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A que vicissitudes está sujeita uma coleção a partir do momento em que entra num 

museu? Será o percurso de todas coleções idêntico? O quê ou quem determina que coleções 

serão expostas, quais ficarão em reserva? Eis algumas questões a que se procurará dar 

resposta na tentativa de reconstituir a(s) biografia(s) da coleção de vidro.  

Com tal escopo recuar-se-á até ao momento que antecedeu a sua formação, à fundação 

do Museu Nacional de Machado de Castro. Começa-se por fazer a contextualização histórica 

do período intentando lobrigar os motivos, as mentalidades e as políticas que enformaram 

essa realização. Em seguida, traça-se o perfil de António Augusto Gonçalves, a quem foi 

incumbida tal missão, por forma a alcançar o eventual contributo pessoal no projeto.  

No segundo capítulo, perscruta-se o processo de constituição da coleção e procede-se 

à sua apresentação detalhada. Debruça-se depois sobre as orientações expositivas adotadas 

numa primeira fase do museu, de modo a alcançar o impacto dessas decisões no destino da 

coleção.  

Um terceiro momento é dedicado à vida do acervo depois de 1929. A partir da 

indagação das opções museológicas e da práxis quotidiana assumidas, procura-se alcançar o 

seu contributo para a visibilidade ou invisibilidade da coleção no seio do museu.  

A vida de uma coleção não é tão simples como à primeira vista se pode imaginar. Não 

é, em todo caso, um percurso sereno e linear, mas sinuoso e, por vezes, acidentado e 

dependente de um sem número de contingências.  
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Abstract1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Museum, collection, glass, biography(ies). 

 

To which vicissitudes is a collection subject to from the moment it goes into a 

museum? Is all the collections course identical? What or who determines which collections 

will be exhibited, which will be stored? Here are some questions to which one will try to give 

an answer in an attempt to reconstitute the biography(ies) of the glass collection. 

With such scope, one will go back to the moment that preceded its formation, the 

foundation of the Museu Nacional Machado de Castro. One will start by making an historical 

contextualization of the period trying to see the reasons, the mentalities and the policies that 

shaped that achievement. Next, one will draw António Augusto Gonçalves profile, to whom 

such mission was entrusted, in order to understand his eventual personal contribution in the 

project. 

In the second chapter, one investigates the collections constitution process and makes 

its detailed presentation. After that, one looks into the exhibitions guidelines adopted in an 

early stage of the museum, in order to understand the impact of those decisions in the destiny 

of the collection. 

A third moment is dedicated to the collections life after 1929. Based on the quest of 

the choices made by the museum and on the daily praxis, one tries to understand their 

contribution to the visibility or invisibility of the collection within the museum. 

A collections life is not as simple as one can imagine at first sight. It isn’t, in any case, 

a quiet and straight way, it is a tortuous and sometimes bumpy way, depending on countless 

contingencies. 

                                                           
1 Tradução de Helena Duarte. 
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Résumé 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Musée, collection, verre, Biographie(s). 

 

Quelles vicissitudes subit une collection à partir du moment où elle rentre dans un 

musée? Le parcours est-il le même pour toutes les collections? Quoi ou qui détermine quelles 

collections seront exposées, et lesquelles resteront en réserve ? Voici quelques questions que 

l’on va essayer de répondre en tentant de reconstituer le(s) biographie(s) de la collection de 

verre. 

Avec telle finalité, on reculera dans le temps jusqu’au moment qui a précédé sa 

formation, à la fondation du musée national de Machado de Castro. On commencera par une 

contextualisation historique de l’ère, en essayant de comprendre les raisons, les mentalités et 

les politiques qui ont donnés forme à cette réalisation. Ensuite, on tracera le profil à qui l’on a 

confié une telle mission, António Augusto Gonçalves, de manière à aboutir à une éventuelle 

contribution personnelle au projet.  Dans le deuxième chapitre, on examinera le processus de 

la constitution de la collection et on procèdera à sa présentation. On se penchera après sur les 

directives d’expositions adoptées dans une première phase du musée, de manière à atteindre 

l’impact de ces décisions sur le destin de la collection. 

Un troisième chapitre sera consacré à la vie de l’acquis après 1929. A partir de 

l’information des options muséologiques et de l’ordre quotidienne endossées, on cherche à 

atteindre sa contribution pour la visibilité ou l’invisibilité de la collection au sein du musée. 

La vie d’une collection n’est pas aussi facile que l’on puisse l’imaginer. Ce n’est, en 

aucun cas un parcours serein et linéaire, mais oui sinueux et, parfois accidenté et dépendent 

d’un certain nombre de contingences. 

                                                           
2 Tradução de Ophélie Jacinto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(…) In revisiting how collections were formed, 

by whom, and how they have been articulated by 

institutions in which they are presently located, we also 

have the opportunity to rethink their place and 

significance in contemporary world3» 4  

John Mack, Collectors individuals and institutions  

(2001:7-8) 

 

A decisão de voltar às lides académicas e a consequente realização deste trabalho foi, 

inicialmente, resultado do repto lançado pelo conservador responsável pela coleção de vidro 

do Museu Nacional Machado de Castro, para a realização de uma exposição sobre o referido 

espólio. A empresa havia de dar muitas voltas, e a ideia primitiva de elaborar um projeto 

expositivo para essa mesma exposição foi colocada de lado, logo que a pesquisa e o ulterior 

aprofundamento sobre os objetos começou a tomar corpo. Face à escassez de informação 

                                                           
3Ao revisitar como as coleções foram formadas, por quem, e como é que foram utilizadas pelas instituições nas 
quais se encontram presentemente, tem-se também a oportunidade de reconsiderar o seu lugar e significado no 
mundo contemporâneo» (2001:7-8). 
4 Todas as traduções presentes neste trabalho, à exceção dos resumos iniciais, foram feitas pela autora. 
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relativa aos artefactos, cujo estudo estava na generalidade por fazer, optou-se por dirigir a 

investigação noutro sentido. As leituras efetuadas e a constatação do conhecimento lacónico 

sobre algumas das coleções do Museu, e a de vidro em particular, constituíram o móbil para 

se levar a cabo um empreendimento ligeiramente diferente. Em 2001, havia-se desenvolvido 

um trabalho sobre esta mesma coleção no âmbito do curso de pós-graduação em Museologia, 

da cadeira de Coleções. Tratou-se de um exercício académico, subordinado ao tema do estudo 

de objetos. Voltar a olhar para o acervo sob essa perspetiva foi uma hipótese que cedo se 

colocou parte, por se apresentar como uma tarefa dificilmente inexequível no curto espaço de 

tempo de que se dispunha, o ano letivo apenas.  

De facto a constatação do quase total desconhecimento da história da coleção de vidro 

não foi, de uma certa forma, uma surpresa, uma vez que se conhecia vagamente o cenário dos 

arquivos em museus e se estava familiarizado com a realidade das investigações conduzidas 

pelos profissionais dos museus portugueses, ainda muito afastadas das perspetivas 

desenvolvidas pelos estudos de coleções na atualidade. Embora o panorama, nos últimos 

anos, se tenha vindo a alterar, mercê o forte contributo das universidades. Na verdade, essa 

vicissitude não constituiu um obstáculo à iniciativa de realização do trabalho. Antes, revelou-

se como estímulo o facto de se poder contribuir para suscitar o debate no interior do Museu e 

de se poder experimentar opções alternativas aos modelos de pesquisa tradicionais em torno 

dos objetos, procurando voltar as atenções para o território menos conhecido das coleções. 

Propõe-se assim, através deste estudo, dar a conhecer, de modo detalhado, a vida da coleção 

de vidro no Museu Nacional de Machado de Castro. 

Na delineação do trabalho foram tidas em consideração as abordagens fecundas de 

autores, como John Mack (2001) e Susan Pearce (1992), que nos seus estudos deslocam o 

foco da investigação dos objetos para o conhecimento dos processos através dos quais esses 

objetos ganham significado.  

Particularmente útil também foi o contributo de Kopytoff e o seu artigo intitulado The 

cultural biography of things5. Nesse, o autor alvitra que para se alcançar um olhar renovado 

sobre os objetos de sempre se devem efetuar as suas biografias. Os objetos defende, podem 

ter várias biografias, dependendo dos aspetos que se desejam conhecer (Kopytoff, 1986: 66). 

Esse exercício permite que se coloquem às coisas perguntas análogas às que se colocam às 

                                                           
5 O autor, baseando-se no trabalho proposto por H. Rivers para a investigação de material etnográfico, alargou o 
âmbito da análise, propondo utilizar como método para interpretar determinada cultura a construção de 
biografias individuais dos objetos (Kopytoff, 1986: 66). 
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pessoas. É nessa perspetiva que se irá orientar este estudo, ao procurar-se conhecer os 

detalhes da vida da coleção tomar-se-á contacto com a história do Museu, bem como de 

outras coleções, mas também das transformações operadas nas mentalidades dos seus 

profissionais ao longo tempo. Qual a origem da coleção, quem foi o responsável pela sua 

formação, que mentalidades e modelos de conhecimento estiveram subjacentes, como foi 

usada ao longo do tempo pela instituição, quais os momentos mais emblemáticos na sua 

centenária existência? Eis algumas das questões que podem ser formuladas a fim de se 

reconstituirem as vicissitudes da(s) vida(s) da coleção.  

A metodologia a adotar na elaboração do trabalho centra-se, num primeiro momento, 

na investigação bibliográfica, a levar a cabo em diversas bibliotecas e na imensidão da world 

wide web. Em simultâneo, empreende-se a pesquisa e a recolha documental em arquivos, bem 

como, a perscrutação de publicações periódicas relevantes. No final, procede-se à análise da 

coleção e à interpretação de todo o material coligido. A partir destes dados está-se apto a 

reconstituir a(s) biografia(s) da coleção. Tendo por base estas propostas parte-se a revisitar a 

coleção de vidro do Museu. 

O trabalho encontra-se dividido em três partes, a que correspondem, grosso modo, três 

momentos cruciais na vida da coleção. Sabe-se que o acervo nasceu na sequência da fundação 

do Museu. De modo a alcançarem-se os ideais subjacentes a esta medida, começa-se por 

proceder à contextualização do período. Prossegue-se depois na tentativa dar a conhecer os 

paradigmas de conhecimento em que se insere essa realidade criadora de museus. A intenção 

de revisitar essa circunstância relaciona-se com o facto de se considerar que o entendimento 

desse contexto pode, de algum modo, ser útil para lançar luz sobre o percurso posterior da 

coleção. Traça-se depois o perfil de António Augusto Gonçalves, o homem encarregado da 

materialização do plano gizado pelo governo, na tentativa de compreender o seu contributo 

pessoal para esse projeto.  

O segundo capítulo, parte da interpretação da documentação compilada e centra-se no 

processo de constituição da coleção. Para, enfim, se proceder à apresentação detalhada do 

espólio. Em seguida, perscrutam-se as orientações expositivas adotadas na primeira fase da 

vida da coleção, problematizando-as, intentando discernir possíveis ascendências de correntes 

museológicas coevas.  

Na última parte do trabalho procura-se avaliar as consequências dos posicionamentos 

museológicos abraçados pelas sucessivas direções na vida do Museu e da coleção. Conclui-se 
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procedendo à resenha das práticas curatoriais desenvolvidas ao longo do tempo, intentado 

determinar os possíveis impactos neste espólio. 

Ainda que de forma despretensiosa, deseja-se que este trabalho contribua para o 

aumento do conhecimento das coleções que o Museu tem à sua guarda e que constitua ainda a 

oportunidade de criar novos potenciais significados para os acervos antigos. Almeja-se 

também que este possa constituir-se como um estímulo para a reflexão do Museu sobre si 

próprio. No fundo esse exercício de conhecimento é fundamental a estas instituições, dado 

que lhes permite estarem mais habilitadas na resposta aos desafios do mundo contemporâneo. 

 

1.1. Na esteira das Coleções e do seu universo de Estudos 

De que se fala quando se fala de coleção? Colecionar é uma prática tão ancestral 

quanto o próprio homem. É também, como afirma Pomian, uma instituição universalmente 

difundida (Pomian, 1964: 68). Atualmente, qualquer pessoa saberá ao que se refere quando se 

menciona esta palavra. Saberá ainda que existem, grosso modo, duas tipologias de coleções, 

de caráter privado e de caráter público. Possivelmente, muitos até possuem uma coleção ou 

conhecem alguém cujo passatempo é colecionar. No mundo imenso das coleções avulta uma 

grande heterogeneidade de objetos, dos comuns selos, cromos ou pacotinhos de açúcar, entre 

outras séries que por aí abundam, aos mais raros objetos de arte. Analogamente, quando 

questionada, qualquer pessoa identificará como exemplo de uma coleção pública, a instituição 

museu.  

Não obstante esta constatação, o que define uma coleção? No seu artigo The Urge to 

collect Susan Pearce, defende que: «(…) colecionar é uma atividade demasiado complexa e 

humana para ser tratada sumariamente através de definições6» (1992: 50). Ao longo do tempo 

diversas têm sido as tentativas de forjar uma definição do conceito. E ainda que em todas se 

pressinta a ambição ou a pretensão de um certo caráter de universalidade, a verdade é que 

«(…) cada definição inaugura inevitavelmente uma multiplicidade de objeções minudentes 

baseadas em casos específicos7 » (Pearce, 1992: 48). Admite-se assim que cada nova 

abordagem de investigação se encarrega de lhe ir emprestando novos sentidos. Por outro lado, 

                                                           
6 «(…) collection is too complex and too human an activity to be dealt with summarily by way of definitions» 
(1992: 50). 
7 «(…) each definition inevitably opens to a variety of niggling objections based on specific examples» (Pearce; 
1992: 48). 
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a consciência da existência de tipos de coleções tão diversificados quanto se possa imaginar 

aconselha prudência, dado que uma visão demasiado circunscrita poderá não só revelar-se 

inútil, como gorar o objetivo de alcançar o entendimento da mesma (Pearce, 1995:27). Tendo-

se por base esta reflexão, e como facilmente se adivinha, o espírito desta panorâmica não 

intenta lograr uma nova definição do conceito, nem tão pouco proceder a um levantamento 

exaustivo sobre o tema, mas tão-somente refletir, tatear esse incessante manancial que 

constitui o universo do colecionismo e das coleções, no sentido de aclarar noções e de apontar 

pistas de trabalho. 

Um dos pioneiros na área de estudos de coleções foi Durost que, ainda durante a fase 

de estudante, propôs uma das primeiras definições para o termo, «uma coleção é 

essencialmente determinada pela natureza do valor atribuído aos objetos, ou às ideias que se 

possui8» (citado por Pearce, 1992: 48). Durost concluía, afirmando que na circunstância de o 

objeto funcionar enquanto representante de outros, «tal como fazer parte de uma série, parte 

de um todo, um espécime de uma classe, nesse caso, era objeto de uma coleção9» (idem). A 

noção de coleção para este autor tinha, portanto, implícita a ideia de conjunto. 

Mais tarde, outros contributos recolocaram a questão repartindo as atenções pelo 

objeto e pelo sujeito colecionador. Alsop (1982, citado por Pearce, 1992: 48) defende que 

coleção é aquilo que o colecionador entende como tal, desde que exista um grupo de objetos 

reunidos. No mesmo sentido, Aristides refere que se trata de uma «obsessão organizada10» 

(1988, citado por Pearce, 1992: 48).  

Pomian, por seu turno, alargou a discussão ao tomar coleção como «qualquer conjunto 

de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das 

atividades económicas, sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para 

esse fim, e expostos ao olhar do público» (1984: 53). Ao introduzir um elemento novo e 

relevante, a exposição ao olhar público, alarga assim o espectro da definição. Uns anos mais 

tarde, Belk e alguns colegas vêm oferecer também o seu contributo para a já extensa 

discussão, «consideramos colecionar como sendo uma realização seletiva, ativa e prolongada, 

de posse e disposição de um conjunto inter-relacionado de objetos diferenciados (coisas 

materiais, ideias, seres, ou experiências) que contribui para e de que decorre o significado 

                                                           
8 «a collection is basically determined by the nature of the value assigned to the objects, or ideas posseded» 
(citado por Pearce, 1992: 48). 
9 «such as being one of a series, part of a whole, a specimen of a class, then it is the subject of a collection» 
(idem). 
10«an obsession organized» (1988, citado por Pearce, 1992: 48).  
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extraordinário da entidade (a coleção) que a perceção desse conjunto constitui11» (1990, 

citado por Pearce, 1992: 49). Das aceções de Pomiam e Belk, evidencie-se a duração do 

processo, temporária ou definitivamente ou caráter longitudinal do mesmo, e a apresentação 

dos objetos, expostos ao olhar e arranjo dos mesmos.  

Belk e os seus colegas, tomando como ponto de partida a ideia de série ou classe de 

Durost, acrescentam ainda, segundo Pearce, um aspeto essencial o da coleção constituir uma 

«entidade maior do que a soma das suas partes12» (1992: 49). Ainda assim, não deixam de 

colocar a tónica na importância do papel do colecionador em todo o processo e na dimensão 

subjetiva que constitui uma coleção. Nesse sentido, Pearce acrescenta que uma coleção só 

adquire tal estatuto no momento em que o sujeito colecionador perceciona o conjunto 

enquanto tal (idem).  

Pearce, partindo de algumas das ideias atrás expostas, sintetizou, que a palavra coleção 

tem implícita a recolha sem um propósito utilitário, que pressupõe a existência de uma ligação 

entre as coisas reunidas, quer essas tenham sido, ou não, objetivamente classificadas, exprime 

sempre a visão subjetiva do proprietário e finalmente, sustenta, que só pode ser assim 

entendida quando existe enquanto um todo, pressupondo a anulação do objeto individual a 

favor do coletivo (1992: 50).  

Recentemente, o ICOM13, com o intuito de tornar mais abrangentes determinados 

conceitos, por forma a não suscitarem imprecisões, especialmente, entre os profissionais da 

área dos museus, elaborou uma lista a que chamou conceitos chave. O termo coleção aparece 

aí definido como «um conjunto de objetos materiais ou intangíveis que um indivíduo ou um 

estabelecimento reuniu, classificou, selecionou, e preservou em ambiente seguro e geralmente 

expõe para uma pequena ou ampla audiência, consoante se trate de uma coleção pública ou 

                                                           
11«we take collecting to be the selective, ative, and longitudinal acquisition, possessing and disposition of an 
interrelated set of differentiated objects (material things, ideas, beings, or experiences) that contribute to and 
derive extraordinary meaning from the entity (the collection) that this set is perceived to constitute (1990, citado 
por Pearce, 1992: 49). 
12 «entity greater than the sum of its parts» (idem). 
 13O Conselho Internacional de Museus é uma organização internacional fundada em 1946, por e para 
profissionais de museus. É uma instituição sem fins lucrativos, não-governamental, e de interesse público. Está 
ligada formalmente à Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura (UNESCO) e é um 
órgão consultivo do Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Tem como missão a conservação, a 
salvaguarda e a transmissão à sociedade do património mundial, material e imaterial, cultural e natural, presente 
e futuro. 
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privada14» (ICOM, 2010: 26). Ao associar ao conceito de cultura material o de património 

imaterial, esta instituição contribuiu para relançar o debate sobre o termo coleção, nunca 

encerrado, alargando, definitivamente, a já vasta dissertação sobre o tema. Deve-se 

salvaguardar, no entanto, que esta perspetiva não é nova, dado que desde os primeiros 

esforços envidados na tentativa alcançar uma definição de coleção ter estado presente, não 

apenas o objeto material, mas igualmente a noção de imaterialidade - ideia (Durost 1932), 

ideias ou experiências (Belk 1990). Note-se que nesta renovada aceção ecoam as vozes das 

suas predecessoras, pressentindo-se a necessidade de sistematização e universalização. 

Atente-se, por ora, nas coleções de natureza material que aqui nos interessam. Aquele 

organismo internacional conclui, ainda, que à verdadeira coleção não basta constituir um 

todo, este tem de ser coerente e significativo. Um todo coerente e significativo para quem? 

Partilharão de motivos afins o colecionador privado e o museu quando constituem uma 

coleção? Que diferenças e que semelhanças podem existir entre uma coleção privada e uma 

coleção pública? Shelton coloca soberbamente a questão, quando, referindo-se ao célebre 

artigo de Baudrillard The system of collection, interroga «que fins em comuns poderiam 

possivelmente relacionar os museus estatais ou municipais com colecionar que, como foi 

argumentado, representa nada mais do que uma regressão ao estádio anal infantil?15» (2001: 

11).  

Shelton acrescenta indícios sobre as possíveis relações entre estes dois géneros de 

coleção, apontando algumas diferenças. Expõe que os museus reclamam que estão associados 

a valores mais altos, uma vez que estão incumbidos de exercer funções intelectuais e públicas, 

apresentam-se assim menos comprometidos com aspetos de ordem económica e social. Os 

colecionadores privados, por seu turno, estão geralmente envolvidos e empenhados em 

participar nas questões relacionadas, designadamente, com as aquisições, nos mais variados 

mercados – leilões, galerias e negociantes -, das quais os museus se alheiam deliberadamente. 

Sendo que os museus operam, no que concerne à propriedade, compra e troca, em terreno 

mais seguro, num mercado visivelmente mais claro e sem as negociatas em que, por vezes, 

estão envolvidos aqueles colecionadores (Shelton, 2001: 11-12).  

                                                           
14 «a set of material or intangible objects which an individual or an establishment has assembled, classified, 
selected, and preserved in a safe setting and usually  displays to a smaller or larger audience, according to 
whether the collection is public or private» (ICOM, 2010: 26). 
15 «what common purposes could possibly relate state or municipal museums with collecting which, as been 
argued, represents nothing less than a regression to the anal stage of childhood? (2001: 11). 
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Burcaw considera que as coleções dos museus «são adquiridas e preservadas devido 

ao seu potencial valor enquanto exemplares, como material de referência ou como objetos de 

importância estética ou intelectual16» (1997, citado por ICOM, 2010: 27). Nesse mesmo 

sentido, Shelton sublinha a questão intelectual e racional presente na coleção do museu contra 

o êxtase e paixão associados à coleção de caráter privado (Shelton, 2001: 12). O Conselho 

Internacional de Museus mostra-se cauteloso com esse tipo de generalizações, e argumenta: 

quem garante que um colecionador privado não pode reunir sob semelhante pretexto uma 

coleção? Não sucede amiúde uma coleção institucional ter origem numa coleção privada de 

onde se encontrava ausente qualquer princípio de cientificidade? (2010: 27).  

Independentemente de todas as diferenças que as separam, coleções privadas e 

públicas têm também pontos em comum. Entre esses sobressai, a montante, a escolha, todas 

as coleções são, de facto, fruto de uma seleção, não obstante as ideias que se encontram 

subjacentes a esse ato (Pearce, 1995: 27). Outro aspeto a considerar, por assim dizer, a 

jusante, o seu afastamento em relação ao mundo, «seja qual for a orientação de uma coleção, 

consubstancia sempre um elemento irredutível de independência do mundo17» (Baudrillard, 

1994:24). 

Aludiu-se já que, não obstante as coleções constituírem a peça chave no museu, a ideia 

de olhar para esse espólio enquanto objeto de estudo independente é todavia bastante recente. 

A investigação levada a cabo no seio do museu encontrava-se, de certa forma, arreigada a 

uma tradição historiográfica da cultura cultivada, privilegiando fundamentalmente os estudos 

associados às disciplinas tidas como principais, a arqueologia, a história e história da arte, a 

antropologia. A enfase desses trabalhos era colocada no significado dos objetos individuais ou 

nos grupos - procuravam-se determinar tipologias e taxonomias, os períodos e as escolas - e 

não os processos de colecionar (Pearce, 1995: 6). Outra área de interesse, sobre a qual se 

debruçavam os principais estudos e publicações, visava as grandes coleções e colecionadores, 

as histórias de reconhecidas coleções públicas ou semipúblicas e os grandes museus (idem). 

Foi durante anos 1960 que a interpretação da cultura material começou a suscitar 

maior interesse. Mas foi, sobretudo, após a década de 1970 que esta área de estudos alcançou 

maior fôlego, graças a trabalhos como os de Isherwood (1979) e Appadurai (1986), que 

                                                           
16  «acquired and preserved because of their potential value as examples, as reference material, or as objects of 
aesthetic or educational importance (1997, citado por ICOM,  2010: 27). 
17«(…) whatever the orientation of a collections, it will always embody an irreducible element of Independence 
from the world» (Baudrillard, 1994:24). 
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aboliram a estreita visão dedicada aos objetos, de simples mercadorias, propondo que estes 

fossem analisados de acordo com uma nova perspetiva que lhe conferia um significado social 

(Pearce, 1992:8). 

A área dos estudos sobre coleções e museus tem vindo nos últimos anos a ser alvo de 

um número cada vez maior de investigações e publicações. Esses trabalhos têm sido 

enriquecidos pelo precioso contributo da abordagem multidisciplinar que combinando as 

perspetivas oriundas de domínios como a antropologia, sociologia, psicanálise, história 

proporciona uma base de entendimento mais ampla acerca dos museus e das suas coleções.  

Dentro da vasta área dos estudos de coleções a vertente que tem sido mais 

desenvolvida nos últimos anos é a que se debruça sobre os processos de colecionar. Nesse 

domínio têm sido desenvolvidos estudos de características, ora mais abrangentes, ora mais 

circunscritas. Cite-se a investigação às práticas de colecionar de caráter individual, com 

recurso a teorias psicanalíticas, onde se situam os trabalhos de Bourdieu (1984) e Baudrillard 

(1994), ou socorrendo-se do precioso contributo da história. Para analisar, por exemplo, o 

contexto histórico e, paralelamente, as circunstâncias de vida pessoal implicadas no ato de 

colecionar (Semedo, 2010: 305). Alguns autores, porém, direcionam o seu olhar para os 

modos de colecionar mais plurais, averiguando, por exemplo, as práticas de colecionar em 

sociedade. Apoiam-se em várias áreas disciplinares, em particular na sociologia e na 

psicologia, Belk (2001) e Pearce (1995,1998), e revelam nos seus estudos em que medida a 

constituição de uma coleção é afetada pelas experiências do dia a dia. As mesmas áreas 

disciplinares serviram de apoio a outro estudo de Belk (2006), onde, embora não tenham sido 

afastados aspetos relevantes como o valor e o significado, colocou em evidência o facto de a 

coleção constituir-se como uma forma de consumo (Semedo, 2010: 306).  

Outro trabalho seminal, no que concerne à abordagem utilizada, as narrativas dos 

colecionadores, foi o desenvolvido por Paul Martin (1999). Este autor encontra na origem do 

fenómeno da proliferação de coleções a desagregação do tecido social a que se assiste no 

mundo contemporâneo. E aponta, à semelhança de Cardinal, para quem as coleções 

constituem uma tentativa de criação de sistemas de memória (Cardinal, 2001: 24), a 

constituição da coleção como uma via para tentar restabelecer esse mundo perdido (Semedo, 

2010: 306).  

