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Foi há muitos anos, certamente muito poucos já se 
lembrarão. 
Em 19 de Junho de 1950 um comboio especial ar-
rancava da estação do Rossio rumo à estação de 
Madrid-Delícias onde chegaria já noite fechada. 
Levava consigo o Batalhão de Alunos do Colégio 
Militar, acompanhado da Direcção deste estabeleci-
mento de ensino e de numerosos professores e ins-
trutores que, na sua máxima força, iria fazer uma 
estada de seis dias na capital espanhola numa iné-
dita e nunca mais repetida visita protocolar. 
Na bagagem, além da juventude impaciente e da 
vontade de bem-fazer que animava aquelas três 
centenas de jovens, havia uma colecção heterogé-
nea de actividades que tinham sido minuciosa e 
repetidamente ensaiadas ao longo de todo o ano 
lectivo e que se iriam desdobrar durante essa es-
tada. E entre elas, logo no primeiro dia, estava uma 
apresentação no enorme Teatro Madrid, com a sua 
lotação de duas mil pessoas completamente esgo-
tada, onde, além de várias intervenções do Orfeão 
Colegial, se iriam recitar três pequenas peças tea-
trais – um diálogo dito Colégio Militar, da auto-
ria do coronel Carlos Chaby, entre um antigo e um 
actual aluno, evocando, em verso dodecassílabo, as 
principais efemérides da instituição, o Monologo 
del Vaquero, peça fundamental do nosso teatro 
que celebrou o nascimento do príncipe D. João (fu-
turo D. João III), de Gil Vicente, e o entremez Todo 
o Mundo e Ninguém, do Auto da Lusitânia, 
do mesmo autor. Tive o privilégio de pertencer a 
este pequeno e audacioso grupo de actores juvenis, 
fazendo de “velho” antigo aluno, papel que, na edi-
ção original da peça, fora desempenhada pelo con-
sagrado Raul de Carvalho, e sabia que a tarefa no 
Teatro Madrid ia ser muito mais difícil do que fora 
no Teatro D. Maria II – a dimensão do espaço e a 
circunstância da audiência ser predominantemente 
estrangeira eram duas contrariedades de peso. Mas 
a experiência que inúmeros ensaios e as duas re-
presentações anteriores nos tinham conferido e um 
atrevimento que só se tem naquelas idades, ajuda-
ram a compor um desempenho, talvez mais 

gritado e pausado que em Lisboa, que julgo, 
todavia, não ter sofrido quebra de rigor.
Mas o desempenho de Monroy Garcia, no Monologo 
del Vaquero, excedeu todas as expectativas. 
Interpretando com fidelidade e convicção a entrada 
tumultuosa de Gil Vicente na câmara da Rainha, o 
Vaqueiro declamou com vigor inesperado e num cas-
telhano irrepreensível, as primeiras estrofes do Auto:

Pardiez! siete arrepelones
Me pegaron a la entrada,

Mas yo di una puñada
A uno de los rascones.

Empero, si yo tal supiera,
No viniera,

Y si viniera, no entrára,
Y si entrára, yo mirára

De manera,
Que ninguno no me diera.

Mas andar, lo hecho, es hecho:
Pero todo bien mirado,

Ya que entré, neste abrigado,
Todo me sale en provecho.

Rehuélgome en ver estas cosas,
Tan hermosas,

Que está hombre bobo en vellas:
Véolas yo; pero ellas,

De lustrosas,
A nosotros son dañosas.

E quando se volta para a Rainha para continuar a 
declamação, Monroy Garcia, naquele arranque ma-
gistral, já silenciara a sala que o vai escutar reveren-
temente até à longa e calorosa ovação final. 
Foi um momento singular nas nossas vidas. Não 
tornámos a representar, nenhum de nós fez carreira 
por esse lado. Toda uma longa e persistente prepa-
ração – ensaios a perder de vista, inúmeros conse-
lhos repetidos à exaustão, horas e horas a afinar o 
gesto ou a colocar a voz – dera os seus frutos, esta-
va extinta. Sabia a pouco mas era assim.
Mas ficou-me sempre a ideia, que apenas hoje pu-
blico, que o incomparável desempenho do José 
Jaime Monroy Garcia no papel do Vaqueiro do 
Auto da Visitação de Gil Vicente, foi um ponto mui-
to importante no êxito que, reconhecidamente, o 
Batalhão de Alunos do Colégio Militar teve na visita 
que fez à capital espanhola – nesse já remoto ano 
de 1950.  

