe de Jazz União e Capricho, constitu-
ída por catorze elementos, que tocavam maioritariamnete  instrumentos de corda, 
acompanhados por dois saxofones e uma bateria, conforme se pode observar na 
fotografia, oferecida por um sócio por altura do 90.º aniversário, que se encontra 
exposta no salão. Outro agrupamento musical nascido no CRUC veio a autono-
mizar-se nos anos 40 do século XX com o nome Os Águias Verdes, tornando-se 
bastante conhecido na região. 

Coroação dos reis do Baile da Pinha
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Conforme se justifica na acta de direcção datada de Outubro de 1959, para fazer 
frente ao aumento do preço das actuações dos conjuntos musicais, é aprovada a 
aquisição de uma aparelhagem sonora com gira-discos, a fim de se continuar a 
divertir os associados com os respectivos bailes e um mínimo de despesas para o 
clube. Nesta mesma reunião é decidida a criação de um conjunto privativo, para 
o qual foram adquiridos diversos instrumentos e camisolas para os músicos. Este 
que viria a ser o último grupo musical privativo do clube, apresentou-se pela pri-
meira vez em Fevereiro de 1960 no baile do 49.º aniversário, vindo a extinguir-se 
em 1961. Entretanto, outros conjuntos animaram os bailes do Capricho, entre os 
quais, os Congresso, Seis de Portugal, Little “B”, Guitarras de Fogo ou Os Simples. 

A afluência aos bailes do União e Capricho era grande. O acesso era limitado aos 
sócios e por vezes sujeito ao pagamento de bilhete, que em 1965 tinha o valor de 
cinco escudos para todos que dancem, estando isentos os sócios que se encontras-
sem a prestar serviço militar. De 1987 até 1993, o CRUC voltou a organizar bailes 
de Carnaval, bem como dos Santos Populares e de Verão, mas desta feita abertos 
à população e realizados no Largo do Mercado do Monte de Caparica. 

Troupe de Jazz União e Capricho
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Os aniversários da colectivi-
dade têm sido comemorados 
ao longo dos anos, pontuando 
com raras excepções a história 
do clube. As comemorações do 
16.º aniversário do Clube Re-
creativo União e Capricho que 
tiveram lugar no então denomi-
nado Teatro Garrett, decorre-
ram nos dias 30 e 31 de Janei-
ro de 1927. Conforme se lê no 
folheto impresso, o programa 
iniciava-se no domingo às 21 
horas com Deslumbrante baile dedicado às Exmas. damas frequentadoras do Club, 
terminando com vistosa Quadrilha em sua honra, continuando na segunda-feira com 
imponentíssimo espectáculo desempenhado pela Troup Artística “Os Peixinhos” que 
incluía duas rábulas em um acto, variedades acompanhadas ao piano e um Grandioso 
Baile final. 

O primeiro aniversário do qual se encontraram fotografias nos álbuns do Clube reali-
zou-se em 1964, com a comemoração dos cinquenta e três anos da colectividade. Na 
sessão solene, para além dos associados, estiveram presentes e usaram da palavra, o 
então presidente da Câmara Municipal de Almada e o pároco da Caparica. Nesta data 
foi também apresentada pela comissão feminina, a bandeira com o novo emblema do 
Clube. Os aniversários eram assinalados com baile, sessão solene e distribuição de 
prémios aos sócios mais antigos. O programa comemorativo do 70.º aniversário, em 
1981, apresenta um conjunto de actividades entre 25 de Janeiro e 14 de Fevereiro, 

que incluíam provas desportivas 
diversas, como futebol de salão, 
ténis de mesa, atletismo e xa-
drez, envolvendo várias colecti-
vidades da Caparica. O dia 31 
de Janeiro desse ano foi assina-
lado com desfile da Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários da Trafa-
ria, concerto pela Banda da So-
ciedade Recreativa Musical Tra-
fariense e sessão solene, com 
distribuição de diplomas aos 
sócios com mais de vinte cinco 
anos. O Programa incluía ainda 
a actuação do Grupo de Teatro 
do Serrado Futebol Clube, bem 
como os tradicionais bailes.70.º Aniversário do CRUC
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A representação teatral e as récitas foram, desde a fundação do clube, actividades 
que envolveram activamente muitos dos associados do CRUC. As actuações dos 
grupos cénicos estão registadas em fotografias. Desde os anos vinte do século pas-
sado, três grupos cénicos estiveram activos, sendo sócios da colectividade todos os 
actores e ensaiadores, bem como a pianista que acompanhava as representações. 
Interessa ainda referir que o Clube possuía um piano, utilizado em aulas de música 
e de instrumento. 

Apesar de estatutariamente o CRUC estar mais vocacionado para as actividades 
recreativas e artísticas, e para jogos de salão, a partir de finais dos anos cinquenta 
do século XX, surge entre alguns dos sócios mais jovens o interesse pelo ténis de 
mesa, que se veio a revelar a principal modalidade desportiva praticada no clube. 
Já na década de oitenta vão ser criadas equipas seniores e juvenis de futebol de 
salão, que participam em torneios locais ostentando as cores do CRUC. Esporadi-
camente, o Clube fez-se ainda representar em provas de atletismo.  

Actualmente o Clube Recreativo União e Capricho, que chegou a integrar com o 
apoio da Junta de Freguesia um posto de acesso à Internet, continua a desempe-
nhar um papel social de destaque no meio local. Enquanto espaço de convivio, 
promove a actividade intelectual e física através dos jogos de salão que preenchem 
os tempos livres de uns e ocupam outros que, aposentados das suas actividades 
profissionais, podem aqui desfrutar de um ambiente saudável, cultivando hábitos 

Peça de teatro amador no CRUC
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culturais que dificilmente encontrariam noutros locais. Como nos foi dito por al-
guns dos associados, o Capricho é uma família, é uma segunda casa. Mantendo 
a sua sede social no centro do Monte de Caparica, constitui um pólo aglutinador 
onde também se incluem novos habitantes da freguesia, para quem o Clube é um 
espaço de covívio e integração social.  

Por último, importa destacar o esforço de todos os que voluntáriamente, tornaram 
possível e dão continuidade ao ideal associativo, num contexto sociocultural em 
que os valores que estiveram na sua origem parecem arredados da vida actual. Os 
cem anos do Clube Recreativo União e Capricho provam o contrário. Assim como 
outras colectividades de referência no concelho de Almada, o Capricho soube 
ultrapassar as dificuldades, adaptar-se às mudanças, às novas necessidades dos 
seus sócios e chegar ao século XXI, não apenas como uma memória, mas enquanto 
Património vivo cultural e socialmente.      

     

Equipas de ténis de mesa do Belenenses e do CRUC
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