A abordagem narrativa tem sido aliás aquela que maior entusiamo tem suscitado no 

campo de estudos de coleções, designadamente na vertente dedicada aos processos de 
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colecionar, onde autoras fulcrais como Pearce (2002), Parish (2007) Dudley (2009) têm 

direcionado o seu trabalho. Esse interesse revela de algum modo não só a alteração dos 

modelos de estudo mais recentes, mas assinala, sobretudo, a «rematerialização [dos objetos] 

em contextos sociais, políticos e económicos» (Semedo, 2010: 307). 

Na panorâmica geral que se acaba de bosquejar fica patente o interesse crescente pela 

cultura material, particularmente no que se refere aos estudos de coleções e de museus, 

marcado cada vez mais pela transdisciplinaridade dos trabalhos. Nessa área, o debate gira 

agora em torno dos processos de colecionar, inextricavelmente ligados aos aspetos sociais e 

culturais que os originaram, e que, consequentemente conduzem ao descentramento do objeto 

do âmago do discurso museológico.  
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2. ANTECEDENTES DA COLEÇÃO: A FUNDAÇÃO DO MUSEU MAC HADO DE 

CASTRO 

 

2.1. A instituição do Museu à luz das políticas coevas  

 

Na segunda metade do século XIX assistiu-se em Portugal ao despontar de um 

movimento que ficaria conhecido na História, como o movimento Regenerador ou da 

Regeneração. Na mente dos impulsionadores desse ímpeto reformador estava o desejo vencer 

o estado de letargia e de ultrapassar o permanente atraso económico em que o país se 

encontrava mergulhado desde longa data e elevá-lo à altura do industrializado mundo 

europeu. O clima de relativa paz política e a influência das mudanças ocorridas noutros 

pontos do globo foram decisivos para a implementação de um conjunto de reformas que 

visavam transformar a fácies do país. O esforço de modernização estendeu-se às mais diversas 

atividades. Foi dado um forte impulso ao desenvolvimento das infraestruturas e da indústria, 

do comércio, da agricultura e do ensino.  

Os reflexos dessas medidas, ainda que debilmente, em breve começaram a repercutir-

se na vida das pessoas. A melhoria das condições de vida teve consequências diretas ao nível 

do aumento da população. A grande maioria das gentes, porém, continuava a residir no 

campo, permanecendo o semblante do país assimétrico. Não obstante, ter-se assistido a partir, 

sobretudo, da segunda metade do século ao progressivo abandono dos campos18. Em 1911, 

apenas 20% da população habitava nas cidades, sublinha-se que, dessas, mais de metade 

residia nas cidades de Lisboa e do Porto.  

A vida cultural, como se advinha, esboçava-se sobretudo nestes dois pólos, tendo em 

consideração que as restantes cidades conservavam um caráter marcadamente rural. A única 

exceção à regra encontrava-se na urbe mondeguina, onde estava sediada a Universidade 

portuguesa desde a sua transferência em 1537. Malgrado essa condição, Coimbra não 

constituía, como à primeira vista se podia concluir, um reduto de cultura. Pelo contrário, 

apesar da elite que aí residia a cidade continuava a apresentar um cunho marcadamente 

provinciano (Marques, 1998: 304). 

                                                           
18 As pessoas partiam em demanda de uma vida melhor em direção às cidades e ao estrangeiro, para países como 
o Brasil. 
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Ao nível da instrução, não obstante o esforço empreendido pelos sucessivos governos, 

designadamente a Reforma do Ensino promovida por Passos Manuel, a situação não se 

alterara substancialmente. A reforma havia, no entanto, permitido o alargamento do ensino 

primário e o consequente aumento do número de escolas, a criação de liceus e de escolas 

técnicas, bem como, de novos cursos superiores. 

Nas vésperas da Revolução de 5 de Outubro a taxa da população analfabeta situava-se 

nos 75% (Marques, 1998: 356). A crueza dos números torna-se ainda mais perturbante se se 

tiver em consideração que nos últimos onze anos do regime (1900-1911) o número de 

analfabetos maiores de sete anos reduzira em 5.3% (idem: 356).  

A verdade é que os governos liberais tinham-se ocupado mais com o desenvolvimento 

da indústria, do comércio ou das finanças, do que com a educação. A sua ação dirigira-se 

prioritariamente aos melhoramentos materiais do país, deixando para segundo plano as 

preocupações relacionadas com o progresso do indivíduo e da cultura (Marques, 1998: 357).  

Uma política oposta professavam os republicanos. Entre os seus lemas mais caros 

avultava a firme exigência de subtrair Portugal ao marasmo cultural em que vivia. A proposta 

passava pela reivindicação de um sistema de ensino universalizado. No momento da 

Implantação da Republica, em 1911, foi posto em marcha um novo modelo de 

desenvolvimento para o país. Atendendo ao facto dos princípios de índole cultural e 

educacional constituírem uma prioridade no seu programa político, não resulta particular 

estranheza a celeridade com que certas medidas neste domínio foram postas em prática.  

Uma das primeiras iniciativas da República foi a da laicização do ensino. A extinção 

das Ordens Religiosas em 1834 não abalara definitivamente o poder da Igreja em Portugal. A 

sua reorganização, ainda que noutros moldes, foi progressiva, logrando, nos anos 

subsequentes, recuperar alguns dos bens e dos direitos perdidos (Marques, 1998: 350). Em 

1901, Hintze Ribeiro promulgou a Lei que confirmou na prática a preponderância que a Igreja 

nunca deixara de ter no campo da educação. Legalizou a entrada no país de frades e freiras 

desde que os mesmos se dedicassem a atividades de caridade ou de ensino (Marques e Serrão, 

1991: 484).  

Afastado o regime monárquico do poder, faltava arredar a outra autoridade que 

durante séculos tinha exercido o seu domínio sobre a sociedade, designadamente no que 

respeita à formação das mentalidades. Na perspetiva dos republicanos a Igreja constituía um 
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reduto reacionário, posto que apegada aos valores monárquicos, de onde podia provir uma 

ação contrarrevolucionária. Resultava, portanto, premente a sua distanciação do ensino. Um 

dos instrumentos mais poderosos de coação sob a sua alçada. 

Ao chamar a si a responsabilidade da instrução da população, o Estado tinha um 

propósito bem definido. À exigência do princípio da educação generalizada não era alheia a 

ideia de formar cidadãos que aderissem ao projeto republicano de forma espontânea e 

esclarecida. 

Assim se compreende que passados apenas três dias de Governo Provisório se 

procedesse à elaboração de leis no sentido de pôr termo à hegemonia católica sobre o ensino. 

O Decreto-Lei datado de 8 de outubro de 1910 norteava-se no sentido de confirmar a vigência 

das leis pombalinas e liberais (1834) (artigos 1º, 2º, 3º) e de anular o Decreto de 1901, de 

Hintze Ribeiro (artigo 4º). Expulsava do território português todos os membros da Companhia 

de Jesus e demais companhias, congregações, conventos, colégios, associações, missões ou 

outras casas de religiosos pertencentes a ordens regulares (artigos 5º e 6º). 

Os bens dos Jesuítas foram nacionalizados de imediato. No que respeita às restantes 

associações e casas religiosas foi declarado o arrolamento e a avaliação dos seus pertences e 

ressalvado que em breve lhes seria dado um destino na legislação que estava em preparação e 

que regularia as relações entre o Estado e a Igreja (artigo 8º e seg.). Este primeiro decreto 

visava pôr termo à presença das ordens e das congregações ainda instaladas no país.  

Cerca de dois meses mais tarde, foi publicado o Decreto-Lei de 31 de dezembro de 

1910 que, no artigo nº 40, relativo às disposições proibições e penalidades, proibia a 

intervenção na educação aos membros das associações religiosas autorizadas a residir em 

Portugal. Ficavam assim, impedidos de exercer o ensino ou participar sob nenhuma forma, 

«quer como diretores ou administradores de quaisquer institutos ou estabelecimentos de 

ensino, seja diretamente, seja por interposta pessoa». 

O golpe de misericórdia nas tensas relações entre Estado e Igreja foi dado pela 

promulgação do Decreto com força de Lei de 20 de abril de 1911. A acompanhar o espírito 

das leis francesas de 1905, o Decreto do Governo Provisório separava o Estado e a Igreja, 

deixando a religião católica apostólica romana de ser reconhecida enquanto religião oficial, e 

nacionalizava a propriedade da Igreja. Nesse mesmo documento, no artigo 6º, o Governo 

ilibava-se de prestar qualquer apoio, quer direto, quer indireto ao culto. E determinava no 
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artigo 90º que os edifícios e objetos que fossem dispensáveis ao culto, «incluindo os das 

corporações com individualidade jurídica, dever[iam] ser destinados pela entidade 

proprietária, e poder[iam] sempre sê-lo, de preferência, pelo Estado, a finalidades sociais, 

designadamente, à assistência e beneficência, ou à educação e instrução». 

Na análise da Lei de Separação Rui Ramos sustenta que a sua promulgação não teve 

como fito garantir a liberdade de escolha religiosa a todos os cidadãos, mas antes pressupunha 

um novo tipo de sociedade política (1994: 413). A proposta de programa do partido 

republicano de 1891 – vigente à data de 5 de Outubro – propugnava a instrução elementar 

obrigatória para todos (Marques e Serrão, 1991: 701). Uma vez no poder, a ideia inicial do 

ensino das primeiras letras vai lentamente ser ampliada e transformada no axioma da 

formação integral do cidadão, que se quer emancipado e participativo na construção da nova 

sociedade. 

É na obra A República e a Escola, de 1914 de João de Barros, secretário-geral do 

recém-criado Ministério da Instrução que se pode recuperar o espírito das ideias republicanas 

a este respeito. A escola republicana era olhada como o espaço, por excelência, de formação 

dos patriotas, aí os estudantes teriam acesso a lições de cidadania (citado por Ramos, 1991: 

413). O método preconizado para concretizar tal desígnio consistia em manter os alunos em 

contacto permanente com a sua terra, o que seria feito através da visita a fábricas, a museus, 

entre outros lugares de referência. Essas jornadas, dentro e fora de portas, serviriam para que, 

nas palavras de Barros, os estudantes conhecessem a sua pátria e dessa forma passassem a 

amá-la e defendê-la. 

Aliada à preocupação manifestada com a implementação de um sistema de educação 

efetivo, a República perseverou, desde início, na importância do progresso cultural do país. 

Neste domínio, foram fundamentais o contributo e a aquiescência governamentais para a 

alteração do paradigma vigente. Sob a República o número de instituições científicas, 

literárias e culturais aumentou notavelmente. A divulgação do conhecimento passava pela 

realização de diversas iniciativas, como palestras e cursos livres, entre outras, promovidas por 

associações recreativas, culturais e científicas. Assistiu-se neste período ao aumento da edição 

e à consequente proliferação de publicações de livros e de periódicos, como jornais e revistas 

(Marques e Serrão, 1991: 577; Marques, 1998: 362). 

Entre as instituições de índole cultural fundadas, além das mencionadas agremiações, 

mencione-se a organização de bibliotecas, de arquivos, e de museus. As suas 
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responsabilidades não se limitavam à difusão do saber, mas estendiam-se igualmente à 

preservação dos legados do passado. 

Foi já aludida a relevância, na perspetiva dos republicanos, da aprendizagem em 

contexto informal, que devia complementar a par e passo a aprendizagem na sala de aula. O 

museu, à semelhança das fábricas, era um dos locais privilegiados que serviria esse propósito. 

Onde se encontra a origem a ideia do museu enquanto lugar de aprendizagem? Que museus 

preconizavam os republicanos? Que conhecimentos pretendiam veicular? Estaria o país 

preparado para colocar em prática semelhante plano?  

A génese da ideia de museu enquanto instituição de aprendizagem e como coadjuvante 

na reforma dos costumes da classe popular tem a sua origem nas conceções iluministas e nos 

princípios da Revolução Francesa, que em finais do século XVIII inícios do XIX se 

encontravam amplamente disseminados. Descobrimo-la presente no espírito da monarquia 

constitucional, manifesta sobretudo nas iniciativas dos finais do regime.  

Em Portugal, durante o século XIX, tendo em mente estas conceções, foram várias as 

experiências museológicas intentadas pelos governos liberais que, devido às circunstâncias 

adversas encontradas, tiveram grande dificuldade em se afirmar. O clima de guerra civil, a 

persistente incapacidade financeira e o fraco empenho das autoridades no projeto inviabilizou 

o êxito da maioria dos museus fundados nesse período (Silva, 2002: 68-74).   

A ascensão ao poder dos republicanos permitiu a concretização dessas aspirações 

através da produção de legislação que apoiava o projeto. Um dos documentos de maior 

impacto na alteração do panorama vigente é o Decreto de 26 de maio de 1911, que adiante se 

esmiuçará. Da leitura do relatório preliminar que o antecede, torna-se evidente a convicção 

republicana no potencial transformador da arte. Conforme defendiam, a arte «provou sempre 

como o calor iluminante, da sua chama levantava até às mais altas elites o homem de origem a 

mais obscura e humilde» (Decreto-Lei 124/1911), dela o homem podia-se elevar 

culturalmente. Confiavam na «moralizadora ação política da arte, como educadora dos meios 

populares» (idem). 

A crença no potencial transformador das classes socialmente desfavorecidas através do 

contacto com a cultura predominava na Europa desde finais do século XVIII. É o que se 

depreende da leitura do livro de Tony Bennett, The birth of the Museum, onde alguns excertos 

de ideólogos sociais ingleses, como Buckingham (1849, citado por Bennett, 1995: 17-18), 
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Colquhoun (1806, citado por Bennett, 1995: 19) ou Cole (1884,  citado por Bennett, 1995: 21) 

cujos escritos propagandeavam esse pensamento. Não obstante, pequenas diferenças entre os 

autores, a ideia subjacente é a de que museus podiam servir para «ajudar a elevar o nível do 

gosto popular e o design19» (Bennett, 1995: 21), e ser, simultaneamente, um precioso 

contributo para reformar comportamentos menos adequados.  

A asserção de que, a partir do século XIX, os governos passaram a fazer uso das 

instituições de cultura, tais como, museus, como um recurso para civilizar a população não 

significa que anteriormente o poder não se tivesse valido desse expediente para exercer a sua 

influência (idem). O que se constata todavia é a diferença de objetivos de que se acham 

imbuídas. Nos finais do século XVII, era uma prática corrente, conforme demonstra Elias 

(1983, citado por Bennett, 1995: 21), a apresentação pública de acontecimentos, tais como as 

entradas reais, os espetáculos de teatro e de música, entre outras formas de exposição, 

destinados à exibição do poder da realeza perante a corte, mas também, e, ainda que de uma 

forma indireta, à restante população.  

É apenas a partir de finais do século XIX que a cultura passou a ser concebida sob 

uma nova perspetiva, enquanto agente capaz de promover alterações no tecido social «como 

um recurso para ser usado em programas que visavam promover mudanças nas normas e 

formas de comportamento aceitáveis e consolidar essas normas (…)20» (idem: 23).  

É esse mesmo espírito que, em parte, vai enformar as opções legislativas e as ações 

republicanas, em 1911. Conforme refere Custódio «a valorização do papel da arte e do seu 

“património”, num sentido lato, determina que, no pensamento legislador, os museus e os 

monumentos fossem complementos fundamentais do ensino artístico (belas artes e artes 

aplicadas), para além de servirem a “educação geral”» (2009: 117). 

A crença no potencial reformador dos museus adivinha-se, igualmente, nas palavras de 

António Augusto Gonçalves no relatório elaborado a propósito da instalação do Museu 

Machado de Castro21. No qual manifesta o seu anseio em relação àquilo que esperava que o 

                                                           
19 «help lift the level of popular taste and design» (Bennett, 1995: 21) 
20 «as a resource to be used in programs which aimed at bringing about changes in acceptable norms and forms 
of behavior and consolidating those norms (…)» (idem: 23). 
21 O primeiro diretor do Museu Machado Castro. 
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Museu se viesse a tornar: uma «verdadeira obra de aperfeiçoamento social, fonte inesgotável 

de incitamento para a educação pública, depuração do gosto e valorização do trabalho22». 

A consciência republicana da manifesta fragilidade do tecido não apenas museológico, 

mas de todo o panorama artístico fica muito clara, conforme se expôs, com a publicação dos 

decretos nº 1 e nº 2, do Decreto com força de Lei, de 26 de maio de 1911. Na opinião de 

Custódio, «a política patrimonial da Primeira República alicerçou-se a partir da publicação 

dos decretos». Este autor sublinha todavia que os mesmos «não podem ser interpretados 

separadamente, como geralmente tem acontecido». Posto que «a sua concatenação permite 

compreender e explicar melhor as mudanças preconizadas e as instituições ligadas à 

salvaguarda e conservação do património cultural, entre 1911 e 1932» (2009: 116).  

A celeridade com que foi forjado o documento deixava adivinhar que a sua elaboração 

teria de ter começado antes da entrada do novo regime. Esta mesma tese é defendida por 

Raquel H. Silva quando afirma que «o essencial das medidas que vão ser adotadas na área que 

nos ocupa estava em preparação pelo menos desde 1907» (2002: 75). A finalidade da Lei 

encontrava-se exposta no já mencionado relatório, onde se anunciava que a mesma «v[inha], 

com os presentes decretos, reformar os serviços artísticos e arqueológicos e o ensino das artes 

plásticas» (Decreto-Lei 124/1911).  

A visão do governo acerca da importância dos museus enquanto alavanca da cultura 

de um país está patente nas palavras ali vertidas «verdadeiros institutos de arte e história, 

como por toda a parte, são considerados, geralmente, os museus, pelos problemas essenciais 

ao conhecimento da evolução geral da humanidade que as suas coleções representam, os de 

arte antiga revestem para nós, sob o segundo d´aqueles aspeto, uma excecional importância, 

pela pouquíssima expansão que têm tido, em Portugal, os estudos desta especialidade» 

(Idem). A asserção contém ainda uma crítica aberta aos governantes anteriores, no que à 

política museológica diz respeito. Acusados de incúria e de desapego pelas coisas da arte, por 

terem deixado perder o património artístico, bem como por terem sido, na perspetiva 

republicana, os responsáveis pela debilidade em que se encontrava o ensino artístico em 

Portugal. 

A missão educativa do Governo tomava corpo no Decreto-Lei de 26 de maio, com a 

afirmação de que «a educação do povo é um dos fitos mais nobres que cabem aos dirigentes 

de um país» (Decreto-Lei 124/1911). A promulgação do Decreto que continha as bases dos 
                                                           
22 (Relatório... Copiador 1 M. M. de Castro. 31-10- 1911: 7 verso). 
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serviços de belas-artes e arqueologia e do ensino artístico visava assim realizar «dois dos mais 

altos fins da sua missão». A reorganização daqueles serviços teve um impacto profundo na 

política museológica praticamente inexistente até à data. O país foi dividido em três 

circunscrições administrativas, sediadas nas três principais cidades do país, Lisboa, Coimbra e 

Porto. O argumento aduzido para escolha destas cidades é adiantado no próprio texto, e 

residia não apenas na sua localização, por serem o centro das regiões do sul, centro e norte, 

respetivamente, mas também por «uma espécie de hegemonia artística» que as caracterizara 

ao longo dos tempos. Nestas circunscrições seriam criados os Conselhos de Arte e 

Arqueologia aos quais seria confiada a tutela dos monumentos e a direção dos museus, na sua 

área de influência, sob superintendência, por sua vez, conselhos e circunscrições, da Direção 

Geral de Instrução Secundária, Superior e Especial.  

É no contexto desta Lei que se assiste ao surgimento dos principais museus públicos 

nacionais. Segundo o artigo 26º, na 1ª circunscrição eram criados os seguintes Museus o 

Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu 

Nacional dos Coches e o Museu Etnológico Português. A Norte, de acordo com o artigo 38º, o 

Atheneu D. Pedro passava a denominar-se Museu Soares dos Reis, e ficaria diretamente 

subordinado ao Conselho de arte e arqueologia da 3ª circunscrição. Finalmente, na 2ª 

Circunscrição seria criado um museu com a designação de Museu Machado de Castro (artigo 

39º Decreto-Lei 124/1911).  

Ramos partilha igualmente desta visão (1994: 571), ao atribuir a origem dos museus 

portugueses à época da Instauração da República. As críticas feitas pelos republicanos ao 

período anterior corroboram igualmente o cenário de uma política museológica pouco 

consistente. Os Republicanos não limitaram sua ação à criação de novos museus nacionais, 

que, aliás, passou, por vezes, apenas pela reformulação de museus existentes, como ilustra a 

divisão do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia em dois museus, o Museu Nacional 

de Arte Antiga e o Museu Nacional de Arte Contemporânea (Silva, 2002: 75). Mas 

igualmente fomentou a criação de novos museus um pouco por todo o país.  

A intenção era a de que os museus de índole regional recebessem as obras não 

incorporadas naqueles. Servindo assim os desígnios de proteção do património e de educação 

da população local. As obras aí alojadas, depois de devidamente tratadas e organizadas, 

seriam expostas de modo a atrair até si o touriste nacional e estrangeiro. A visita a estes 

museus proporcionaria então um conhecimento mais abrangente e contextualizado da 
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realidade do país, meio através do qual seriam apregoados os valores republicanos, por forma 

a incutir no espírito dos cidadãos uma «educação patriótica» (Barros 1914, citado por Rui 

Ramos, 1994: 420). 

Conclui-se que o projeto republicano de estabelecer uma política consertada no plano 

museológico visava responder, em concomitância com a defesa dos ideais de instrução e de 

educação, em primeiro lugar, à questão premente da proteção dos bens artísticos resultantes 

das leis de extinção das ordens religiosas, e mais tarde, à Lei de Separação do Estado da 

Igreja. A preocupação de obstar à contínua depredação que eram alvo os tesouros artísticos 

nacionais, fez sentir-se desde o primeiro momento, sendo que a primeira lei nesse sentido 

datava de 19 de novembro de 1910. Alguns meses mais tarde, na Lei de 20 de abril, foram 

dados novos passos no caminho da sua salvaguarda, foi decidida a inventariação de todas as 

obras que até então se encontravam ao serviço do culto católico, desde de que não fossem 

necessárias ao mesmo (artigo 62º).  

Dado destino ao espólio proveniente das antigas casas religiosas, configurava-se como 

um desafio para os republicanos conceber uma nova linguagem para os velhos objetos. As 

obras tinham de ter à luz da nova ideologia uma leitura diferente, de onde estivesse afastado, 

preferencialmente, todo o seu significado simbólico e religioso. A solução foi encontrada 

dentro dos mesmos princípios educacionais propugnados pelo Estado, princípios esses que 

assentavam na valorização da arte e do trabalho nacionais. Assim sendo, a ideia é a de que o 

museu deveria constituir-se como um mostruário dos artistas e da evolução da arte 

portuguesa. 

Prerrogativa durante séculos associada aos grupos sociais privilegiados, ao assumir a 

função de protetor das artes e ao substituir-se a esses, o Governo visava democratizar o acesso 

à arte, conforme se mencionou, e acabar «por completo com as castas e com as comunidades, 

que nos regimes antigos, eram precisamente, os grandes protetores das obras de arte, os seus 

verdadeiros mecenas» (Decreto-Lei 124/1911). A assunção desse compromisso deixava 

entrever uma nova filosofia, que já não visava enaltecimento do patrocinador, mas das obras e 

dos artistas que as conceberam. 
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2.1. António Augusto Gonçalves: arauto de um projeto 

 

Para colocar em marcha o ambicioso plano de renovação cultural do país os 

republicanos apoiaram a sua atuação em duas estratégias fundamentais: a produção de 

legislação e a indigitação dos responsáveis para a condução dessa política. Decidiram confiar 

o cargo a notáveis de cada região, cujo mérito pessoal e a ligação à defesa dos interesses da 

República julgavam poder assegurar-lhes a materialização do plano gizado.  

Em Coimbra, a expectativa foi depositada em António Augusto Gonçalves. 

Reconhecido no meio coimbrão pela sua combatividade na defesa dos interesses da arte e do 

património, bem como, por um ser simpatizante das ideias republicanas23. Sob a sua alçada 

ficaram duas das empresas de maior envergadura: o arrolamento dos bens das casas 

congreganistas extintas do distrito de Coimbra (AD1 - 2)24 e a direção do Museu Machado de 

Castro (AD 1)25. 

Quem era António Augusto Gonçalves? Quais as ideias que professava? E em que 

medida as suas convicções iriam ou não refletir-se na futura orientação museológica do 

Museu Machado Castro? São questões a que importa responder de modo a compreender-se o 

impacto dessas opções museológicas sobre o destino da coleção.  

Mestre Gonçalves, como era conhecido pelos seus discípulos, nasceu em Coimbra, em 

1848. Concluídos os estudos liceais, os seus dotes na área do desenho levaram-no a frequentar 

as aulas noturnas da Associação dos Artistas de Coimbra26. Distinguido pelo seu desempenho, 

foi convidado, no ano seguinte, para assistente da aula de desenho, passando a auxiliar no 

ensino da disciplina durante largos anos.  

Em 1878 entrou em rutura com a Associação dos Artistas e fundou a própria escola de 

desenho, a Escola Livre das Artes do Desenho. A incompatibilidade com o rumo que o 

ensinamento na Associação tomara fez com dirigisse acusações ao diretor de então, culpando-

o do afastamento em relação à matriz inicial da escola, cuja preocupação era dirigida 

fundamentalmente ao ensino industrial (Serra, 1999: 12). A clareza das palavras vertidas nos 

                                                           
23 A. A. Gonçalves integrou, em 13 outubro de 1910, a Comissão Administrativa republicana da Câmara 
Municipal de Coimbra, tendo sido, no ano seguinte, eleito presidente da mesma (Serra, 1999:21). 
24 Notas, Pasta Apontamentos manuscritos Espólio A.A.G. Arquivo Histórico da Cidade José Pinto Loureiro. 
25 Notas, Pasta Apontamentos manuscritos Espólio A.A.G. Arquivo Histórico da Cidade José Pinto Loureiro. 
26 Esta Associação fundada, em 1866, por estudantes universitários, tinha como missão difundir a instrução, a 
título gracioso, nas camadas populares. 
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Estatutos da Escola Livre deixava adivinhar quanto às aspirações que norteavam o seu 

fundador: «propagação do estudo do desenho nas suas variadíssimas aplicações às artes, artes 

industriais e indústrias fabris […]; a impulsão de todos os meios que possam favorecer em 

Coimbra, e mormente na classe operária, o desenvolvimento do gosto, aperfeiçoamento das 

manufaturas e inteligência das obras de arte» (Estatutos da Escola Livre das Artes do 

Desenho, 1880 citado por Serra, 1999: 13).  

António Augusto Gonçalves era um cidadão interventivo e empenhado nas questões 

políticas, sociais e culturais do seu tempo. Assídua e abertamente expunha as suas ideias na 

imprensa periódica. Não se inibia de criticar a atuação do governo nos diferentes domínios, e, 

em especial, no que concerne às artes e ao património, acusando-o frequentemente de 

laxismo. Era um defensor acérrimo da crença no progresso social através do trabalho e da 

necessidade das artes na formação integral do cidadão comum. Gonçalves estava persuadido 

de que a aposta na formação artística dos operários constituiria a oportunidade de melhorarem 

a sua condição de vida.  

