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As viagens
Antes seja afastado do que já alcancei que o
seja daquilo para que vou. A posse é um
declínio.
Antes um pássaro a voar que dois na mão.
Dois pássaros na mão são o que já não falta.
Um pássaro a voar: é ir com os olhos a voar
com ele; ir sobre os montes, sobre os rios,
sobre os mares; dar a volta ao mundo e
continuar;
é ter um motivo de viver – é não ter chegado
ainda!
António Madeira, pseudónimo de Branquinho da Fonseca
(1928) (Presença, nº 14-15, p. 10)

Ao Pedro, Mariana e Margarida pelo acompanhamento solidário num percurso que, sem a sua presença, teria sido muito
solitário…
A todos os que, mediante o seu altruísmo, generosidade e
exigência, contribuem para a disseminação do conhecimento…
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Prefácio

Este livro cumpre, antes de mais, a função de ajudar a compreender
os caminhos da Museologia em Portugal durante o século XX. Em particular, a museologia que se viria a revelar como uma herança, senão
como uma parte essencial dos ideais da República. Uma República que
aspirava por uma cidadania construída sobre as base da educação que
ganhava forma como Instrução Pública. Reconhece-se, hoje, que foi no
campo da educação, da cultura, da igualdade e da liberdade que os ideais
da República mais profundamente lavraram a sociedade portuguesa.
E isso, apesar ou mesmo em contradição, com os encaminhamentos que
o poder do Estado viriam a tomar, tanto nos anos turbulentos que se
seguiram ao 5 de Outubro, como no atrofiamento perverso dos ideais e
valores da República durante o chamado Estado Novo.
Foi neste contexto dialético, de novo e de retrocesso, que este livro
procurou compreender a vida do Museu-Biblioteca Condes de Castro
Guimarães. Primeiramente, como único museu do Concelho de Cascais,
mas que, num processo idêntico ao do resto do País no pós 25 de Abril,
com a “conquista do direito dos museus à diferença”, iria dar espaço à
criação de muitos Museus formais e informais por todo o País. Neste
caso, contam-se, hoje, também neste concelho, o Museu da Música –
Casa Verdades de Faria, Museu do Mar – Rei D. Carlos, Espaço Memória
dos Exílios, Moinho de Armação Tipo Americano, Forte S. Jorge dos
Oitavos, Farol Museu de Santa Marta e por último e mais recente Casa
das Histórias Paula Rego.
Trata-se, neste livro, de contribuir para a compreensão não apenas
da história da Museologia em Portugal, mas sobretudo compreender as
raízes profundas da museologia portuguesa. E essa compreensão naturalmente que só podia ter por base o esclarecimento dos conceitos e
objetivos que, em cada tempo, sustentaram cada projecto. Para tal, a autora soube encontrar os caminhos de uma investigação e de uma escrita
sólida, inovadora e rigorosa.
O estudo do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães
revelou-se, para este propósito, como um caso paradigmático não só
pelo trabalho realizado em Cascais, como pelos desdobramentos pioneiros que viria a ter relativamente ao Museu Nacional de Arte Antiga e à
Fundação Calouste Gulbenkian.
O presente livro põe em evidência, como consequência e fruto deste
processo desenvolvido em Cascais, o trabalho de dois personagens incontornáveis da cultura portuguesa: João Couto e Branquinho da Fonseca.
Como a autora refere: “Foi nosso propósito demonstrar a relevância do contributo de ambos os conservadores para a construção de uma instituição cultural mais
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próxima da comunidade, destacando o pioneirismo das práticas de cariz social, cultural e educativo que, posteriormente, se reflectiu no desenvolvimento do seu trabalho em
instituições de maior projeção: Museu Nacional de Arte Antiga e Fundação Calouste
Gulbenkian.”
No primeiro caso, pela criação dos Serviços Educativos do Museu
e, no segundo caso, pela criação do projecto nacional das “Bibliotecas
itinerantes” da Fundação. Para ambos, Museu e Biblioteca, são recursos
ao serviço de uma educação ativa, inovadora e moderna que se pretendia
integral, visando, na sua essência, a capacitação para o exercício da cidadania. Como dissemos no início deste prefácio, estamos em presença não
apenas de um livro que trata a história da museologia em Portugal, mas
sim de um livro que revela as raízes daquilo que hoje se reconhece como
sendo a Função Social dos Museus.
O Estado Novo, tanto quanto a Contra-Reforma de Bolonha actualmente em curso, cercearam o entendimento que o Museu e a Biblioteca e, naturalmente, a Escola e a Universidade, podiam e podem ter na
sociedade portuguesa, porque, na verdade, isso é contrário à ideia de
um “País rico de gente pobre e acomodada”. Também é verdade que,
hoje em dia, muitas instituições orgulhosamente sós continuam alheias
ao tempo em que vivemos.
A UNESCO (Recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society nov. 2015) reconheceu, agora de forma esclarecida, o lugar dos Museus na construção de
uma sociedade mais justa e inclusiva, reconhecendo a Função Social dos
museus como a sua Razão de ser.
Foi possível a João Couto e a Branquinho da Fonseca, mesmo em
épocas dificeis, pensar que os museus já eram no seu contexto e na sua
forma, mais do que as suas colecções.
Apesar dos tempos que correm serem de empobrecimento das coisas, das ideias e dos valores, espero estar certo, quando pretendo que
este livro será inspirador para todos e todas que laboram em contextos
agrestes nestas multifacetadas áreas, mas que continuam a acreditar que
os Museus, só o são, se tiverem por guia a construção de uma sociedade
mais respeitadora da Dignidade Humana.
Mário Moutinho