Eduardo Zúquete

Faleceu na passada semana, com 
85 anos de idade, na sequência 
de um agravamento do estado de 
saúde seguido a uma cirurgia, o 
coronel José Jaime Pinto Monroy 
Garcia, que foi presidente da 
Câmara das Caldas da Rainha em 
representação do CDS em efecti-
vidade até 1985, depois do faleci-
mento súbito de Paiva e Sousa, de 
quem era vice-presidente.
O coronel José Monroy ligou-se 
ao nosso concelho através do ca-
samento, tendo exercido funções 
militares no RI5, estando nes-
ta unidade aquando do período 
do 16 de Março e do 25 de Abril, 
em que mostrou a sua neutra-
lidade em relação às mudanças 
ocorridas.
Na sequência da revolução de 
Abril, seria nomeado pela Junta 
de Salvação Nacional para pre-
sidir à Comissão Administrativa 

da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, durante um curto espaço 
de tempo até ser nomeada uma 
comissão formada por habitantes 
da cidade.
Afável, de trato fácil, desempe-
nhou as suas funções na Câmara 
das Caldas de uma forma bastan-
te cordata e tentando conciliar os 
interesses entre todas as forças e 
interesses locais, num período di-
fícil em que o partido que repre-
sentava não dispunha de maioria 
na Assembleia Municipal.
Com a Gazeta das Caldas mante-
ve sempre óptimas relações, mes-
mo em momentos mais críticos, a 
que não foi alheia a sua capacida-
de de diálogo e de entendimento 
do papel da comunicação social.
À família Gazeta das Caldas apre-
senta os seus sentidos pêsames.  
JLAS

Faleceu o coronel Monroy

Faleceu a 4 de Março o antigo 
Presidente da Câmara das Caldas 
da Rainha Coronel Monroy.
O Coronel José Jaime Pinto 
Monroy Garcia, nasceu a 20 de 
Fevereiro de 1932 em Lisboa e fa-
leceu em 4 de Março de 2017 em 
Caldas da Rainha, cidade que sem-
pre amou e onde foi Presidente 
da Câmara na década de 80. 
Coronel do Exercito Português, 
especialista em logística, no 
seu curriculum Político ressal-
ta ainda o facto de ter sido o pri-
meiro presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara da 
Marinha Grande.
Homem de Cultura (lembremos 
o centenário de Raul Proença 
durante o seu mandato, ten-
do escolhido para comissário o 
Dr. Bonifácio Serra), foi um di-
plomata que consolidou a ima-
gem e a presença do concelho de 
Caldas da Rainha na Estremadura 
Espanhola com o Slogam “As 
Nossas Praias são as Vossas 
Praias”.
O seu prestigio Pessoal e 
Institucional era tão grande na 
vizinha Espanha, dado que do-
minava na perfeição a Língua 
Castelhana, que aquando da 
Inauguração Oficial do Centro 
Ferial de Dom Benito marca-
do para as 18 horas, o Governo 
Regional preparou um acto sim-
bólico, para três horas antes (15 

horas), presidido com pompa 
e circunstância pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Caldas 
da Rainha, Coronel Monroy, 
com a presença de todas as in-
dividualidades Espanholas e 
Portuguesas Transfronteiriças. 
A sua visão política levou-o a 
projectar o concelho de Caldas 
da Rainha, muito para além das 
nossas fronteiras e internamente 
dada a sua afinidade militar com 
o então Presidente da República 
Ramalho Eanes, conseguiu que o 
“Mais Alto Magistrado da Nação”, 
visitasse oficialmente Caldas da 
Rainha, três vezes no ano de 1984. 
Cidadão de mérito, homem bom, 
Presidente da Câmara sempre 
disponível para ajudar na solução 
de problemas, deixou nos traba-
lhadores do Município um profun-
do respeito dadas as suas carac-
terísticas humanas e de simpatia. 
Caldas da Rainha perde uma re-
ferência, mas lembrando uma das 
suas frases preferidas: “O poder 
só é importante quando se tra-
duz em serviço público útil ao 
cidadão”.
Tive o raro privilégio de trabalhar 
com ele no dia a dia, e guardo a 
imagem de Cidadão de Grande 
Craveira Moral e Intelectual, por 
isso endereço à Família os meus 
sentidos pêsames.  

António Marques

Cidadão de mérito, homem 
bom, Presidente da 
Câmara sempre disponível

Monroy Garcia, um Vicentino num palco de Madrid

Equipa de hóquei do Colégio Militar, 9 de Novembro de 1949. José Jayme Monroy Garcia está em baixo à esquerda.
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