Na época, encontrava-se divulgado o pensamento, herdeiro das conceções iluministas 

e dos princípios da Revolução Francesa, que entendia a conciliação entre progresso material e 

progresso moral como motor de progresso social. A primeira exposição internacional da 

Indústria, realizada em Londres, em 1851, foi, de certa forma, uma aliada na propagação 

dessa ideia. A Grande Exposição dos trabalhos da Indústria de todas as nações, ficou na 

História por ter inaugurado o período fecundo das exposições internacionais dos trabalhos da 

indústria, serviu também como alavanca para veiculação da ideia da necessidade do 

desenvolvimento industrial e económico das nações ser acompanhado pela efetiva melhoria 

nas condições de vida das populações. Na demonstração da supremacia inglesa no domínio 

industrial, estiveram desde início implícitos propósitos de caráter moral 27 - a famosa moral 

vitoriana com os seus cânones: a religião, o trabalho, a paz, o comércio livre e a 

responsabilidade cívica dos cidadãos […] (Leitão, 1994: 10).  

Uma consequência da exposição que importa sublinhar, e de, certo modo, relacionada 

com a primeira, foi a iniciativa póstuma levada a cabo com os lucros daí resultantes. A 

compra dos terrenos do Hyde Park para a edificação de um museu (Idem: 78) que refletisse de 

forma perene o espírito da exposição. A influência deste gesto viria a ter repercussões em toda 

                                                           
27 Nesse capítulo é interessante mencionar a iniciativa do comissário régio da exposição que ordenara a 
construção, em frente da entrada para a exposição, de uma casa modelo para as classes operárias, de modo a 
lembrar o visitante da condição difícil daqueles. 
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a Europa. Na competição aberta que travava com a França, em matéria de refinamento do bom 

gosto, a Inglaterra empenhou-se pertinazmente no melhoramento da sua produção industrial. 

Nasce neste período «um novo movimento de que resultará a disseminação por toda a europa 

de um novo subtipo de museu artístico, o chamado museu de arte industrial, com escolas de 

desenho anexas» (Serra, 2005: 10).  

Nas palavras de Carlos Serra «a primeira manifestação concreta desta vaga em 

Portugal foi a abertura em 1878 da Escola Livre das Artes e do Desenho, em Coimbra» 

(idem). A ideia embrionária de fundação de uma escola nos moldes que propunha, malgrado a 

existência de uma outra na cidade, deixa adivinhar o conhecimento das experiências forjadas 

fora portas. 

A Escola Livre pretendia ministrar o ensino do desenho exclusivamente industrial e 

com aplicação à indústria ou indústrias locais (Costa Rodrigues, 1946: 8). Recupera-se nos 

estatutos da Escola o espírito educativo da Primeira República. As diversas atividades 

propostas visavam servir de complemento ao ensinado nas aulas, entre essas, registem-se as 

visitas de estudo a indústrias locais, conferências, entre outras iniciativas (Relatório de contas 

1883-1885 Escola Livre das Artes do Desenho, citado por Serra, 1999:14).  

A abertura da sua escola, modelo que ambicionava de ver replicado, traria, na sua 

perspetiva, um importante contributo ao desenvolvimento do próprio país. Toma-se conta das 

suas preocupações, e do seu desalento com a falta de visão governamental, num opúsculo seu, 

não datado28 «não há palavra demasiado violenta que possa classificar a obcecação, com que 

sucessivos grupos governativos por tanto tempo têm adiado a questão industrial, a mais 

palpitante e inadiável, que há trinta e tantos anos principalmente se debate numa grande luta 

internacional, como aquela a que se resume a verdadeira força e sustentáculo das nações» 

(Gonçalves, s/d: 3). E continua, «há bem pouco tempo é que um ministro compreendeu que só 

o ensino operário seria capaz de robustecer e dar engrandecimento ao trabalho, vivicar as 

indústrias e criar matéria coletável às exigências da receita pública» (Idem: 7). 

Em 1884, como assinala Gonçalves, foi dado um passo pelo governo no sentido da 

satisfação daquelas aspirações. Por iniciativa de António Augusto de Aguiar, foi criada a 

Escola [pública] de Desenho Brotero, cuja direção foi entregue A. Augusto Gonçalves. 

Percebe-se que a sua expectativa na alteração da situação era diminuta, devido à inexistência 

                                                           
28 Notas manuscritas no início e final do livro indicam as datas de 1885 e 1886, presume-se, então, que essa será 
a data aproximada da sua edição. 
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de políticas consertadas que demonstrassem o verdadeiro empenho do governo. Conforme se 

pode deduzir das suas palavras «o progresso industrial é inseparável do problema da fazenda. 

O Ministro Aguiar deu há pouco o primeiro passo, mas como tudo neste país está sujeito às 

flutuações da política, muita gente duvida de que a criação de escolas de desenho e dos 

museus industriais seja seguida da adoção de outras medidas necessárias e urgentes, de que 

estas fundações são apenas o prelúdio» (Gonçalves, s/d: 8).  

Naquele mesmo ano, organizou na cidade, ao serviço da Escola Livre, a segunda 

exposição distrital29, a primeira tinha decorrido 1869, promovida pela Associação dos Artistas 

de Coimbra. A estas exposições era atribuída uma importância fundamental no que concerne 

ao «aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, o incremento do consumo e aumento da 

produção» (Gouveia, 1980: 9).  

Em resultado, porventura, do êxito da exposição A. A. Gonçalves lançou o repto à 

câmara para a criação de um museu de arte industrial na cidade (Serra, 1999: 31). Aceite a sua 

proposta em 1887, foi aprovado o regulamento do Museu Municipal de Arte Industrial, tendo 

sido o Mestre nomeado para o lugar de conservador. O Museu ficou instalado numa das alas 

do Claustro do Mosteiro de Santa Cruz. As portas abriram ao público a 15 de dezembro de 

1889, no entanto, foi breve a sua existência neste espaço, passados dois anos o Museu foi 

transferido para a dependência da Escola Industrial Brotero (Idem). 

A sua experiência enquanto conservador seria ampliada por ocasião do convite que lhe 

foi endereçado para proceder à reactualização da exposição do Museu do Instituto30. À 

coleção, inicialmente de Arqueologia, conferiu uma profunda alteração acrescentando novas 

tipologias e transformando-o num «Museu de Antiguidades» (Monteiro, 1946: 45).  

A vocação educativa, tão estimada por António Gonçalves, não foi esquecida «na 

reformulação dada ao acervo do Instituto […] foi preenchido todo espaço disponível. E tudo 

isso colocado em séries, segundo a cronologia e o estilo, ou em secções segundo afinidades 

                                                           
29 Da exposição constava um setor dedicado à indústria, outro à agricultura, aos quais foi incorporado um 
terceiro, o da arqueologia e das raridades naturais, artísticas e industriais. O surgimento deste último ficou a 
dever-se ao crescente interesse da nova disciplina de arqueologia. E, por sua vez, dividia-se em «cinco grupos 
História Natural, Obras científicas, Belas-Artes, Produtos da indústria Antiga e variedades – incluindo o 
património de arte sacra cedido pela sé catedral e as coleções diversas cedidas pela universidade» (Gouveia, 
1980: 9 e 10). 
30 O Instituto de Coimbra foi uma conceituada academia nacional devotada ao desenvolvimento das Ciências, 
das Letras e das Artes, fundada em 1852. Em 1873 foi criada uma secção de arqueologia à qual se anexou o 
museu no ano seguinte. 
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estéticas, foi perfeitamente etiquetado e magistralmente classificado para esclarece e ensinar 

os visitantes» (idem).  

Cumulativamente ao projeto do Instituto assumira, um ano antes, a direção dos 

trabalhos de arqueologia e arte e de restauro do templo medieval da Sé Velha (Rosas, 2005: 

257). Empreendimento que acompanhou, de forma mais ou menos ininterrupta, até 1918 

(Pontes, 2009: 42-87). O corolário da sua atividade em prol da defesa do património foi a 

nomeação, em 1902, para o cargo de docente na Universidade de Coimbra (Gonçalves, 1946: 

40), o regresso, de um certo modo, à sua atividade primeira. 

Por altura da Implantação da República, o panorama museológico vigente em Coimbra 

não era propriamente animador «os vários museus existentes na cidade estavam praticamente 

extintos» (Gouveia, 1980: 26). Ignora-se qual teria sido a intervenção de António A. 

Gonçalves relativamente à primitiva ideia de estabelecimento de um museu na cidade. Certo é 

que, por intermédio da Lei de 20 de abril de 1911, artigo 75º, o Governo preconizava a 

fundação de museus regionais nos locais onde os mesmos ainda não existissem. Para 

Coimbra, em vez, foi pensado um museu nacional, na prática não se previa a edificação de 

uma nova instituição, mas a nacionalização do Museu de Arte Religiosa, anexo à Sé.  

A 26 de maio de 1911 foram publicados os decretos 1 e 2 com força de Lei que 

visavam a reorganização dos Serviços Artísticos e Arqueológicos e as Escolas de Belas Artes 

de Lisboa e Porto. António Augusto Gonçalves, homem próximo das esferas do poder, esteve 

diretamente implicado nessa reforma (Serra, 1999: 38). Sabe-se por carta, datada de 9 de 

março de 1911, dirigida por José de Figueiredo (AD 3) ao Mestre que o projeto da Reforma 

fora-lhe entregue em mão por António José de Almeida para que desse o seu parecer sobre o 

documento. Nas palavras de Figueiredo, fazendo eco dos restantes membros da comissão, 

Gonçalves era a pessoa indicada para levar a cabo essa diligência «por todas as razões- 

competência artística e moral – a ninguém melhor do que a V. Exa. podia ele ter sido 

entregue» (AD 3). A sua intervenção não se limitou, conforme se lê em nova carta datada de 

22 de abril, à emissão de uma opinião sobre o projeto. Algumas31 das propostas de alteração 

que sugeriu foram, com efeito, aceites (AD 4), tendo sido, uma vez mais, os louvores por 

parte dos intervenientes relativos ao seu contributo unânimes: «e não há dúvida que a reforma 

lucrou imenso. A V. Exa. O deve» (AD 4). 

                                                           
31 Nem todas porém foram acatadas a «unificação dos museus de Lisboa, como já fiz ver a V. Exa e V. Exa 
concordou, é impossível por agora não o permitem as condições atuais» (fl.3), (AD 2). 
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Da leitura do teor de artigo 39º, e das alíneas 1ª e 2ª, do Decreto 1, intui-se a conceção 

de Museu preconizada pelo Mestre que aqui vê concretizados os seus desígnios32: «com a 

designação de Museu Machado de Castro, é criado na 2ª circunscrição um Museu Geral de 

Arte Geral, organizado principalmente no intuito de oferecer ao estudo público coleções e 

exemplares da evolução da história do trabalho nacional; e que será ampliado com uma 

secção de artefactos modernos, destinados à educação do gosto público e à aprendizagem das 

classes operárias». A alínea 1ª refere que: o «Museu será constituído por objetos pertencentes 

ao Estado, por aquisições, por dádivas de particulares e depósitos facultativos e temporários, 

de colecionadores e corporações». Na alínea 2ª: «considera-se uma secção uma secção deste 

Museu o Museu de Arte Religiosa, instituído na Sé Catedral de Coimbra, cuja direção se acha, 

por determinação legal, confiada ao seu instituidor e lhe será mantida» (Decreto-Lei 

124/1911). 

Da análise do artigo pressente-se de forma clara a ascendência de experiências 

museológicas, próximas no tempo, tais como, a da já mencionada Grande Exposição 

Internacional dos Trabalhos da Indústria, de Londres, mais concretamente, a do seu sucessor, 

o Museu Victoria and Albert33, fundado em 1852. De notar que essa influência não se 

esgotava nos princípios propugnados por aquele Museu: «tornar as obras de arte acessíveis a 

todos, para educar os trabalhadores e inspirar os designers e produtores britânicos34» (Victoria 

and Albert Museum…). Antes, as tipologias que integraram o Museu evidenciavam também 

grandes afinidades com as daquele Museu «os melhores exemplares do trabalho em metal, 

mobiliário, têxteis e todas as formas de artes decorativas de todos os períodos […] belas-artes 

– pinturas, desenhos, gravuras e esculturas35» (idem).  

O Museu Machado de Castro concretiza, de facto, a ideia de museu acalentada por A. 

Gonçalves ao longo da sua vida, mas também os desígnios do próprio governo republicano. 

Descrito nesse documento como um Museu de Arte Geral, Gonçalves preferia apelidá-lo de 

Museu de Arte Industrial. Desde o início a ideia que avulta é, portanto, a de um Museu de 

Arte Industrial. Segundo o próprio «os museus de arte industrial não [deviam] apenas ser 

exibições de raridades artísticas» (Gonçalves, 1929: 9).  

                                                           
32 Não obstante a redação final não ter sido publicada tal qual o grupo de trabalho a havia delineado (AD 5). 
33 Primitivamente designado por South Kensington Museum. 
34 «to make works of art available to all, to educate working people and to inspire British designers and 
manufacturers» (Victoria and Albert Museum…). 
35 «the best examples of metalwork, furniture, textiles and all other forms of decorative art from all periods.[…] 
fine art - paintings, drawings, prints and sculpture» (Victoria and Albert Museum …). 
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Na mente do organizador estava definido o perfil do público-alvo a quem se dirigia o 

Museu. A abertura proporcionaria, nas palavras do eminente artista36 «o desabrochar e 

expandir as faculdades profissionais» (Gonçalves, 1929: 3). O balanço que fez mais tarde 

quando cessou funções37 manifestava todavia algum desalento, «o Museu Machado de Castro, 

é certo que tem prestado elucidações e paradigmas a merceeiros e entalhadores, etc.», 

lamentava porém não ter alcançado o seu propósito último o de uma escola para operários «e 

faz pena como seriam fecundadas as apreciáveis qualidades nativas do operariado português, 

se fossem aquecidas pela instrução técnica e pela educação integral [como] das modernas 

Universidades do Trabalho em Charleroi, na Bélgica, por exemplo» (Gonçalves,1929:3).  

O Museu constituiria a «ocasião para coligir exemplares do trabalho nacional, de 

caráter e estilo autêntico» (idem: 4), um mostruário da evolução do trabalho e da arte 

portuguesas. O interesse manifesto na defesa da arte e dos artistas nacionais exprime de, 

algum modo, a atualidade e a conformidade de pensamento com a intelectualidade do seu 

tempo, «os aportuguesadores», como os apelida Ramos (1994: 570). Esta corrente, cuja 

atuação se pautava pela recuperação das manifestações genuínas da cultura portuguesa, 

considerava «a boa arte […] a que provinha da nação» (1994: 572). Rotulados pela 

historiografia, durante muito tempo, pelas posições que tomavam, como «provincianos e 

ingénuos», Ramos veio recolocar a questão e demonstrar que o pensamento destes homens38 e 

«as suas tentativas de reaportuguesamento» correspondiam ao que, na mesma época, se estava 

a fazer em Inglaterra, na França, na Alemanha, etc. Situando este movimento entre os 

«movimentos intelectuais mais radicalmente modernos e cosmopolitas» (Ramos, 1994: 570-

571). 

O esforço enveredado pelos republicanos para consolidar uma verdadeira praxis 

museológica, conforme se tem vindo a constatar, encontra-se traçado na Lei de 26 de maio. 

Na fundação das novas instituições museológicas patenteiam-se dois eixos estruturantes que, 

de alguma forma, consubstanciam essa intenção: a definição para cada um dos museus, do 

tipo de acervo que constituirá a base das coleções e o estabelecimento de uma orgânica de 

funcionamento em termos de pessoal.  

                                                           
36 Como se refere a ele José de Figueiredo (AD Fig.1). 
37 Em 1929. 
38 Entre os chamados aportuguesadores achavam-se alguns dos mais proeminentes artistas e intelectuais da 
época, faziam parte dessa elite, nomes como, José de Figueiredo e Afonso Vieira Lopes, sendo que muitos deles 
haviam inclusive estudado no estrangeiro (Ramos, 1994: 570-572).  
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No que ao segundo ponto diz respeito, apesar da adequação a cada realidade 

museológica, salienta-se que a cada instituição estava reservado, em regra, um quadro de 

funcionários, composto por um diretor, que podia acumular as funções de conservador, 

assistido por auxiliares e guardas. Esclarece-nos ainda sobre a linha de ação governativa, 

naquele domínio, a cautela e a preocupação em determinar o perfil adequado ao desempenho 

do cargo de diretor. A lei ia ao pormenor de preceituar, a título de exemplo, para o Museu 

Machado de Castro, uma pessoa de reconhecido mérito, com formação nas áreas da história 

ou da crítica da arte (artigo 40º, Decreto 124/1911). Ao retrato profissional traçado 

corresponderiam as habilitações de A. Augusto Gonçalves que a 13 de junho de 1911 foi 

nomeado para desempenhar o cargo de Diretor (Decreto-Lei 140/ 1911). 

Apenas em finais de 1912, após rumo incerto, ficou finalmente decidida a instalação 

do Museu Machado de Castro no Paço Episcopal da cidade. Pelas alíneas nº 1 e nº 2, do artigo 

39º ficou esboçada a futura composição, em termos de acervo, do Museu. Estava previsto 

fazerem parte das suas coleções objetos provenientes de aquisições, doações e depósitos de 

particulares ou de instituições (Decreto-Lei 124/1911).  

A maior parte dos objetos da coleção de vidro teve a sua origem na incorporação dos 

fundos das congregações extintas. Na generalidade da constituição das coleções do Museu, 

todavia, não podem ser olvidados outros importantes contributos, como os das coleções do 

Museu do Instituto e o do Museu de Arte Religiosa da Sé. Na opinião da pessoa do Diretor do 

Instituto (1945-1954), Anselmo Ferraz de Carvalho39, a integração no Machado de Castro foi 

a única forma de salvar o Museu do seu «anunciado desaparecimento» (Carvalho, 1946: 39). 

Quanto ao Museu de Arte Sacra da Sé, embora desde do início estivesse prevista a 

incorporação da sua coleção e por morte do seu promotor a instituição, efetivamente, tivesse 

integrado o espólio do Museu. Só em 1923, a exposição desses objetos passou a fazer parte do 

percurso do Museu. 

                                                           
39 Quando da homenagem prestada, em 1946, por aquela instituição ao Mestre. 
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               Fig. 1 – Convite para a inauguração do Museu Machado de Castro 

No dia 11 de outubro, de 1913 inaugurou oficialmente o Museu Machado Castro. 

Antes, porém, tinha sido conduzido o longo e hercúleo trabalho de seleção e recolha dos 

objetos nas extintas casas congreganistas do distrito de Coimbra, por António Augusto 

Gonçalves. Cujo esforço e a perseverança, gosto e objetivos definiram a primitiva identidade 

do Museu. 
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3. MATERIALIZAÇÃO DA IDEIA: DA ORIGEM À EXPOSIÇÃO D A COLEÇÃO 

 

3.1. Do singular ao coletivo – o processo de constituição da coleção de vidro 

 

Conforme se expôs, nos últimos anos o paradigma dos estudos conduzidos no seio dos 

Museus têm vindo paulatinamente a sofrer alterações40 e o fulcro da atenção é finalmente 

dirigido, além da investigação ao nível disciplinar, noutras direções (Pearce, 1994: 193). Os 

conservadores começam a alcançar a relevância que pode ter o conhecimento mais 

aprofundado sobre as coleções que têm à guarda na dinâmica e nas atividades do museu41.  

Que motivações se encontram subjacentes ao ato de constituição de uma determinada 

uma coleção? Em que medida esse primeiro momento é ou não decisivo na vida posterior de 

uma coleção? Estas são algumas das questões prementes às quais o museu deve saber 

responder. Um melhor entendimento sobre as suas coleções proporciona ao Museu novas 

interpretações sobre os antigos objetos, e, em última análise, o vicejar dos mesmos. Esta 

reflexão em torno de si é fundamental para que o Museu possa trilhar novos caminhos. Tal 

como considera Shelton «antes de se fazer uso das coleções, necessita-se de saber as 

condições exatas da sua aquisição de modo a determinar a sua natureza individual e o valor 

epistemológico42» (2001: 19), por forma a se dispor delas integralmente.   

O fenómeno da motivação na constituição de uma coleção encerra em si razões de 

diversa ordem, umas de caráter explícito, outras mais veladas. Aludiu-se que na mente do 

governo Republicano, quando da fundação do Museu Machado Castro, e na consequente 

constituição das suas coleções, estiveram presentes motivações de ordem política, social e 

patrimonial. Lobrigou-se igualmente os ideais que guiaram Augusto Gonçalves à constituição 

das coleções do Museu. Por detrás do ato consciente e intencional de criar uma coleção, 

encontram-se outras razões, de foro mais íntimo, que se prendem com a necessidade 

intrínseca do homem organizar e dominar o mundo, de torná-lo previsível, de o livrar de 

contingências. Pearce sustém que «a constituição de uma coleção é uma forma na qual se 

                                                           
40 No panorama museológico português, ainda muito timidamente, conduzido na maioria das vezes por pessoas 
exteriores aos museus, cujo âmbito dos estudos desenvolvidos tem contribuído, de certa forma, para alterar essa 
realidade. 
41 Conhecer, por exemplo, de modo mais aprofundado as motivações subjacentes à formação das suas coleções. 
42«before we begin to use collections, we need to know the exact conditions of their acquisition to help ascertain 
their individual nature and epistemological value» (2001: 19). 



 

30 

 

organiza a nossa relação com o mundo físico externo, do qual as coleções são uma parte43» 

(Pearce, 1992: 37).  

Pode dizer-se que a coleção de vidro do Museu Machado Castro teve a sua génese 

com a promulgação do Decreto-Lei de 20 de abril de 1911, a Lei de Separação do Estado da 

Igreja. O processo que culminou com a entrada em vigor deste diploma havia começado 

alguns meses antes com a publicação do Decreto-Lei de 8 de outubro de 1910, que extinguia 

definitivamente as ordens religiosas que ainda se encontravam em Portugal. Estatuía o artigo 

62º, que na sequência daquele ato «todas as catedrais, igrejas e capelas, bens imobiliários e 

mobiliários» passavam a ser, «salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa 

particular ou de uma corporação com individualidade jurídica, pertença e propriedade do 

Estado e dos corpos administrativos» (Decreto-Lei 92/1911).  

Por forma a evitar-se o extravio ou o esbulho dos bens nacionais, dispunha-se que os 

mesmos seriam «arrolados e inventariados, mas sem necessidade de avaliação nem de 

imposição de selos, entregando-se os mobiliários de valor, cujo extravio se recear, 

provisoriamente à guarda das juntas de paróquia ou remetendo-se para os depósitos públicos 

ou para os museus» (idem). 

No seguimento do artigo anterior, o artigo 63º concretizava que «o arrolamento e 

inventário [seria feito administrativamente], de paróquia em paróquia, por uma Comissão 

concelhia de inventário, composta do administrador do concelho ou do bairro e do escrivão da 

fazenda, [ou fazendo-se] representar por empregados seus, sob sua responsabilidade, servindo 

o primeiro de presidente e o segundo de secretário, e por um homem bom de cada paróquia, 

membro da respetiva junta, e indicado pela câmara municipal para o serviço dessa paróquia». 

As comissões concelhias ficariam na direta dependência do Ministério da Justiça, para o qual 

estava prevista a constituição de uma Comissão central de execução da Lei da Separação, com 

as funções de direção e administração, «composta de funcionários do ministério, 

administrativos ou fiscais, e de magistrados ou empregados judiciais, e do ministério público, 

da escolha do ministro» (artigo 66º, Decreto-Lei 92/1911).  

O processo que pretendia ser célere estipulava um prazo de início e de conclusão dos 

trabalhos, muito próximo no tempo. Os inventários deviam «começar no dia 1 de junho [de 

1911] e concluir no prazo de três meses». Os cuidados tidos na transparência dos 

                                                           
43 «the making of a collection is one way in which we organize our relationship with the external physical world 
of which collections are a part (Pearce, 1992: 37). 
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procedimentos foram acautelados pelo estabelecimento de regras rígidas que impunham que 

esses fossem «feitos em duplicado, ficando um exemplar na câmara municipal à disposição de 

quem o quiser examinar, e sendo o outro enviado à comissão central, diretamente pelo 

administrador do concelho, à medida que [terminassem] os trabalhos em relação a cada 

paróquia» (artigo 67º, Decreto-Lei 92/1911). 

A Lei contemplava o tratamento diferenciado para os objetos cujo todo ou partes 

fossem considerados de valor histórico ou artístico. Desde que não estivessem na categoria de 

monumentos nacionais, tinham de figurar, além do inventário geral, num inventário específico 

de identificação e proteção das obras de arte nacionais (artigo 75º, idem). O posterior destino 

a dar aos objetos encontrava-se identificado no artigo 76º, que previa a fundação de museus 

para albergar o espólio. Obras essas que serviriam, em última análise, um dos grandes 

desígnios dos ideais republicanos, o da instrução dos cidadãos, através das coleções de arte 

nacional formadas e expostas nos museus. 

Conforme a referência feita no capítulo anterior, pelo Decreto-Lei de 22 de maio, o 

professor Augusto Gonçalves ficou encarregue de proceder ao exame, separação e 

inventariação dos objetos de arte existentes nas antigas casas congreganistas do distrito de 

Coimbra. O Museu Machado de Castro, entretanto criado, era o lugar onde as ditas obras 

recolheriam no final.  

Para atender aos prazos estipulados, António Gonçalves desdobrou-se em trabalho. O 

empreendimento revelou-se difícil e moroso uma vez que havia necessidade de proceder às 

devidas autorizações para que, por exemplo, no dia estipulado à ida a determinada casa 

estivesse alguém para lhe abrir a porta e prestar auxílio. Outro aspeto importante era o das 

dotações que tinham de ser acauteladas para levar por diante as suas viagens ou o transporte 

dos objetos. Através da documentação conservada no seu arquivo pessoal44, dá-se conta das 

diligências necessárias e do caráter excessivamente burocrático de que se revestia esta 

empresa, e que, de certa forma, remava contra a celeridade exigida pela Lei 

Os prazos previstos, conforme se percebe pela leitura da correspondência trocada no 

decurso do trabalho de inventariação, não teriam sido cumpridos à risca. O arrolamento ficou 

circunscrito, numa primeira fase, às casas congreganistas cidade de Coimbra, «por enquanto 

limito-me às de Coimbra: Santa Clara, Teresinhas e colégio das Ursulinas. Aguardando a 

                                                           
44 Conservado no Gabinete Histórico da cidade de Coimbra José Pinto Loureiro. 
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oportunidade para a continuação desta tarefa nos restantes domicílios conventuais que no 

distrito de Coimbra existem45». 

Na investigação sobre as origens de uma coleção adquire uma importância crucial a 

consulta de documentos relacionados com esse processo, como notas pessoais, 

correspondência, entre outros. Tal como assevera Shelton, «os diários e os cadernos de notas 

dos conservadores (...) fazem alusão aos complexos comprometimentos sociais e económicos 

envolvidos na constituição das coleções. Por vezes, estes testemunham motivos competitivos, 

desilusão e deceção com a qualidade dos objetos individuais, e as circunstâncias pessoais que 

cercaram uma aquisição que podem, por vezes, gerar redes complexas, longas e duras 

jornadas, adversidades, e ausência da família e dos amigos46» (Shelton, 2001: 18). 

Chegado a este ponto do trabalho e partilhando da perspetiva de Shelton, não se pode 

deixar de abrir um parêntesis para tecer algumas considerações acerca do incomensurável 

valor de que se reveste a consulta e utilização da documentação de caracter museológico, 

quando disponível, na elaboração de um qualquer escrito neste domínio. Até há pouco tempo 

aos estudos dedicados à museologia, e à história das coleções em particular, não tinha sido 

concedida particular relevância «à documentação, face a outros aspetos mais atraentes, como 

a formação de certas coleções, as exposições ou questões de caráter sociológico, como as 

relações entre colecionadores, artistas (…)47» (Torres, 2002: 9). Pomian (1990, citado por 

Torres, 2002: 9) antecipando o grave que seria o estudo «das coleções a partir de apenas uma 

das suas perspetivas» afirmava que essas ficariam «assim isoladas artificialmente»48 (idem). 

O mesmo autor frisava que a «documentação que vem em paralelo com as coleções 

(inventários póstumos, guias de viagem, descrições de armários, catálogos, venda, etc.) 

permit[e] uma melhor compreensão das instituições museológicas, daí a importância da faceta 

documental não apenas como um aspeto ou atividade transcendente na gestão das coleções e 

                                                           
45 (Relatório... Copiador 1. M. M. de Castro. 31-10- 1911: 5). 
46 «the diaries and the notebooks of curators (…) allude to complex economic social engagements involved in 
the assembling of collections. Sometimes these attest to competitive motives, disappointment or elation at the 
quality of individual objects, and the personal circumstances surrounding an acquisition which could sometimes 
engender complex networks, long hard journeys, hardship, and absence from family and friends» (Shelton, 2001: 
18). 
47 «a la documentación, frente a otros aspetos más atrayentes como la formación de determinadas coleciones, las 
exposiciones o cuestiones de índole sociológico como las relaciones entre colecionistas, artistas (…)» (Torres, 
2002: 9). 
48 «ha señalado el peligro de estudiar las coleciones desde uno solo de sus aspetos porque quedando aisladas 
artificialmente» (1990, citado por Torres, 2002: 9). 
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dos museus, mas também pela natureza das fontes de pesquisa que têm seus instrumentos-

produto49» (idem).  

Foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX que foi dado um maior enfase 

à história da documentação museológica. É hoje de algum modo consensual que a memória 

artística é composta no essencial por obras de arte, mas igualmente por toda a informação e 

documentação que as próprias originam. Segundo Torres, a tomada de «consciência do seu 

aparecimento, bem como a necessidade do seu estudo, controle e divulgação, ocorre, 

especialmente durante os séculos XVIII e XIX, com o nascimento da história da arte e da 

circulação de obras e sua descontextualização (…)50 (Torres, 2002: 19). Uma consequência, 

porventura, do aumento exponencial da memória artística foi a necessidade sentida «de 

aplicar-se princípios de organização física das coleções e informativos nos seus instrumentos 

de estudo e controle, como inventários e catálogos51» (Torres, 2002: 21). 

No que pertence à documentação, há ainda que ainda proceder à clarificação de dois 

conceitos que surgem vulgarmente associados, são esses o de documentação museográfica e 

documentação museológica. Segundo Maria Marin Torres, o último conceito é mais 

abrangente, na medida em que engloba em si não apenas museus, mas outros tipos de 

coleções. Neste campo, podem incluir-se os guias e catálogos, a correspondência e os diários 

das coleções privadas, mas também, os ofícios e os livros de atas, o registo de entradas e de 

pessoal, dos museus. A chamada documentação museográfica abrange documentos de caráter 

administrativo, contam-se entre esses, por exemplo, os livros e as fichas de inventário (Torres, 

2002: 50). Ainda que as perspetivas possam variar ligeiramente segundo os autores, Torres 

esclarece que estes dois conceitos «distinguem-se pela abordagem teórico-histórica aos 

fenómenos museológicos e à cultura material realizados pela museologia, face ao estudo de 

orientação mais prática que exerce a museografia52» (idem). 

                                                           
49  «la documentación que surge en paralelo con las coleciones (inventarios póstumos, guías de viaje, 
descripciones de gabinetes, catálogos de venta, etc.) ha permitido el mejor conocimiento de las instituciones 
museísticas, de ahí la importancia de la faceta documental no solo como aspeto o actividad transcendente en la 
gestión de las coleciones y des los museos, sino también por el caráter de fuentes para la investigación que tienen 
sus instrumentos producto» (1990, citado por Torres, 2002: 9). 
50 «a consciencia de su aparición, así como la necesidad de su estudio, control y difusión, se produce, sobre todo, 
a lo largo de los siglos XVIII e XIX, con el nacimiento de la historia del arte y el movimiento de las obras y su 
descontextualización (…)» (Torres, 2002: 19). 
51 « aplicarse principios de ordenación física de las coleciones e informativos en sus instrumentos de estudio y 
control, como inventarios y catálogos» (Torres, 2002: 21). 
52 «Se distinguen por el acercamiento teórico-histórico de los fenómenos museísticos y la cultura material 
realizados por la museología, frente al estudio de orientación más práctica que ejerce la museografía» (idem). 
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A documentação disponível conservada no arquivo pessoal de A. Gonçalves permitiu 

acompanhar o desenrolar do processo de constituição da coleção. Apesar das muitas lacunas 

na informação é-se capaz de, a partir da leitura interpretativa desse material, lançar alguma 

luz sobre a operação. A pasta relativa às congregações religiosas é em si mesma bastante 

parca, todavia, cruzando-a com a informação reunida no arquivo do Museu Nacional de 

Machado de Castro, igualmente frugal, com os periódicos coevos e com a bibliografia sobre o 

assunto, consegue-se ficar com uma ideia bastante aproximada desses trâmites. A casa 

religiosa da qual se possuí o maior número de dados sobre a recolha e seleção do espólio é o 

Convento do Louriçal, nas proximidades de Pombal. Foi do distrito o último edifício a ser 

visitado, e também aquele onde foi reunido o volume mais considerável do espólio de vidro.  

A visita às casas deve-se ter iniciado no mês de julho, numa carta datada de 15, 

António Augusto Gonçalves dirigiu-se ao Secretário da Comissão Jurisdicional dos Bens das 

Extintas Congregações de Lisboa, informando-o sobre a necessidade de proceder a pequenas 

despesas no âmbito da escolha e inventariação dos objetos existentes nas extintas casas 

congregacionistas53. Um apontamento manuscrito revela a execução dos trabalhos conduzidos 

no Mosteiro de Santa Clara, no período compreendido entre 19 de agosto e 16 de setembro. 

Aqui registaram-se os gastos despendidos com pessoal e com para a desocupação e «remoção 

para os coros e claustro de mobiliário, utensílios e coisas de arte (…)» (AD 6). 

Em janeiro de 1912, apesar de encontrar-se realizada a devida seleção, as obras 

permaneciam nas casas pelo facto de ainda não existir uma localização definitiva para a 

instalação do Museu54. Alguns meses mais tarde a situação mantinha-se inalterada, o que 

levou, a 27 de março, o Delegado da Procuradoria da República, da Comarca de Coimbra, a 

indagar António Gonçalves se a escolha dos objetos histórico-artísticos em Santa Teresa 

estava concluída, por forma a acelerar o processo da venda do recheio remanescente (AD 7). 

O âmbito geográfico da inventariação e da recolha foi alargado, conforme o previsto, a 

todo o distrito, próximo do final do ano de 1911. A 15 novembro a Comissão Jurisdicional 

dos Bens das Extintas Congregações Religiosas comunicou a Augusto Gonçalves que seria 

acompanhado ao Convento do Louriçal por um vogal da comissão, a fim de procederem à 

escolha e separação dos objetos (AD 8). Cerca de um mês depois uma nova carta a si dirigida 

vinha autorizar a separação das obras que iriam integrar o Museu Machado de Castro, com a 

                                                           
53 Carta de A. A. Gonçalves... Copiador 1 M. M. de Castro. 15 -06- 1911: 2. 

54 Carta de A. A. Gonçalves... Copiador 1 M. M. de Castro. 26 -01-1912: 8v. 
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indicação da necessidade de se proceder a um arrolamento rigoroso, «tanto quanto possível 

completo no respeitante às características dos objetos, à sua época e valor histórico (AD 9).  

A 3 janeiro 1912 teve finalmente lugar a viagem ao Louriçal para efetuar o transporte 

das obras rumo ao Museu. A nota manuscrita pelo punho de A. Gonçalves, de cunho 

contabilístico é, ainda assim, um documento interessantíssimo na medida em que constam 

dessa alguns pormenores da jornada, tais como os preços dos bilhetes de comboio, o número 

de pessoas que o acompanharam e o material necessário à execução do trabalho. Pelo número 

de volumes destinados à deslocação dos objetos - arcas, esteiras, caixas, entre outros- pode 

abarcar-se a quantidade de objetos que ali foram selecionados. O mesmo documento refere 

ainda os montantes gastos com a hospedagem, indo ao pormenor de citar os valores das 

gorjetas ofertadas na pernoita e ao cocheiro. (AD 10). Ignora-se se a operação de remoção terá 

ficado concluída de uma só vez. A autorização para o pagamento do estipêndio relativo a 

despesas que, não se sabe ser apenas relativa a uma viagem, só a 22 de junho de 1912 teve 

lugar (AD 11). 

 

Fig. 2 - Notas de despesa da viagem ao Louriçal. 
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Pelo relatório de 31 de outubro de 1911, fica-se a saber que o acervo reunido embora 

tivesse sido alvo de um inventário para posterior envio à Comissão Jurisdicional dos Bens das 

Extintas Congregações Religiosas, não foi todavia acompanhado da elaboração do respetivo 

inventário para o Museu. As razões aduze-as Gonçalves, «não tentei elaborar o inventário dos 

exemplares escolhidos com destino ao Museu Machado de Castro, porque esse serviço não só 

não é fácil neste momento pela aglomeração e promiscuidade em que esses objetos se 

encontram, mas ainda porque será morosa e importa despesas a que não estou autorizado55». 

 O primeiro Livro de Inventário do Museu Machado de Castro conhecido data de 

1915-1916 (AD 12). O facto poderá, à primeira vista, parecer estranho uma vez que tinham 

decorrido cerca de quatro anos desde a altura em que os objetos tinham sido oficialmente 

selecionados. Contudo se se tiver em consideração o espaço de tempo que medeia entre os 

dois acontecimentos e os trabalhos indispensáveis à instalação do Museu56, e se, finalmente, 

se acrescentarem a estes ingredientes, o escasso número de pessoas57 envolvidas no processo 

de remodelação e a limitação de recursos financeiros58, facilmente se consegue compreender 

as razões da demora na sua elaboração. 

Pela análise do Livro reafirma-se a ideia formulada no início de que uma parte 

substancial da primitiva coleção de vidros do Museu procedeu, efetivamente, das extintas 

casas congreganistas. Constata-se que num total de noventa e cinco objetos em vidro, setenta 

eram provenientes efetivamente daqueles espaços. Quanto à filiação das restantes vinte e 

cinco peças podem apenas levantar-se hipóteses sobre a sua origem. Seriam esses objetos 

pertença do velho Museu do Instituto integrado no Museu Machado de Castro? No Catálogo 

do Museu datado de 1873-1877 figuravam numa das vitrinas «exemplares de vidraria, de 

origens diferentes, alguns espanhóis e outros de fabricação portuguesa (…)» (Catálogo dos 

objetos... 1877: 36-37). Constituiriam uma reserva de património do Estado, resultante de 

processos de extinção anteriores, depositados em instituições da cidade a aguardar por uma 

                                                           
55 Relatório. Copiador 1 M. M. de Castro. 31-10-1911: 6-7. 
56 Recorde-se que o Museu abriu oficialmente a 11 de outubro de 1913. No que concerne aos trabalhos de 
transformação do edifício para acomodação do Museu encontra-se num opúsculo redigido por A. Gonçalves uma 
descrição que dá a entender a dimensão dessa empresa: «não se pode conjeturar o estado de indecorosa imundice 
e assolador detrimento, em que se achava o edifício do lado sul. (…) O perigo de desabamento era realmente de 
temer (…)» (Gonçalves, 1929: 6-9). 
57 «Para a efetuação material da apropriação do edifício, - apresso-me a declará-lo, tive o auxílio valioso de dois 
amigos: a opinião lúcida do arquiteto Silva Pinto, que nunca me recusou a sua cooperação; e as quantias 
francamente abonadas pelo Rodrigues da Silva» (Gonçalves, 1929: 9). 
58 «A complexa empresa creio, já disse, foi levada a efeito com milagres de economia» (Gonçalves, 1929: 6-8). 
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localização mais adequada59? Ambas as explicações podem afigurar-se como plausíveis, uma 

vez que estando as obras na posse Museu não havia necessidade de assinalar a sua 

proveniência no Livro de Inventário. Todavia sem que se possua qualquer registo escrito, que 

permita identificar com segurança a sua origem, dificilmente se pode ver esclarecido o 

enigma. 

Na interpretação de uma coleção há que ter em consideração o facto de esta ser sempre 

o resultado de uma seleção (Pearce, 1992: 38). No caso em estudo, pese embora limitação 

dessa escolha ao manancial de objetos presentes nas casas religiosas da região, não se pode 

descurar essa realidade. A. Gonçalves ao fazer a seleção de determinadas peças teve de 

rejeitar outras. Não interessa quão objetiva60 foi essa seleção, sabe-se que subjacente a esse 

processo existe sempre algo de aleatório a que se pode chamar gosto, preferência, mas que, 

neste caso, acabou por ditar que fossem estes os objetos escolhidos e não outros. 

Ao longo dos anos, a coleção de vidros do Museu foi sendo aumentada, todavia a 

conceção da primitiva seleção conduzida pela mão de A. Gonçalves permaneceu marcando de 

forma indelével o seu caráter. Nas palavras de Pearce «o processo de seleção é o ato crucial 

do colecionador, independentemente das razões intelectuais, económicas ou idiossincráticas 

que ele possa ter quando decide como irá funcionar seleção, o que ele irá escolher e aquilo 

que rejeitará61» (idem). Da leitura abreviada dos Livros de Inventário posteriores conclui-se 

que os objetos que se lhe vieram reunir, de algum modo, mais não fizeram que completá-la, e 

reforçar o pensamento que presidiu à sua constituição. Neste capítulo, não se podia deixar de 

referir que na escolha e na leitura de Augusto Gonçalves se pressente uma definição de 

cultura diferente da noção vigente à época, aproximando-se o seu pensamento mais do recém-

formado conceito de cultura material, surgido pela mão das ciências humanas, como a história 

e antropologia e arqueologia62. Cuja atenção se dirigia não apenas aos aspetos simbólicos das 

atividades produtivas, mas aos produtos e utensílios, às técnicas, aos materiais e aos objetos 

(Bucaille e Pesez, 1989:46). Perspetiva essa que, talvez, o tenha levado a privilegiar o comum 

sobre o singular, o cidadão em detrimento das personalidades ilustres. 

                                                           
59Como, por exemplo, a Universidade de Coimbra. Segundo as informações dos técnicos do Museu esta era 
prática comum, sendo que muitos dos objetos que atualmente integram o Museu se encontraram nessa situação. 
60Qual era o projeto pensado por Gonçalves para essa coleção, por exemplo. 
61 «the selection process is the crucial act of the collector, regardless of what intellectual, economic or 
idiosyncratic reasons he may have when he decides how is selection will work, what he will choose and what 
will reject» (idem). 
62 Enformada mais tarde pelo materialismo histórico. 
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A partir do primeiro momento da constituição da coleção de vidro, a história torna-se 

difícil de reconstituir perdendo-se o rasto dos objetos por entre os livros de registo de entrada 

e de depósito rasurados. Os objetos que mais tarde vieram integrar esse universo deram 

entrada no Museu essencialmente por três vias: aquisição a particulares, doações e legados de 

beneméritos. Avultam exemplos de depósitos que posteriormente se transformaram em 

aquisições, doações e legados, contando-se entre os mais relevantes o das coleções de 

António Augusto Gonçalves e de Teixeira de Carvalho. Ao contrário das primeiras 

incorporações, o ingresso posterior de obras no Museu caracterizou-se pelo seu caráter avulso 

e episódico.  

 

3.1.1. Delineamento de um perfil 

A coleção de vidros do Museu Nacional de Machado de Castro é constituída por cento 

e noventa e cinco artefactos. Foi já adiantado que a maioria dos objetos deu entrada no Museu 

através da recolha nas extintas casas congreganistas. Outros modos de incorporação foram a 

aquisição a particulares, a doação, o legado e a escavação.  

A coleção abarca um período cronológico extenso, compreendido entre a Época 

Romana e o século XIX.  

A totalidade dos objetos encontra-se desde há já alguns anos em reserva. Sabe-se, no 

entanto, pela consulta do Livro de Inventário que uma parte considerável, cerca de metade dos 

objetos da coleção atual, figuraram na exposição permanente até à década de 50.  

O grau incipiente de conhecimento da coleção não permitiu determinar com 

exaustividade todos os centros de fabrico de origem das peças. Em Portugal, conhecem-se as 

Fábricas de Coina, da Marinha Grande e da Vista Alegre. Figuram também entre as 

atribuições centros de grande prestígio internacional, espanhóis (Granja de Santo Ildefonso), 

italianos (Murano) e Alemães (Bohémia). 

As técnicas de fabrico utilizadas na manufatura dos objetos foram essencialmente duas 

a soflagem, livre e através de molde, e a moldagem através de prensa. Ao nível decorativo 

tem-se uma amostra bastante diversificada de técnicas. Entre essas, mencionam-se o vidro 

colorido e coalhado (Fig. 3), a douragem (Fig. 4), a pintura a esmalte e a frio (Fig.5), a 

lapidação, a gravação à roda e as aplicações em vidro (Fig. 6). Os modelos decorativos mais 
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reproduzidos apresentam motivos de pendor vegetalista, descobrem-se também exemplares 

zoomórficos, monogramas e emblemas régios. 

   

 

 

 

 

Fig. 3 – Jarra, técnica 
vidro coalhado 

Fig. 4 – Cálice, técnica 
do douramento  

Fig. 5 – Frasco, ténica de 
pintura a frio 

Fig. 6 –Galheta, técnica 
aplicações em vidro 

 

As principias tipologias de vidro presentes na coleção são três: utilitário, decorativo e 

litúrgico. Entre os objetos de caráter utilitário pode-se distinguir dois tipos de uso: o pessoal e 

o coletivo (AF 8). Entre os primeiros encontram-se frascos para conter perfumes ou óleos, 

terços e guarda-joias. Copos, taças, garrafas e vasos constituem os objetos de uso comum 

mais abundantes (AF 9-12). Utilizados na decoração dos espaços referem-se vasos e jarras 

(AF 13-14). Ao serviço do culto estavam as galhetas e alguns cálices (AF 15-17). De notar 

que as formas mencionadas acompanhavam as tendências internacionais coevas. 

De mencionar um conjunto de objetos incompletos, entre os quais avultam tampas de 

garrafa redomas, pratos de galhetas e galhetas sem par que integram a coleção63 (AF 18).  

Refira-se ainda um outro núcleo de fragmentos do qual constam asas e bases de peças. 

Estes objetos provenientes na sua maioria de escavações resultaram das várias campanhas 

arqueológicas levadas a cabo no criptopórtico do Museu e noutros lugares da região.  

Não se pode concluir sem se fazer uma referência ao estado de conservação em que se 

encontra a coleção de vidro do Museu. Numa apreciação geral, considera-se que a condição 

dos objetos não é de facto das melhores. Muitos dos objetos apresentam fissuras (AF 19) 

fraturas, faltas de material (AF 20), sujidades (AF 21) e degradação natural, tais como,  

                                                           
63 A explicação para a existência de objetos desconexos, reside no conceito de Museu propugnado por Augusto 
Gonçalves. Um Museu de Arte Industrial, o qual pretendia ser um mostruário da arte e técnicas de produção e 
construção onde os operários iriam conhecer e aprender. Daí o interesse em mostrar, por exemplo, uma tampa. A 
tónica era colocada na evolução técnico-formal do artefacto através do tempo ao invés dos aspetos estéticos. 
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opacidade64 (AF 22). As razões que justificam este estado prendem-se, sobretudo, com a 

fragilidade intrínseca do material, facilmente quebrável. Não pode igualmente ser descurado o 

impacto das sucessivas transferências dos objetos de um lugar para outro, devido à exiguidade 

do espaço disponível, e mais recentemente, por força das remodelações operadas no Museu. É 

importante sublinhar também o facto de alguns objetos terem ingressado na instituição em 

condições deficientes, conforme assinala o Livro de Inventário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Género de patologia que ataca o vidro, em resultado dos componentes usadas no seu fabrico, provocando a 
opacidade do material. 
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               3.2. Orientações expositivas no Museu de Arte Geral: a construção de uma   

narrativa 

 

 «Assim, os milhares e milhares de peças e curiosidades apreciáveis foram-se 

ordenando com disciplina e arrumando metodicamente por dispositivos engenhosos 

dentro do quadruplo recinto que ficou transformado num compêndio impressivo e 

didático sobre a história de Coimbra e a evolução das suas artes. 

O espólio arqueológico da Conímbriga romana, pormenores arquitetónicos do 

pré-românico e do românico, estátuas e relevos do período ogival, altares, imagens e 

pinturas do renascimento, faianças, barros, azulejos, assim como tecidos, ferragens, 

mobiliário, telha, etc. desde o século XVI, tudo isso se ajustou de encontro às paredes 

que ficaram revestidas em escaladas ou vagas de assalto até ao arranque das abóbadas 

(…). 

 A primeira sala, a da entrada, enchia-se com as antiguidades romanas e com as Alta e 

Baixa Idade Média; a imediata, com a riqueza plástica da Renascença que 

admiravelmente vicejou em Coimbra.  

As outras duas, paralelas àquelas, (…) destinavam-se: uma, às preciosidades, 

isoladas em vitrinas de pó (…); a outra, às opulentas coleções de faianças.» 

(A propósito do Museu do Instituto, 

Manuel Monteiro, 1946, 45) 

A instalação do Museu Machado Castro constituiu a oportunidade para A. Gonçalves 

colocar em prática, num espaço à altura das suas aspirações, a conceção museográfica 

ensaiada no Museu do Instituto. De facto os modelos expositivos aplicados naquela 

instituição foram reproduzidos ainda que de um modo ampliado, quer em área, quer em 

acervo65, no novo Museu. A partir da leitura do segundo roteiro66 do Museu Machado de 

                                                           
65 Às quatro salas do Museu do Instituto correspondiam dezoito salas no Museu Machado de Castro.  
66 O primeiro roteiro do Museu data de 1913. De facto a publicação de um segundo roteiro, apenas três anos 
depois, com um percurso e disposição dos objetos profundamente diferenciado da primeira formulação, deixa 
adivinhar que essa primeira versão teria tido um caráter provisório. Nesse mesmo sentido se dirigem as palavras 
de A. Gonçalves que, numa nota apensa à Razão Prévia que abre o Roteiro, justifica que «em muitos casos, a 
distribuição e a colocação dos objetos neste museu é simplesmente provisória, sendo que a organização 
definitiva dependerá de ulteriores oportunidades. 
O agrupamento racional dos artefactos congéneres seria para desejar; mas este preceito não pode ser sempre 
observado, e algumas espécies menos importantes acham-se um pouco disseminadas por toda a parte» (Museu 
Machado de Castro. Notas). 
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Castro, editado em 1916, e da observação das fotografias antigas reconhece-se o espírito do 

seu predecessor no que concerne ao arranjo e à distribuição das peças (AF 2-7).  

No rés do chão, o percurso expositivo tinha início com a visita a três salas, duas delas 

de dimensões consideráveis (AF 1), onde ficaram alojadas as obras de pedra, às quais 

correspondiam, respetivamente, três períodos da história da arte, a época Romana (Sala I), a 

época Medieval (Sala II) e a época da Renascença (sala III). A primeira, a mais heterogénea 

das três, apresentava fragmentos arquitetónicos, esculturas, lápides funerárias, e, no meio da 

sala dentro de vitrinas, objetos de uso quotidiano (AF 4). As outras duas albergavam 

fundamentalmente obras de escultura e de arquitetura67, dispostas de forma ordenada junto 

das paredes (AF 5). 

Se se comparar a organização das duas salas do Instituto (AF 2-3) com as três salas do 

Museu Machado de Castro (AF 4-5) verifica-se que o aumento do espaço beneficiou a 

apresentação das obras. A impressão de uma arrecadação, em que todo o espaço disponível se 

encontrava preenchido cedeu lugar a um ambiente disciplinado e desafogado onde as obras 

podiam ser apreciadas, sem constrangimentos físicos, em toda a sua dimensão. 

Visitado o piso térreo, o percurso continuava no andar superior. O espaço era aí mais 

compartimentado, estava dividido em dezasseis salas de dimensões desiguais. As obras 

apresentavam também uma disposição diferente, à uniformidade de critérios, quer tipológicos 

quer cronológicos, impunha-se uma maior diversidade. Na arrumação das peças nas salas 

distinguem-se essencialmente dois critérios museográficos: por tema e por categoria68. Uma 

terceira opção, difícil de classificar devido à heterogeneidade dos objetos e disparidade 

cronológica, foi encontrada em algumas salas (XII e XIII, XVIII [rés do chão69]). As três 

apresentações descritas encontravam-se repartidas indiferenciadamente ao longo do percurso.  

Para os núcleos temáticos foram projetados dois tipos de exposição, no primeiro os 

objetos agrupavam-se sob um tema agregador, o interior histórico reconstituído, um género de 

period rooms70 (IV, V, VIII).  No segundo, o pretexto para a reunião das obras foi o da 

proveniência ou função religiosa (IX, X,XI). Em ambas as opções as salas evidenciavam 
                                                           
67 Entre esses objetos contavam-se elementos arquitetónicos diversos e retábulos. 
68 A categoria constitui o primeiro grau de classificação das coleções dos museus. Determina os grandes 
agrupamentos de peças, estabelecidos habitualmente de acordo com a matéria base, a técnica ou a função 
(Garrett e Freitas, 1999: 18). 
69 Esta sala situava-se já no rés do chão, no final do percurso. 
70 «Os objetos eram dispostos em quartos ou salas por períodos cronológicos que davam ao visitante a sensação 
de caminhar através de diferentes fases da história nacional». «Placing the objects in period rooms or halls that 
gave the visitor the feeling of walking through different stages of national history» (Alexander, 1979: 5). 
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grande diversidade de materiais e de tipologias, avultavam obras de escultura de madeira, 

marfim e barro, retabulária, mobiliário e tapeçaria. 

No segundo tipo de núcleos expositivos, por categorias, encontravam-se a cerâmica e 

o vidro, alojadas, respetivamente, nas salas VI e VII, a pintura, exposta entre as divisões XIV 

a XVI e, por último, na sala XVII, os têxteis. Nestas dependências, o arranjo das peças 

revestiu opções diversas. No primeiro caso, o critério segundo o qual foram, possivelmente, 

exibidas foi o da sequência ou série de objetos, nos outros dois, as obras de pintura e têxteis, 

foi, provavelmente adotado o princípio da ordenação cronológica71.  

Os noventa e cinco objetos da recém-constituída coleção de vidro estavam expostos na 

pequena Sala VII (AF 1), juntamente com a coleção de cerâmica do Brioso. De notar que a 

opção pela junção destas duas categorias específicas pode ser denunciadora de eventuais 

conhecimentos detidos por Gonçalves ao nível da museografia. Na prática foi aplicada à 

exibição daqueles objetos o sistema de classificação para as artes aplicadas próximo do 

proposto pelo teórico alemão Gottfried Semper, em 1860. Técnica essa adotada pelo Museu 

de South Kensington, entre outros, e que vigorou, grosso modo, até aos inícios do século XX 

(Wolfenden, 1989: 27). Segundo a qual, a apresentação de objetos em Museus obedecia a um 

esquema de categorias nas quais se incluíam «mobiliário e artigos de madeira, têxteis, metais 

e cerâmicas e vidros72» (Semper citado por Wolfeden, idem).  

As peças apresentavam-se dentro de duas vitrinas, localizadas no meio da sala73. No 

seu interior, achavam-se prateleiras, cinco na primeira e duas na segunda. Completavam os 

dois conjuntos vinte cinco peças de vidro depositadas no Museu por particulares. A segunda 

vitrina contendo menor quantidade de objetos estava preenchida, na parte inferior, com louça 

Wedgwood74. O critério escolhido por António Gonçalves para a exposição foi o das séries, 

«para a acomodação das coisas, seguiu-se a disposição das séries, muitas vezes alterada, 

quando a exiguidade de espaço assim o exige» (Gonçalves, 1929: 9). À semelhança do que 

verificou nas salas do rés do chão também aqui a exposição favoreceu as coleções, 

                                                           
71 No roteiro tecem-se algumas considerações que permitiram retirar essa conclusão. No capítulo dedicado à 
pintura, afirma-se «de todas as raras obras, que por elos históricos devem ser ligadas (…)»; chama igualmente à 
atenção para o visitante na sala dos têxteis «leiam-se os esclarecimentos afixados que inculcam os tipos que 
caracterizam cada época» (Gonçalves, 1916: 58 - 59). 
72 «furniture and woodwork, textiles, metalwork and ceramics and glass» (Semper,  citado por Wolfeden, 1989: 
27). 
73 Obteve-se esta informação através do Livro de Inventário de 1915-1916, uma vez que, estranhamente, na 
exposição abreviada do roteiro não era feita qualquer alusão a este conjunto.  
74 Famosa fábrica de cerâmica inglesa, fundada em 1759. 



 

44 

 

designadamente as de cerâmica e vidro, em relação à apresentação do Museu do Instituto, 

pelo menos no que concerne à circulação mais desimpedida do visitante (AF 6- 7). 

Pela leitura do Livro de Inventário a perceção com que se fica é a de que os objetos em 

vidro estariam ordenados contiguamente de acordo com a sua tipologia. Essa ideia é reforçada 

com a descrição feita no roteiro do Museu relativa à exposição da cerâmica, nas proximidades 

da qual estava alojada a coleção de vidro «a importância desta coleção consiste não só uma 

variedade abundante de exemplares expostos; mas principalmente porque aqui se encontram 

peças de acentuado caráter, para a elucidação comparativa de quase todos os tipos de 

fabricação portuguesa. Aqui se encontram elementos, para a ideia geral dos processos 

predominantes dos recursos ornamentais e da capacidade estética (…)» (1916: 34). 

Na organização da coleção foram tidos em consideração critérios pedagógicos, 

predicado sine qua non de um museu na ótica de Gonçalves. Como já se referiu o Museu foi 

projetado com a ideia de constituir-se como espaço complementar de aprendizagem dedicado 

a todos cidadãos, e mais especificamente aos operários que, baseados nas obras expostas, 

deviam aqui instruir-se. Nas palavras de Couto, para o professor António Gonçalves, o Museu 

também «seria o complemento educativo da sua amada Escola Livre das Artes do Desenho» 

(Couto, 1946: 52). No museu os artífices encontrariam o sustentáculo necessário a uma 

formação integrada, pois conforme deslindava Gonçalves, «o gosto moderno tem de basear-se 

na sua elaboração sucessiva, adaptando-se às modernas condições de vida e ao movimento 

evolutivo das ideias e dos processos, sem perder a índole e a feição própria da sua origem» 

(Gonçalves, s/d:14). 

As razões pelas quais Gonçalves optou por uma exposição por séries não se esgotavam 

no critério educativo. Traduziam, uma forma de pensamento e de entendimento do mundo 

assente no modelo de conhecimento dominante «completar séries, marcando a evolução 

histórica dos estilos para a educação estética do povo» (Gonçalves, 1921: 3). As origens desse 

paradigma modernista, como é referido na atualidade, recuavam ao «Renascimento e ao 

surgimento da ciência moderna - a descoberta das "verdades" e dos "factos (…)75» (Walsh, 

1992: 7), matriz na qual ainda se reviam os homens da sua época.  

                                                           
75 «Renaissance, and the emergence of the modern science- the discovery of “truths” and  “facts” (…)» (Walsh, 
1992: 7). 
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De acordo com Walsh, a modernidade forjou-se sustentada em meta-narrativas76 que 

eram «essencialmente discursos que implicavam um objetivismo rígido, e por isso, a 

possibilidade de uma análise exaustiva do mundo77» (idem). Segundo as palavras de Pearce 

essa crença «deu origem ao discurso do conhecimento e entendimento científicos que chegou 

através da operação da razão humana sobre os fenómenos observados do mundo natural, nos 

quais os museus e suas coleções eram entendidos como os principais repositórios da evidência 

primária 78 » (1992: 2). Goodwin, referindo-se ao Museu de South Kensington, 

consubstanciava a ideia que pode ser extrapolada a todos os museus deste período, «a luta 

para "narrar uma história coerente" pode ser vista como tendo sido centrada sobre os objetos 

detidos pelo Museu e naqueles que os colecionaram, e nos subentendidos pressupostos 

culturais a eles associados79» (1990: 9).  

Cada uma das fórmulas eleitas na ordenação de objetos constitui-se como uma 

narrativa que tenciona expressar uma determinada visão do mundo (MacDonald, 1998: 14) e 

da arte, «a disposição física dos achados apresenta em detalhe a criação de relações de série, e 

as manipulações implícitas em tudo isto visam convencer ou impor, para criar um segundo 

contexto e revelar e estimular uma forma de pensar80» (Pearce, 1994: 202). Na senda destas 

reflexões parece ganhar sustentação o argumento de que a opção assumida na exposição da 

coleção de vidro do Museu Machado de Castro intentava ofertar uma realidade objetiva, o 

compêndio da evolução da arte do vidro. Tendo em mente o desígnio de veicular essa 

abstração, os objetos foram organizados segundo conjuntos sequenciados, que permitiam ao 

observador compreendê-los e localizá-los dentro da marcha evolutiva da arte portuguesa. 

Dado que, na perspetiva de A. Gonçalves, «objetos singulares não s[eriam] mais que frases 

avulsas, que pouco exprim[iriam]; folhas arrancadas de um grande livro, onde se encontra, em 

factos expressivos, a história verdadeira da nacionalidade» (Zebedeu81, 1915: 1). 

                                                           
76 Segundo Pearce entre essas meta-narrativas encontram-se o esquema taxionómico de Lineu e a teoria 
evolucionista de Darwin (1992: 2). 
77 «essentially discourses which implied a rigid objectivism, and through this, the potential of a thorough 
analysis of the world»(Walsh, 1992: 7). 
78 «gave rise to the discourse of scientific knowledge and understanding arrived at by the operation of human 
reason upon the observed phenomena of natural world, for which museums and their collections were perceived 
as the principal repositories of the primary evidence (1992: 2) 
79 «The struggle to “narrate a coherent story” can be seen to have been centered upon the objects that were held 
by the Museum and those collect for it, and the implicit cultural assumptions associated with them» (1990: 9). 
80  «the physical arrangement of the finds sets out in detail the creation of serial relationships, and the 
manipulations implicit in all this is intend to convince or to impose, to create a second and revealing context, and 
to encourage a cast of mind» (Pearce, 1994: 202). 
81 Um dos pseudónimos de A. A. Gonçalves, sob os quais assinava os artigos na imprensa periódica. 
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Olhares posteriores, sobre as opções museográficas adotadas na exposição das 

coleções, como o vidro e a cerâmica, por séries, denotam uma certa dificuldade na 

compreensão do espírito que presidira à sua conceção, o que levou a algumas críticas 

desmerecidas. Em 1935, Vergílio Correia82 produzia afirmações nesse sentido, o «Mestre 

Gonçalves concentrou no antigo Paço Episcopal, que trabalhosamente adaptou, uma massa 

imponente de documentos, procurando expor tudo, em detrimento mesmo da ordenação e da 

cronologia. (…) No andar alto (…) aí o mobiliário, as pinturas, as louças e os metais, 

acumulados como em arrecadação, apareciam perante o público com o aspeto irregular de 

uma exposição provisória. Para a apresentação conveniente de tudo quanto possuía o espaço 

não chegava.» (Correia, 1935: 1) João Couto, passados alguns anos, repete uma ideia 

semelhante «o que ficou deste rescaldo foi recolhido e apressadamente exposto na totalidade 

para exemplo dos que mandavam e para aviso daquilo que havia necessidade de fazer: salvar 

e arrecadar» (Couto, 1946: 57). 

Na atualidade, em resultado da aturada investigação que tem vindo a ser desenvolvida 

na área da museologia, consegue-se lobrigar o equívoco em que, de certa forma, incorreram 

Vergílio Correia e João Couto. Pois tal como advertia Montola Molfino «os critérios de 

seleção e de organização podiam variar tanto que (…) o que, num momento, podia parecer 

ordem, ao caducar a sua validade histórica, converte-se em desordem, exigindo ao museu uma 

nova organização83» (1991, citado por Torres, 2002: 27-28). Nesta ótica, afigura-se que, na 

realidade, as suas opiniões poderão enfermar de uma visão descontextualizada, o que os levou 

a subestimarem as competências do professor enquanto museólogo. Veiculando a ideia de que 

a instalação das obras tinha tido como único intuito a sua salvaguarda e da qual tinha estado 

ausente qualquer preocupação de caráter museográfico. Segundo David Murray, o que sucede 

é que «alguns conservadores, interessados apenas na gestão museográfica do seu tempo» 

tecem posteriormente críticas aos seus antecessores, muitas vezes injustas, apenas pelo facto 

de não entenderem que muitas das obras presentes nos museus tinham, na verdade, sido 

selecionadas de acordo com as «opiniões e os ensinamentos do seu tempo» (1904, citado por 

Torres, 2002: 28). Couto não teve, pois, em consideração o facto de que falava há distância de 

mais de trinta anos da criação do Museu e da respetiva exposição, num período em que os 

avanços dos conhecimentos no domínio da museologia eram imensos. Na época em que eram 

                                                           
82 O segundo diretor do Museu Machado de Castro. 
83«Los criterios de selección y ordenación podía variar tanto que, como subraya Montola Molfino, lo que en un 
tiempo podría parecer orden, al caducar su validez histórica, si convierte en desorden, adquiriendo del museo una 
nueva ordenación» (Montola Molfino, 1991 citado por Torres, 2002: 27-28). 
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uma realidade as publicações da especialidade84 , as conferências e congressos, onde 

participavam os representantes dos vários museus, onde se discutiam todos os temas relativos 

a estas instituições, e das quais resultavam os novos contributos para a copiosa literatura sobre 

o tema que entretanto se ia produzindo (Couto, 1946: 55).  

Das leituras feitas, depreende-se que a acomodação realizada não resultou apenas 

dessa contingência, antes revela uma opção museológica. A organização do Museu e das suas 

coleções do ponto de vista museográfico perseguia os objetivos propugnados pela república 

da educação e da formação dos cidadãos, alicerçando-se nas teorias museográficas coevas. 

Conforme se referiu anteriormente o regime republicano aproveitou o conceito do recém-

formado museu público em prol da propagação das suas convicções «em vez de encarnar um 

princípio de poder desconhecido ou opressivo destinado a intimidar as pessoas à submissão, o 

museu - dirigindo-se às pessoas como público, como cidadãos – visava seduzir a população 

em geral à cumplicidade com o poder85 ao colocá-los do seu lado (…)86» (Bennett, 1995: 95).  

É importante sublinhar-se que o impacto desta transformação teve consequências que 

não se limitaram à abertura das coleções e das portas ao público. Mudaram igualmente os 

princípios dos arranjos expositivos. Esta mutação no programa de apresentação das 

exposições ocorreu a partir de meados do século XVIII. As primeiras experiências foram 

colocadas em prática nos museus de História Natural. Sir William Henry Flower, diretor do 

Museu de História Natural de Londres (1898, citado por Bennett, 1995: 42) declarava para as 

exposições de História Natural «a singularidade do objeto – as suas propriedades únicas – já 

não têm qualquer interesse87». A nova aparência foi paulatinamente generalizando-se às 

diferentes categorias de museus que adotaram a moderna moda expositiva88. Inicialmente 

                                                           
84 Designadamente do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual da Sociedade das Nações, pelo seu ofício 
Internacional do Museus. 
85 Conferir página 15. 
86 «Rather than a embodying an alien and coercive principle of power which aimed to cow the people into to 
submission, the museum – addressing the people as a public, as citizens – aimed to inveigle the general populace 
into complicity with power by placing them on this side of a power (…)» (Bennett, 1995: 95). 
87 «the singularity of the object – its unique properties- is no longer of any interest» (Flower 1898, citado por 
Bennett, 1995: 42). 
88 A exceção continuava a residir nos Museus de Arte, «a arte moderna continuava a ser regida pelo princípio da 
admiração na medida em procurava interromper o percurso do visitante, dele ou dela, através da transmissão do 
sentido de exclusividade da obra de arte. Em contraste com o princípio da ressonância, que caracteriza outras 
coleções modernas, onde a atenção dos observadores é desviada do objeto em si para o sistema implícito de 
relações do qual faz parte, o museu, Greenblatt argumenta, é dedicado a mostrar a singularidade da obra-prima» 
- the modern art is still governed by the principle of wonder to the degree that it seeks to stop the visitor in her or 
his tracks by conveying a sense of uniqueness of the work of art. In contrast with the principle of resonance 
which characterizes other modern collections where the viewers’ attention is diverted away from the object itself 
and towards implied system of relationships of which it forms a part, the museum, Greenblatt contends, is 
dedicated to displaying the singularity of the masterpiece» - (Greenblatt 1991, citado por Bennett, 1995: 43) 
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utilizaram-se os princípios científicos da taxonomia, optou-se por dispor os objetos tendo a 

preocupação de evidenciar não as analogias ocultas entre esses, mas procurando mostrar as 

suas diferenças. Nessa ótica os artefactos eram exibidos enquanto parte de uma série, vistos 

como um representante, em detrimento da exposição tradicional em que se privilegiava o 

objeto singular (idem: 96).  

Conforme se teve ocasião de explicar as transformações no seio dos museus não se 

operaram de forma abrupta, mas ocorreram durante um longo período de tempo e não estavam 

terminadas antes do final do XIX (Bennett, 1995: 39). Era, de algum modo, expectável que 

nos alvores do novo século, fossem ainda estas as teorias que vigoravam no domínio 

expositivo. Assim sendo é-se levado a extrair a ilação de que a atuação de A. Gonçalves, 

relativamente às práticas museográficas implementadas no Museu Machado de Castro, esteve, 

muito provavelmente, mais uma vez em consonância com as experiências, ainda próximas no 

tempo, conduzidas noutros lugares do mundo, dito, civilizado. 

Tendo em mente as palavras de Gonçalves, quando se atenta na coleção de vidro 

vislumbra-se, de algum modo, que a intenção que presidiu à sua escolha foi a de que cada um 

dos objetos selecionados se constituiu enquanto representante de todos os outros da sua 

espécie89, o de completar um conjunto, na aceção de Pearce «preencher uma lacuna nas 

coleções90» (Pearce, 1994: 201-202). A autora designa como sistemático este modo de 

agrupar os objetos. Nas chamadas coleções sistemáticas91 a tónica é posta na «classificação, 

na qual os espécimes são extraídos do seu contexto e colocados em relações criadas pela 

seriação. Isto é conseguido pela delimitação de conjuntos, que surgem aparentemente do 

material92» (idem). Esse aspeto é particularmente evidente quando se analisa a coleção de 

vidro. O que conduziu à sua aglomeração enquanto coleção não foi a circunstância dos 

objetos que a constituíam serem provenientes das extintas casas congreganistas, apesar de este 

                                                           
89Conferir página 48.  
90 « to “fill in a gap in the collections”» (Pearce, 1994: 201-202). 
91 Pearce define três modos de colecionar característicos, através dos quais todos os objetos existentes nos 
Museus ingressaram. São eles o souvenir, fetichista e sistemático. Numa coleção de souvenir os objetos só são 
entendidos enquanto a coleção quando associados à história de vida de uma pessoa, constituindo-se como uma 
espécie de autobiografia e simultaneamente como a autenticação de uma narrativa (1994: 195-196). No modo de 
colecionar fetichista os objetos avultam no lugar da pessoa que presidiu à sua seleção que é quem instiga a 
demanda, em resposta à obsessão de reunir o maior número de itens possível, de forma a construir a sua 
individualidade (idem: 196-200). Na coleção de tipo sistemático por seu turno é colocado em evidência o 
argumento manifestamente intelectual e a intenção é de completar conjuntos, séries que tem por objetivo 
demonstrar o conhecimento alcançado (idem: 201-202). 
92 «classification, in which specimens are extracted from their context and put into relationships created by 
seriality.  This is achieved by defining set limits, which apparently arise from the material» (1994: 201-202). 
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ser um aspeto comum entre eles, o que os reuniu, presumivelmente, enquanto um todo 

coerente, foi o material pela qual eram compostos, o vidro.  

Shelton adverte que «as finalidades e a abrangência na formação coleções pode não 

ser assim tão condicionada pelas teorias preexistentes como frequentemente se pensa. Pelo 

contrário, enquanto considerações sistemáticas podem ter determinado o núcleo das coleções, 

interesses mais indefinidos ou pessoais podem explicar sua elaboração mais geral93» (Shelton, 

2001: 19). Não obstante a sagacidade encontrada nas palavras deste autor, e tendo em 

consideração os indícios até aqui fornecidos, persevera-se, todavia, na ideia de que a coleção 

de vidro do Museu Machado de Castro se insere dentro da tipologia de coleção sistemática. 

Esta conjetura apoia-se no facto de, se considerar, avultar em todas as fases do processo, da 

constituição à organização da coleção, o que se pode chamar um princípio orientador 

delineado por Augusto Gonçalves, e que visava um único objetivo: o de sustentar, através dos 

objetos, a marcha evolutiva da arte nacional.  

 

3.2.1. Um Museu Geral de Arte Geral 

O Museu fundado em 1911 vinha descrito no texto do Decreto de 26 de maio, como 

um Museu Geral de Arte Geral. Mas que entendimento existia à época de Museu de Arte 

Geral, que obras seriam contempladas? Aos Museus Nacional de Arte Antiga e de Arte 

Contemporânea foram desde o início destinadas obras de arte; ao Museu Soares dos Reis não 

era feita nenhuma menção nesse domínio; para o Museu Machado de Castro entre as obras 

que iriam constituir o seu espólio mencionam-se coleções e exemplares da evolução da 

história do trabalho nacional; (…) ampliado com uma secção de artefactos modernos.  

Da leitura do documento, avulta uma interrogação. Sendo este um Museu de Arte qual 

a razão para não se encontrar entre os objetos que iriam integrar as suas coleções qualquer 

menção ao termo obra de arte? Sabe-se que por detrás da redação do artigo 39º do decreto 

que criou o Museu Machado de Castro esteve implicada a figura de A. Gonçalves. Dever-se-

ia esta omissão a um lapso, a uma coincidência ou, porventura, revelaria a adoção de uma 

postura? A terceira hipótese parece ser aquela que mais se coadunava com a visão de 

Gonçalves. Por diversas ocasiões sente-se perpassar nas suas palavras uma certa desafeição 

                                                           
93 «The aims and breadth of making collections may not have been so much fixed by preexistence theories, as 
often been thought. Instead, while systematic considerations may have determined the core of the collections, 
more comprehensive or individual interests might explain its more general elaboration» (Shelton, 2001: 19). 
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pelos museus de arte «agora a mania dominante é a dos museus de arte. (…) em Coimbra 

nada menos de três raquíticos museus de damascos e alfaias mantidos pela centelha estética 

das confrarias e dos sacristães» (Zebedeu, 1915: 1). Mas que motivações se prendem com esta 

reserva em relação aos museus de arte? 

Gonçalves não partilhava da ideia, comum à época, que insistia na diferenciação entre 

belas artes ou arte alta, e as restantes artes aplicadas ou industriais, como preferia chamá-las: 

«o que se dá na arte alta repete-se com mais cruel insistência na arte industrial. Quem se 

importa com um brocado, ou alcatifa (…) um vaso de barro (…) com uma lâmpada de cobre, 

com uma grade de ferro, com a credência, o banco, a cadeira» (Gonçalves, s/d: 9). Para 

Gonçalves toda a arte era válida. Era uma manifestação do génio humano e enquanto tal não 

concebia a ideia da existência de obras mais importantes do que outras, «uma obra de arte não 

é um produto isolado (…) a arte é, em cada período, (…) consciência lúcida e acutilante que 

perpassa o tempo em que vive e consegue analisar o contexto em que se insere, como exímio 

observador da realidade social» (idem). Recusava, portanto, a ideia da obra única e singular, 

patenteada no conceito coevo das belas artes. Augusto Gonçalves não refutava, e chegou 

mesmo a reconhecer em diversas ocasiões, a genialidade de algumas obras de arte e dos seus 

autores. O que defendia era que para o correto entendimento da evolução da arte portuguesa 

todos os exemplares produzidos eram igualmente relevantes. Essa é a razão, segundo se crê, 

pela qual o Mestre não via qualquer sentido na apresentação exclusiva das melhores obras, 

conforme tinham lugar nos museus de belas artes.   

De facto, Gonçalves nunca encarou o Museu Machado de Castro como Museu de 

Belas Artes. Pelo contrário, em muitas partes do seu discurso a ideia de arte geral coincide, 

preferencialmente, com a de arte industrial. Por diversas vezes, quando se referia à instituição 

que dirigia, Gonçalves utilizou a expressão de Museu de Arte Industrial. Em 1929, no 

momento em que procedia ao balanço da sua atividade à frente do Museu afirmava que «os 

museus de arte industrial não dev[ia]m apenas ser exibições de raridades artísticas! Dev[ia]m 

abranger mais largos destinos, escolas de ensinamento para artistas, antiquários e estudiosos 

de todas as categorias» (Gonçalves, 1929: 9).  

De facto, quando se lança um olhar atento sobre o Museu legado por Gonçalves 

vislumbra-se claramente que as artes industriais constituíram a estrutura de suporte dentro da 

qual todas coleções do museu deviam ser entendidas. Face ao exposto, conclui-se que a 

designação de Museu Geral de Arte Geral contemplava uma aceção bastante lata do termo 



 

51 

 

arte. Nessa interpretação podia ser incluída toda a produção nacional, o que incluía os 

artefactos modernos. No Museu Geral de Arte Geral a ideia não era somente a de exibir os 

exemplares da arte, mas, a partir desses, poder-se observar a marcha evolutiva da arte 

nacional (Zebedeu, 1915, 5 de dezembro: 1). 
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4. DEPOIS DE 1929: A COLEÇÃO DE VIDRO NO SEIO DO MUSEU.  

 

4.1. Opções museológicas: os impactos na coleção. 

 

Período de vigência da 

Direção 

Nome do responsável Nº de anos à frente da 

direção 

1911 – 1929 António Augusto Gonçalves 18 

1929 – 1944 Vergílio Correia 15 

1944 – 1951 António Nogueira Gonçalves 7 

1951 – 1967 Luís Reis Santos 16 

1967 – 1974 Jorge Alarcão 7 

1975 – 1978  Adriano de Gusmão 3 

1978 – 1980 Adília Alarcão94 2 

1980 – 1984 Matilde Sousa Franco 4 

1984 – 1986 Pedro Dias 2 

1986 – 1999 Maria José Sampaio 13 

1999 – 2005 Adília Alarcão 6 

2005-2008 Pedro Redol 3 

2008-2008 António Pacheco 1 

2008- Ana Alcoforado 4… 

 

 Período durante o qual o Museu esteve sem uma direção formalmente indigitada.                                     
 

Fig. 7- Vigência das direções do Museu Machado de Castro. 

 Da análise do quadro acima apresentado constata-se a variação substancial ao longo do 

tempo no que concerne à duração das direções do Museu Nacional de Machado de Castro. 

Num primeiro olhar, evidencia-se o facto do período das três primeiras direções ter sido o 

mais dilatado, situando-se a sua vigência entre os quinze e os dezoito anos. Nos anos 

subsequentes a 1967, a duração média do cargo não ultrapassou os cinco anos, com exceção 

do mandado de Maria José Sampaio, que permaneceu à frente do Museu cerca de treze anos. 

Outro dado que importa ressaltar respeita à nomeação efetiva para o lugar da direção. Em 

                                                           
94 Acumulou a direção do Museu Nacional de Machado de Castro com a do Museu Monográfico de Conímbriga. 
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mais do que uma ocasião o Museu esteve sem uma direção formalmente designada, sendo 

essa função exercida por um conservador de confiança, ou adjunto, tal foi o caso de António 

Nogueira Gonçalves, que, durante sete anos, desempenhou esse papel apesar de nunca ter sido 

oficialmente nomeado. 

No ano de 1929, ao fim de dezoito largos anos no cargo, António Augusto Gonçalves 

cedeu o lugar a Virgílio Correia. Sob indicação expressa do Mestre, o arqueólogo assumiu o 

compromisso de levar por diante os destinos do Museu. Determinantes nesta escolha teriam 

sido não apenas a relação de amizade que manteve com Gonçalves, mas porventura as suas 

qualificações na área da museologia. De facto, conforme fazia notar Correia num artigo 

assinado em 1935, antes de vir para Coimbra havia concluído o curso de conservador-adjunto 

no Museu das Janelas Verdes. Tendo, mais tarde, colocado em prática os conhecimentos 

adquiridos em duas das instituições de maior prestígio no país à época: os Museus de Arte 

Antiga e de Etnologia. Lugares onde laborou cinco anos, respetivamente (Correia, 1935:1). 

Ainda segundo as suas palavras, a prática museológica adquirida teria sido complementada 

com as visitas reiteradas que conduziu a instituições congéneres em Itália, França, Argélia e 

Espanha, onde teve oportunidade observar as modernas técnicas e teorias implementadas 

(Correia, 1941). 

 A atuação de Virgílio Correia à frente do Museu decorreu, todavia, num cenário 

político, económico e social substancialmente diferente daquele em que A. Gonçalves havia 

erigido a instituição. A instabilidade política que caracterizara o governo da República 

exacerbara-se com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Estes 

acontecimentos contribuíram para o agravamento da já duradora crise financeira, fazendo 

sentir-se os reflexos na vida das pessoas, o que conduziu a uma situação social insustentável. 

O estado de desorganização em que se encontrava o país favoreceu o aparecimento de uma 

força militar com objetivos políticos95 que acabou por se impor pela força no golpe militar de 

28 de maio de 1926 (Rosas, 1994: 153). O resultado dessa intervenção prepotente foi a 

instauração da ditadura militar que durou até 1933, momento em que foi substituída pelo 

advento do novo regime político autoritário do Estado Novo96 (Rosas, 1996: 315). 

                                                           
95 «tinha como objetivo expresso o futuro restabelecimento de uma ordem constitucional reformada» (Pinto, 
1996: 1018). 
96 «Designação com que o regime institucionalizado pela constituição de 1933 se autointitulava. O período 
cronológico do Estado Novo pode considerar-se compreendido entre a entrada em vigor, a 9 de abril de 1933, da 
nova constituição, fruto do processo político iniciado pela Ditadura Militar saída do movimento militar de 28 de 
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 As transformações mais relevantes operadas ao nível da museologia ocorreram ainda 

durante o período de vigência da ditadura militar, pouco antes da elaboração da nova 

constituição do país, com a promulgação do Decreto-Lei nº 20985, em 1932. O novo diploma 

apontava decididamente no sentido da centralização dos serviços, uma vez que extinguia os 

Conselhos de arte e arqueologia, das três circunscrições administrativas criados pela 

República, e delegava todas as competências num organismo superior, o Conselho de Belas-

Artes, sob a alçada do Ministério da Instrução Pública. O documento preconizava a 

reestruturação das categorias dos museus públicos, que passaram a ser classificadas segundo 

três grandes grupos. Os Museus nacionais, nos quais estavam integrados os Museus de Arte 

Antiga, de Arte Contemporânea e de Etnologia; os Museus Regionais, nos quais se incluía o 

Museu Machado de Castro e os Museus das cidades de Évora, de Aveiro e Viseu, de Lamego 

e Bragança; os Museus Municipais onde se integravam todos os outros museus que 

proliferavam nas diferentes regiões, como tesouros de arte sacra ou coleções de reconhecido 

valor artístico, histórico ou arqueológico (Ramos, 1993: 51). 

«Augusto Gonçalves procur[ara] fazer do Museu um Museu de Arte Industrial» 

(Correia, 1941). A ideia com que se fica, porém, é que não foi com o propósito de dar 

continuidade a esse projeto que se norteou a atuação de Vergílio Correia (idem). O seu plano 

para o Museu fica algo claro no artigo de 1935, «vira trabalhar os meus antigos diretores sabia 

como eles faziam os seus Museus. Conhecia bastantes museus estrangeiros: compreendia, por 

consequência, as deficiências dos portugueses, e o que era necessário realizar para colocar as 

nossas coleções de arte e arqueologia em situação de maior rendimento cultural. Tracei, 

portanto, o meu plano de aproveitamento do solar, das espécies e dos materiais que a cidade e 

a região podiam proporcionar para o enriquecimento da instituição que me era entregue 

(Correia, 1935:1).  

A ideia que Virgílio Correia tinha para o Museu iria alicerçar-se em duas orientações 

distintas, uma veiculada através das normas impostas pelo Estado, designadamente as vertidas 

no decreto de 1932, a outra de caráter mais pessoal. Foi ainda durante a década de vinte que 

começaram a surgir os primeiros comentários perscrutando a tendência essencialmente 

artística e arqueológica que caracterizava os museus regionais, aos quais faltava, na perspetiva 

dos críticos dos museus criados pela Primeira República, uma secção de etnografia e da 

história local (Gouveia 1985, citado por Ramos, 1993: 51). Nos anos seguintes 

                                                                                                                                                                                     

maio de 1926, e o outro golpe militar que, a 25 de Abril de 1974, derruba o regime vigente e põe fim ao longo 
ciclo autoritário e antiliberal em Portugal» (Rosas, 1996: 315). 
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intensificaram-se os debates em torno da vocação dos museus regionais. A esta querela não 

foi com certeza alheia a especial proteção concedida pelo novo governo do Estado Novo a 

áreas disciplinares como a etnologia e a história regional. Segundo Gouveia, uma tendência 

«(…) que passará a caracterizar o modelo dos museus regionais mais significativos desta 

década e da seguinte […]» (1985, citado por Ramos, 1993: 51). Esta vaga atingiu o seu 

paroxismo em 1939, com o ambicioso projeto de Luís Chaves97, que defendia a fundação de 

um Museu de Etnografia em cada capital de província, à exceção de Lisboa, Porto e Coimbra 

(Ramos, 1993: 51). Nas palavras de Chaves «é justo que o povo com as suas atividades e 

maneiras de ser que o caracterizam e distinguem, com modalidades suas e variedades 

tipológicas tenha onde se reveja no que é, sinta que é compreendido no que a sua alma 

aquece, aprenda a guardar o que é seu. Isto só pode oferecer-lho a sugestão de um museu das 

suas artes industriais, trajes, festas, danças, labores agrícolas, do viver interno e na lareira da 

sua casa» (Chaves 1939-40, citado por Ramos, 1993: 51-52).  

Vergílio Correia perfilhava em parte as teses propostas. No momento em que redigiu o 

Catálogo-Guia das Secções de Arte e Arqueologia, em 1941, deixava transparecer um certo 

repúdio pela conceção de Museu que herdara, «não era essa, todavia, a diretriz decretada para 

os Museus regionais, destinados a recolher todos os materiais que interessam à arte, 

Arqueologia, Etnografia e História de cada região; e tendo tomado a direção do Museu 

Machado de Castro, em fins de 1929 procurei, com justiça, integrar-me nessa orientação (…)» 

(1941). A adoção de algumas das diretrizes emanadas pelo poder central e pelos seus 

principais arautos, não significava que Vergílio Correia aceitasse tudo quanto lhe era imposto. 

É o que se depreende da interpretação de um artigo escrito para um periódico local, sob o 

título Museologia. No mesmo, recusa a proposta que considera, aliás, estranha, feita por João 

Couto, no segundo Congresso Transmontano, ocorrido 1942, de que os Museus Regionais e 

Municipais deveriam ser, acima de tudo, Museus Etnográficos. Rejeitava perentoriamente 

essa ideia no que aos Museus de Coimbra e da Figueira da Foz dizia respeito. E rebatia-a, 

declarando que «todos os museus regionais e municipais dev[iam], sim, possuir uma secção 

etnográfica, como há muito v[inha] defendendo, mas posta ao lado de secções arqueológicas, 

artísticas e cívicas ou de história local, e em igualdade de situação». Pois, segundo esclarecia, 

o espólio etnográfico em algumas regiões não daria sequer para preencher uma sala» (Correia, 

1942: 1). 

                                                           
97 Luís Chaves viveu entre 1889 e 1975. Foi arqueólogo e historiador, e conservador do Museu Etnológico, 
sendo autor de inúmeros de trabalhos de investigação etnológica. 
 



 

56 

 

À visão institucional de Vergílio Correia que se acaba de descrever opunha-se uma 

conceção de Museu mais pessoal. O arqueólogo acalentava o sonho de, no futuro, o Museu 

Machado de Castro se vir a tornar o Museu Nacional de Escultura, à semelhança do de 

Valhadolid, em Espanha. Apesar da sua essência regional, o diretor admitia que a coleção de 

escultura era, sem sombra de dúvida, superior a todas as outras. Não apenas pelo facto de ter 

concedido maior importância à sua exibição, mas sobretudo pela qualidade e quantidade das 

suas obras «que vão da época romana ao século XVIII» (1935: 1). 

Realizadas as obras necessárias no edifício, Vergílio Correia procedeu à reorganização 

das coleções. Dispondo-as, segundo as suas palavras, por ordem cronológica e de acordo com 

o estilo em que se inseriam (1941). A exposição foi substancialmente aumentada, quer em 

objetos, quer em área, passando de dezoito para mais de quarenta salas. No andar inferior 

permaneceram as coleções de escultura que viram aumentada a área expositiva, passando a 

contar-se entre as já existentes uma secção dedicada às esculturas barroca e neoclássica. No 

piso de cima, as obras seguiram uma distribuição diversa da exposição predecessora. Foram 

arranjadas, à semelhança do andar térreo, segundo categorias, assim nas várias salas 

encontravam-se expostas as coleções de escultura de madeira do século XIII ao século XIX; 

de escultura de barro; de mobiliário dos séculos XVII a XIX; de pintura primitiva e moderna; 

de curiosidades, onde se apresentavam os artefactos da arte industrial, e a sala Camilo 

Pessanha, onde avultava um grupo de peças chinesas, bronzes, porcelanas, tecidos, e pinturas 

(Correia, 1941). 

A coleção de vidro, ainda que não tivesse sido mencionada no Catálogo-guia, de 1941 

surge assinalada no Guia de Portugal98 (Museu Machado de Castro, 1984: 250) na sala 

número VI, juntamente com a de cerâmica com quem continuava a partilhar o espaço. Ora 

este indício pode ser a prova de que a coleção permanecera em exposição após a saída do 

Mestre. Na Grande Enciclopédia Portuguesa, datada de 1945, na qual também não era feita 

qualquer menção ao acervo, encontra-se porém uma fotografia da sala de cerâmica idêntica à 

que ilustrava o roteiro da 1916 (AF 7). Analisando aquele documento podem admitir-se dois 

cenários possíveis, ou a fotografia utilizada fora tirada anos antes99, ou o modelo expositivo 

da coleção de cerâmica, e logo a de vidro, permanecera praticamente inalterado após a 

                                                           
98 A descrição do Museu apresentada por Reynaldo dos Santos teve lugar durante a direção do Prof. Vergílio 
Correia, um pouco antes da sua morte, em 1944 (Guia de Portugal, 1984: 250) 
99 Provavelmente no tempo em que era ainda diretor António Gonçalves. Embora se tenha detetado pormenores 
que permitiram concluir-se que não se tratava efetivamente do registo fotográfico presente no Roteiro de 1916, 
não se pode todavia determinar a sua data. 
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intervenção de Vergílio Correia. De qualquer modo, uma conclusão que se pode, 

eventualmente, retirar é a de que as alterações efetuadas na exposição não deveriam ter sido 

substanciais, pois de outro modo a fotografia não teria sido considerada adequada ao efeito 

que se pretendia, ilustrar as exposições do Museu. 

O modo como Vergílio Gonçalves pensara o Museu tinha implícito um olhar diferente 

sobre as coleções (1941). Tome-se como exemplo a coleção de vidro, percecionada no 

primitivo Museu como uma demonstração da evolução da arte industrial, os mesmos objetos 

surgem, no renovado conceito de Museu propugnado por Correia, não enquanto artefactos 

industriais, mas como objetos de artes decorativas. Pensar-se-ia numa primeira abordagem 

que esta alteração fora apenas fruto de opções da direção. Todavia as raízes desta viragem na 

apresentação dos objetos podem, eventualmente, inserir-se num contexto mais alargado e que 

desde inícios do século XX se vinha esboçando nos museus com características semelhantes 

em toda Europa. «As obras foram, num primeiro momento, recolhidas, catalogadas e exibidas 

com o propósito de refletir a produção contemporânea, a tónica era colocada no objeto, aliado 

às suas funções: apresentados como materiais destinados a oferecer instrução didática de 

mostrar parâmetros estilísticos e estéticos (...)100» (Goodwin, 1990: 9). Todavia, este modelo 

iria sofrer alterações, o primeiro passo nesse sentido foi dado pelo Museu South Kensington, 

neste, pela primeira vez, «os princípios de design histórico (...) cederam o lugar a 

considerações estéticas e ao culto de um cânone de excelência orientado para a dita arte 

alta101» (idem). O que sucedeu, a partir desse momento, é que as características relativas ao 

material e à técnica, anteriormente associadas às ditas artes aplicadas ou industriais passaram 

a ser consideradas uma competência dos museus de ciências (Wolfenden, 1989: 28).  

Assim sendo, os Museus de artes aplicadas fundados durante o século XIX cujo 

propósito era o de fazer a ponte entre a indústria artesanal e a sociedade coeva, iriam sofrer 

um revés com entrada da nova era. Para Wolfenden, o «desenvolvimento das técnicas de 

produção em massa do século XX vieram tornar menos significativo, económica e 

socialmente, do que era o ramo das indústrias artesanais102» (1989: 32-33). Este fenómeno iria 

ter reflexos nos «museus de artes aplicadas [que] registaram grande dificuldade em ajustar-se 

                                                           
100 «Objects were, at first, collected, catalogued and displayed to reflect the contemporary manufacturing 
concerned over the appeal of an object allied to its functions: they were displayed as materials intended to offer 
didactic instruction than to show stylistic and aesthetic parameters (…)»  (Goodwin, 1990: 9). 
101 «(…) the principles of historic design (…) were to give way to aesthetic considerations and to the worship of 
a canon of excellence with high art orientations» (idem). 
102 «The twentieth century development of mass-production techniques has rendered the craft industries less 
significant, economically and socially, than they were» (Wolfenden, 1989: 32-33). 
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às novas condições sociais103» (idem). Face a esta situação «muitos museus de artes aplicadas 

sentiram a falta de um fundamento que unificasse as suas diversas coleções, motivado pela 

desvalorização da popularidade do design ornamental. A opção em muitos museus foi a da 

organização por estilo e por período, tais como o Victoria and Albert, o Museu de Artes 

Decorativas de Paris e o Museu Nacional de Estocolmo104» (idem). 

A morte de Vergílio Correia deixou o Museu sem uma direção formalmente 

indigitada. Assim entre 1944 e 1951 ficou à frente dos destinos do Museu António Nogueira 

Gonçalves, conservador-ajudante desde a década de trinta, sem nunca todavia ter sido 

nomeado para o cargo (Dias, 1992: 9). A sua atuação limitada, em parte, por essa 

contingência não trouxe grandes transformações à orientação do Museu deixada pelo 

antecessor. O trabalho de relevo que produziu verificou-se sobretudo ao nível do 

aprofundamento do conhecimento das coleções e da continuidade da elaboração dos 

roteiros105 do Museu que tinham ficado por concluir.  

Em maio de 1951, foi finalmente nomeado um novo diretor106 para o Museu. Para o 

lugar, depois de prestadas as necessárias provas públicas, foi escolhido Luís Reis Santos, um 

homem, no dizer de Adriano de Gusmão, com uma «invulgar cultura geral, enriquecida 

depois por leituras, viagens e até pelo conhecimento vivido da música, das artes do 

espetáculo, assim participando do movimento renovador, literário e artístico, da sua geração» 

(1975: 3). Antes de rumar à cidade do Mondego, onde permaneceu como diretor até à data da 

sua morte, em 1967, Luís Reis Santos teve uma vida preenchida. Em 1932 estava de partida 

para a Europa, como bolseiro pela Junta Educação Nacional. Em 1934 concluía no Instituto 

Carlos Mainini107, em Paris, o curso sobre processos científicos no exame de obras de arte. 

Nesse mesmo ano volta para Portugal, onde permanece, cerca de dois anos na cidade do 

Porto, com vista ao aprofundamento dos estudos na área da análise científica da pintura 

antiga. A aposta na sua formação foi intercalada pelas sucessivas viagens que empreendeu ao 

                                                           
103  «In general, applied arts museums have found difficulty in adjusting to changed social conditions» 
(Wolfenden, 1989: 32-33).  
104 «In this century many applied arts museums felt the lack of a fator to unify their diverse collections, once 
ornamental design lost favor. Arrangements by period style have been chosen by several major museums, such 
as the Victoria and Albert, the Musée des Arts Décoratifs in Paris and the Nationalmuseet in Stockholm» 
(Wolfenden, 1989: 32-33). 
105 Da sua autoria são os roteiros de ourivesaria, cerâmica e tecidos. 
106 Desde 1932 a indigitação dos diretores dos museus passou a ser feita sob proposta do Conselho de Belas 
Artes, sendo as duas condições de acesso ao lugar o período de aprendizagem no Museu de Arte Antiga e a 
prestação de provas públicas.  
107 Laboratório do Museu do Louvre para o estudo científico da pintura e de obras de arte das coleções nacionais 
francesas, inaugurado em 1931, atualmente designado como Centre de Reserche et Restauration des Musée de 
France  (http://www.c2rmf.fr/pages/page_id18165_u1l2.htm . 
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estrangeiro, com o objetivo de ampliar os conhecimentos, visitando museus, galerias, 

monumentos e arquivos. Em Portugal, dedicou-se à elaboração de um inventário documental 

e iconográfico da arte nacional, a título particular, ingressando, em 1944, no Museu de Arte 

Antiga como conservador-adjunto depois de concluído o estágio iniciado em 1940 (Grande 

enciclopédia…, 1947: 693).  

Na sua área de eleição, a História da Arte, designadamente no campo da pintura 

antiga, produziu uma vasta obra bibliográfica, trabalho que acumulou com as funções de 

docente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e de diretor no Museu Machado 

de Castro. Enquanto diretor, Luís Reis Santos, seria o responsável por uma viragem no 

museu, colocando os seus conhecimentos e experiência alargada ao serviço da modernização 

da instituição. 

Durante o período do Estado Novo a política museológica foi praticamente inexistente 

(Henriques, 2002: 80), a evolução neste domínio fez-se notar através do forte empenho dos 

profissionais do setor. Conforme assevera Raquel H. da Silva «os museus viveram 

fundamentalmente de si mesmos, ou seja da capacidade das suas direções e das cumplicidades 

solidárias que conseguiram estabelecer com as comunidades urbanas e organismos 

envolventes, a Direção Geral dos Monumentos Nacionais e o apoio possível do Museu 

Nacional de Arte Antiga» (idem: 84). Acrescente-se ainda a rede de interdependências 

estabelecida entre instituições congéneres, reforçada pelos encontros e reuniões de trabalho 

que registaram, a partir de 1960, maior frequência, com o estabelecimento da reunião anual 

dos conservadores de museus, que precedeu a criação da Associação de Portuguesa de 

Museologia, em 1965. A atualização necessária dos profissionais era ainda complementada 

através da leitura de revistas internacionais, como a revista Museion e as séries monográficas 

Museographie 108, e nacionais, como o Boletim dos Museus de Arte Antiga109, onde eram 

vertidos os ecos das conferências organizadas pelas diversas instituições, no estrangeiro e em 

Portugal, que visavam difundir o conhecimento da museologia junto dos técnicos dos museus. 

Familiarizado com a dinâmica institucional do Museu de Arte Antiga, o Museu mais 

avançado do país à época, no que se refere à prática museológica, Luís Reis Santos estava em 

condições de lançar em Coimbra a semente de um conceito de Museu mais consentâneo com 

a contemporaneidade. É por esse objetivo que se pautou toda a sua atuação, à qual nenhuma 

                                                           
108  Editadas pelo Office International des Musées, criado em 1926, organismo antecessor do ICOM, 
http://atom.archives.unesco.org/records-of-international-museums-office-oim;isad. 
109 Publicado a partir de 1939. 
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área intervenção escapou. Reis Santos estava bem ciente de que a afirmação da instituição que 

dirigia passava também pelo estabelecimento de uma ponte com a comunidade, daí o «esforço 

posto no desenvolvimento da vertente comunicativa do museu» (Serra, 2005: 14). A urgência 

dessa abertura divisava anos antes por Couto (1946: 58), foi tornada realidade através da 

implementação e promoção de um conjunto vasto de iniciativas. Entre essas destaque-se o 

início da realização periódica de exposições temporárias, muito do seu agrado, que conferiram 

ao Museu uma dinâmica inusitada110. As reuniões sobre História da Arte111 e Museologia 112, 

atraíram também à cidade e à instituição personalidades nacionais e internacionais. Outro 

ponto importante na ligação com o exterior foi o estabelecimento de um serviço infantil113. O 

Museu promoveu ainda outras iniciativas de índole cultural e artística, como o acolhimento, 

nas suas instalações, de sessões de cinema sobre arte114 e o, entretanto criado, Círculo de 

Artes de Plásticas da Associação Académica de Coimbra, apadrinhado por Luís R. Santos 

(Serra, 2005: 15-16). 

A nível expositivo foram também evidentes as transformações e do Museu parado no 

tempo, descrito em 1946 por João Couto, muito pouco iria permanecer. De facto as sugestões 

do museólogo iriam tornar-se uma realidade no tempo de Reis Santos, o «Museu Machado de 

Castro, se quiser progredir não deve esquecer as contribuições modernas em matéria 

museológica e tudo aquilo que se fizer tem de integrar-se na orientação atual ou tem, pelo 

menos, de obedecer às regras mais gerais que se estabeleceram: expor sem a preocupação da 

quantidade; expor em boas condições de defesa e de boa visibilidade das obras; expor em 

condições de comodidade para o visitante; se possível segundo um critério didático» (1946: 

58). A conceção de museu e o modo expositivo adotado por Reis Santos situam-se dentro do 

que se podem designar Museu de Arte. De facto, a sua formação, académica e profissional, 

deixavam desde logo adivinhar que o Museu projetado por si estaria nos antípodas daquele 

pensado por Augusto Gonçalves.    

                                                           
110 Contam-se entre as primeiras exposições de caráter temporário a dedicada à Rainha Santa, em 1952 e a de 
Arte Flamenga, que teve lugar dois anos depois.  
111 Citem-se os Colóquios Internacionais de Arte realizados em 1958 e 1959, pelo Museu. 
112 A título de exemplo, o ciclo de conferências sobre Museologia, onde em 1952, João Couto, dissertava sobre o 
tema Museu Museus de ontem e de hoje. A transformação do Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, (Diário 
de Coimbra, 1952, 10 de Junho) e a 4ª Reunião dos Conservadores dos Museus em 1963. 
113 Embora no CD-ROM de 2000 se afirme que foi Jorge Alarcão quem colocou em serviço uma oficina de 
Serviço Educativo, essa preocupação parece ter sido prevista durante a direção de Reis Santos, pois na 4ª 
Reunião dos Conservadores dos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais (1963), consta da lista de presenças 
Adelina Maria da Cunha, a pessoa responsável pelo serviço infantil do Museu Machado de Castro (Azevedo, 
1963: 456). 
114 Organizadas pelo Museu em 1958, à semelhança do que sucedia no Museu de Arte Antiga que desde 1954 
projetava nas suas dependências sessões de filmes sobre arte (Boletim do Museu de Arte Antiga, fascículo II, 
1954-1955, vol. III: 105). 
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Se se detiver na observação das fotografias das exposições organizadas por Reis 

Santos salta à vista a diferença entre as opções expositivas (AF 32-34). Ao preenchido Museu 

de Arte Industrial substituem-se as salas despidas, ao princípio da representatividade antepõe-

se o princípio da singularidade do objeto. De facto, os museus que menos modificações 

sofrearam a nível expositivo foram os museus de belas-artes, dos quais aura de objeto único 

nunca foi completamente eliminada. «E se os museus de arte dos séculos precedentes se 

caracterizavam pelo amontoamento de obras, dispostas segundo critérios estéticos num 

primeiro momento, como no caso das pinturas em paredes, ou ordenadas por critérios 

histórico-artísticos depois, certo é que o século XX, e a assepsia preconizada pelo Movimento 

Moderno nos princípios do mesmo, reduziram a quantidade de obra exposta por razões 

pedagógicas115» (Torres, 35-36: 2002). Essa mesma tese foi corroborada em 1948 na primeira 

Conferência Bienal do ICOM, por um delegado francês que, lançando críticas aos métodos 

expositivos tradicionais, do género de gabinetes de curiosidades, defendia a opção «(…) 

”estética” que isola a obra (o quadro) de tudo (sobre um muro despido e incluiu numa sala 

especial), para que apenas existam ela e o espectador, para que o espaço deixe de importar 

(…)116» (Gómez, 2006: 166), de modo a que permaneçam apenas a obra e o observador. 

Conforme se percebe, não foram apenas os critérios museográficos que sofreram 

alteração, o intuito pedagógico-didático, embora não tenha sido abandonado adquiriu uma 

nova orientação. Preteridos os operários, o público visado era agora, além do visitante 

comum, os historiadores, os especialistas de arte antiga, a quem deviam ser oferecidos 

«pormenorizados elementos de estudo e de trabalho» (Reis Santos, 1954: 8). 

No contexto do renovado Museu houve necessidade de proceder à seleção criteriosa 

dos objetos a expor. A seleção forçou a que muitas das coleções que corporizam a grande 

coleção do Museu, fossem relegadas para depósitos ou reserva. Face ao anteriormente 

exposto, torna-se desnecessária uma reflexão aprofundada para se chegar à conclusão de qual 

teria sido o critério usado nessa escolha. Com efeito, este momento constituiu, segundo se crê, 

um duro revés para a maioria das artes aplicadas, para sempre afastadas do olhar público. A 

coleção de vidro, e muitas outras, que se enquadravam perfeitamente no perfil do Museu 

                                                           
115 «Si los museos de arte en los siglos precedentes se caracterizaban por el amontonamiento de obras, 
emplazadas con criterios estéticos en un primer momento, como en el caso de las pinturas en las paredes, u 
ordenadas por criterios histórico-artísticos después, cierto es que el siglo XX, y la asepsia preconizada por el 
Movimiento Moderno a principios del mismo, ha reducido la cuantidad de obra expuesta por razones 
pedagógicas» (Torres, 2002: 35-36). 
116 “estética” que aísla la obra (el cuadro) todo lo posible (sobre un muro desnudo e incluso en una sala 
especial)» (Gómez, 2006: 166). 
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inicial, foram excluídas e deixaram de figurar em exposição. Semelhante percurso assistiu à 

vasta coleção de cerâmica, que durante anos havia partilhado o espaço com o vidro. Apesar 

deste interregno, a cerâmica voltaria a ser exibida, alguns anos mais tarde, durante a regência 

de Jorge Alarcão, entre 1967-1974, «apresentou as coleções de faiança e paramentos há mais 

de quinze anos retiradas de exposição» (Museu Nacional de Machado de Castro, 2000 anos 

de cultura117). 

A coleção de vidro, porém, enquanto todo coerente, não desfrutou de igual destino, 

não tendo voltado até aos dias de hoje a integrar a exposição, a não ser excecionalmente em 

exibições de caráter temporário. Nessas escassas ocasiões, os objetos viram coartada a sua 

essência, uma vez que o foco de interesse na sua apresentação residia apenas numa das suas 

facetas, que invariavelmente se coadunava com uma orientação de pendor temático ou 

estilístico. Foi o que sucedeu em 1965, na Exposição Antoniana, iconográfica e bibliográfica, 

para a qual foi selecionada uma única peça, um copo com a figura de Santo António (AF 23-

24). 

Face aos elementos fornecidos até aqui, em consonância com as ideias versadas nos 

textos das publicações Museu Nacional de Machado de Castro - 2000 anos de Cultura (2000) 

e Roteiro (Serra, 2005: 10-17), considera-se bastante plausível a teoria de que a identidade do 

Museu teria ficado formalmente definida pelos três primeiros homens à frente da Instituição. 

Entre os motivos que podem, eventualmente, sustentar este argumento mencione-se, o longo 

arco temporal que caracterizou as primeiras lideranças e que permitiu a concetualização e a 

materialização de programas estruturais. O que não iria suceder com as direções posteriores 

face, sobretudo, ao reduzido espaço de tempo que ocuparam tal posto, o que as impediu 

consequentemente de proceder a transformações substanciais. 

Num primeiro momento foi instalado no Paço Episcopal o Museu de Arte Industrial. 

Passados alguns anos, a sucessão de direções aliada às transformações operadas na própria 

conceção de Museu ditaram que esse modelo fosse posto em questão e tivesse sido 

abandonado em prol do Museu de características acentuadamente artísticas. Na prática, essas 

duas visões correspondem a dois modelos de museu distintos e que encarnam perfeitamente o 

espírito daquilo que Gómez definiu como sendo as duas grandes tradições museológicas 

existentes: a anglo-saxónica, liderada pela Grã-Bretenha e a mediterrânica, dirigida pela 

França. Na primeira tendência museológica, a preferência na constituição das coleções incidia 

                                                           
117 A revolução dos anos 50. 
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particularmente sobre os objetos de caráter científico ou de atributos funcionais, nos quais se 

integravam perfeitamente as escolhas dos artefactos de arte industrial propugnadas por 

António Augusto Gonçalves. Mencione-se, além disso, que a reunião deste tipo de coleções 

ambicionava a educação dos indivíduos e, em última análise o progresso económico do país e 

de todos os seus cidadãos. O que, mais uma vez, estava em sintonia com o pensamento de 

Gonçalves e com os postulados defendidos por si. Já no que concerne à tradição 

mediterrânica, as coleções reunidas sob a sua batuta encerravam predominantemente objetos 

de arte, obras singulares, sendo que o objetivo que presidia à sua constituição se situava 

algures entre o deleite e o prestígio. (Gómez, 2006: 12-16). Esta segunda orientação 

museológica teria sido aquela que, após a saída de Gonçalves, se começou a impor no Museu.  

Em dezembro de 1965, o Decreto-Lei nº 46758 reconheceu a sua vocação de Museu 

de Arte Nacional, ficando oficialmente estabelecida a identidade, que com algumas 

cambiantes se tem mantido até à atualidade. Face ao até aqui exposto conclui-se que, de facto, 

as alterações introduzidas pelos diferentes modelos museológicos ao longo do tempo tiveram, 

no que diz respeito às coleções, repercussões, ditando a sua visibilidade e/ou seu 

silenciamento. 
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4.2. Práticas de integração e exclusão no Museu. 

 

Quase cem anos passados, a fácies do museu transformou-se e o que começou por ser 

um Museu de Arte Industrial, impôs-se paulatinamente como um Museu de Arte. Olvidada 

essa primeira faceta, muitos dos objetos que se encontravam em perfeita consonância com o 

projeto primitivo foram relegados para os fundos em reserva. Esta é a biografia, contada em 

poucas palavras, de muitas das coleções do Museu e é também essa a história da coleção de 

vidro.  

O espólio reunido, num primeiro momento, pelo Mestre Gonçalves foi exposto de 

acordo com os ditames museográficos da época, segundo o critério das séries dentro de uma 

lógica taxionómica, inserida num fluxo temporal, de modo a materializar uma meta-narrativa, 

a da evolução dos artefactos da arte industrial. O Museu criado iria ser percecionado pelas 

direções subsequentes de modo distinto.  

O segundo homem a orientar o Museu assumiu o caráter regional da instituição 

enquanto mostruário de arte e de arqueologia, enriquecendo-o com o acrescentamento de 

espólio de vocação regional e etnográfica, afastando-o assim da vertente industrial. A nível 

museográfico essa alteração foi sentida, tendo prevalecido a disposição das obras segundo o 

estilo em que se inseriam, dentro de um esquema cronológico. Em termos simbólicos os 

objetos sofreram igualmente uma transformação, despiram a pele de artefactos e ocuparam o 

lugar de modelos das artes decorativas.  

No que pode ser considerado um terceiro momento na vida da instituição, e da coleção 

de vidro, em particular, os vestígios do projeto original foram definitivamente apagados. No 

contexto de modernização do Museu, os novos modelos museográficos não concederam 

igualdade de oportunidade a todas as obras. A indispensável seleção recaiu nas categorias de 

objetos que melhor se coadunavam com o conceito de Museu de belas-artes, finalmente 

assumido. A coleção de vidro, à semelhança de tantas outras, desguarnecida de uma nova 

significação, soçobrou. Uma vez afastada do olhar, onde se quedou e que memórias tem para 

contar? Na segunda parte do último capítulo, é a esta a questão a que se procurará dar uma 

resposta.  

Escritas aquelas linhas, regressam à mente as frias e, muito provavelmente, sarcásticas 

palavras de Baudot, de que «a função do Museu é de facto contar, numerar, classificar, 
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etiquetar, apresentar ao público e, uma vez a moda passada, conservar e armazenar em 

armários118» (1982: 167). Embora discordando dessa visão pessimista, reconhece-se que esse 

é, com efeito, lamentavelmente, o percurso de uma imensa maioria de objetos presentes nas 

coleções dos museus. Múltiplas podem ser as explicações, como se verá, para o fenómeno, 

todavia uma questão avulta. Pode o Museu ser/ficar refém de modas? E afinal, de que se fala 

quando se fala de modas? Nos anos 70, a propósito desta temática, Aurora León havia 

advertido que sendo um «fenómeno variável e inconstante segundo as épocas, gostos e modas 

e hobbies em cada período histórico, as opções museográficas tend[iam] a esclarecer a noção 

estética das ideias vigentes em determinado momento119» (1978: 106). Adiante, no artigo de 

Baudot, o autor apesar de reconhecer a existência de tendências no seio do museu, insurge-se 

contra a sua ditadura. E afirma que não podem ser essas a determinar a atuação do museu em 

todas as esferas, defendendo que, a nível intelectual, se devia conceder igual relevância a 

todas as coleções, ao abrigo «das modas e dos caprichos120» (Baudot, 1982: 167).  

É também esse o sentido da advertência feita no Código deontológico dos Museus121, 

do ICOM, que encara os objetos como testemunhos primários, frisando a ideia de que não 

devem ser as «tendências intelectuais do momento ou as práticas correntes do Museu a 

determinar relevância dos objetos122» (2006: 6). Dado que os museus «contraíram obrigações 

especiais para com a sociedade no que concerne à proteção, acessibilidade e interpretação dos 

testemunhos essenciais que acumularam e conservaram nas suas coleções123» (idem). Deste 

modo, estas instituições culturais «têm a obrigação específica de facilitar,  o acesso livre à 

coleção e à informação pertinente relacionada com estas (…)124». Ora, ao remeter os objetos 

permanentemente para a penumbra da reserva, o Museu gorou, em parte, o cumprimento dos 

seus objetivos, truncou ao público a possibilidade de tomar conhecimento da existência de 

determinada coleção e coartou as eventuais, e desejáveis, tentativas de aproximação aos 

                                                           
118«La fonction du musée est en effet de dénombrer, numéroter, classer, étiqueter, présenter au public et, une fois 
la mode passée, de conserver et ranger dans des placards» (Baudot, 1982 : 167). 
119 «(…) como fenómeno variable y cambiante según las épocas, gustos e modas y hobbies de cada periodo 
histórico, lo museográfico tiende a explicitar la noción estética de unas ideas vigentes en determinado momento» 
(León, 1978: 106).   
120 «(…)des modes et des caprices (…)» (Baudot, 1982: 167). 
121 Corresponde à última versão, de 2004. 
122 Solamente las tendencias intelectuales del momento o los costumbres actuales del museo las que dicten esa 
importancia» (Código de deontología del ICOM para los museos, 2006: 6). 
123 «los museos tienen contraídas obligaciones especiales para con la sociedad por lo que respecta a la 
protección, accesibilidad e interpretación de los testimonios esenciales que han acumulado y conservado en sus 
coleciones» (idem). 
124 «tienen la obligación específica de facilitar en la medida de lo posible el libre acceso a la colección y la 
información pertinente relacionada con éstas» (Código de deontología del ICOM para los museos, 2006: 6). 
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objetos125. Na aceção de Edwina Taborsky foi o próprio significado do objeto que não foi 

gerado. Na medida em que este apenas sobrevém no momento em que se produz a interação 

entre o «objeto e o interpretante, entre o objeto e o observador126» (1990: 59).  

Pearce aduz algumas explicações para o fenómeno e vem defender que a política de 

gestão de coleções inicialmente adotada numa instituição museológica constitui um fator 

decisivo na futura abordagem às mesmas. A autora começa por explicar que a partir do 

momento em que uma dada obra/coleção se encontra no seio de um museu está naturalmente 

sujeita a uma miríade de condicionantes, desde os pequenos incidentes ou negligências, por 

exemplo, ao nível do acondicionamento ou conservação, às catástrofes naturais e humanas, 

menos frequentes. E admite que «todos estes fatores têm uma influência sobre o tipo de 

interpretação que o material pode produzir e por sua vez ajudam a estabelecer as prioridades 

na disponibilização de recursos, incluindo o estudo127» (Pearce, 1992: 120). Para a autora, é 

claro que «as escolhas devem ser feitas porque os recursos disponíveis são sempre 

inadequados128  (…) [e] sempre empreendidas com base no pensamento vigente129 » 

(idem:135). Aduz ainda que, não obstante as políticas de gestão de coleções terem como fim a 

correta execução das atividades presentes e futuras, não se pode olvidar a influência 

fundamental das práticas profissionais passadas, na medida em que as «decisões curatoriais 

diárias de trabalhadores do Museu são enquadradas em função das tradições sociais, incluindo 

o estudo e pesquisa, que herdaram130» (idem).  

Face ao exposto, facilmente se prevê que todas as resoluções sobre as atividades com 

lugar no Museu, do nível básico ao mais complexo, são inevitavelmente afetadas. Em termos 

práticos isso significa que as obras que estiverem melhor documentadas e estudadas serão 

igualmente aquelas suscetíveis «de obter uma maior parcela de atenção em investigações 

futuras, enquanto outras peças acerca das quais se sabe pouco, através da falta de interesse 

inicial (o próprio, um produto do sistema, é claro), continuarão a ser negligenciadas131» 

                                                           
125 Aos interessados externos ao Museu, bem como, aos próprios técnicos que com o suceder das gerações veem 
quebrado o elo com determinadas coleções e se tornam marginais. 
126« (…) between the object and the interpretant, between the object and the observer (Taborsky, 1990: 59). 
127 «All of these factors have a bearing on the kind of interpretation which material can yield, and in turn help to 
produce priorities in the allocation of resources, including study» (Pearce, 1992: 120). 
128 «Choices have to be made because care resources are always inadequate» (idem: 135). 
129 «They are made on the basis of the current thinking» (idem). 
130 «the daily curatorial decisions made by museum workers are framed in the light of the social traditions, 
including study and research, which they have inherited» (idem). 
131 «(…) are likely to get the larger share of future research work, while other pieces about which, through early 
lack of interest (itself, of course, a product of the system) nothing much is known will performed neglected» 
(Pearce, 1992: 135). 
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(Pearce, 1992: 135). Aquelas serão também as selecionadas para serem apresentadas em 

exposição, e as que serão alvo de publicações e obterão prioridade na conservação e lugar de 

destaque em reserva. Igualmente «as políticas sobre a organização das coleções, no sentido 

mais elementar de que estantes são compradas e como é acondicionado o material, ajudam na 

construção de narrativas sobre o valor e a importância de pegar numa história existente e levá-

la por diante e fazê-la avançar para o episódio seguinte132» (idem). Daqui se conclui que «a 

acumulação de decisões de todos estes tipos que constituem a política de gestão de coleções 

servem para reforçar o sistema conceptual que as criou133 (idem: 136), e que tais políticas e 

«as respetivas intervenções não são neutras ou instrumentos passivos da política que foram 

decididos algures. Eles desempenham um papel significativo no processo de interação através 

do qual são construídos os sentidos do Museu134» (idem). 

Semedo coloca também a tónica na importância da política de coleções. Assevera que 

o grande obstáculo ao conhecimento e à eficácia das coleções no seio de um museu reside na 

ausência ou na deficiente articulação da política de gestão das coleções. De facto, os 

problemas de gestão detetados por Semedo, no seu trabalho sobre os museus portugueses, em 

1991 eram, ainda, os mesmos que haviam afetado estas instituições no passado. Segundo a 

autora, a falta de uma gestão integrada, dificultou a eficaz conjugação das diferentes 

atividades, e acarretou, por seu turno, toda uma série de consequências que influenciaram a 

dinâmica dos Museus, levando a que muitos objetos não integrassem as exposições, não 

tivessem sido alvo de estudo e de conservação mais adequados (Semedo, 2005: 307). 

Conclui-se assim que uma política integrada na gestão de coleções é um requisito essencial no 

acompanhamento da vida de uma coleção no interior do museu.  

Fürst, no seu artigo Material culture research and curation process, refere que «o 

processo curatorial de uma coleção individual ou de um artefacto individual – aquisição, 

documentação, medidas de conservação, reserva e estilos de exposição – pode limitar 

severamente o valor da investigação científica ou, por outro lado, pode facilitar a investigação 

                                                           
132 «policies about the organization of the collections, in the most fundamental sense of what racking is bought 
and how is used to house material, help in the construction of narratives about value and importance which pick 
up an existing story and carry the serial forward into the next episode» (idem). 
133 «the accumulated decisions of all these kinds which make up the management of collections policy serve to 
reinforce the conceptual system which created them» (idem: 136) 
134 «(…) and their operations are not neutral or passive instruments of policy which have been decided 
elsewhere. They play a significant part in the interactive process through which museum meanings are 
constructed» (idem). 
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consideravelmente135» (Rothchild and Cantwell 1981, citado por Fürst, 1989:99). Tendo por 

referência as suas palavras, considera-se esse um argumento igualmente válido no que 

respeita à interferência do mesmo nas demais atividades desenvolvidas pela instituição. Na 

senda deste pressuposto, na última parte do trabalho, a partir da análise e do tratamento dos 

dados recolhidos no Museu136, adotando como guia o artigo citado de Fürst, procura-se 

lobrigar o impacto do processo curatorial na vida da coleção de vidros do Museu Nacional 

Machado de Castro. As cinco vertentes do processo curatorial, identificadas por Fürst, às 

quais se acrescenta, porém, uma sexta, a da comunicação, serão pois analisadas de modo 

pormenorizado.  

Oportunamente se esclareceu que a exposição de objetos/coleção esteve em grande 

medida dependente, além dos estilos ou correntes museográficas em voga, de uma série de 

contingências, algumas delas já descritas e que indubitavelmente ditaram o modo como foram 

expostos os objetos e determinam igualmente o seu afastamento da ribalta para os confins da 

reserva. Na verdade, são as modas expositivas ou melhor os objetos que essas tendências 

privilegiam no seio do museu que, conforme argumenta Fürst, «determinam até certo grau a 

política de aquisições dos museus, “o quê, do mundo material, grupos específicos e 

individuais são escolhidos preservar, valorizar e permutar137”» (Clifford, 1985 citado por 

Fürst, 1989: 99). Na medida em que as coleções que se encontram expostas têm mais 

possibilidades de vir nas eventuais futuras aquisições ser o alvo sobre o qual irá recair a 

escolha. Assim se compreende a asserção de Fürst quando menciona que «na generalidade as 

coleções dos museus refletem antes os estilos expositivos do que um inventário do conjunto 

da cultura material138» (1989: 99). Essa mesma conclusão pode-se, de algum modo, retirar a 

partir da análise dos Livros de entradas de objetos no Museu. Com efeito, o que se constata é 

que durante a vigência das direções de António Gonçalves e de Vergílio Correia o ingresso de 

objetos de vidro na coleção através da compra foi ainda uma realidade139. Posteriormente, as 

                                                           
135 «the curation process of an individual collection or an individual artifact- acquisition, documentation, 
preservation measures, storage and exhibition styles – can severely limits its value for scientific research or, on 
the other hand, can facilitate research considerably » (Rothschild and Cantwell 1981, citado por Fürst, 1989: 99). 
136 Partindo da documentação existente na instituição e das conversas tidas com o responsável pela coleção, entre 
outubro de 2011 e junho de 2012. 
137 «(…) determines to a certain degree what museums acquisition policy is, “what, from material world, specific 
groups and individual choose to preserve, value and exchange”» (Clifford, 1985 citado por Fürst, 1989: 99). 
138 «Museum collections generally rather reflect exhibition styles than the complete material cultural of an 
inventory of a group» (Fürst, 1989: 99).  
139 Assinalem-se as compras de uma garrafa, em julho de 1918, pela quantia de $50 réis, e um copo, pela mesma 
quantia, em setembro de 1919 (Apontamentos… Registo de objetos oferecidos Livro 1. MMC 1918-1919: 7; 9) 
[este título não corresponde inteiramente à verdade, uma vez que foram aqui igualmente anotadas as entradas de 
objetos comprados]. E vários objetos adquiridos entre 1926 e 1929: em fevereiro de 1926, um frasco, um cálice, 
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aquisições foram mais raras, e pese embora se tenha verificado o aumento do número de 

objetos este foi sobretudo resultado da sua incorporação através de doações e escavações.   

Esmiúce-se um pouco mais o último ponto identificado por Fürst, como, modos 

expositivos. No que à exposição da coleção de vidro respeita, sabe-se que esta esteve exposta 

durante quase quarenta anos, todavia não se dispõe de informação suficiente que permita 

conhecer-se em que grau foi alvo de estudos ou de conservação, durante esse período. Uma 

vez em reserva, o acervo esteve praticamente olvidado, salvo exceções pontuais em que 

figurou em exposições de caráter temporário. Em três exposições identificaram-se obras 

naquele material, a Exposição Obras de Arte e Livros legados e oferecidos por Alfredo de 

Kennedy Falcão e D. Adelaide Luísa Kennedy Falcão de Vasconcellos Lebre, de 1957, 

Exposição Antoniana, de 1965; Ofertas da Senhora Dona Maria Matilde Macieira Coelho. 

Outras peças de arte incorporadas no museu em 1980-1983, de 1983. Constata-se pelas datas 

de realização, que medeiam entre as exposições intervalos de tempo bastante consideráveis. 

Aos itens contemplados com saída precária não foram concedidas mais do que umas singelas 

linhas nos catálogos das respetivas mostras. Os reflexos ao nível da investigação sobre a 

coleção, e consequente alargamento do conhecimento sobre a mesma foram nulos. Segundo 

se crê, não foi apenas a investigação sobre os objetos da coleção que quedou truncada, a 

própria ótica segundo a qual foram concebidas as exposições visava princípios muito distintos 

desse propósito. Senão veja-se, no caso da Exposição Antoniana, apenas foi selecionado um 

objeto, um copo com a imagem de Santo António. Facilmente se adivinha que a escolha desta 

peça em particular visava uma intenção meramente ilustrativa de um tema, não tendo sido em 

consideração o objeto vidro, mas a imagem que representava o santo. Nos outros dois casos, o 

intuito foi, muito provavelmente, se se tiver em consideração o prefácio dos catálogos das 

mostras, o de promover, em termos sociais, o doador das peças, do que propriamente 

apresentar os objetos enquanto testemunhos materiais representativos de uma coleção. 

No que à documentação diz respeito, partindo da afirmação de Fürst de que o 

«potencial da investigação de espécimes etnográficos [acrescente-se quaisquer objetos, e 

particularmente os outrora funcionais] é determinado em grande medida pela qualidade da 

                                                                                                                                                                                     

um copo, uma taça pequena e um cálice pequeno; em setembro, do mesmo ano, uma caneca de vidro com tampa 
de estanho; em abril de 1927 um copo de vidro estriado, adquirido por $20 réis; em julho de 1929, comprados à 
senhora Conceição Sobral, um copo grande, por $20 réis, um cálice, por valor igual e uma caneca por $30 réis 
(Diário de ofertas… Registo de entradas Livro 1. MMC. 1924-1935: 6; 8; 9). 
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documentação140» (1989: 101-102) existente, concorda-se com tal afirmação e aduz-se que 

essa é mais uma razão, a juntar a tantas outras já apontadas, pela qual a coleção de vidro não 

despertou, ao longo dos tempos, interesse particular, quer ao pessoal da instituição, quer a 

elementos externos à mesma. Na verdade, na maioria dos museus e das coleções, «a 

documentação é tão esparsa e inconsistente que, de facto, a investigação restringida a estes 

dados de suporte apenas, seria praticamente impossível141» (idem: 102). A escassez de 

informação ao nível da documentação para coleção é tal que determinou que, para o grosso 

dos dados aqui produzidos, se tivesse socorrido de fontes alternativas às existentes no Museu 

que, embora de forma indireta, forneceram informações preciosas para o estudo. A 

documentação diretamente relacionada com os objetos em questão limita-se, como já se disse, 

ao Livro de Inventário (AD 12), e às Fichas de Inventário, manual (AD 13) e informatizada 

(AD 14).  

A partir da leitura e interpretação do Livro obtiveram-se algumas informações que 

ajudaram a compreender melhor a coleção. A informação básica aí constante é composta 

pelos campos, designação comum dos objetos, a descrição física abreviada 142, as dimensões 

máximas143, a proveniência, apesar de a mesma nem sempre estar presente, o número de 

inventário e, por vezes, o esquiço do objeto (AD 12). Posteriormente144 foram adicionados, ao 

lado do número de inventário, números de secção, compostos por uma sigla alfanumérica - V-

2 (AD 12). Além dos dados mínimos, pode-se ainda recolher alguns indícios sobre a história 

da coleção. Ficou-se a conhecer algumas informações úteis de caráter museográfico, como o 

local, o tipo de mobiliário usado e o modo como se encontravam expostos os objetos. 

Levantou-se ainda uma indagação que, todavia, ficou sem resposta. A possibilidade da 

coleção inicial contar com mais objetos do que havia sido apurado, os noventa e cinco 

artefactos contabilizados pelo Livro 1. De facto, esta suposição surgiu depois de se, na 

observação atenta do mesmo, ter detetado a existência de números sequenciais intercalados - 

na coluna do lado esquerdo da folha - que teriam sido assumidos mais tarde pelo museu como 

                                                           
140 «the research potential of ethnographic specimens is determined to a high degree by the quality of the 
documentation» (Fürst, 1989: 101-102). 
141 «Documentation is so sparse and so unreliable, in fact, that research restricted to this supporting data alone 
would hardly be possible» (idem: 102). 
142 A descrição privilegia características, ora formais ora decorativas, como, por exemplo: «com cinco orifícios», 
«com tampa»; «canelado», «ornamentos vegetais». 
143 Circunscritas à altura dos objetos. 
144 Esta conclusão foi retirada com base no facto da letra usada nestes números ser diferente do registo original. 
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números de secção145. Podendo esta constatação constituir um indício de que desde a época 

fundação do Museu teriam existido peças em reserva. 

As Fichas de Inventário manual foram um elemento introduzido mais tarde na gestão 

das coleções do Museu com o intuito de diversificar e incrementar a documentação dos 

objetos. De acordo com o técnico responsável pela coleção de vidro, os primeiros registos 

neste formato datam de 1991. Todavia, apesar de nessas constarem, em relação ao Livro, um 

número consideravelmente maior de campos para preenchimento146, a informação sobre os 

objetos não foi substancialmente aumentada (AD 13). Os dados aí vertidos circunscreveram-

se, na maioria dos casos, ao traslado da informação constante no Livro de Inventário, aos 

quais foram acrescentados, a descrição do objeto, relativamente mais exaustiva, e a sua 

localização147. Um outro elemento acrescentado que constituiu, sem dúvida, uma grande ajuda 

na identificação dos objetos da coleção foi a fotografia148 (AD 13).  

A Ficha de Inventário informatizada Matriz foi implementada pelo Instituto Português 

de Museus nos finais do século passado, com o objetivo de uniformizar os critérios usados 

pelos diferentes Museus do Estado. Relativamente à Ficha Manual é uma ferramenta de 

trabalho mais completa, mas também mais complexa no que se refere ao preenchimento, na 

medida em que é composta por um conjunto de campos mais alargado, de modo a se adequar 

às exigências das diferentes coleções. Depois de examinadas algumas dessas fichas conclui-se 

que, à semelhança do que sucedera com a manual, uma grande percentagem dos campos não 

fora completada. Pelo que se apurou, apenas algumas delas tinham sofrido atualização149.  

A correspondência de caráter institucional coligida nos copiadores é um outro género 

de documentação que avulta no arquivo do Museu. A informação contida nestes documentos 

quando cruzada com dados obtidos noutras fontes, reunidas fora da instituição, contribuiu 

para ligar algumas pontas soltas, essenciais à reconstituição do percurso da coleção. 

Igualmente relevantes para o seu conhecimento são os catálogos e os guias das exposições aí 

                                                           
145 Números inscritos na coluna do lado direito. 
146 Entre esses destaque-se a autoria e a datação do objeto, a data de incorporação, a localização e o estado de 
conservação dos objetos, a bibliografia, exposições e observações. Um aspeto relevante foi ainda o da introdução 
da autoria e da datação do preenchimento da ficha. 
147 Redigida a lápis a carvão, pelo facto de não existir um lugar de reserva estável. 
148 Os primeiros registos fotográficos foram tirados a preto e branco e, mais tarde, foi feita uma nova imagem já 
a cores. 
149 Entre essas mencionem-se as relativas aos objetos que em 2001tinham sido alvo de um estudo. O trabalho 
intitulado A coleção de vidros do Museu Nacional Machado de Castro, foi realizado no âmbito da cadeira de 
Estudos de Coleções do curso de Pós-Graduação de Museologia, da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, tratou-se de um exercício académico de iniciação do estudo dos objetos, como tal ficou circunscrito ao 
estudo de apenas doze artefactos. 



 

72 

 

conservados. A presença ou a ausência de indícios relativos à coleção nessas publicações 

permitiu que se retirassem algumas conclusões no sentido de se conhecer as singularidades da 

vida do acervo. As fotografias existentes no arquivo, ainda que não estivessem diretamente 

relacionadas com a coleção de vidro, constituíram também um precioso instrumento de 

inquirição.  

Fürst adverte que «contas, catálogos de campo, tabelas antigas, listas de colecionador 

originais, referências ao método de colecionar, e outra documentação valiosa devem ser 

mantidas no arquivo do Museu150» (Kintigh 1981, citado por Fürst, 1989: 102). No Museu 

Nacional de Machado de Castro esse género de documentação ou não existe ou é assaz 

limitada, sendo que, à exceção de alguma correspondência institucional, muito pouco se 

conserva na instituição. A propósito deste assunto, sublinhe-se que, não obstante algumas 

investigações realizadas por pessoas alheias à instituição identificarem e localizarem novas 

fontes com informações relativas às suas coleções, a instituição não possui, em geral, nenhum 

registo formal do seu paradeiro151.  

Feest considera que o cumprimento do «trabalho básico do Museu confere pouco 

prestígio152» (1968, citado por Fürst, 1989: 105), tem também menor impacto no que 

concerne à imagem exterior da instituição, acrescenta-se. Daí que as inquietações dos seus 

técnicos nem sempre sejam consentâneas com a ordem de prioridades recomendada pela 

teoria museológica. Uma outra razão aduzida reside no facto de «o estado da documentação e 

de reserva das coleções [terem] certamente menos importância para a reputação profissional 

dos curadores do que geralmente tem a investigação153». Uma evidência que pode ser 

comprovada em qualquer museu, dado que «as entradas nos catálogos dos museus, por 

exemplo, eram geralmente anónimas, e frequentemente ainda o são. No entanto, seria 

inconcebível publicar a mais recente investigação anonimamente154» (Feest 1968, citado por 

Fürst, 1989: 105).  

                                                           
150 «Bills, field catalogues, notes, old tabulations, original collector’s lists, reference to collection method, and 
other valuable documentation should be kept in the archive of the museum (Kintigh, 1981, citado Fürst, 1989: 
102). 
151 Nesse sentido, julga-se que seria de todo o interesse para o Museu, em prol do estabelecimento da boa 
colaboração institucional entre Museu e investigadores, solicitar-lhes formalmente a cedência de informações 
sobre os eventuais novos dados recolhidos, que de algum modo contribuam para enriquecer a sua documentação. 
152 «the basic museum work carries little prestige» (Feest 1968, citado por Fürst, 1989: 105) 
153 «the state of documentation and storage of the collections is certainly of lesser importance for the professional 
standing of curators than is research generally» (Fest 1968, Furst, 1989: 105). 
154 «museum catalogues entries for example, were usually anonymous, and often still are. However, it would be 
inconceivable to publish most research anonymously» (Feest 1968, citado por Fürst, 1989: 105). 
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De facto, aquela é uma realidade partilhada por muitos Museus. Circunstâncias 

semelhantes envolvem alguma da documentação relativa à coleção de vidro, designadamente 

a produzida nos primórdios da instituição e, mais recentemente, a dos objetos que ingressaram 

no Museu nas décadas de 1980 e 1990. Se no primeiro caso, a questão pode ser olhada de 

forma mais ou menos pacífica, se se considerar que à época não existiam ainda normas muito 

definidas quanto aos procedimentos museológicos a adotar. No segundo, a ausência de 

informação torna-se mais incómoda. Dado que tais lacunas podem contribuir para o levantar 

de dúvidas quanto à fiabilidade da mesma, uma vez que não é possível aferir a sua origem e 

qualidade155. A verdade é que quanto mais indireta for essa informação, menor o grau de 

fiabilidade que lhe pode ser atribuído (Feest 1968 e Sturtevant 1973, citados por Furst, 1989: 

102). Efetivamente que credibilidade pode ser concedida a esse género de documentação 

quando não existe qualquer referência bibliográfica ou documento original associado, até que 

ponto é fiável a sua utilização?  

Dignos de nota são ainda o estado de disseminação e a desordem em que geralmente 

se encontram os registos escritos. É um facto que a documentação existente nos Museus, 

sobre o acervo que têm à sua guarda, apresenta geralmente um caráter avulso. Uma conclusão 

apressada sobre esta matéria pode levar a induzir que a documentação sobre os objetos 

entrados recentemente nos Museus seria mais completa (Sturtevant 1964, citado por Fürst, 

idem: 103). Todavia, tal não sucede «embora a oportunidade para aperfeiçoar a documentação 

de novas coleções existisse (Pearce 1986, citado por Fürst, 1989:103) tendo em conta o estado 

bastante deficiente da existente, muitas vezes as coleções recém-adquiridas não estão 

documentadas de forma muito mais completa156» (Fenton 1974; Kaplan 1981; Lurie 1981; 

Surtevant, citados por Fürst, idem). De facto, foi com alguma surpresa que se constatou que 

os dados relativos às obras que deram entrada após a constituição das coleções, 

designadamente registos realizados mais recentemente, não eram, de todo, mais completos, 

revelando-se, em alguns casos, mais lacónicos. 

Atente-se em mais um dos pontos essenciais ao processo curatorial, a questão da 

conservação das coleções. Como se teve oportunidade de afirmar, «uma das funções mais 

básicas de um museu é a de armazenar os seus espécimes adequadamente – [recorde-se, entre 

                                                           
155 Refere-se em concreto ao preenchimento do Livro de Inventário das décadas de 1980 e 90, cuja informação aí 
constante é muito abreviada e imprecisa. 
156 «although the opportunity is there to improve the documentation of new collections (Pearce 1986, citado por 
Fürst, 1989: 103) bearing in mind the quite unsatisfactory state of already existing collections, often newly 
acquired collections are not documented much more fully» (Fenton 1974; Kaplan 1981; Lurie 1981; Sturtevant, 
citados por Fürst, 1989: 103). 
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outros cuidados a observar com as coleções, da importância do] controlo de humidade na área 

de armazenamento, (…) - de maneira a permitir que a deterioração seja mínima e o, por vezes, 

limitado tempo de vida dos objetos seja alongado tanto quanto possível157» (Fenton 197; 

Handler 1985 citados por Fürst, 1989: 104-105), veja-se de que modo este requisito foi 

cumprido e quais as suas consequências na coleção de vidro. Já se adiantou que o estado de 

conservação em que se encontram os objetos resultou, em grande medida, da vida que os 

mesmos tiveram no seio do Museu.  

O requisito mais relevante a ter em consideração é, antes de tudo, a inerente delicadeza 

do material que os constitui. Por essa razão, como primeiramente se expôs, alguns objetos 

quando deram entrada no Museu não apresentavam já as melhores condições de conservação. 

De igual modo, as movimentações que sofreram em diferentes ocasiões terão contribuído para 

colocar em risco a sua condição física. Entre os fatores responsáveis pelo seu estado de 

conservação menos bom contam-se também os locais menos adequados em que estiveram 

alojados em reserva, aos quais se aliou o próprio processo de degradação natural dos objetos. 

Um outro aspeto digno de registo, determinante em todo este processo, prende-se com a 

inexistência de técnicos habilitados, quer no Museu, quer no Instituto Português de 

Conservação, nesta área em particular. O que, ditou que, por exemplo, certas etapas no 

processo de envelhecimento natural dos objetos não pudessem ter sido travadas, assim como 

impossibilitou o restauro de peças, o que nalguns casos seria desejável.  

Acrescente-se ainda um ponto importante e que está relacionado com a questão, 

complexa e central, da documentação e que é a seguinte: as Fichas de Inventário passaram a 

dispor, pelo menos desde os anos 1990, de um campo de registo alusivo ao estado de 

conservação. Ora o que se verificou é que, no que respeita à coleção de vidro, este item só foi 

preenchido no caso de o objeto apresentar-se partido, o que significa que a maioria do acervo 

não tem associada qualquer informação relativa ao seu estado. Para esta situação terão 

contribuído um número incontável de razões. Podendo ser apontados motivos, como, a 

coleção ter-se tornado secundária dentro do contexto do Museu, havendo outras coleções 

prioritárias a que era necessário acorrer, ou ainda pela inexistência de pessoal habilitado para 

fazer esse mesmo diagnóstico. 

                                                           
157 «One of the most basic functions of a museum is to store its specimens properly –humidity control for the 
storage area, dry rooms for metal, a safe for valuables –in such a way that minimal deterioration is allowed and 
the sometime limited life of objects is extended as much as possible» (Fenton 197; Handler 1985 citados por 
Fürst, 1989: 104-105). 
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Tem-se vindo a entrever o modo como as principais funções do Museu se relacionam 

entre si e a vislumbrar, igualmente, a importância desse cruzamento para o cuidado integrado 

das coleções. Existem alguns indícios que apontam para existência de objetos em reserva, 

desde da fundação do Museu, aos quais se juntou, algures durante a década de 1950, a 

restante coleção, entretanto retirada de exposição. Desconhece-se o espaço onde, durante 

largo período de tempo, teriam ficado albergadas as obras, nos anos de 1990 surgem, todavia, 

alojadas no sótão do Museu. Ora, este lugar é, como sabe pelas regras básicas de conservação, 

um dos locais, tal como, caves e vãos de escada, desaconselhado à instalação de reservas, 

devido aos problemas que daí podem advir. O sítio que se teve a oportunidade de conhecer158 

caracterizava-se por ser uma reserva de caráter geral159, sem as condições mínimas de 

conservação, dado que não dispunha de qualquer dispositivo para controle ambiental, assim 

como não estava preparado para receber património, assemelhando-se mais a um armazém do 

que propriamente a uma reserva. Juntava-se às ocorrências apontadas a difícil acessibilidade 

que normalmente caracteriza estes espaços. Facilmente se adivinha que todas estas 

condicionantes contribuíram para que a coleção se tornasse cada vez mais periférica, pois, 

como se diz em linguagem popular, “longe da vista, longe do coração”.   

Ciente das condições inadequadas de conservação do acervo, o atual conservador da 

coleção, com o intuito da sua salvaguarda, optou160 por transferir os objetos de menor 

dimensão para um espaço mais condigno, o gabinete do diretor do Museu161. Poucos anos 

iriam aqui permanecer, visto que em 2005, a instituição encerrada ao público para 

remodelação, foram retirados deste lugar para dentro de caixas, para as instalações da Igreja 

de São João de Almedina162. Um ponto final na itinerância destes artefactos foi finalmente 

colocado quando da elaboração do projeto de renovação do Museu, tendo-lhe sido reservado 

um lugar próprio (AF 25-27, 31). A coleção está por fim instalada numa reserva devidamente 

controlada em termos ambientais e materiais163, ocupando uma dependência exclusiva 

juntamente com a cerâmica (AF 28-30). 

                                                           
158 Neste momento já não existe, tendo sido suprimido nas recentes obras de beneficiação do Museu. 
159 Além das referidas peças encontravam-se aqui alojados uma quantidade enorme de materiais de diferentes 
naturezas, desde madeira, pedra, cerâmica, ferro etc. 
160 Apesar da exiguidade de espaço existente na época para acomodar objetos em reserva. 
161 No qual foram alojados dentro de um armário de madeira profundo. O que dificultava o acesso aos objetos, 
posto que os mesmos se encontram dispostos em filas de vários objetos, logo para retirar um objeto que se 
encontrava na parte posterior obrigava à remoção de todos os outros imediatamente antes.  
162 Templo desafetado ao culto religioso, parte integrante do Museu Machado de Castro, que funcionou como 
reserva durante esse período. 
163 Acondicionada dentro de um armário de metal dividido em prateleiras pouco profundas. 
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A investigação em museus, à semelhança de todas as outras funções museológicas, 

conforme se tem vindo a descrever, está dependente de um conjunto de fatores 

interrelacionados. É uma evidência que nem todas as coleções no interior de um museu são 

igualmente estudadas. Entre as razões apontadas citam-se «a falta de tempo por parte dos 

conservadores, os recursos humanos insuficientes e os orçamentos limitados164» (Rotchhild 

and Cantwell 1981, Sturtvand 1969, citados por Fürst 1989: 105). Na perspetiva de Fürst, no 

museu a «investigação é [ainda] dificultada por um legado de condições caóticas na área de 

armazenamento165» (Winters 1981, citado por Fürst, 1989: 105). 

Conforme se expôs, os motivos divisados contribuíram de alguma forma para a 

ausência de investigações em torno da coleção de vidro. Todavia essas razões podem ser 

melhor compreendidas se se perscrutar a situação concreta do Museu. Há um aspeto 

importantíssimo que não pode ser descurado, o elevado número de objetos que constitui o 

acervo total do Museu166. Sublinhe-se também a permanente carência de recursos humanos e 

financeiros, o que, como se sabe, obriga a escolhas no que respeita aos objetos que 

preferencialmente serão alvo de estudo. Se a estes dados se acrescentar a dimensão reduzida 

de algumas coleções, como é o caso da coleção de vidro, facilmente se concluí ser, no fundo, 

quase uma inevitabilidade que o conhecimento sobre determinados objetos seja tão limitado. 

De facto, a invisibilidade da coleção de vidro parece ter constituído também um obstáculo ao 

seu estudo. Com efeito, a primeira investigação conduzida sobre este espólio teve lugar no 

momento em que foi transferido para o gabinete do diretor, em 2001, onde logrou um lugar 

mais acessível ao olhar.  

No que se refere aos recursos humanos, é conveniente elucidar que no Museu as 

coleções encontram-se distribuídas por um conjunto de conservadores167 sobre os quais recai 

a responsabilidade de articular o melhor possível o processo curatorial em torno de cada uma 

das coleções, enquadrado dentro do conjunto Museu. A coleção de vidro encontra-se, pelo 

menos, desde inícios de 1990 sob tutela de um conservador que tem procurado aumentar e 

promover o seu estudo e divulgação. Malgrado o seu esforço, constatou-se que o estado de 

conhecimento sobre a mesma é ainda incipiente. Mais uma vez se enfatiza que a esta 

evidência não é por certo alheia a questão da carência de pessoal, dado que este mesmo 

                                                           
164 «(…) lack of time on the part of the curators, short staffing , and the limited budgets of the museums  
(Rotchhild and Cantwell 1981 Sturtevant 1969 Fürst, 1989: 105). 
165 «Research is hampered by a legacy of chaotic conditions in the storage area» (Winters 1981, citado por Fürst, 
1989: 105). 
166 Na atualidade, a coleção conta com cerca de 12500 objetos. 
167 Assegurando, cada um deles, em média, duas ou mais coleções. 
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técnico tem ainda a seu cargo a imensa coleção de cerâmica168, a coleção de arte oriental169, a 

gestão de toda a documentação museográfica e a biblioteca do Museu. 

No capítulo da investigação reveste-se de particular importância o acesso aos recursos 

bibliográficos. O Museu Nacional de Machado de Castro alberga entre as suas instalações 

uma biblioteca que, à semelhança do seu acervo, é assaz diversificada e abarca um extenso 

conjunto de temáticas. A proximidade desse recurso constitui certamente uma vantagem em 

todo o processo investigativo. Mas bastará a presença de uma biblioteca para que a 

investigação seja bem-sucedida? Provavelmente, não. De que serve a biblioteca se a mesma 

não integrar as obras de referência sobre o tema em estudo? Foi com o intuito de se saber 

mais pormenores acerca do conteúdo da mesma que se procedeu ao levantamento sumário das 

suas existências nesta área temática. Conservam-se ali cerca de vinte e quatro obras, entre 

essas nove são publicações periódicas170, cinco são catálogos de exposições171, sendo que as 

restantes estão relacionadas com a história do vidro. Segundo se apurou, a maioria das obras 

foi adquirida nos finais dos anos 1960 e inícios de 1970. À primeira vista tal evidência 

apresenta-se como um mero dado de contabilidade. Tal pode ter, todavia, alguma relevância 

para a investigação. É que por esta altura a coleção já não se encontrava em exposição. Logo, 

a circunstância do Museu privilegiar, nesse momento particular, a aquisição de livros sobre o 

vidro pode ser reveladora da postura da instituição face a este espólio. Sendo, porventura, um 

indício de que, afinal, o facto de a coleção se encontrar em reserva, não se relaciona com o 

esquecimento da coleção no seio do Museu, mas, com outras explicações, opções 

museológicas, ou outras. Da apreciação destes elementos172 constatou-se que a atualização do 

acervo relativo a esta temática tem sido, à semelhança do que se verifica em instituições 

congéneres, muito diminuta173, o que manifestamente constitui um obstáculo ao avanço do 

conhecimento sobre a coleção. 

Conforme se tem vindo a revelar, a análise conduzida à cultura material por Fürst no 

seu artigo estipulava cinco vertentes do processo curatorial, ficou por tratar um aspeto 

                                                           
168 Composta por 2371 artefactos. 
169 Esta coleção conta com cerca de 1100 objetos, mas foi recentemente transferida, na quase totalidade, para o 
Museu da Fundação Oriente, em regime de depósito. 
170 O seu conteúdo incide, sobretudo, ao nível dos estudos arqueológicos sobre os vidros das diferentes épocas. 
171 Refira-se que as publicações mais recentes existentes na biblioteca são regra geral sobre exposições temáticas 
sobre o vidro. 
172 E com base na experiência de investigação levada a cabo em 2001, na realização do trabalho anteriormente 
mencionado. 
173As razões são também elas conhecidas, entre as quais se destacam os permanentes constrangimentos 
financeiros. 
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igualmente importante, o da comunicação. No intuito de se alcançar uma narrativa mais 

aproximada possível da biografia da coleção de vidro julga-se que seria crucial perceber que 

atenção concedeu o Museu à divulgação da mesma, dado que essa é, segundo a definição do 

ICOM174, uma das incumbências primordiais destas instituições culturais. Por outras palavras, 

qual a projeção da coleção de vidro fora da instituição? Foi já feita, durante o trabalho, uma 

menção à ausência de referências à coleção no catálogo de 1916175, todavia é curioso que no, 

guia mais abreviado de 1913, esta encontrava-se assinalada. Nas publicações posteriores, 

analogamente ao segundo catálogo, continuaram omissas essas referências, exceção feita 

pelos catálogos relativos às exposições temporárias. Nas obras recentemente editadas pela 

instituição, a coleção de vidro recuperou o seu estatuto no seio do Museu, e voltou a surgir 

mencionada entre o seu acervo. No que se refere a publicações exteriores à instituição a 

informação que se tem é que enquanto o espólio permaneceu exposto foi citado em catálogos 

e guias176 sobre o Museu, todavia quando em reserva eclipsou-se. Segundo se apurou junto do 

conservador responsável a coleção não foi objeto de qualquer empréstimo para figurar em 

exposições, e igualmente não surge representada em catálogos ou publicações da 

especialidade.  

Por fim, um outro aspeto merece ainda referência, várias peças da coleção foram 

selecionadas nos anos 1990 pela diretora de então para serem reproduzidas nas fábricas de 

vidro da Marinha Grande, de modo a serem posteriormente comercializadas nas lojas do 

IPM177. Todavia apenas uma terá efetivamente sido replicada encontrando-se ainda hoje à 

venda no Museu178. 

 

 

 

                                                           
174 A definição de Museu segundo o ICOM, de 2007, estabelece que «o Museu é uma instituição permanente, 
não lucrativa, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao publico, que adquire, conserva, 
investiga, comunica e exibe o património tangível e intangível da humanidade e o seu ambiente com fins de 
educação, estudo e lazer», «A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible 
and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment» 
(2007). 
175 Não obstante saber-se que a mesma se encontrava exposta contiguamente à coleção de cerâmica. 
176 Cite-se por exemplo o Guia de Portugal, de 1944, da Calouste Gulbenkian. 
177 Instituto Português de Museus. 
178 Apesar de se desconhecerem as razões da inviabilização do projeto, a hipótese que se aventa é mais uma vez a 
questão dos recursos financeiros insuficientes. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A decisão de levar a cabo um trabalho de mestrado após dez anos de interregno na 

vida académica, não foi fácil. Particularmente, num momento em que a vida profissional se 

encontra um tanto afastada da área disciplinar na qual se dirige este estudo. Porém, ainda que 

de início o projeto se tenha revelado um tanto árduo, à medida que o tempo avançava, foi 

tornando-se cada vez mais aliciante e motivador.  

Todavia, e apesar de todo o prazer e estímulo propiciados pela sua realização, a 

empresa não esteve isenta de dificuldades. Algumas ultrapassáveis mediante alguma 

perseverança, outras, porém, fora do alcance não puderam ser bem-sucedidas, não obstante os 

esforços envidados. As várias etapas deste processo, cada uma com as suas especificidades, 

colocaram diferentes desafios.  

A primeira, a investigação bibliográfica, é de facto uma das mais gratificantes, mas 

que pode todavia revelar-se uma das mais frustrantes, no que concerne aos obstáculos que se 

nos deparam. Dificuldades que se prendem sobretudo com a inacessibilidade dos documentos 

e que foram de vária ordem. Mencionem-se a título de exemplo a ancianidade e consequente 

fragilidade de algumas obras, o que impossibilitou a sua consulta.  

Esclareça-se que nem só de contratempos foi feita a investigação. Um contributo, sem 

dúvida, importante em todo o processo foi a recetividade que se encontrou, por parte das 

instituições, a este projeto. Em especial, o Museu Nacional de Machado de Castro pelo 

incitamento dado, com a total disponibilização dos seus recursos, da coleção, da biblioteca e 

do arquivo, bem como, a solicitude dos seus funcionários, cujo auxílio foi precioso. O 

Gabinete Histórico da cidade de Coimbra, José Pinto Loureiro, pela facilitação e agilização da 

consulta, bem como pela cedência da autorização para utilização da documentação 

consultada.   

Foi pela mão de António Augusto Gonçalves que os objetos que constituem a coleção 

de vidro deram entrada no Museu Machado de Castro. Acompanhou-se o seu percurso das 

casas congreganistas ao Museu e assistiu-se ao seu ingresso numa outra existência. Na 

verdade, cada objeto tem uma vida antes de entrar numa coleção. A partir desse momento, 

tem início uma nova jornada, comum ao conjunto do qual irá fazer parte. A história de um 

objeto assemelha-se, de certa forma, à história de um indivíduo que pelos laços do 
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matrimónio constitui uma nova família. Os objetos deixam então de se olhados isoladamente 

e passam a ser vistos como um todo, a tal entidade maior do que a soma das suas partes, como 

definiu Pearce (1992: 49).  

Uma vez no Museu, os objetos foram exibidos. Alinhados e dispostos segundo séries, 

assumiram um novo papel, constituindo-se como um todo coerente, cujo objetivo era o de 

ilustrar uma narrativa, a da evolução da arte industrial nacional.  

No momento em que o novo diretor entrou em funções algo mudou porém na vida 

deste acervo. Vergílio Correia não partilhava da mesma visão do seu antecessor e apesar de 

não proceder a alterações de fundo no que concerne à apresentação do espólio, predestina-lhe 

um novo significado. No museu que também se transfigurara, e começava a assumir a sua 

faceta de Museu de Arte, embora regional, os objetos ganharam um novo estatuto ascenderam 

a representantes das artes decorativas.  

Chegados aos anos 1950, muita coisa mudara entretanto. Nova direção, nova 

mentalidade, renovada conceção de museu de arte. Os objetos, consequência dessas 

transformações, perdem, na nova ordem, o seu lugar e foram remetidos para a penumbra das 

reservas, onde permanecem há mais de cinquenta anos. 

Conforme se percecionou, ao longo do trabalho, no interior do Museu a coleção 

comportou várias biografias que intersetaram e integraram múltiplas narrativas: da Primeira 

República, da vida de António Augusto Gonçalves, da Museologia, do Museu, na qual se 

entretecem outras tantas narrativas…  

A política do governo da República foi, com efeito, responsável pela extinção das 

congregações religiosas, onde se encontravam alojados os artefactos que mais tarde vieram a 

constituir a coleção de vidro do Museu. A política cultural implementada impulsionou a 

criação de museus e, a consequente, apresentação do acervo. Simultaneamente instrumento de 

dominação e de sedução popular, os museus preconizados ao dirigirem as suas atenções para 

o território da educação logravam, de um certo modo, a legitimação governativa. Com esse 

desígnio arregimentaram das fileiras dos desalinhados com a política dos regimes anteriores, 

de algum modo comprometidos com os ideais republicanos, personalidades carismáticas a 

quem incumbiram essa empresa. 

A atuação de António Augusto Gonçalves, peça essencial em todo o processo, não se 

circunscreveu todavia à materialização desse projeto, essa missão constituiu no fundo a 
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oportunidade para concretizar antigas aspirações pessoais. Aspirações fundadas em 

princípios, de caráter filosófico, patrimonial e social, mais vastos. Ao colocar em prática a sua 

visão de Museu plasmava, em certo sentido, um determinado modelo de conhecimento, ainda 

herdeiro das conceções iluministas e da Revolução Francesa.  

A partir do questionamento da formação e da apresentação da coleção divisaram-se 

igualmente laivos da grande narrativa da Museologia na vida da coleção. No fundo, a 

globalidade dos preceitos e das práticas aplicadas enformavam e ecoavam claramente opções 

da coeva museologia, espelhando um cenário mais amplo do que a realidade nacional 

traduzia. 

A vida da coleção esteve ainda, intimamente, ligada à história do próprio Museu, 

nasceu com a sua fundação. E consoante a orientação delineada para a instituição pelas 

diferentes direções mostra-se ou oculta-se ao olhar público, num jogo de forças a que não 

foram alheias as práticas curatoriais desenvolvidas pelo Museu a cada a momento.  

Divisou-se que, em suma, foi essa imensidão de contingências que acabou por ditar o 

significado da coleção no seio do Museu. O Museu e suas coleções não são como se viu uma 

narrativa fechada que chega até aos dias de hoje conservando e espelhando o passado tal 

como ele aconteceu, ou como as pessoas o entenderam nesse momento, é antes o resultado de 

um constructo social (Pearce,1992: 258), que em cada momento se vai atualizando e 

refazendo. «É evidente, também, que seja qual for opinião que se possa ter acerca disso, o 

instinto de produzir significado não é socialmente transparente, mas parte integrante da 

operação de manutenção de poder e de controlo179» (idem).  

Alcançou-se ainda que a perceção do objeto/coleção, enquanto testemunho, não se 

altera apenas de acordo com as interpretações sociais. A construção desse sentido está, 

também, em grande medida, subordinada à prática curatorial. (Pearce,1992: 257). Conforme 

se acabou de demonstrar no capítulo anterior, a criação de significado está sujeita a uma série 

de transformações procedentes da atuação dos seus profissionais, relacionadas por sua vez 

com conjunto de influências e de necessidades, algumas bem ponderadas, outras de ordem 

pragmática (Kavanagh, 1989:130). 

                                                           
179 «It is clear, also, that whatever view we may take of it, the thrust of making meaning is not socially 
transparent, but part and parcel of the operation and maintenance of power and control» (Pearce,1992: 258).   
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No final, sublinhe-se ainda que todo o processo de investigação se revelou assaz 

estimulante e compensador, pois o júbilo sentido a cada nova descoberta e aquisição foi, de 

facto, insuperável, e proporcionou em simultâneo a força anímica necessária para prosseguir a 

demanda e o ensejo de chegar cada vez mais longe. Espera-se que este estudo venha 

constituir-se como uma ferramenta útil de trabalho e possa proporcionar algum entendimento 

sobre a coleção de vidro do Museu Machado de Castro e, das coleções em geral, e contribuir 

para suscitar a reflexão em torno da temática do colecionismo e dos processos de colecionar, 

particularmente, no universo dos museus.  

No futuro, gostar-se-ia de dar continuidade a este trabalho alargando o âmbito do 

estudo às restantes coleções, ditas, de arte industrial, atualmente em reserva, a partir do 

aprofundamento da investigação da documentação conservada em arquivo, designadamente, 

nos Livros de Entradas e Ofertas. 
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